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Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Běh, překážky, voda a bláto...
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(red)	Titulek	přesně	vystihuje	víkendový	překážkový	běžecký	závod	Predator	Race,	kterého	se	zúčastnilo	1	872	dospělých	závodníků	z	různých	
koutů	České	republiky,	Slovenska,	Rakouska,	Německa,	Maďarska	a	Nizozemska.	Závod	na	trasách	5+,	10+	a	15+	km	se	konal	v	lokalitě	bývalého	
tankodromu	Šlovický	vrch	ve	dnech	14.	a	15.	9.	poprvé	a	závodníky	bylo	toto	místo	velmi	pozitivně	hodnoceno.
Součástí	sobotního	závodního	programu	byl	i	dětský	závod	Predator	Junior,	na	jehož	start	se	postavilo	191	juniorů	ve	věku	4–13	let,	a	několik	

dobřanských	sportovců	se	dokonce	umístilo	na	příčkách	nejvyšších.

Oznámení
Změna č. 2 Územního 
plánu Dobřany
Městský	 úřad	 Dobřany	 -	 stavební	 odbor	
informuje	veřejnost,	že	shromažďuje	pod-
klady	a	náměty	na	změnu	č.	2	Územního	
plánu	 Dobřany.	 Podávat	 náměty	 na	 jeho	
úpravu	 je	 možno	 písemně	 na	 stavebním	
odboru	Městského	úřadu	Dobřany.

Skautské 
hry

5. října 2019 | 14:00–16:00

skautská	klubovna	na	ostrově
pod	I.	st.	ZŠ	Dobřany
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Kulturní kalendář

	30.	9.–4.	10.
 Týden knihoven
	4.	10.	/	16:30	/	park	pod	nádražím  
  Zahajovací piknik Výstavy na stromech 
–	výstava	potrvá	do	18.	11.

		5. 10.	/	14:00–16:00	/	skautská	klubovna	
na	ostrově	pod	I.	st.	ZŠ

  Skautské hry
		6. 10.	/	start	11:00	/	lesopark	Martinská	
stěna	„u	pergoly“

  Běh Martinskou stěnou
	6.	10.	/	12:00	/	náměstí	T.G.M.  
  Kvalifikační závod Timbersport  

MČR 2020 a sraz amerických vozů
		12. 10.	/	9:00–11:00	/	jednací	sál	MKS
  Burza potřeb a oblečení pro děti
		12. 10.	/	14:00	/	louka	u	starého	mostu
  Drakiáda
		15. 10.	/	17:00	/	kino	Káčko
  Dotace pro úspornou domácnost  
–	seminář

		19. 10.	/	10:00–16:00	/	náměstí	T.G.M.
  Dobřanské posvícení a Havelské  

řemeslné trhy
		19. 10.	/	19:00	/	kino	Káčko
  Manželské štěstí –	divadelní	představení
		20. 10.	/	10:00–13:00	/	školní	jídelna
  Budulínkovo strašidelné dýňobraní
		24.	10.	/	8:30–16:00	/	IC,	náměstí	T.G.M.
 Den informačních a turistických center
		28. 10.	/	18:00	/	sraz	u	nádraží	ČD
  Průvod se světýlky a oslavy  

101. výročí vzniku Československa
		31. 10.	/	19:00	/Tenisový	klub	Dobřany
  Klub cestovatelů – Země půlnočního 

slunce 

		2. 11.
  Hororový ostrov
		8.–14.	11.
  MFF pro děti a mládež Juniorfest
		9. 11.
  O štít města Dobřany –	hasičská	soutěž
		16. 11.
  Rockový bál
		17.	11.	/	náměstí	T.G.M.
  Nezapomeňme! – vzpomínkový  

happening

		1. 12.
  Mikulášský jarmark
		4.	12.
  Otvírání pekla
		8.,	15.	a	22.	12.
  Adventní podvečery
		24.	12.
 Živý Betlém

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

ŘÍJEN

LISTOPAD

Nová obytná zóna má výborný regulativ
Likvidace	dalšího	z	developerských	„kostlivců“	z	doby	před	více	než	deseti	lety	se	zatím	ná-

ramně	daří.	Díky	vstřícnosti	firmy	APB	to	vypadá	na	to,	že	se	podaří	nejen	narovnat	právní	vzta-
hy.	V	této	rovině	jde	zejména	o	převod	vybudované	infrastruktury	v	hodnotě	několika	desítek	
milionů	na	město	za	symbolických	deset	tisíc	Kč.
Firma	je	vstřícná	i	v	tom,	že	opraví	několik	nelogičností	ve	Studniční	ulici	a	pomohla	o	prázd-

ninách	řešit	i	problémy	s	přívalovými	dešti.	Pěkné	je	i	to,	že	jedna	z	původních	parcel	zůstane	
městu	na	veřejnou	zeleň	tak,	aby	celá	lokalita	lépe	vypadala.

Nečekaně	dobrým	výsledkem	je	i	to,	že	se	developer	s	městem	domluvil	na	regulativu	výstavby.	
Nová	čtvrť	města	tak	nebude	ohyzdná	jako	třeba	výstavba	ve	Lhotě.	Ba	co	víc,	developer	souhla-
sil	s	architekty,	že	část	zóny	bude	řešena	podobně	promyšleně	jako	třeba	lokalita	Malá	Strana.	
Pravděpodobně	ji	navrhnou	i	stejní	architekti.	V	plánku	je	označená	jako	kompaktní	zástavba.
Město	také	na	žádost	APB	otevřelo	možnost	nahradit	bytové	domy	v	této	lokalitě	dalšími	ro-

dinnými	domky.	Považujeme	 to	za	výhodné	 i	vzhledem	k	 tomu,	 že	dopravní	napojení	 lokality	
vnímáme	do	budoucna	jako	riziko.
Schválení	regulativu	bylo	podmínkou	pro	uzavření	majetkoprávních	smluv,	které	tak	bude	na	

programu	listopadového	zastupitelstva	(25.	11.	2019).
Martin Sobotka, starosta

PROSINEC
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Opozice ve věcném duchu
První	 on-line	 přenášené	 jednání	 zastupitelstva	

se	vedlo	v	překvapivě	pozitivním	duchu,	což	je	pří-
jemná	změna	po	červnovém	zasedání	ve	Šlovicích.	
Byla	hojná	účast	veřejnosti,	jejíž	část	byla	doslova	
zděšená,	co	a	jakým	stylem	se	zde	probírá.
Jako	mimořádný	bod	byl	 zařazen	diskusní	 pří-

spěvek	 opozice	 s	 názvem	Vize	moderního	města	
Dobřany.	 Vítáme,	 že	 se	 většinově	 zabýval	 tím,	 co	
by	 ve	 městě	 mělo	 a	 mohlo	 vzniknout.	 Přímo	 na	
jednání	jsem	poděkoval	a	vytkl	některé	nedostat-
ky	v	údajích	i	rétorice.	Materiál	je	sice	obsáhlý,	ale	
musím	 se	 ohradit	 proti	 formulaci,	 že	 jde	 o	 první	
materiál	svého	druhu,	který	by	byl	pořádně	veřej-
ně	 projednán.	 Máme	 řadu	 odborných	 materiálů,	
jimž	kraluje	Program	rozvoje	města	(PRM).
Na	 přání	 opozice	 se	 v	 dubnu	 konalo	 pracovní	

jednání	k	rozpočtování.	Níže	přináším	porovnání	materiálu	rady	z	13.	dubna	a	opozice	z	23.	září	tak,	aby	byly	patrné	shody	a	neshody.	Vycházím	
z	naší	rozpočtové	metody,	která	dělí	investice	podle	toho,	jak	moc	svobodné	vůle	máme	při	jejich	výběru.

Martin Sobotka, starosta

Další zhotovitel vyhrožuje soudem
Město	Dobřany	v	souladu	se	smlouvou	o	dílo	vymáhá	více	než	půlmilionu	korun	smluvní	pokuty	po	zhotoviteli	okružní	křižovatky	v	Dobřánkách.	

Termín	se	protáhl	skutečně	neúměrně	a	město	dle	rady	specializovaného	právníka	ani	nemá	jinou	možnost,	než	vymáhat	sankce	v	plném	rozsahu.	
To	znamená,	že	nemůže	přistoupit	na	argumenty	firmy,	která	se	domáhá	výraznějšího	prodloužení	termínu,	než	uznal	stavební	dozor.
Stále	doufáme	ve	smírné	řešení,	na	druhou	stranu	pro	nás	soud	neznamená	žádné	neúměrné	riziko,	proto	ho	ani	nevnímáme	jako	vážnou	hrozbu.

Martin Sobotka, starosta

Rada Opozice 
19. 4. 23. 9.

Investice "povinné"

Nové kotle ANO NE V době představení materiálu opozice již byla investice hotová.
Intenzifikace ČOV ANO ANO
Kanalizace Šlovice ANO ANO
Vodovod VÚ ANO ANO

Průmyslová zóna pro místní podnikatele ANO NE Město je smluvně vázáno.
Infrastruktura Malá Strana ANO NE Je již ze strany developera předplaceno.
Sanace škod po firmě Malý ANO NE Neodstranění škod na 1028 a 1029 by mohlo vést do budoucna k větším nákladům.
Komenského ulice ANO NE
Oltář sv. Vít ANO NE Aktuálně probíhá posouzení nutnosti dalšího zásahu.

Investice "systematické - z PRM"
Cyklostezky pro místní  lidi ANO NE
Mezinárodní cyklostezka CT3 ANO ANO

Kulturní dům ANO ANO
Vedení chce důkladně projednat s lidmi a spolky, řeší i možnost využití sportovní haly, opozice už má 
vybranou variantu.

Zvýšení kvality veřejných prostranství ANO ANO

Investice "systematické - obnova majetku"
Hornická, F.X. Nohy, Loudů, Tylova, Vančurova ANO NE
Dům č. p. 394 ANO NE

Rozvojové investice
Nové prostory ZUŠ ANO ANO

Liší se názor na výběr varianty, jak zapojit areál AMK. Rada volí cestu zde umístit moderní knihovnu, 
opozice směnu budov se státem.

Školní družina ANO NE
Zasíťování pozemků pro rodinné domky v Ústavní ANO NE V původním materiálu je zmíněno, že bude záležet, jak rychle prodá parcely APB.
Nová cisterna pro hasiče ANO NE

Přestupní terminál (včetně pěší trasy do průmyslové zóny) ANO ANO
Opozice řeší přechod pro pěší a terminál zvlášť, železnice již pracuje na projektu na přechod přímo                                               
z nádraží.

Sportovní zařízení převzaté po TJ ANO ANO
6 startovacích bytů ANO NE

Parkovací dům NE ANO
Radě přijde 100-200 parkovacích míst za nejméně 70 milionů (odhad opozice) jako nereálná investice, 
ale bude o tom jednat.

Investice pro rozvoj

Investice pro splnění závazků

Druh investic Poznámka
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Další dvě oblasti jsou transparentnější
Dobrým	způsobem	jak	věci	zlepšovat,	je	po-

učit	se	jinde.	To	se	týká	i	dvou	témat,	kterými	
se	podrobněji	ve	dvou	článcích	zabývá	kolegy-
ně	Kypetová.
První	oblastí,	 která	 se	dočkala	zlepšení,	 je	

přidělování	bytů.	Městská	rada	již	řadu	kroků	
pro	 zlepšení	 podnikla	 v	 minulosti.	 K	 nyněj-
ší	 změně	nás	 inspirovala	 dobrá	 praxe	Plzně,	
kterou	zachytila	kolegyně	Tomanová.	O	uvol-
něném	bytu	 se	 automaticky	 dozví	 každý	 zá-
jemce	o	městský	byt.	Od	nynějška	odpadnou	
dohady,	 zda	 byli	 skutečně	 osloveni	 všichni.	
Při	hlasování	o	přidělení	bytu	bude	k	dispo-
zici	maximální	množství	informací	tak,	aby	se	
dala	co	nejlépe	posoudit	potřebnost	jednotli-

vých	žadatelů.	Směrnice	přináší	i	další	dobré	
věci,	ale	ta	zmíněná	je	zjevně	nejzásadnější.
Ještě	významnější	jsou	pravidla	GDT	druhé	

generace.	 Zde	 jsme	 si	 zčásti	 vzali	 ponaučení	
v	Přešticích,	kde	nám	potvrdili	existenci	nešva-
ru,	který	by	se	dal	nazvat	„podnikající	spolky“.	
Z	daňových	 i	 jiných	důvodů	 je	pro	někoho	

výhodnější	 provozovat	 svou	 podnikatelskou	
činnost	 pod	 zástěrkou	 spolku.	 V	 jeho	 rámci	
sice	nesmíte	vykazovat	zisk,	ale	nikdo	nezaka-
zuje	ho	šikovně	nevytunelovat	formou	mezd.	
Zatímco	v	poctivých	organizacích	se	lidé	sdru-
žují,	 aby	 ve	 svém	volném	čase	konali	 dobro,	
jiní	si	vyplácejí	platy.	
Proti	 gustu	 žádný	 dišputát,	 řekl	 by	 Švejk,	

ale	my	to	považujeme	za	nebezpečnou	infenk-
ci.	Unavení	funkcionáři	si	pak	stále	častěji	řek-
nou,	má	 to	 cenu,	 abych	 něco	 dělal	 zadarmo,	
když	 ostatní	 vydělávají?	 Už	 teď	 má	 spousta	
oddílů	a	kroužků	personální	krizi,	jaká	nouze	
by	nastala,	kdyby	se	s	tím	nic	nedělalo?
Děkuji	 kolegyním	 Kučerkové	 a	 Kypetové	

za	 to,	 že	 pravidla	 G2DT	 přinesla	 i	 řadu	 dal-
ších	prospěšných	vylepšení.	Děkuji	též	dvěma	
z	pěti	opozičních	stran	(ČSSD	a	ODS),	že	nás	
v	 této	 snaze	podpořily.	Na	 „podnikající	 spol-
ky“	už	si	jistě	berňák	brousí	nože,	pro	město	
by	byla	ostuda,	kdyby	se	ukázalo,	že	něco	ta-
kového	podporovalo	ze	svých	peněz.

Martin Sobotka, starosta

Úpravy v postupu přidělování městských bytů
Každý	rok	evidujeme	více	než	100	žádostí	

o	městské	byty	a	dále	několik	desítek	žádostí	
o	byty	v	domech	s	možností	poskytování	pe-
čovatelské	služby.	Současně	však	město	vlast-
ní	pouze	185	bytů	v	běžných	domech,	z	nichž	
se	 uvolní	 méně	 než	 10	 bytů	 ročně.	 Od	 září	
2019	platí	nová	směrnice	stanovující	postup	
při	pronájmu	bytů	v	majetku	města	Dobřany,	
jejímž	cílem	je	sjednocení	způsobu	výběru	ža-
datelů.	Převis	žadatelů	však	zůstává.
Přidělování	 městských	 bytů	 patří	 do	 pů-

sobnosti	 rady	města	 a	 ta	potřebuje	mít	 aktu-
ální	 informace	o	 žadatelích.	V	 současné	době	
však	pouhý	fakt,	že	úředník	městského	úřadu	
zavolá,	 zda	by	 žadatel	měl	 zájem	o	konkrétní	
byt,	 bývá	 pochopen	 téměř	 již	 jako	 uzavření	
smlouvy.	 Nová	 směrnice	 proto	 stanovuje,	 že	

prostřednictvím	 SMS	 zprávy	 budou	 osloveni	
všichni	žadatelé,	kteří	v	žádosti	uvedli	byt	dané	
kategorie	 při	 zohlednění	 počtu	 případných	
spolubydlících	osob.	U	každého	bytu	se	stanoví	
minimálně	dva	termíny	prohlídek,	obvykle	jed-
na	dopoledne	a	druhá	odpoledne.	Na	prezenč-
ní	listině	uvedou	žadatelé,	zda	jejich	zájem	trvá.	
Prohlídky	 se	může	 za	 žadatele	 účastnit	 i	 jiná	
osoba	 a	 existuje	 také	 možnost	 doplnit	 svoje	
jméno	 prostřednictvím	 pověřeného	 zaměst-
nance	městského	úřadu	do	3	dnů	po	skončení	
druhé	prohlídky.	Prezenční	listina	se	stane	ne-
dílnou	součástí	rozhodování	o	přidělení	bytu.
Uvedený	způsob	zajistí,	že	všichni	žadatelé	

budou	mít	přístup	k	nabízenému	bytu.	Rada	
města	 získá	 přehled	 o	 skutečném	 zájmu	 ža-
datelů.	Postup	bude	pro	městský	úřad	admi-

nistrativně	 náročnější,	 ale	 celkově	 by	 mělo	
dojít	 ke	 zvýšení	 transparentnosti.	 Zůstává	
povinnost	svoji	žádost	každoročně	nejpozději	
k	30.	4.	obnovovat	a	ve	vlastním	zájmu	uvést	
a	upravovat	kontaktní	údaje.
I	po	zvýšení	nájemného	patří	městské	byty	

k	 nejlevnější	 variantě	 bydlení	 v	 Dobřanech,	
dodatečné	 finanční	prostředky	postupně	bu-
dou	 sloužit	 nejen	 k	 úpravě	 fasád	 domů,	 ale	
také	k	revitalizaci	dvorů	a	společných	prostor.	
S	 ohledem	na	 výše	naznačenou	malou	prav-
děpodobnost	 získání	 městského	 bytu	 však	
doporučujeme	 žadatelům	 aktivně	 se	 zajímat	
také	o	jiný	způsob	zajištění	bydlení.
Kontakt:	Milena	Jánská,	dv.	č.	120	(poklad-

na),	tel.	377	195	860,	janska@dobrany.cz
Jaroslava Kypetová, kypetova@dobrany.cz

Městské dříví pro místní lidi
Od	 prvního	 listopadu	 se	mohou	 na	 podatelně	Městského	 úřadu	

evidovat	do	pořadníku	zájemci	o	„samovýrobu“	v	městských	lesích	na	
rok	2020.	Očekáváme,	že	se	v	příštím	roce	dostane	na	více	zájemců,	
o	naplněnosti	pořadníku	se	můžete	průběžně	 informovat	na	poda-
telně,	telefon	377	195	835,	či	na	níže	uvedeném	kontaktu	u	lesního.
Pokračuje	 také	prodej	 již	pokáceného	palivového	dřeva,	 které	 se	

nachází	v	 lese	u	dobře	přístupných	cest.	Pokud	bude	dále	zájem	ze	
strany	občanů,	jsme	připraveni	ho	pro	ně	nadále	vyrábět.	Vzhledem	
k	aktuální	situaci	na	trhu	v	ČR	jinak	dřevo	skončí	po	velkých	„balících“	
v	 zahraničí	 či	 teplárnách.	 Je	 nám	 proto	milejší,	 aby	 to,	 co	 vyrostlo	
v	Dobřanech,	pomohlo	místním	lidem.	Předzásobení	je	velmi	výhod-
né.	Po	odeznění	krize	spojené	s	likvidací	kůrovcového	dřeva	nejspíše	
nastane	období,	kdy	těžba	dřevní	hmoty	bude	velice	omezená	a	na	
trhu	bude	malý	objem	paliva,	u	kterého	tím	pádem	vzrostou	ceny.
Kompletní	 podmínky	 a	 ceník	 najdete	 na	 webových	 stránkách	

www.dobrany.cz/mestsky-urad/lesy/.	V	případě	zájmu	či	nejasností	
kontaktujte	pana	Čabradu,	lesního	města	Dobřany,	tel.:	730	152	451

Lenka Tomanová, místostarostka



5www.dobrany.cz |

Zprávy z radnice

Provázání pravidel pro dary a dotace – více příležitostí pro žadatele
Město Dobřany pravidelně finančně podporuje aktivity jednotlivců, spolků a dalších organizací, které se podílejí na zajištění kultur-
ních, sportovních či obdobných akcí. K dlouhodobému dotačnímu programu přibyl letos také program dárců, proto bylo nutné oba 
zdroje navzájem provázat. Zastupitelstvo v září schválilo upravený Globální dárcovský a dotační titul (G2DT), který reaguje nejen na 
dosavadní zkušenosti města i příjemců, ale také na úpravu legislativy v oblasti finanční kontroly.

Nově také dotace na vybavení
Dotační	program	zůstal	z	hlediska	admini-

strativy	obdobný,	neboť	ze	zákona	je	zde	po-
stup	vcelku	podrobně	narýsován.	Na	základě	
požadavků	 žadatelů	 však	 došlo	 k	 rozšíření	
možností	 čerpání	 podpory	 na	 neinvestiční	
vybavení,	 tedy	 např.	 míče,	 nábytek,	 branky,	
dresy,	stany.	Nebude	již	nutné	pořádat	spor-
tovní	akci	pro	uzavřenou	skupinu	účastníků,	
v	 jejímž	 rámci	 se	 potřebné	 vybavení	 poři-
zovalo.	 Při	 vyúčtování	 tak	 žadatel	 předloží	
možná	 jen	 jednu	 fakturu	 a	 stručný	 popis	
toho,	 co	 nakoupil.	 A	 právě	 tato	 stručnost	
zjednoduší	kontrolu	již	provedených	nákupů	
v	dalších	 letech,	neboť	nebude	 třeba	vyhle-
dávat	 pořízení	 vybavení	 mezi	 čokoládami	
pro	výherce.
Zůstává	 podpora	 jednorázových	 akcí,	 ze-

jména	pak	nákup	odměn	pro	vítěze,	občerst-
vení,	ubytování	a	stravování,	služby	rozhod-
čích,	ale	tyto	aktivity	budou	„soupeřit“	právě	
s	projekty	na	pořizování	vybavení.	Dotace	se	
bude	vyplácet	až	po	uskutečnění	akce,	ale	je	
možné	vyplatit	 zálohu	ve	výši	poloviny	při-
dělené	částky.	
Částečnou	změnou	prošla	dotace	nazvaná	

„zázemí“,	 která	 je	 určena	 na	 celoroční	 pro-
voz.	Vzhledem	k	 tomu,	že	největšího	posky-
tovatele	sportovních	aktivit,	TJ	Dobřany,	z.	s.,	
již	 netíží	 břemeno	 výdajů	 do	 vlastních	 ob-
jektů	 (budovy	 převzalo	 město),	 mají	 všich-
ni	 potenciální	 žadatelé	 obdobné	 podmínky.	
Žadatel	 tak	může	 z	 dotace	 hradit	 výhradně	
nájemné,	 energie,	 dopravu	 jako	 externě	 za-
jišťovanou	službu	a	náklady	na	externí	vede-
ní	účetnictví.	Právě	výstupy	z	účetnictví	totiž	
nově	tvoří	povinnou	přílohu	žádosti.

Žádost kratší a větší role komisí
I	nadále	 se	bude	podávat	 žádost	o	dotaci,	

a	 to	nyní	v	pevných	termínech.	U	dotace	zá-
zemí	do	30.	 11.	 předchozího	 roku,	 u	 dotace	
vybavení/jednorázové	akce	do	31.	3.	přísluš-
ného	 roku.	 Nebudou	 již	 žádné	 další	 výzvy,	
případné	nevyčerpané	prostředky	bude	mož-
né	v	nutných	případech	přidělovat	jako	dary.	
Stále	 platí	 minimální	 výše	 dotace	 3	 tis.	 Kč,	
maximální	pak	100	tis.	Kč	a	poskytuje	se	pou-
ze	80	%	fakturované	či	jinak	doložené	částky.	
V	odůvodněných	a	výjimečných	případech	lze	
poskytnout	až	plnou	výši	nákladů.
Zkrácení	 žádosti	 souvisí	 s	 rozdělením	

předmětu	podpory	a	také	se	skutečností,	že	

řada	akcí	se	již	dlouhodobě	a	úspěšně	opaku-
je,	a	zároveň	se	snahou	přivést	do	dotačního	
systému	nové	subjekty.	Stručný	popis,	přílo-
hy,	které	se	předkládají	pouze	 jednou,	nebo	
je	 žadatel	 sestavuje	 i	 z	 důvodu	 požadavků	
např.	zákona	o	účetnictví	a	jeden	podpis,	tak	
nyní	 vypadá	 žádost	 o	 podporu	 z	 dotačních	
titulů,	která	je	dostupná	na	webových	strán-
kách	města.
Zjednodušení	 administrativy	 však	 dopl-

ňuje	zvýšená	kontrolní	role	komisí	rady,	a	to	
jak	při	výběru,	kdy	musí	sledovat,	zda	se	na	
stejné	 vybavení	 nežádá	 každý	 rok,	 tak	 po	
čerpání.	Členové	komise	se	budou	pravidel-
ně	účastnit	podpořených	akcí	a	mohou	si	vy-
žádat	 prohlídku	 pořízeného	 vybavení.	 Hod-
notit	 rovněž	budou	míru	 splnění	 podmínky	
publicity	podpořeného	projektu,	tj.	umístění	
loga	či	článek	v	Dobřanských	listech.	Nově	se	
také	zavádí	povinnost	zaslat	k	rukám	staros-
ty	 výroční	 zprávu	 žadatele	 či	 pozvat	 jej	 na	
výroční	 schůzi,	kam	však	starosta	může	vy-
slat	jiného	zastupitele	či	člena	komise.	
Menší	administrativní	náročnost,	ale	lepší	

možnost	 kontroly	 souvisí	 také	 s	 povinnost-
mi	 danými	 změnami	 v	 legislativě.	 Zákon	
o	finanční	kontrole	obsahuje	povinnost	pro-
vádět	 „veřejnosprávní kontrolu u žadatelů 
o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců 
veřejné finanční podpory, kterou jim poskytu-
jí.“	Prováděcí	vyhláška	č.	416/2004	Sb.	byla	
v	roce	2018	novelizována	a	město	nyní	musí	
předávat	 ministerstvu	 financí	 mnohem	 po-
drobnější	 informace	o	provedených	kontro-
lách	než	v	minulosti.

Dary jako nedílná součást podpory
Rozšíření	systému	o	prostředky	darů	sou-

visí	 se	 zkušenostmi	 z	 prvního	 roku	 nového	
systému	 „15xm2“,	 do	 kterého	 přispívají	 vý-
znamné	 podnikatelské	 subjekty	 působící	
v	Dobřanech.	Desetileté	smlouvy	přináší	do	
rozpočtu	města	ročně	1	milion	korun,	který	
byl	v	letošním	roce	využit	pro	podporu	auto-
dopravy	seniorů,	pro	činnost	spolku	včelařů,	
rybářů,	 kynologů	a	 turistů,	dále	pro	 skauty,	
zahrádkáře,	 výuku	 juda,	 sportovní	 oddíly	
TJ	Dobřany,	filmový	festival,	hospicovou	péči,	
dobrovolné	hasiče.	Současně	se	potvrdil	zá-
jem	 firem	 o	 činnost	 spolků	 v	 Dobřanech,	
v	některých	případech	byla	navázána	i	další	
spolupráce.	
Výhoda	darů	spočívá	v	jejich	neúčelovosti,	

tedy	bez	nutnosti	vyúčtování,	a	dále	v	mož-
nosti	využití	 i	v	dalších	 letech.	Z	 tohoto	po-
hledu	 jsou	 dary	 pro	 příjemce	 výhodnější	
a	 administrativně	 méně	 náročné.	 Pro	 tyto	
vlastnosti	dary	zůstanou	jako	doplněk	finan-
cování	 neziskových	 aktivit	 na	 území	města.	
Do	konce	února	mohou	dárcovské	firmy	do-
poručit	příjemce	darů,	smlouvy	schvaluje	dle	
výše	rada	nebo	zastupitelstvo	města.	
Nadále	 zůstává	 možnost	 poskytnutí	 fi-

nančního	či	věcného	daru,	které	obvykle	sou-
visí	s	oceněními	za	reprezentaci	města	nebo	
s	nenadálou	životní	situací.

Spolupráce v kultuře
Třetí	 možností	 podpory	 je	 spolupráce	

s	 Městským	 kulturním	 střediskem	 (MKS),	
která	dnes	již	také	existuje.	V	případě	výdajů	
do	3	tis.	Kč	(obvykle	odměny,	nákup	materiá-
lu	jako	pastelky	apod.)	tyto	vstupují	do	účet-
nictví	 přímo	 MKS.	 Podmínkou	 je	 zařazení	
akce	do	kulturního	kalendáře,	který	schvalu-
je	každoročně	rada	města.	Hlavní	cíl	spočívá	
opět	v	podpoře	kulturních	a	obdobných	akcí	
a	 jde	 o	 velmi	 administrativně	 nenáročnou	
formu.
Nově	 se	 pak	 zavádí	 spolupráce	 u	 výdajů	

nad	3	tis.	Kč,	kdy	MKS	bude	vystupovat	jako	
spolupořadatel.	 Podobný	 model	 využívají	
také	 jiná	města	 a	 ukazuje	 se	 jako	 efektivní.	
Pořadatel	 akce	má	 jistotu	 finanční	 podpory	
a	MKS	může	lépe	přizpůsobit	např.	program	
kina	nebo	propagaci	akce.	

Jaroslava Kypetová, kypetova@dobrany.cz
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Vážení	čtenáři,
otázka,	zda	uvažovat	o	využití	prostoru	mezi	

velkovepřínem	a	 skládkou	pro	 sport,	 je	 natolik	
důležitá,	 že	 odpovídáme	 na	 tři	 články	 opozice	
i	v	listech.
Celý	 text,	 který	 se	 věnuje	 jednotlivým	 ne-

pravdám	a	neznalostem	v	článcích,	jsme	připra-
vili	na	web	aktivnidobrany.cz,	Facebook	Aktivní	
Dobřany	a	do	nástěnky	v	Lidické	ulici.
Naše	 sdružení	 hraje	 fér,	 proto	 nejsme	 delší	

než	2500	znaků,	 i	když	 tak	čelíme	čtyřnásobné	
„přesile“.
Důležité	je	shrnout	fakta,	která	měli	k	dispozi-

ci	zastupitelé	včetně	opozičních:
1)	Střelnice	se	bude	stavět	jen,	když:
a)	výnosy	z	valů	a	dotace	vystačí	v	úhrnu	na	

investiční	náklady;
b)	 hluková	 a	 environmentální	 studie	 vyvrátí	

obavy	z	nevítaných	dopadů	na	život	lidí	a	přírodu;
c)	bude	známá	přesná	analýza	provozních	ná-

kladů	a	příjmů.
2)	Provozovatel	skládky	váže	na	výstavbu	valů	

(možná	 pro	 střelnici,	 možná	 pro	 jiný	 záměr)	
svou	 investici	 do	 recyklačního	 zařízení	 na	 sta-
vební	materiály,	 které	 by	 bylo	 pro	Dobřany	 též	
ekonomickým	přínosem.
3)	 Zatím	 se	 nerozhodujeme,	 zda	 se	 střelnice	

bude	stavět,	nebo	ne,	pouze	se	vyjadřujeme	k	tomu,	
zda	jsme	ochotní	se	tou	myšlenkou	zabývat.	Přesto	
máme	zájemce,	 kteří	 jsou	ochotni	 zaplatit	městu	
na	zvláštní	účet	prostředky	za	uložení	materiálů	ve	
valech.	Nejdále	je	Marius	Pedersen,	který	již	před-
ložil	 i	písemný	návrh	memoranda.	Čistá	ruka	pro	
město	20	milionů.	Ve	stejném	nebo	vyšším	rozmě-
ru	jednáme	s	dalšími	dvěma	partnery.
Dále	je	s	podivem,	kolik	legislativních	a	tech-

nických	 nesmyslů	 články	 obsahovaly.	 Týkaly	
se	například	 toho,	 kdo	 smí	 střílet,	 letního	biat-
lonu	 či	 dostřelu	 brokovnice.	 Rozebírat	 každou	
nepravdu	zvlášť	 jde	s	2500	znaky	stejně	dobře	
jako	střílet	brokovnicí	na	600	m.	A	to	po	tomto	
překroucení	debaty	o	dani	z	nemovitostí	doslova	
volá.	V	kompletním	článku	to	je.	Zajímavé	je,	že	
všechny	 hříchy	 města	 zmíněné	 opozicí	 spadají	
do	doby	dávno	před	5	lety,	kdy	v	čele	města	stáli	
jiní	lidé	a	pracovali	pro	něj	jiní	právníci.
Jsme	stále	ve	 fázi,	že	pouze	vyjadřujeme	vůli	

se	 záměrem	 vůbec	 vážně	 zabývat.	 Opozice	 už	
přesto	ví	více	než	předseda	českých	olympioniků	
Jiří	Kejval,	který	o	projektu	střelnice	pronesl,	že	
na	rozdíl	od	mnoha	jiných	dává	smysl.
Za	 velký	 faul	 považuji	 označení	 myslivců	 za	

asi	jediné	ochránce	přírody.	S	tímto	spolkem	vy-
cházíme	výborně,	ale	na	rozdíl	od	pisatele	vidím	
mnoho	ostatních	subjektů,	které	pro	přírodu	dě-
lají	mnoho.	Například	tím,	že	se	zapojili	do	akce	
„Ukliďme	Česko“	nebo	pečují	o	Šlovický	vrch.	Za-
stat	se	 jich	považuji	za	svou	povinnost	starosty	
i	„spolkového“	člověka.

Martin Sobotka, starosta

Škola v „malých“ Dobřanech voní novotou

(red)	 Ve	 středu	 18.	 září	 udě-
lali	Dobřanští	slavnostní	 tečku	
za	 více	 než	 rok	 trvající	 pře-
stavbou	 školy.	 Budova,	 která	
stojí	 na	dobřanské	návsi,	 pa-
tří	bez	nadsázky	k	nejkrásněj-
ším	 a	 nejmodernějším	 školám	
v	 republice.	 Vedení	 školy	 i	 obce	
si	 nesmírně	 váží	 podpory	 a	 přízně	

každého,	 kdo	 přestavbu	 jakko-
liv	 podpořil,	 a	 na	 dálku	 znovu	
děkují	a	srdečně	zdraví	k	nám	
do	Dobřan.	Součástí	slavnost-
ního	 odpoledne	 byl	 koncert	
Pavla	Šporcla	v	tamním	koste-
le	sv.	Mikuláše.
Fotografie	 z	akce	naleznete	na	

facebooku	Trivium	plus	Dobřany.

Senioři opět zasedli do lavic

V	úterý	24.	9.	byl	v	prostorách	Městského	kulturního	střediska	zahájen	další	akademický	rok	
Univerzity	 třetího	věku.	Více	než	dvě	desítky	 studentů	 seniorského	věku	 se	12krát	 setkají	 na	
přednáškách	z	oboru	Regionální	historie	a	archeologie	Dobřan,	které	pro	své	posluchače	připra-
vila	Západočeská	univerzita	v	Plzni.	
Přítomné	"žáky"	přivítal	starosta	města	Martin	Sobotka	a	popřál	jim	nejen	studijní	úspěchy,	ale	

také	pevné	zdraví.	Věřím,	že	pohodová	atmosféra,	která	panovala	na	první	hodině,	bude	přetrvá-
vat,	a	že	změna	prostor	bude	pro	studenty	přínosem.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany a administrátorka U3V
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A je rozhodnuto!
Konec prázdnin nám přinesl rozuzlení v Dobřánkách, nová okružní křižovatka se promění 
v kvetoucí záhon ze suchomilných trvalek.

Od	dubna	letošního	roku	mohli	obyvatelé	Dobřan	hlasovat	o	finální	podobě	sadových	úprav	
na	kruhové	křižovatce	v	Komenského	ulici.	Po	sečtení	všech	hlasů	se	vítězkou	stala	varianta	číslo	
1:	květinový	štěrkový	záhon.	Druhové	složení	použitých	rostlin	je	navrženo	tak,	aby	byl	záhon	
atraktivní	po	celou	dobu	vegetace,	těšit	se	tedy	můžeme	na	záplavu	květů	různých	barev	a	tvarů.	
Upraveny	budou	i	ostatní	nové	plochy,	aby	korespondovaly	se	středem	křižovatky	a	především	
pomohly	snížit	prašnost	a	hlučnost	místní	dopravy.	Všem,	kteří	poslali	svůj	hlas,	patří	velké	díky.	

Milena Vladyková, městská zahradnice

Senior bez nehod

Dne	17.	9.	2019	se	v	Káčku	konalo	v	rámci	realizace	projektu	MPSV	Implementace	politiky	
stárnutí	na	krajskou	úroveň	ve	spolupráci	s	projektem	Senior	bez	nehod	seznámení	s	účelem	
a	způsobem	vyplnění	„Seniorské	obálky“,	která	je	k	dispozici	na	webu	města	na	adrese	https://
www.dobrany.cz/mesto-dobrany/socialni-a-zdravotni-sluzby/aktuality/	 a	 na	 podatelně	 Měst-
ského	úřadu	v	Dobřanech.	Dále	proběhlo	představení	„Senior	bez	nehod“,	které	formou	divadel-
ních	scének	spojených	s	odborným	výkladem	a	audiovizuální	prezentací	upozornilo	na	rizikové	
situace	v	silničním	provozu,	a	byla	zde	doporučena	opatření,	jež	přispějí	ke	zvýšení	bezpečnosti	
seniorů	nejen	na	silnicích.	Akce	byla	ze	strany	MPSV	velmi	pěkně	připravena	a	poděkování	si	
zaslouží	dvě	desítky	diváků,	kteří	do	Káčka	přišli.

Libuše Pokorná, odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany

Krátce
(tom)	Zahájení	školního	roku	bývá	pro	prv-

ňáčky	a	jejich	rodiče	nezapomenutelné.	V	prv-
ní	 školní	den	 je	přivítá	 i	 vedení	 školy,	města	
a	Městského	 kulturního	 střediska,	 které	 pro	
ně	připravuje	akci	na	biotopu	Kotynka.	Díky	
spolupráci	 vedení	města	 s	 regionální	mana-
žerkou	 firmy	Ekokom,	paní	 Ing.	 Stehlíkovou,	
dostal	každý	prvňáček	dárek	–	boxík	vybave-
ný	vzdělávacími	pomůckami	s	 tématikou	tří-
dění	a	recyklace	odpadů.	

(sob)	V	úterý	17.	září	se	konalo	druhé	se-
tkání	 s	 budoucími	 vlastníky	 bytů	 v	 domech	
Loudů	1028	a	1029.	Jde	o	dotační	projekt	z	let	
2000	 a	2001,	 kdy	 si	 lidé	 formou	nájemného	
předplatili	to,	že	se	byty	po	20	letech	stanou	
jejich	majetkem.	 Budoucí	 vlastníky	 znervóz-
ňoval	technický	stav	budov.	Jejich	názor	zčásti	
potvrdil	 i	 znalecký	posudek,	 jenž	zjistil	 řadu	
nedbalostí	 typických	 pro	 dílo	 firmy	 Malý.	
Město	jedná	s	lidmi	o	nápravě	formou	nových	
smluv,	které	nahradí	ty	původní,	 jejichž	plat-
nost	 je	navíc	 sporná.	Aktuální	otázka	 je,	 zda	
se	nájemníci	 rozhodnou	odstranit	mansardy,	
nebo	je	ponechat	i	za	cenu	vyšších	nákladů.

K četným dotazům 
k chodníku do 
průmyslové zóny

Občané	 i	 zastupitelé	 se	 ptají,	 proč	 mezi	
tratí	 a	 posledním	 rodinným	domem	na	 třídě	
1.	máje	směrem	na	Plzeň	není	spojovací	chod-
ník.	Na	vině	 je	příliš	mělce	položené	plynové	
potrubí,	které	místo	aby	bylo	řádně	pod	zemí,	
bývá	 někdy	 i	 nad	 úrovní	 terénu.	 Aktuálně	 je	
zasypané.	O	nápravě	vedeme	jednání	s	plynaři.

Martin Sobotka, starosta
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I letos se Dobřaňákům dařilo, radnice je ocenila
Po červnových Svatovítských slavnostech město při zářijovém Radbuza festu ocenilo další várku úspěšných reprezentantů. Jednalo se jak 
o sportovce, tak o mladé vědce.

První	 byl	 oceněn	 Pavel Sloup ml.,	 které-
ho	 na	 pódiu	 zastoupila	 sestra	 Bára.	 Pavel	 se	
omluvil	 z	 důvodu	 dlouhodobého	 pracovního	
pobytu	 v	 zahraničí.	 Výborně	 reprezentoval	
město	Dobřany	v	sezóně	2018/2019	při	získá-
ní	zlaté	medaile	s	týmem	ČR	U20	na	Mistrov-
ství	světa	v	hokejbalu	v	Kanadě	a	při	získání	
titulu	mistra	ČR	1.	ligy	za	TJ	SNACK	DOBŘANY.
Za	vynikající	reprezentaci	si	převzali	oceně-

ní	 i	Marek Princl	 a	Václav Steiner,	 studenti	
Vyšší	odborné	školy	a	střední	průmyslové	ško-
ly	elektrotechnické	v	Plzni.	Dva	Dobřaňáci,	kte-
ří	spolu	s	dalšími	dvěma	spolužáky	získali	ví-
tězství	v	mezinárodní	soutěži	Social	Innovation	
Relay	s	projektem	Chytrá	zdravotní	klíčenka.

Martin Kalina	získal	ocenění	za	vybojová-
ní	titulu	vicemistra	ČR	na	Mistrovství	ČR	Stihl	
Timbersports,	které	se	konalo	před	prázdni-

nami	ve	Frenštátu	pod	Radhoštěm	a	za	9.	mís-
to	na	Champions	Trophy,	konaném	v	květnu	
ve	Švédsku,	díky	němuž	se	stal	součástí	týmu	
české	 dřevorubecké	 štafety,	 který	 bude	hájit	
české	barvy	na	mistrovství	světa.	To	se	bude	
konat	1.	-	2.	listopadu	2019	v	Praze,	takže	mu	
můžeme	držet	palce.
Dále	se	dočkal	ocenění	Tomáš Brožík,	a	to	

za	 vynikající	 reprezentování	města	 Dobřany	
v	sezóně	2018/2019	v	downhillu	a	fourcros-
su.	 Za	 největší	 úspěch	 považuje	 8.	 místo	 na	
Mistrovství	světa	ve	fourcrossu	ve	Val	di	Sole.	
Pyšný	čerstvý	otec	a	velký	sportovec	je	záro-
veň	 i	 pořadatelem	 závodů	 evropské	 úrovně	
a	 závodníci	 kvitují	 kvalitu	 tratí	 postavených	
v	lokalitě	Šlovický	vrch.

Václav Šlehofer mladší	si	převzal	ocenění	
na	 radnici,	 neboť	v	době	Radbuza	 festu	hrál	

důležitý	 zápas	 za	 dobřanské	 „Šneky“.	 Mezi	
jeho	úspěchy	v	sezóně	2018/2019	patří	titul	
mistr	extraligy	za	pražský	HC	Kert,	mistr	ČR	
1.	ligy	za	TJ	SNACK	DOBŘANY	a	reprezentace	
ČR	v	kategorii	muži	na	Mistrovství	světa	v	Ko-
šicích.
Oceněn	byl	i	oddíl fotbalu TJ Dobřany	za	

postup	do	I.	B	třídy	krajské	fotbalové	soutěže	
mužů.	Stejně	jako	hokejbalisté	se	probojovali	
s	novým	stadionem	do	vyšší	soutěže.
Pokud	 víte	 ještě	 o	 někom,	 kdo	 si	 ocenění	

zaslouží,	 budeme	 rádi,	 když	 nám	dáte	 vědět	
a	nominujete	ho	prostřednictvím	e-mailu	na	
dobrany@dobrany.cz	nebo	se	můžete	obrátit	
přímo	na	někoho	ze	spolkové	komise.
Děkujeme!

Lenka Tomanová, místostarostka
Petr Úbl, předseda Spolkové komise



Rozhovor s Miroslavou Langmajerovou nejen o boji s rakovinou 
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Již více než dva roky se v Dobřanech můžete na jarmarcích, posvíceních a přednáškách setkávat se sdružením Mamma HELP, které poskytuje pomoc 
a podporu ženám s rakovinou prsu. Mimo jiné se na těchto akcích můžete potkat s paní Ivanou Chvojkovou, která je koordinátorkou plzeňské pobočky 
Mamma HELP. Paní Chvojková k nám jezdí také jako edukátorka přednášek, které jsou zaměřeny především na prevenci této zákeřné nemoci. Na červ-
nové přednášce jsem se potkala i s paní Miroslavou Langmajerovou, která přijela nejen přednášet, ale předat i osobní zkušenosti s léčbou rakoviny prsu.

Mirko, když jsme se v červnu potkaly, 
zmínila jste, že se s nemocí potýkáte už 
nějaký čas. Čím vším jste už v léčbě prošla 
a jak to všechno začalo?
V	 dubnu	 2016	 jsem	 si	 nahmatala	 tvrdší	

útvar	v	pravém	prsu.	 Jelikož	 jsem	v	té	době	
kojila,	 nepřikládala	 jsem	 tomu	hned	 velkou	
váhu.	 Když	 nezmizel	 ani	 v	 dalším	 měsíci,	
preventivně	jsem	navštívila	lékaře.	Byla	jsem	
odeslána	na	sonografické	vyšetření	a	násled-
ně	na	biopsii,	která	bohužel	potvrdila	karci-
nom	prsu.	Hned	v	červnu	jsem	nastoupila	na	
chemoterapie	 a	 začal	 kolotoč,	 který	dodnes	
neskončil.	 Ozařování,	 operace,	 biologická	
léčba.

Při slově chemoterapie asi každý zpo-
zorní. Jak jste ji vy sama prožívala?
Bylo	to	hodně	náročné	 jak	na	 fyzický	stav,	

tak	 na	 psychický.	 Během	 krátké	 chvíle	 jsem	
přišla	o	vlasy	a	řasy	a	s	každou	chemoterapií	
ubývaly	 síly.	 Chemoterapii	 bych	 přirovnala	
ke	špatné	„opici“	s	náročným	ránem.	Přesto-
že	jsou	dnes	dostupné	léky	k	tlumení	bolestí,	
zvracení	a	nevolnosti,	tak	první	dny	jsem	pro-
ležela	 a	 prozvracela	 a	 další	 dny	 sbírala	 sílu,	
abych	byla	schopna	se	o	sebe	trochu	postarat	
a	postupně	i	o	malou.	Bylo	jí	9	měsíců.	

Předpokládám, že jste na to nebyla 
sama.
Můj	manžel	 se	mnou	zůstal	doma	a	 staral	

se	o	mě	i	o	malou,	bez	něj	bych	to	nezvládla.	
Další	 velkou	 pomocí	 byli	 rodiče	 a	 kamarádi.	
Ti	všichni	mi	jsou	obrovskou	oporou	dodnes.	

Co následovalo po chemoterapii?
V	 lednu	 2017	 jsem	 podstoupila	 operační	

zákrok,	kdy	mi	byl	nádor	odstraněn,	v	plánu	
bylo	ozařování.	To	se	bohužel	zkomplikovalo	
nálezem	 metastáz.	 Přestalo	 se	 tak	 ozařovat	
prso	a	začala	se	ozařovat	pánevní	oblast.	

Říká se, že naděje umírá poslední. V ta-
kovýchto okamžicích se ale podlomí kole-
na i těm nejsilnějším. 
Ten	 okamžik,	 kdy	 mi	 řekli,	 že	 se	 jedná	

o	metastázy,	byl	pro	mě	zlomový.	Celou	dobu	
jsem	 vše	 zvládala	 relativně	 dobře,	 myslím	
po	psychické	stránce,	věřila	 jsem,	že	to	bude	
zase	dobré.	Sdělení	o	metastázách	mě	dostalo	
na	dno,	měla	 jsem	hrozný	 strach,	měla	 jsem	
doma	rok	a	půl	starou	holčičku	a	chtěla	jsem	
žít!	Okamžik,	kdy	přijdete	o	jakoukoli	jistotu,	
je	nepopsatelný.	Byla	 to	 zátěž	nejen	pro	mě,	

ale	 pro	 celou	 rodinu.	 Nikdo	 v	 danou	 chvíli	
neví,	 co	 bude	 a	 co	má	 dělat.	 Když	 odezněly	
bolesti,	rozhodla	jsem	se,	že	se	tak	lehko	ne-
vzdám.

A tak jste se pustila do dalšího boje.
Změnila	 jsem	 životní	 styl,	 životosprávu,	

najela	 jsem	 na	 zdravou	 výživu,	 vyzkoušela	
bylinky,	léčitele,	babské	rady,	doplňkovou	léč-
bu	–	nikdy	bych	nevěřila	tomu,	že	když	člověk	
onemocní,	je	schopen	vyzkoušet	téměř	všech-
no,	 protože	 naděje	 opravdu	 nikdy	 neumírá.	
Taky	jsem	se	naučila	dát	samu	sebe	na	první	
místo	a	dělat	občas	věci,	které	jsou	jenom	pro	
mě	a	o	mně.	Ženy	totiž	celý	život	o	někoho	pe-
čují,	 starají	 se,	 zařizují,	 organizují	 a	 všechno	
chtějí	mít	dokonalé	 a	pod	kontrolou	a	 zapo-
mínají	 sami	 na	 sebe.	 A	 to	 je	 škoda,	mnohdy	
o	 hodně	 přicházejí.	 Když	 si	 najdete	 čas	 jen	
sama	pro	sebe,	zjistíte,	že	už	jste	to	měla	udě-
lat	 dávno.	 Přichází	 totiž	 pocit	 spokojenosti,	
štěstí	a	psychické	pohody.

Takže teď jste z toho venku?
V	prosinci	2017	 jsem	podstoupila	preven-

tivní	odstranění	dělohy	a	vaječníků	a	zároveň	
mi	byla	nasazena	biologická	léčba,	která	nece-
lé	dva	roky	držela	nemoc	relativně	pod	kon-
trolou.	 Bohužel	 v	 květnu	 tohoto	 roku	 došlo	
k	další	progresi	onemocnění	a	ke	změně	léčby.	
Další	kontrola	bude	za	půl	roku,	tak	uvidíme…	
Budeme	věřit.

Máte stále úsměv na rtech. Co je pro vás 
motivací, hnacím motorem?
Na	prvním	místě	je	to	určitě	naše	holčička,	

které	 už	 jsou	 4	 roky,	 a	 přestože	 je	 to	 někdy	
hodně	náročné,	jsem	ráda,	že	ji	mám.	Pak	urči-
tě	moje	rodina.	Dále	jsou	to	moje	kamarádky,	
se	 kterými	 podnikáme	 různé	 výlety,	 aktivity	

a	 dovolené.	 V	 neposlední	 řadě	 je	 to	 i	 práce,	
do	které	 jsem	nastoupila	v	září	2018.	Pracu-
ji	 jako	 zdravotní	 sestra	 na	 částečný	 úvazek	
a	díky	skvělému	a	 tolerantnímu	kolektivu	se	
do	 práce	 těším.	Dává	mi	 to	 pocit,	 že	 nejsem	
vyřazena	ze	života	a	zároveň	mě	práce	odvádí	
od	negativních	myšlenek.

To, čím jste si prošla a stále procházíte, 
není nic jednoduchého. Byla vám nabídnu-
ta psychologická pomoc?
Na	onkologii	jako	takové	nebyla.	Kamarád-

ka	mi	nabídla	pomoc	v	Mamma	HELP	centru	
v	Plzni,	kam	dojížděla	psycholožka	z	Prahy.	Už	
přes	rok	využívám	psychoterapii,	která	mi	po-
máhá	se	s	nemocí	srovnat	a	přijímat	ji.	Myslím	
si,	že	by	psychoterapie	měla	být	nabízena	kaž-
dému	na	začátku	léčby,	protože	to	není	otázka	
týdnů	ani	měsíců,	ale	často	i	let.	A	ať	se	člověk	
snaží	být	silný,	jak	chce,	jsou	chvíle,	kdy	je	po-
moc	odborníka	nepostradatelná.	

Zmínila jste Mamma HELP. Vy sama jste 
teď jeho součástí, je to tak?
Ano,	 byla	 mi	 nabídnuta	 práce	 terapeutky	

a	edukátorky	a	já	ji	bez	váhání	přijala.	V	cent-
ru	pracují	ženy,	které	si	onemocněním	prošly,	
a	mohou	tak	ženám,	které	do	centra	přijdou,	
nabídnout	své	zkušenosti,	rady	a	pomoc.	Cen-
trum	funguje	bezplatně	a	je	založeno	na	indi-
viduálním	přístupu,	anonymitě	a	hlavně	nabí-
zí	 čas	na	otázky,	na	které	 často	na	onkologii	
čas	není.	Jedná	se	například	o	pomoc	při	řeše-
ní	paruk,	epitéz,	lázeňských	pobytů,	o	sociální	
pomoc,	cvičení	apod.	Ne	vždy	je	žena	schopna	
si	vše	vyhledat	nebo	neví,	kam	a	na	koho	se	
obrátit.	 Mít	 rakovinu	 není	 stigma.	 Mamma	
Help	pomáhá	klientkám	vrátit	se	během	léčby	
i	po	ní	zpátky	do	plnohodnotného	života.	Stej-
ně	tak	může	být	oporou	i	pro	partnery	a	jejich	
děti.	 A	 pokud	 existuje	 taková	 možnost,	 tak	
proč	ji	nevyužít.		

Srdečně děkuji za rozhovor a držím Vám palce!
Zuzana Peksová

M. Langmajerová (úplně vpravo) přednáší 
o prevenci rakoviny prsu na 2. stupni ZŠ
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V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na svůj nástup do zaměstnání v plzeňské „škodovce“, první 
dovolenou, při níž onemocněl angínou a lékařské pomoci se mu dostalo až po třech dnech, a násled-
né odvedení k prezenční vojenské službě.

V	Bílině	 byl	 každý	 den	 od	 budíčku	 do	 ve-
čerky	 tzv.	 „organizovaný“.	 Neustálý	 řev	 pod-
důstojníků,	 abychom	 si	 uvědomili,	 u	 jakého	
útvaru	 jako	politicky	nespolehliví	 jsme.	 Jídlo	
bylo	sice	dobré,	ale	jíst	se	začalo	na	povel	a	na	
povel	se	také	končilo,	jenže	já	jím	pomalu	a	za	
ten	měsíc	 jsem	 nějaké	 to	 kilo	 shodil.	 V	 noci	
často	 kontroly	 nohou	 při	 baterce	 pro	 poba-
vení	 poddůstojníků,	 nebo	 tzv.	 čepobití,	 kdy	
nastoupené	 čety	 praporu	 chodily	 po	 zámec-
kém	parku	se	zpěvem	třeba	„Komandýr,	geroj,	
geroj	Čapajev“,	a	do	 toho	velící	poručík	 ještě	
ověřoval	naši	fyzickou	zdatnost.
Několik	 dní	 po	 příchodu	 jsem	 se	 hlásil	

k	prohlídce	u	praporního	lékaře	s	lékařským	
potvrzením,	že	se	nedoporučuje	zatěžovat	or-
ganismus	 těžkou	 fyzickou	prací.	Nerudný	 lé-
kař	dával	už	předem	najevo,	že	jsme	simulan-
ti,	kteří	si	myslí,	že	se	vyvléknou	z	převýchovy	
pracovní	činnosti.	Dostal	jsem	radu,	když	ne-
mohu	běhat,	abych	chodil	pomalu	s	poznám-
kou,	to	že	snad	svedu.
Lídě	jsem	psal,	aby	za	mnou	zatím	nejezdi-

la,	že	za	měsíc	máme	být	rozděleni	na	jednot-
livé	stavby,	ale	rozmístění	bylo	opět	utajova-
né.	Netušil	jsem,	co	na	té	stavbě	vlastně	budu	
schopen	dělat,	a	skončil	jsem	nakonec	v	Ruzy-
ni.	Ještě	několik	krátkých	poznámek,	k	jakému	
útvaru	jsem	se	to	vlastně	dostal.
Na	 podzim	 1950	 byly	 zřízeny	 útvary	 PTP	

(pomocné	 technické	 prapory)	 pro	 politicky	
nespolehlivé	osoby.	K	1.	10.	1950	mělo	k	PTP	
nastoupit	 10	 tisíc	 branců,	 nějaký	 důvod	 se	
vždy	 našel.	 Těžké	 prapory	 PTP	 byly	 určeny	
pro	 těžbu	 uhlí	 v	 dolech,	 lehké	 prapory	 PTP	

pracovaly	ve	stavebnictví	a	 tam	jsem	skončil	
i	 já,	 už	 v	 přejmenovaných	 útvarech	 na	 tech-
nické	 prapory	 (TP).	 Vylíčení	 poměrů	 v	 PTP	
napsal	Kundera	v	pojednání	„Žert“.
Na	 staveništi	 v	 Ruzyni	 to	 nebylo	 pro	mne	

jednoduché.	Na	 stavbě	 jsem	nestačil	pracov-
nímu	 tempu,	 civilní	 stavbyvedoucí	 už	 mne	
nechtěl	a	nikdo	nevěděl	co	se	mnou.	Vedoucí	
pracovníci	útvaru	by	se	mě	rádi	zbavili,	já	jich	
samozřejmě	také,	ale	nikdo	jsme	nevěděli	jak.	
Byl	jsem	o	2	až	3	roky	starší	ve	srovnání	s	vě-
kovým	průměrem	a	zejména	u	poddůstojníků,	
s	 kterými	 jsem	z	Bíliny	přišel,	 jsem	platil	 za	
simulanta,	kterému	všechno	prochází.
Asi	po	dvou	týdnech	jsem	měl	ráno	vždy	ko-

lem	37°,	kvečeru	se	teplota	zvedala	a	skončil	
jsem	na	marodce,	kde	si	se	mou	nevěděli	rady.	
Když	 jsem	vedoucímu	 „lapiduchovi“	oznámil	
svůj	stav	s	TBC,	který	měl	už	z	Bíliny	být	zan-
esen	v	mé	zdravotní	kartě,	byla	reakce	rychlá.	
„Žádné	papíry	tady	nemám,	neměl	jsem	tuše-
ní,	jak	to	s	Tebou	je,	zítra	půjdeš	na	prohlídku	
do	 vojenské	 nemocnice,	 nechci	 si	 Tě	 vzít	 na	
svědomí.“
Dostal	 jsem	 se	 k	 lékaři	 podplukovníkovi,	

který	na	 rentgenu	 se	mnou	pořád	otáčel,	 tr-
valo	 to	 dost	 dlouho	 a	 pak	 začal	 nespisovně	
nadávat	 a	 ptal	 se,	 kdo	mne	odváděl.	 „Okres-
ní	vojenské	velitelství	Klatovy,	a	už	pošesté,“	
jsem	ze	sebe	pracně	vydoloval.	Podplukovník	
uzavřel	 prohlídku	 slovy:	 „Těm	 to	 nedaruju.	
Musíš	 ihned	 do	 civilu.	 Tady	 zůstat	 nemůžeš.	
Nemohu	 Tě	 trvale	 zprostit	 vojenské	 služby,	
jen	na	rok,	ale	do	civilu	jít	musíš.“

(Pokračování příště.)

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

Díl 17.

 
 

Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá 
 

 

 

 

 

 

Kdy:  sobota 12. 10. 2019 od 9,00 do 11,00 hodin 
Kde: jednací sál MKS Dobřany 

 

Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém kusu oblečení) + jmenný 
seznam věcí přineste v pátek 11. 10. 2019 od 16 do 18 hodin. 

Omezen počet položek – max 100ks (větší množství pouze po telefonické domluvě předem). 

Podrobná pravidla najdete na místě prodeje nebo https://mcbudulinek.webnode.cz/ 

Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063 

 

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

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

Nominujte je do ankety

„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
OKRESU PLZEŇ-JIH ZA ROK 2019“

Výstava Život 
na Šlovickém vrchu

V	 letních	 měsících	 měli	 návštěvníci	 dob-
řanské	 galerie	 možnost	 zhlédnout	 výstavu	
Život	na	Šlovickém	vrchu.	Nejen	na	fotografi-
ích	se	mohli	dozvědět	o	aktuálním	dění,	 jaké	
pravidelné	 či	 netradiční	 akce	 se	 na	 bývalém	
tankodromu	konají,	které	a	jak	moc	ohrožené	
druhy	rostlin	a	živočichů	se	na	Šlovický	vrch	
vrátily,	nalezly	zde	nově	útočiště	nebo	tu	byly	
odjakživa.	Proč	a	čím	je	Šlovický	vrch	tak	jedi-
nečný	nebo	proč	se	v	péči	o	tak	vzácnou	loka-
litu	používají	 poněkud	nezvyklé	metody.	 Po-
děkování	patří	Aničce	a	Gábině	K.	za	výtvarné	
ztvárnění	 některých	 obyvatel	 Šlovického	 vr-
chu,	HEC	klubu,	OFF	klubu	a	oddílu	fourcros-
su	za	výpomoc	s	výstavou	a	také	za	to,	že	jsou	
společně	 s	 dalšími	 stále	 životem	 Šlovického	
vrchu.	 Děkujeme	 také	 všem	 návštěvníkům,	
kteří	 výstavu	 navštívili,	 a	 také	 těm,	 kteří	 na	
dobřanský	„Šlovík“	chodí!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ROTTOVÁ Inna: Třicet sezon lásky
Neobvyklý	 a	 komplikovaný	příběh	 věhlasné-
ho	 režiséra,	 jehož	 soukromý	 život	 byl	 dříve	
zajímavým	 způsobem	propojen	 s	 jeho	 býva-
lou	učitelkou.

TOMČÍK Jiří: Jak jsem nezemřel v Africe
Pravdivé	vyprávění	o	jedné	z	autorových	cest,	
která	se	proměnila	z	běžné	výpravy	na	poně-
kud	dramatický	boj	o	záchranu	zdraví	a	živo-
ta.	 Příběh	 provází	 krásné	 fotografie	 africké	
divočiny.	
 
WHITTON Hana: 
Poslední láska císaře Karla
Příběh	 zapomenutého	 Guillauma,	 jediného	
a	historicky	doloženého	levobočka	císaře	Kar-
la	IV.	Římský	císař	a	český	král	se	s	Guillaumo-
vou	matkou	seznámil	pravděpodobně	na	jed-
né	ze	svých	cest	do	Avignonu.	Děj	se	odehrává	
na	pozadí	dvorních	intrik	a	dějinných	událostí	
70.	a	80.	let	14.	století.

TAYLOR Patrick: 
Doktore, vy jste se zamiloval!
Další	pokračování	oblíbené	humoristické	 sé-
rie	z	irského	venkova.

KNIHY PRO DĚTI
Krýslová Michaela: Mami, típni to!
Je	 to	 tutovka.	 Pepča	 Karásková	 se	 konečně	
dočká	 sourozence.	 Na	 takovou	 událost	 je	
potřeba	 se	 dobře	 připravit.	 Pilně	 čte	 kníž-

ku	 o	 tom,	 jak	 děti	 přicházejí	 na	 svět.	 Dozví	
se	spoustu	zajímavostí,	mimo	jiné	i	to,	že	by	
maminka	neměla	kouřit.	Ale	máma	si	klidně	
kouří	a	cigaret	se	nehodlá	vzdát!	Co	s	tím?	Pe-
pina	a	pár	dobrých	kamarádů	mají	naprosto	
skvělý	nápad…

PAJALUNGA Lorena: Jóga pro hezký den
Dobré	ráno	kamarádi!	Vstávání	může	být	zá-
bava.	Díky	tomuto	cvičení	budou	rána	daleko	
příjemnější.

HABANEC Maxim: Život je skejt
Můj	příběh	a	trick	tipy
Vítej	 ve	 světě	 skateboardingu	 a	 seznam	 se	
s	českým	profesionálním	riderem!

MAYROCK Aija: Jak přežít šikanování
Knížka,	 kterou	napsala	dospívající	dívka.	 Se-
tkala	 se	 a	 bojovala	 se	 šikanou	 na	 základní	
i	 střední	 škole.	 Shromáždila	 řadu	 doporuče-
ní	a	 strategií,	které	mohou	pomoci	každému	
s	podobnou	zkušeností.

Šlovické kroniky
Jako	 každá	 obec	 i	 Šlovice	 mají	

svůj	 archiv,	 ve	 kterém	 jsou	 ulo-
ženy	 dokumenty	 z	 historie	 obce.	
Velkou	 zásluhu	o	 jejich	 zachování	
má	 dlouholetý	 šlovický	 kronikář	
pan	Karel	Kašpar,	který	na	základě	
existujících	 dokumentů,	 ale	 i	 stu-
dia	a	bádání	v	archivech	a	knihov-
nách	shromáždil	 informace	o	naší	
obci.	Během	 let	2001	až	2005	se-
psal	 zpětně	 kroniku	 zachycující	
léta	 od	 roku	 1800	 do	 roku	 2000	
a	pokračoval	postupně	až	do	sou-
časnosti.	Pořizoval	 také	 fotodoku-
mentaci	ze	šlovických	akcí,	kromě	toho	se	věnoval	zmapování	historie	jednotlivých	domů	v	obci	
a	sestavil	tištěný	materiál,	ve	kterém	jsou	domy	seřazeny	podle	čísla	popisného	a	doplněny	foto-
grafií.	Každý	obyvatel	obce	tak	může	zjistit,	kdy	byl	jeho	dům	postaven	i	kdo	v	něm	v	minulosti	
žil.	Pan	Kašpar	vytvořil	také	složku	o	skromných	kulturních	památkách,	kapličkách	v	obci,	a	slož-
ku	zachycující	druhy	razítek,	která	se	v	obci	používala.	Nejstarší	ručně	psanou	kronikou,	kterou	
obec	má,	je	školní	kronika	z	let	1946-1969	a	Pamětní	kniha	z	let	1958-1962.	
Všechny	dokumenty	 i	 kroniky	 obce	 jsou	 postupně	 digitalizovány.	 V	 současné	 době	 jsou	 do	

elektronické	podoby	převedeny	materiály	do	roku	1979.	
Občané	 Šlovic	 i	 další	 zájemci	 mohou	 do	 všech	 tištěných	 dokumentů	 nahlédnout	 v	 místní	

knihovně,	případně	si	je	také	půjčit.	 	 	 	 	 						Jana Hájková
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Plavba netradičních plavidel
V	letošním	roce	uplynulo	20	let	od	založe-

ní	Mikroregionu	Radbuza.	Oslavy	výročí	byly	
zahájeny	 v	 březnu	 v	 Holýšově	 Reprezentač-
ním	plesem,	pokračovaly	ve	Stodě	červnový-
mi	 Letními	 oslavami	 a	 závěrečnou	 akcí	 byla	
Plavba	 netradičních	 plavidel	 v	 Dobřanech.	
Na	organizaci	akce	se	 společně	s	Mikroregi-
onem	 podílely	 město	 Dobřany	 a	 obec	 Cho-
těšov.	Akce	proběhla	v	 sobotu	7.	9.	2019	na	
plovárně	v	Dobřanech.	I	přes	nepřízeň	počasí	
se	sešlo	10	posádek,	které	musely	zvládnout	
na	čas	 trať	s	úkoly.	Někteří	účastníci	 se	sice	
během	závodu	namočili,	 ale	 všechny	posád-
ky	 šťastně	 dorazily	 do	 cíle.	 Nakonec	 všem	
zahrála	 skupina	 Ponorka	 Band.	 Děkujeme	
všem	účastníkům	i	pořadatelům	a	 těšíme	se	
na	příští	plavbu.

Zuzana Štychová, 
manažerka Mikroregionu Radbuza

Známe nejkrásnější okna a balkony z celého města
Již tradičně vyhlásilo město ve spolupráci s Městským kulturním střediskem letní soutěž O nejkrásnější okno nebo balkon.

	S	velkou	radostí	porota	udělila	první	tři	místa	v	každé	kategorii.	Absolutním	vítězem	v	kategorii	okno	se	stal	pan	Miroslav	Čechura.	Do	soutěže	
přihlásil	tón	v	tónu	sladěné	surfiniové	truhlíky,	které	krásně	ladily	s	výzdobou	celého	náměstí.	Na	druhém	místě	skončila	paní	Šnebergerová	z	ulice	
Oty	Kovala	a	její	surfinie.	Vítěznou	trojici	uzavírá	pan	Kuba	z	Dobřánek	s	přenádhernými	převislými	pelargoniemi,	které	jsou	ozdobou	jeho	domu	
každý	rok.
Kategorie	balkon	zná	také	své	vítěze.	První	příčku	obsadila	paní	Lenka	Kesslová,	jejíž	surfiniová	výzdoba	nejen	balkonu	zkrášlovala	jinak	na	výz-

dobu	v	oknech	strohé	sídliště	Pančava.	Druhé	a	třetí	místo	putovalo	do	Chlumčanské	ulice	-	převislé	pelargonie	paní	Filové	na	místě	druhém	a	světle	
růžové	surfinie	paní	Koreisové	na	místě	třetím.
Mockrát	všem	zúčastněným	děkujeme	za	snahu	o	zkrášlení	ulic	našeho	města	a	těšíme	se	na	další	sezónu.	Na	fotografii	ze	slavnostního	předání	

se	můžete	těšit	v	dalším	čísle	Dobřanských	listů.	
Milena Vladyková, městská zahradnice

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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Ohlédnutí za Radbuza festem

Září	 je	měsícem	několika	 tradičních	 akcí...	 Téměř	 o	 všech	 najdete	 nějaký	 článek	 či	 zmínku	
v	tomto	vydání.	 Jednou	z	největších	akcí	prvního	školního	měsíce	je	hudební	festival	Radbuza	
fest,	který	se	i	přes	ne	úplně	ideální	počasí	může	pochlubit	velmi	pěknou	návštěvností	a	jedním	
nej,	a	to	nejlevnější.	Výdaje	totiž	nepřesáhly	hranici	dvě	stě	tisíc.
Program	zahájila	místní	babypunková	kapela	Bachule,	která	přímo	na	pódiu	oslavila	své	první	

narozeniny.	Poté	následovaly	kapely	Sifon,	Kečup,	Lucie	revival	a	o	zakončení	akce	se	postarala	
dobřanská	Ponorka	band.	
Letošní	ročník	přinesl	jednu	novinku,	a	to	vratné	kelímky,	kterých	se	využilo	téměř	tři	tisíce.	

Radbuza	fest	2019	je	již	minulostí	a	s	jeho	koncem	začínají	přípravy	na	další,	jehož	termín	připa-
dá	opět	na	první	školní	víkend,	a	to	na	5.	9.	2020.	

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany  

Spolupráce 
s EKO-KOMem 
pokračuje

Na	jiném	místě	v	tomto	vydání	Dobřanských	
listů	 jste	 se	mohli	 dozvědět	 o	 „kufřících	 pro	
prvňáky“,	 které	 věnovalo	 město	 ve	 spolu-
práci	 s	 autorizovanou	 obalovou	 společností	 
EKO-KOM,	a.	s.,	všem	žákům	prvních	tříd.	Tím	
ale	spolupráce	neskončila!	Kulturní	středisko	
se	 zapojilo	 do	 kampaně	 na	 podporu	 třídění	
odpadu	 -	od	poloviny	září	 rozdáváme	ke	ka-
ždé	vstupence	do	kina	malý	dárek	a	promítá-
me	v	Káčku	napínavé	spoty	na	 téma	 třídění.	
To	ale	pořád	není	vše.	V	roce	2015	putoval	po	
zaplacení	poplatku	za	odpady	do	domácností	
dárek	v	podobě	sady	tašek	na	třídění.	Pokud	
se	vám	stalo,	že	tašky	již	dosloužily,	můžete	si	
pořídit	novou	sadu	v	našem	infocentru.	Troj-
ce	menších	tašek	stojí	50	Kč	a	sada	velkých	je	
o	deset	korun	vyšší.	
V	 současné	 době	 se	 zejména	 díky	 koníkům	
na	Šlovickém	vrchu	připravuje	spolupráce	na	
ekoosvětě	v	přírodě	kolem	Dobřan,	ale	o	tom	
až	v	nějakém	dalším	vydání.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany  

Kožní ordinace Dobřany
MUDr. Petra Brodská, Ph.D. 
NOVĚ:	 smlouva	 se	 všemi	 pojišťovnami	
včetně	207	(Oborová	zdravotní	pojišťovna	
zaměstnanců	bank,	pojišťoven)
Telefonické	objednávky: 
po	celou	ordinační	dobu	8:00	–	14:00	hod.,	
bez	objednání	jen	akutní	ošetření.

První zvonění ve škole i na Kotynce
První	 školní	 den	 bývá	

plný	 očekávání,	 radosti,	
těšení,	 ale	 občas	 i	 zmatků	
a	 velikého	 zařizování.	Roz-
vrh,	škola,	 jídelna,	družina,	
kroužky,	 pomůcky	 do	 ško-
ly.	 Pro	 usnadnění	 začátku	
školního	roku	obdrželi	prv-
ňáčci	nové	školní	boxy,	kte-
ré	pro	ně	připravilo	město	
Dobřany	ve	spolupráci	s	fir-
mou	Ekokom.

Spojit	příjemné	s	užitečným	–	vybrat	si	ten	správný	kroužek	–	mohli	pak	školáci,	nejen	ti	úplně	
noví,	návštěvou	tradiční	akce	První	zvonění.	Již	od	dopoledne	na	ně	i	jejich	rodiče	na	Kotynce	čeka-
li	zástupci	některých	dobřanských	spolků	s	nabídkou	volnočasových	aktivit.	Děti	si	mohly	vyzkou-
šet	různé	sportovní	disciplíny,	plnit	všelijaké	dovednostní	úkoly,	případně	se	vykoupat.	Poděko-
vání	patří	všem,	kteří	připravili	pro	dětské	návštěvníky	svoje,	nejen	sportovní,	stanoviště	v	areálu	
biotopu.	Díky	si	zaslouží	také	personál	Kotynky	a	v	neposlední	řadě	i	zaměstnanci	firmy	LOMA,	
kteří	jsou	v	čele	s	paní	Klauberovou	nedílnou	a	nepostradatelnou	personální	posilou	této	akce.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Spolek Budulínek ve spolupráci se školní jídelnou 
srdečně zve na podzimní akci pro děti a rodiče 

 

 

    ve školní jídelně 

Soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni. 

 

Ochutnávka dobrot ze školní jídelny. 

 

Strašidelná diskotéka, strašidelné kostýmy vítány. 

Soutěž o nejlepší kostým. 

 

Omezený počet dýní bude možno zakoupit na místě. 
Doporučujeme vzít si s sebou vyřezávací pomůcky, dobrou náladu 
a spoustu nápadů. 

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   
 
 
 

 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELŮ  
      sv. Vít – 9:30, 15:00, sv. Mikuláš 10:00, 14:00, 16:00 

 VOLNÝ VSTUP DO KOSTELŮ PO CELÝ DEN   
 KŘEST „HLEDAČKY“  - 13:30 
 DROBNÉ DÁRKY, OBČERSTVENÍ 

nám. T. G. M. 5 | 8:30 – 16:30 
DOBŘANY 
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Na kurzu budeme vyrábět kožené kotníčkové 
botky přesně na svoji nohu. Materiál je přírodní 
třísločiněná kůže, kterou si nabarvíte do 
požadovaného odstínu - výběr z cca 25 barev. 
Na podrážky použijeme obuvnické plotny - výběr 
z několika dezénů, barev i tloušťky (1-4 mm). 
Na lepení používám lepidlo bez toluenu. Boty 
jsou šité ručně. Budeme šít podle nového střihu 
s rámečkem. Boty je možné zateplit podšívkou.
S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo 
letáky, staré bavlněné triko na rozstříhání na 
hadříky, fén, oblečení, ve kterém se můžete 
ušpinit a 2 skleničky od přesnídávky nebo kelímky.

Přihlášky a informace: 
Karolína Částková (lektorka)

e-mail: karolina.castkova@seznam.cz, 
tel.: 776 829 323

Cena kurzu: 2800 Kč
V ceně je materiál (kůže, plotna, rámeček, 

změkčení došlapu) a pomůcky potřebné k výrobě. 
V ceně kurzu není zateplení/podšívka, 

tu si můžete připlatit podle Vašeho výběru.
Předem se vybírá záloha 1000 Kč na účet 

2001551380/2010.
( Do zprávy k platbě prosím připište 

datum konání a Dobřany.)

Kurzy šití barefoot bot podle BB a Městské kulturní středisko Dobřany pořádají

TŘÍDENNÍ KURZ 
VÝROBY KOŽENÝCH 

BAREFOOT BOT 
S PODŠÍVKOU

8. 11. 2019, 14:00–19:00 
9. 11. 2019, 9:00–19:00

10. 11. 2019, 9:00–17:00 
Budulínek, z. s., 

U Trati 1014, Dobřany
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Kulinářské okénko 
ze školní jídelny
ČOČKA
Určitě	 všichni	 znáte	
čočku.	Správný	název	
je	čočka	jedlá	z	čeledi	
bobovitých	 a	 řadíme	
ji	 mezi	 luštěniny.	 Už	
jste	ale	ochutnali	čoč-
ku	červenou	nebo	černou	(odrůda	Beluga)?
Červená čočka
Drobná	červená	zrnka	se	nemusí	před	přípra-
vou	 namáčet,	 je	 rychle	 vařená	 a	 lépe	 stravi-
telná	než	klasická	čočka	jedlá.	Lze	ji	připravit	
jako	přílohu	například	k	masu,	vhodná	 je	na	
pomazánky,	 jako	vložka	do	polévek	nebo	sa-
látů.	Můžeme	ji	použít	i	na	zahuštění	polévek	
nebo	omáček.
Černá čočka Beluga
Drobná	 zrnka	 připomínají	 tvarem	 i	 barvou	
kaviár.	Má	oříškovou	chuť,	velký	obsah	bílko-
vin,	vlákniny,	minerálů	a	vitamínů.	Je	vhodná	
na	pomazánky,	do	salátů	či	polévek.

Recepty:
Indická polévka s červenou čočkou
Ingredience:	 červená	 čočka,	 cibule,	 řapíkatý	
celer,	 mrkev,	 brambory,	 rajský	 protlak,	 olej,	
česnek,	zázvor,	petrželka
Postup:	 Cibuli	 nakrájíme	 na	 kostičky	 a	 ne-
cháme	na	oleji	zesklovatět.	Přidáme	nakráje-
ný	 česnek	 a	 zázvor.	 Přilijeme	 protlak,	 vodu,	
osolíme.	 Řapíkatý	 celer,	 mrkev	 a	 brambory	
očistíme	a	nakrájíme	na	kostičky,	přidáme	do	
hrnce	a	vaříme,	dokud	není	vše	měkké.	Nako-
nec	vsypeme	červenou	čočku,	krátce	povaří-
me	a	odstavíme	z	plotny.	Polévku	posypeme	
nakrájenou	petrželkou	a	podáváme.

Karbanátky z červené čočky
Ingredience:	100	g	vařené	červené	čočky,	jarní	
cibulka,	česnek,	1	mrkev,	1	vejce,	2	lžíce	mou-
ky,	2	lžíce	strouhanky,	sůl,	pepř,	majoránka
Postup:	 Červenou	 čočku	 uvaříme.	 Do	 mísy	
nakrájíme	 nadrobno	 cibulku,	 česnek	 proli-
sujeme,	mrkev	 nastrouháme,	 přidáme	 vejce,	
mouku,	uvařenou	červenou	čočku,	okořeníme	
solí,	pepřem	a	majoránkou.	Z	připravené	smě-
si	vytvoříme	placičky	a	restujeme	na	oleji	do-
zlatova.	Podáváme	s	bramborem,	kaší,	zeleni-
novým	nebo	lehkým	bramborovým	salátem.	

Pomazánka z čočky Beluga
Černou	 čočku	 Beluga	 uvaříme,	 rozemeleme	
a	smícháme	s	pomazánkovým	máslem	a	polo-
tučným	tvarohem,	přidáme	nakrájenou	pažit-
ku,	osolíme,	dle	chuti	můžeme	přidat	česnek.	
Podáváme	na	bagetce.	

Pohádkový les
Pohádkové postavičky bavily děti na Martinské stěně.

V	sobotu	7.	9.	2019	se	uskutečnil	další	ročník	Pohádkového	lesa.	Na	Martinské	stěně	mohly	
děti	potkat	Křemílka	s	Vochomůrkou,	včelku	Máju	s	kamarády,	Sněhurku	s	trpaslíky,	Rumcajse	
s	Mankou,	a	další…	Po	splnění	malého	úkolu	čekala	na	děti	malá	odměna	v	cíli.
Počasí	nebylo	nic	moc	a	chvílemi	pršelo.	Děkujeme	všem,	které	to	neodradilo	a	kteří	si	přišli	

s	námi	užít	hezké	dopoledne.	Velké	poděkování	patří	děvčatům	z	Mateřské	školy	Dobřany	-	Loudů,	
děvčatům	z	pionýrské	skupiny,	paní	Cao	z	krámečku	a	všem	ostatním	kamarádům.	Díky	moc,	bez	
Vás	by	se	to	nepodařilo.	 	 	 	 	 	 	 				Šíša

Děkujeme všem, co si v sobotu 28. 9. našli cestu na Sousedské Svatováclavské Setkání. Díky obnově 
polních a lesních cest je město se svojí místní částí propojeno příjemnou procházkovou trasou mimo 
silniční provoz. A tak se pod rozhlednou na Šlovickém vrchu sešli lidé z Dobřan a Šlovic, pěší i cyk-
listé. Zpívalo se u ohně, opékaly buřty, ochutnával guláš a skvělou atmosféru nepokazil ani krátký 
déšť v úvodu akce.        Za spolek Mladí pro Dobřany Michal Trdlička

Dovoluji	si	připojit	poděkování	i	dobřanským	skautům	v	čele	s	Šíšou	-	Věrkou	Šístkovou,	která	
je	hlavní	hybatelkou	této	akce.	Věrko,	děkuji	za	spolupráci!

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Pohádkové náměstí v Dobřanech

V	 neděli	 15.	 září	 2019	 vzešlo	 slunko	 nad	
dobřanským	náměstím	a	zpříjemnilo	chystá-
ní	všech	stanovišť	na	pohádkové	odpoledne.	
I	 na	 dobřanské	 faře	 vše	 žilo	 přípravami	 od	
samotného	 rána	 –	mimochodem	 celkem	nás	
bylo	 na	 90	 dobrovolníků.	 Někdo	 zajišťoval	
občerstvení,	 někdo	 vybaloval	 kostýmy,	 jiný	
hudební	nástroje	 a	další	 se	věnovali	 rekvizi-
tám	 či	 líčidlům.	 V	 odpoledních	 hodinách	 se	
na	faru	začali	sbíhat	další	dobrovolníci,	které	
byste	na	odchodu	už	určitě	nepoznali	–	pro-
měňovali	se	 totiž	v	pohádkové	bytosti.	A	 tak	
není	 divu,	 že	 jsme	 na	 dobřanském	 náměstí	
mohli	potkat	Jeníčka	a	Mařenku,	ježibabu,	Lo-
tranda	a	Zubejdu,	 šípkovou	Růženku,	 žabího	

prince,	 Sněhurku	 a	 trpaslíky,	 dešťové	 víly,	
oslíka,	kuře,	žirafu,	klauny	a	kouzelníky	a	sa-
mozřejmě	nemohl	chybět	náš	Pepík	se	svými	
kamarády,	s	andílkem,	čertíkem	a	zlatou	ryb-
kou.	Ani	tentokrát	se	Pepík	nedal	poučit	dob-
rými	radami	andílka	Dobřaňáčka	a	nechal	se	
zlákat	 čertovskými	 nápady,	 které	 ho	 dostaly	
do	nesnází	–	schlamstla	ho	obrovská	velryba.	
Ještěže	nechyběli	dobří	kamarádi:	kolem	400	
dětí	splnilo	úkoly	na	náměstí	a	pomohlo	An-
dílkovi	Pepíčka	zachránit.	Děkujeme	všem,	že	
to	i	tentokrát	tak	dobře	dopadlo!	
Srdečně	 děkujeme	 pořadatelům	 –	 spolku	

Přátelé	Koinonie	ve	spolupráci	s	Koinonií	Jan	
Křtitel,	se	ZŠ	Dobřany,	s	taneční	školou	Spirit	

Dance	 a	 s	 farnostmi	 Dobřany	 a	 Plzeň-Litice.	
Též	 děkujeme	 za	 podporu	 Městu	 Dobřany,	
Biskupství	 plzeňskému,	 MAS	 Radbuza,	 ha-
sičskému	sboru,	potravinové	bance,	italským	
specialitám	 Aggeo,	 časopisu	 Dráček	 a	 atrak-
cím	ze	skluzavka.cz.	
Doufejme,	že	se	opět	setkáme	v	Dobřanech	

i	příští	 rok	koncem	prázdnin,	 a	kdyby	náho-
dou	Pepík	zase	plaval	v	nějaké	té	šlamastice,	
tak	ho	společně	zachráníme!	

(rua)
PS: Fotografie si můžete prohlédnout na 

www.koinonia.cz a FB FB @pohadkovenamesti.

Začali jsme v září…

Stejně	 jako	 každý	 rok	 jsme	 se	 podíleli	 na	
akci	1.	zvonění	a	mimo	to	připravily	děti	z	Pi-
onýrské	skupiny	v	Dobřanech	-	oddílů	Delfíni	

i	Delfíňata	na	začátku	měsíce	otevřenou	akci	
pro	širokou	veřejnost	„Začínáme“	–	sportovní	
odpoledne	a	výtvarnou	dílnu	v	klubovně.	Sta-

noviště	i	materiál	připraveny,	plakáty	v	novi-
nách	i	jinde.	A	tak	jste	v	okolí	klubovny	v	bý-
valých	kasárnách	12.	září	mohli	potkat	rodiče	
s	dětmi,	které	na	startu	házely	kroužky,	kladi-
vem	do	kruhu,	zkoušely	své	štěstí	při	střílení	
foukačkou,	nebo	na	prut	 lovily	delfíny.	Navíc	
bylo	 ještě	 třeba	 se	 trefit	 ringo	 kroužkem	do	
bedničky	 nebo	 létajícím	 talířem	 do	 krabice.	
No	a	v	cíli	 si	bylo	možno	vyrobit	záložku	do	
knížky,	hezky	ji	nazdobit,	nebo	na	ni	přilepit	
magnet.	Vzhledem	k	tomu,	že	byl	všední	den	
a	počasí	nic	moc,	nebyla	účast	 tak	velká,	 jak	
jsme	čekali.	Jinak	oddíly	se	začaly	scházet	na	
svých	 pravidelných	 schůzkách,	 někteří	 členi	
odešli	do	jiných	zájmových	kroužků,	aby	mís-
to	nich	přišli	noví.	Hráli	jsme	si	venku,	vytvá-
řeli	v	klubovnách	nebo	hráli	stolní	hry.
				V	říjnu	nás	čeká	výroba	pískových	obráz-

ků,	dekorování	papíru	či	látky	a	mimo	to	hry	
všeho	druhu	 včetně	účasti	 na	 krajském	kole	
pionýrského	 Sedmikvítku	 v	 Zelené	 Lhotě.	
Navíc	připravujeme	pro	ostatní	ve	spolupráci	
s	MKS	i	drakiádu	a	 lampionový	průvod,	 tedy	
Večer	se	světýlky.	

Libuše Nejedlá 
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Juniorfest míří do Dobřan! 
Čtěte tipy organizátorů, co si letos nenechat ujít.

Začátek podzimu je v Dobřanech již neodmyslitelně spjat s konáním Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest. 
Festival se letos koná od 8. do 14. listopadu a zve nejen nejmenší diváky, ale i jejich rodiče, studenty a další obyvatele města a návštěvníky 
k pestrým filmovým zážitkům. Dvanáctý festivalový ročník nabídne světové premiéry snímků, které v kinech nebyly dosud uvedeny, vý-
znamné osobnosti domácího i zahraničního filmu, Matyáše Valentu v roli nového člena programového oddělení organizačního týmu a sa-
mozřejmě bo-hatý doprovodný program. Neváhejte přijít do kina, letos je skutečně z čeho vybírat! Vůbec poprvé si navíc mohou návštěv-
níci festivalu pořídit víkendovou akreditaci a užít si tak do sy-tosti speciálních projekcí promítaných v sobotu 9. a v neděli 10. listopadu.

Z	 více	 než	 stovky	 filmů	pro	 vás	 pořadate-
lé	 vybrali	 ty,	 které	byste	 si	 rozhodně	neměli	
nechat	 ujít.	 Prvním	 tipem	 je	 snímek	 Circus 
Noël,	jehož	projekce	se	uskuteční	právě	o	fes-
tivalové	neděli	10.	listopadu	od	15:00	v	dob-
řanském	Káčku,	a	přítomná	bude	i	představi-
telka	hlavní	dětské	role	Luna	Wijnands.	„Luna 
Wijnands ve filmu ztvárňuje dívku jménem 
Karo, která je otrávená z neustálých dohadů 
svých rodičů. Rozhodne se utéct z domu a přidá 
se ke svým přátelům z cirkusu, Viktorovi a To-
nymu. Společně se vydávají na cirkuso-
vý festival a více již nechám na divá-
cích, aby zjistili, jak cesta těchto přátel 
dopadne,“	 krátce	 prozrazuje	 Barbora	
Kyas,	 programová	 ředitelka	 festivalu.	
Během	 víkendového	 programu	 však	
programová	 ředitelka	 doporučuje	
i	další	snímky:	„Bayala – kouzelný sní-
mek o dobrodružství elfky Surah! Surah 
se svou sestrou a přáteli se vydává na 
nebezpečnou misi - dopravit dračí vej-
ce nazpět k jeho rodičům. Doufá tak, že 
dojde ke sjednocení elfího kmene a na-
vrácení kouzel do jejich světa.” Tento	
film	bude	na	programu	taktéž	v	neděli	
10.	listopadu	v	dobřanském	Káčku,	ale		
již	od	10:00	dopoledne.

„Ve všední dny budeme promítat vždy 
od 17:00. Diváci se mohou těšit na hra-
né a animované snímky pro celou rodi-
nu. Já mohu například doporučit film 
Nezapomenutelné léto s Tess, který 
obdržel hned několik zahraničních cen. 
Úspěšný byl však i u nás, v letošním 
roce obdržel cenu za nejlepší snímek na 
Zlín Film Festivalu,”	doplňuje	ředitelka	
festivalu	 Judita	 Soukupová.	 „Nezapo-
menutelné léto s Tess je film o prvních 
láskách, důležitých otázkách, které nás 
napadají již v dětství a provází celý život,” do-
dává	Soukupová	na	závěr.

„S delegací uvedeme český film Abstinent, 
který řeší velmi zásadní téma alkoholismu 
u náctiletých,”	sděluje	svůj	tip	i	Michal	Šašek,	
výkonný	 ředitel	 festivalu.	 Devatenáctiletý	
Adam	 (Josef	Trojan)	 je	 pacientem	protialko-
holní	 léčebny.	Ocitá	 se	 tak	na	místě,	 které	 si	
většina	 lidí	 spojuje	 spíše	 se	 staršími	 a	 „pro-

fesionálními”	 opilci.	 Alkoholově	 závislými	 se	
však	stávají	čím	dál	častěji	i	velmi	mladí	lidé.	
Stačí	 k	 tomu	málo.	Adam	měl	 život	 před	 se-
bou.	Zbývalo	mu	jen	dodělat	maturitu,	poslat	
přihlášku	na	vysokou.	Ale	 to	nespěchalo,	 šlo	
hlavně	o	ideální	časy	na	pořádnou	párty	s	přá-
teli,	 na	 rande	 s	holkou	nebo	na	pivo	 či	 něco	
ostřejšího	 s	 kamarádem.	V tuto chvíli máme 
přislíbenu i účast naděje českého filmu Josefa 
Trojana, syna Ondřeje Trojana, který ve filmu 
ztvárnil hlavní roli Adama.“

Mezi	letošní	doprovodné	akce	se	například	
zařadí	oblíbený	Den s Českou televizí,	který	
proběhne	ve	středu	13.	listopadu	na	dobřan-
ském	 náměstí.	 Těšit	 se	 můžete	 na	 koncert	
oblíbené	 dvojice	 Dubnička–Lahoda	 nebo	 na	
autogramiádu	 letošního	 nositele	 Zlaté	 rafič-
ky	 Ondřeje Vetchého.	 Den	 bude	 zakončen	
projekcí	 premiérových	 dílů	Kriminálky 5.C 
v	kině	Káčko,	které	dosud	ještě	v	televizi	ne-

byly	 uvedeny.	 Organizátoři	 festivalu	 zároveň	
dolaďují	i	termín	dalších	Otázek Tondy Pro-
cházky a účast hollywoodského herce na 
festivalu. 
Aktuální	 informace	 sledujte	 na	 webových	

stránkách	festival	www.juniorfest.cz	nebo	na	
Facebooku	MFF	Juniorfest.	Jednotlivé	vstupné	
činí	60	Kč,	diváci	si	ovšem	mohou	zajistit	ví-
kendovou	akreditaci	za	120	Kč	nebo	celofes-
tivalovou	za	240	Kč	a	budou	tak	mít	filmy	za	
ještě	lepší	cenu.

Další víkendové tipy
Kino	Káčko	Dobřany
Rocca mění svět
9. 11. 2019 od 10:00
Rocca	 není	 úplně	 normální	 holka.	
Žije	 poměrně	 jedinečným	 životem.	
Její	 otec	 je	 totiž	 astronaut	 a	právě	 se	
pohybuje	 někde	 ve	 vesmíru.	 Rocca	
žije	 sama	 se	 svou	veverkou	a	poprvé	
v	 životě	 navštěvu-je	 normální	 školu,	
kde	 svým	 nevšedním	 způsobem	 ži-
vota	ovlivní	své	spolužáky.	Novodobá	
Pippi,	Dlouhá	punčocha	přichází	a	vy	
u	toho	nesmíte	chybět.	

Kouzelný strom
9. 11. 2019 od 15:00
Během	 bouře	 padl	 k	 zemi	 kouzelný	
strom.	 Lidé	 neznali	 jeho	 sílu	 a	 vyro-
bili	z	něj	stovky	dřevěných	předmětů.	
Každá	 věc	 vyrobená	 z	 tohoto	 stromu	
si	 však	 zachovala	 kus	 magické	 síly.	
Dvě	děti,	které	utekly	od	své	tolik	ne-
náviděné	 tety	 k	matce,	 která	 pracuje	
v	 Belgii,	 najdou	 židli	 z	 kouzelného	
dřeva.	 Zažívají	 tak	mnoho	 podivných	
událostí.

Na střeše
10. 11. 2019 od 18:00
Profesor	 Rypar	 poskytne	 dočasné	 útočiště	
Songovi,	 mladému	 Vietnamci,	 jehož	 našel	
ukrytého	na	střeše	svého	domu.	Mohou	však	
dva	takto	odlišní	lidé	vůbec	sdílet	jeden	pro-
stor,	aby	z	 toho	nebyla	katastrofa?	 	Dobřan-
ské projekce se osobně zúčastní tvůrci to-
hoto českého filmu režiséra Jiřího Mádla.
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Dne	11.	května	2019	jsme	vystoupily	v	pl-
zeňské	Měšťanské	besedě	na	setkání	seniorů	
s	 programem	 „Staropražské“	 a	 pobavily	 celý	
sál.
	Od	13.	do	18.	května	jsme	navštívily	 jiho-

českou	Bechyni,	kde	jsme	svým	vystoupením	
potěšily	místní	domov	pro	seniory.	Obdržely	
jsme	poděkování	a	ocenění	našeho	elánu	a	ra-
dosti,	které	jsme	starouškům	předvedly.	Celý	
pobyt	na	jihu	Čech	jsme	proložily	výlety	-	Tá-
bor	a	 jeho	Klokoty,	Chýnovská	 jeskyně,	hrad	
Kámen,	 lanový	 most	 na	 Lužnici,	 bechyňská	
věž,	muzeum	a	klášter.
	Na	23.	6.	2019	nás	pozvali	senioři	z	Hrád-

ku	u	Rokycan,	a	tak	jsme	jim	zatančily	„Staro-
pražské“	a	zazpívaly	i	s	heligonkou	p.	Boučka	
několik	 písniček.	 Odezva?	 „Děkujeme,“	 řekli	
nám	účastníci	setkání.	Ani	jsme	netušily,	kolik	
písniček	 známe.	 Společným	 setkáním	 29.	 6.	
jsme	 v	 Káčku	 68	 u	 Libora	 bouřlivě	 oslavily	
úspěšný	rok	a	rozutekly	jsme	se	na	dovolené,	
na	chaty	a	na	chalupy,	ale	protože	se	nám	stý-
skalo,	 každé	 pondělí	 celé	 prázdniny	 jsme	 se	
scházely,	kdo	byl	k	mání,	a	tak	nám	volný	čas	
rychle	ubíhal.
	Když	přišel	17.	srpen,	opět	jsme	-	zhruba	

polovina	 členek	 -	 sbalily	 kufry	 a	 odjely	 do	
Břeclavi.	 Cesta	 s	 ČD	 nebyla	 jednoduchá,	 ale	
podařilo	se,	sice	se	zpožděním,	ale	přece	do-
jet	tam	i	zpět.	Pobyt	na	jižní	Moravě	byl	veli-
ce	 příjemný,	 krásné	počasí	 a	milí	 lidé,	 a	 tak	
jsme	nejvíce	rozesmály	Moraváky,	když	jsme	
ochutnávku	vína	šly	zapít	malým	plzeňským.	
Ale	 jinak	 jsme	 se	 chovaly	 slušně	 a	 pobavily	
jsme	 našimi	 růžovými	 tričky	 a	 zpěvem	 na-

Klub seniorů

Veselé	prázdniny	v	klubu	seniorů	proběhly	 setkáními	v	klubovně,	na	dvoře	pečovatelského	
domu	Loudů	se	opékaly	vuřty	s	obsluhou	Albíny	Pošarové,	s	p.	Bradou	a	 jeho	mikrobusem	se	
konal	výlet	na	Martinský	vrch.	Oblíbené	posezení	s	hudbou	heligonky	p.	Boučka	a	veselými	pís-
ničkami,	které	finančně	podporuje	MKS	Dobřany,	bylo	tentokrát	slavnostní,	protože	naše	členka,	
pí	Krištofová,	oslavila	90.	narozeniny.
Těšíme	se	na	další	schůzky	v	klubovně.	 	 	 	 	

Zdena Blažková

Bábinky po oslavách 15 let činnosti nezahálely

šich	oblíbených	písniček,	a	to	a	kapela.	A	kde	
jsme	byly?	Líbilo	se	nám	v	Mikulově,	Lednici,	
Věstonicích,	 Pavlově,	 na	 Pálavě,	 v	 Poštorné	
v	kostele	Panny	Marie	a	v	břeclavském	koste-
le	sv.	Václava.	Celý	pobyt	byl	pěkný	a	dal	nám	

síly	do	další	bábinkovské	činnosti.	Návrat	byl	
24.	8.
	A	pak	už	 jsme	se	chystaly	na	další	 ročník	

oblíbeného	Lívancového	běhu.	Ráno	 sice	pr-
šelo,	ale	počasí	se	umoudřilo,	a	tak	se	našich	
z	11	litrů	mléka	napečených	lívanců	bez	obtíží	
závodníkům	 rozdalo.	 A	 chutnalo	 všem,	 vel-
kým	i	malým.	Rády	jsme	pro	naše	budulínky	
upekly	zdarma.	Tak	zase	za	rok.
	Pak	proběhlo	několikáté	vystoupení	v	Šeří-

kovce	v	Plzni,	kde	jsme	zatančily	Dobřanskou	
hospůdku.
		A	teď	vzhůru	do	zpívání	s	Magdinou	Vozá-

rovou	a	do	tancování	s	Boučkovými.	Však	my	
se	zase	rády	předvedeme	i	u	nás	doma.

Zdena Blažková
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Keltský koncert k přivítání podzimu a oslavě svatého Václava
20.	září	oslavili	naši	kelti	Dé	Domhnaigh	ze	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany	příchod	dalšího	krásného	ročního	období,	jakým	je	barevný	podzim,	počínající	

podzimní	rovnodenností.	Ta	byla	již	v	dávných	dobách	starými	Kelty	chápána	jako	přechodný	bod	mezi	světlou	a	temnou	polovinou	roku	a	jako	čas	
oslav	letošní	úrody	a	poděkování	za	ni.	Kapela	zároveň	zahrála	také	k	svátku	svatého	Václava,	českého	knížete	a	hlavního	patrona	Čech	a	Moravy.	
Akce	proběhla	v	rodinné	atmosféře	zahrady	kavárny	Na	Kafíčko	v	Chlumčanech,	kde	si	mohli	posluchači	i	mladí	muzikanti	babího	léta	příjemně	užít.

Eva Šustrová

Pozvánka na Gabrétské keltohraní
Dobřanská	keltská	kapela	Dé	Domhnaigh	srdečně	zve	milovníky	starověkých	kultur	o	víkendu	5.-7.	října	na	zámek	ve	Spáleném	Poříčí	na	GAB-
RÉTSKÉ	KELTOHRANÍ.	Akci	pořádají	novodobí	šumavští	Keltové	-	Gabréti	a	návštěvníci	se	tu	budou	moct	potěšit	zážitkovým	turistickým	okru-
hem,	historickými	přednáškami,	keltskými	řemesly,	podbrdským	pivním	festivalem,	keltskou	hudbou,	výukou	irských	tanců,	výtvarnou	soutěží	
pro	děti	i	gabrétskými	suvenýry	aj.	Podrobný	program	najdete	na	www.spaleneporici.cz.

„Malí kelti“- vpředu zleva: Anežka Knorrová, Ema Boučková, Martin Cho-
dl, Alena Benediktová, Jan Zíbar, Eliška Okrouhlá

„Velcí kelti“: Lukáš Filip, Denisa Vokráčková, Jiří Němeček, Anna M. Klinkov-
ská, Markéta Regentová, Libuše Telešnuková, Lukáš Palkoska, Eva Šustrová

Podzimní úklid 
V	sobotu	21.	září	proběhla	další	úklidová	akce	za	podpory	Ukliďme	Česko.	Přestože	se	do	podzimního	úklidu	zapojilo	výrazně	méně	účastníků	než	

na	jaře,	podařilo	se	nám	nasbírat	poměrně	velké	množství	odpadu.
		Skupina	č.	1	uklízela	okolí	vlakového	nádraží	a	podél	silnice	k	Drusu.	Druhá	parta	si	v	čele	s	panem	Kohoutem	vzala	na	starost	Dobřánky.	
		Moc	děkuji	všem	malým	i	velkým	účastníkům,	kteří	neváhali	strávit	slunečné	sobotní	dopoledne	úklidem	města,	a	vedoucímu	Technických	slu-

žeb	panu	Pokornému	za	přistavení	kontejneru	a	následné	zajištění	likvidace	odpadu.	
Lucie Stříhavková, předsedkyně Mladí pro Dobřany
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Letní tábor v Polánce
I	 letos	 jsme	 se	 sešli	 na	 táboře	 s	 dětmi	 z	 na-

šeho	kroužku	mladých	ochránců	přírody	Strážci	
a	s	jejich	kamarády	v	počtu	39	dětí	a	11	vedou-
cích.	Letošním	tématem	táborové	hry	byli	Rytíři,	
přičemž	 děti	musely	 zachránit	 unesenou	 prin-
ceznu	ze	spárů	draka.	Po	čtrnáctidenní	přípra-
vě	a	hledání	cesty	k	drakovi	děti	úspěšně	draka	
zabily	 a	 osvobodily	 princeznu.	 Během	 pobytu	
na	táboře	se	děti	přiučily	různým	dovednostem	
(uzlováni,	 morseovka,	 zdravověda,	 ...).	 Zavíta-
la	 k	 nám	 i	 návštěva	 ze	 sousedního	 království	
s	 koňmi,	 na	 kterých	 se	 táborníci	 mohli	 projet	
a	 vyzkoušet	 si	 boj	 s	mečem	 (za	 to	moc	 děkuji	
manželům	Konečným).	Dále	jsme	svedli	i	spor-
tovní	souboj	s	myslívským	táborem,	který	jsme	
opět	 vyhráli.	 Děti	 v	 průběhu	 tábora	 sbíraly	 za	
hry	 a	 dovednosti	 body,	 za	 které	 pak	 na	 konci	
dostaly	odměny.	Moc	všem	děkuji	za	hezky	pro-
žitých	14	dní,	snad	se	dětem	líbilo	a	uvidíme	se	
opět	příští	rok.	Zvláště	chci	poděkovat	Michaele	
Lecjaksové,	 která	 perfektně	 připravila	 táboro-
vou	hru,	a	dále	všem	vedoucím	a	instruktorům.
Zároveň	chci	pozvat	děti	na	naše	schůzky	mladých	ochránců	přírody,	které	se	konají	každý	pátek	od	16	do	17	hod	na	ostrově.	Přijďte	si	něco	

zahrát	a	přiučit	se	o	přírodě.
Za tábor Petr Plátek Mištera (videa a fotky na facebooku: Strážci Dobřany)

Den otevřených závor

31.	srpna	proběhl	další	Den	otevřených	závor	na	Šlovickém	vrchu.	Panoval	dosti	horký	den	
a	cestu	sem	našlo	méně	lidí	než	loni.	Přesto	proběhly	tři	přírodovědné	exkurze,	BVP	lámala	křoví	
a	sem	tam	někoho	svezla,	OFF	klub	nabízel	svezení	i	občerstvení,	závodníci	s	modely	terénních	
aut	měli	diváky	a	J.	Segeč	ze	záchranné	stanice	v	Kožlanech	měl	komu	vykládat	o	dravcích	i	ochra-
ně	přírody.	Všechno	to	pěkně	doplnily	motokrosové	závody.	Díky	všem!	

Ondřej Peksa, správce lokality

Střelnice na Vysoké – 
několik informací
K	 diskusím,	 které	 byly	 otištěny	 v	 „Dob-

řanských	 listech“	 na	 téma	 připravované	
střelnice	 na	 území	 „Vysoká“,	 bychom	 měli	
za	 SSK	 Dobřany	 několik	 upřesňujících	 při-
pomínek.
Uvažovaná	 střelnice	by	měla	 sloužit	 pře-

vážně	pro	sportovní	střelbu,	 tzn.	pro	různé	
střelecké	 disciplíny	 –	 pro	 krátké	 a	 dlouhé	
kulové	 zbraně,	 a	 to	 na	 střelištích	 dlouhých	
od	50	metrů	až	do	600	metrů.	Další	pláno-
vané	disciplíny	jsou	střelba	z	brokové	pušky	
(skeet,	 trap),	které	 se	odehrávají	na	zvlášt-
ní	 střelnici	 určené	 pro	 brokové	 zbraně.	
Plánovaná	 střelnice	 bude	 také	 vhodná	 pro	
biatlonové	 závody,	 kdy	 část	 (běh)	 se	může	
odehrávat	v	terénu	v	polesí	Vysoká	a	druhá	
část	 (střelba)	by	se	 realizovala	na	plánova-
né	 střelnici.	 Biatlonové	 soutěže	 zimní	 se	
mohou	v	 létě	 trénovat	 i	 s	 lyžemi	 s	 kolečky,	
což	by	bylo	možné	 i	např.	na	přilehlých	cy-
klostezkách.
Střelnici	by	mohlo	využívat	více	subjektů	

a	klubů	v	našem	kraji,	 čímž	by	se	střelecké	
sporty	mohly	stát	atraktivnějšími	a	dostup-
nějšími.	

Pavel Königsmark, předseda SSK Dobřany
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Dobřanské štrúdlování

Vážení	příznivci	dobré	kuchyně,
také	letos	21.	9.	2019	se	v	DPPS	Loudů	konal	

již	třetí	ročník	Dobřanského	štrúdlování.	Naše	
pozvání	přijaly	 tři	dámy,	členky	poroty,	které	
jsou	 již	 tradičními	hosty	naší	 akce.	Paní	Doc.	
MUDr.	Milada	Emmerová,	CSc.,	Jaroslava	Kreu-
zbergová,	DiS,	 nutriční	 terapeutka,	 a	 autorka	
nové	 kuchařky	 „S	 trochou	 nostalgie	 3	 aneb	

Československá	 retro	 kuchařka“	 Miroslava	
Kuntzmannová.	Právě	tato	kniha	měla	na	naší	
akci	autorskou	premiéru	a	ti,	kteří	si	ji	koupili	
nebo	obsadili	první	 tři	místa	v	soutěži	o	nej-
lepší	štrúdl,	mohli	získat	věnování	od	samotné	
autorky.	Porotu	doobsadili	pánové	z	Plzeňské-
ho	kraje,	a	to	pan	Mgr.	Jaroslav	Šobr,	předseda	
školského	výboru,	 a	pan	 Jan	Látka,	předseda	

finančního	 výboru	 PK.	 Z	 obsazení	 poroty	 je	
patrné,	že	nadržováno	nemohlo	být	nikomu.	
Jak	tedy	dopadl	třetí	ročník	soutěže?
Nejlepší	štrúdl	v	Dobřanech	můžete	dostat,	

pokud	se	vypravíte	na	návštěvu	k	paní	Marii	
Paroubkové.	 O	 druhé	místo	 se	 podělily	 paní	
Anitta	Fínová	a	paní	Jarmila	Štěpařová.	Rozdí-
ly	mezi	zúčastněnými	byly	opravdu	v	rozme-
zí	 jednoho	bodu.	Tak	dobré	máme	kuchařky	
v	Dobřanech!
O	příjemnou	hudební	a	následně	taneční	at-

mosféru	se	postaral	muzikant	p.	Zapletal.	Dob-
rou	náladu	si	každý	přinesl	s	sebou	a	za	pořa-
datele	doufám,	že	ještě	lepší	si	odnesl	domů.	
Děkujeme	 za	 podporu	 Svazu	 demokratic-

kých	žen	Plzeň-jih	a	MěKS	v	Dobřanech.
Za	organizátory	děkuji	všem,	kteří	naši	akci	

podpořili	svojí	účastí.
Dagmar Terelmešová, 

předsedkyně MO ČSSD Dobřany

Přednáška Pěstování hub a jejich léčivé účinky
V	sobotu	21.	9.	přijel	přednášet	do	Dobřan	

mykolog	pan	Ing.	Ivan	Jablonský	z	České	země-
dělské	univerzity	v	Praze.	Jeho	přednášku	si	do	
klubovny	přišli	poslechnout	nejen	zahrádkáři.
Přednáška	měla	dvě	části:	Jak	houby	pěsto-

vat	v	domácích	podmínkách	a	jaké	vlastnosti	
tyto	houby	mají	(zdravotní	benefity	a	chuťové	
odlišnosti).
Dozvěděli	 jsme	 se,	 že	 hřibovité	 houby	 se	

nedají	pěstovat	a	že	většina	hub	se	ve	velkém	
pěstuje	v	Číně.	Pan	Jablonský	nám	na	obráz-
cích	 ze	 svých	 cest	 ukázal,	 jakým	 způsobem.	
Vysvětlil	nám	rozdíly	mezi	hlívami	–	ústřičná	
je	 velmi	 tuhá,	 proto	 je	 pěstovaná	 komerčně,	
vydrží	 přepravu,	 ale	 hlíva	 citronová,	 plicní	
nebo	 máčková	 je	 křehčí	 a	 chutnější.	 Proto	
se	 doporučuje	 pro	 domácí	 pěstování.	 Velice	
chutná	a	zdravá	je	houba	Shiitake	-	houževna-
tec	jedlý.	Zatím	se	moc	neprodává,	proto	i	tu	
se	vyplatí	si	naočkovat.
Dalšími	houbami	vhodnými	pro	pěstování	je	

límcovka,	penízovka,	jidášovo	ucho	a	hnojník.
Houby	je	možné	pěstovat	na	čerstvě	poká-

ceném	dřevě	listnatých	stromů	–	špalky	nebo	
pařezy.
Dřevo	nesmí	 být	 už	 obsazeno	 jinými	 hou-

bami.	Metoda	doporučená	panem	inženýrem	
je	pěstování	hub	na	slaměných	peletách,	které	
se	prodávají	i	v	menším	balení	pro	podestýl-
ku	domácích	mazlíčků.	Tyto	 se	 rozmočí	pře-
litím	vroucí	vodou	v	 igelitových	pytlích	a	po	
vychladnutí	se	voda	vypustí	ustřižením	rohů	

pytle.	Pak	už	můžeme	zapíchat	kolíčky	se	sad-
bou	 koupenou	 v	 běžných	 hobby	 marketech.	
Za	půl	roku	až	za	rok	se	podle	druhu	podhou-
bí	můžeme	těšit	na	sklizeň.
Přednáška	byla	velmi	podnětná.

Zora Richterová
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Lívancový běh

Sedmého	 září.	 Vstávám	 a	 probírá	
mě	ranní	čaj.	S	otevírajícíma	se	očima	
zjišťuju,	že	to	s	objednávkou	počasí	ne-
vyšlo.	Balím	poslední	věci	do	auta,	pře-
jíždím	ke	skautům,	protože	nově	se	má	
běhat	právě	na	ostrově.	Do	přibývají-
cích	kapek	se	už	jen	směju.	Za	lávkou	
zůstal	stát	bagr,	dost	v	cestě.	Přicházejí	
další	organizátorky	a	Bábinky,	a	tak	si	
snadno	představuju,	 jak	společně	bu-
deme	snídat	 jejich	 lívance	z	 jedenácti	
litrů	mléka.	Nejspíš	se	přejíme.
Jenomže	přání	je	vyslyšeno.	Přijíždí	dodávka	s	chlapíkem,	co	se	převléká	a	začíná	pracovat,	což	

spolu	s	kolegou	záhy	přeměňuje	na	odklízení	bagru	a	ptá	se,	že	by	přišli	zítra,	anebo...	Jak	dlouho	
se	to	běží?	Z	našeho	„davu“	je	zaskočí	odpověď,	že	je	to	běh	na	čtyřiadvacet	hodin.	Byli	fajn,	moc	
jim	děkujeme,	protože	tohle	jsme	zapomněli	pojistit	a	oni	z	toho	žádnou	vědu	nedělali,	sbalili	se	
a	prostě	přijeli	jindy.
Dál	 už	 společný	 výběh	 pokračoval	 náramně,	 vyvzdoroval	 si	 pohodu	 i	 skrz	 počasí.	 Dospělí	

i	děti	přicházeli	v	dešti	a	celkový	počet	závodníků	nás	v	tak	nepříznivém	počasí	zaskočil	a	hlavně	
hodně	potěšil.	Součtem	všech	okruhů	se	proběhlo	téměř	osmdesát	běžců.	Kategorie	dětí	do	čtyř	
let	s	rodiči	patřila	hlavně	plzeňským	a	chlumčanským,	zbývající	dva	okruhy	dobřanským	a	vs-
tišským.	Kratší	okruh	znamenal	oběhnout	ostrov,	což	se	v	mokré	vysoké	trávě	ukázalo	trochu	
náročné.	Delší	okruh	vedl	z	ostrova	Mánesovou	ulicí	přes	starý	most	k	betonové	lávce	a	kolem	
mlýna	zpět	na	ostrov.
Po	každém	doběhu	rozhodla	štěstěna,	kdo	si	odnese	poukázku	na	dobřanskou	zmrzlinu,	ple-

cháček	s	logem	běhu	anebo	tradiční	lívancový	balíček.
Přestože	byla	zima	a	nevlídno,	bylo	to	fajn.	Děkujeme	běžcům	za	to,	že	ráno	v	dešti	vstali	a	při-

šli,	Bábinkám	za	mnoho	druhů	lívanců	z	jedenácti	litrů	z	jednotlivých	kuchyní	a	jejich	finanční	
přispění,	skautům	za	skvělé	zázemí	jejich	klubovny,	Vendulce	Vavřové	za	trika,	hrnečky	a	samo-
lepky,	bagristům,	že	nám	dali	přednost,	Liboru	Opltovi	za	zvukovou	techniku,	Technickým	služ-
bám	za	zapůjčení	stánku,	Kubovi	za	fotky,	dětem	a	maminkám	z	Budulínka	za	pomoc,	jedinečné	
Pavličce	A.	a	městu	Dobřany	za	štědrou	podporu	z	Globálního	dotačního	titulu.

Za budulínkovský a lívancový tým Vendulka

Výstava boxerů

V	 sobotu	 14.	 září	 jsme	 se	 byli	 podívat	 na	
výstavě	 boxerů	 na	 „psíkárně“	 v	 Dobřanech.	
Neviděli	 jsme	 sice	 první	 část	 –	 předvádění	
a	možná	i	dovednosti,	ale	i	tak	jsme	psů	i	fen	
viděli	spoustu.	Boxeři	byli	rozděleni	do	kate-
gorií	podle	stáří	a	pohlaví.	Vítěz	každé	kate-
gorie	 byl	 oceněn	 pohárem	 a	 pytlem	 granulí.	
Také	 jsem	 měla	 nějaké	 favority.		 Nakonec	
byl	vyhlášen	šampion	celé	výstavy.	
Odpoledne	si	mohli	boxeři	vyzkoušet	útok	

a	 obranu	 s	 figurantem.	 Zúčastnilo	 se	 víc	 fen	
než	 psů,	 některé	 dokonce	 zkoušely	 obranu	
poprvé,	ale	 i	 tak	se	 jim	dařilo	zakousnout	se	
do	rukávu	figuranta.
Dříve	museli	mít	boxeři	krátké	ocásky,	dnes-

ka	se	jim	už	usekávat	nesmějí.	Překvapilo	mě,	
jak	mají	boxeři	ve	skutečnosti	dlouhý	ocas.

Spokojená návštěvnice Andulka Peksová

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ – ŘÍJEN 2019

čt	3.	10. 14	–	17
st	9.	10. 14	–	17
st	16.	10. 14	–	17
po 21. 10. 14	–	17
pá	25.	10. 9	–	12

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

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA	-	Individuální	
	 i	skupinová	výuka,	tel.	724	015	347,	 
	 www.anglickyjazyk.net
		HLEDÁM	paní	na	pravidelní	úklid	RD	 

v	Dobřanech,	tel.	777	832	520
		DARUJI	2	koťata,	červnoví	mourovatí	

kocourci,	k	odběru	ihned,	možno	 
i	jednotlivě.	Tel.	720	339	625
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Dětské rybářské závody v Nové Vsi

Dne	14.	9.	2019	se	konal	už	3.	ročník	dětských	
rybářských	 závodů	 v	 Nové	 Vsi.	 Od	 rána	 bylo	
krásné	počasí	 a	 ryby	braly	 taky	 celkem	pěkně.	
Po	 úspěšném	 začátku,	 kdy	 závodníci	 do	 15	 let	
chytili	několik	krásných	kaprů	(největší	ryba	zá-
vodu	byl	kapr	o	délce	67	cm),	hodně	závodníků	
přešlo	na	jemný	lov	a	chytali	velké	množství	ka-
příků	o	velikosti	6-10	cm.	Tohoto	způsobu	lovu	
nejvíce	využil	asi	nejzkušenější	závodník,	Jakub	
Šefl,	který	dokázal	nachytat	569	cm	a	zaslouže-
ně	skončil	na	prvním	místě.

1. místo: Jakub Šefl
2. místo: David Šmůla
3. místo: Jakub Kozický
Na	závěr	bych	chtěl	poděkovat	sponzorům	za	

krásné	ceny:	Rybářským	potřebám	u	Habakuka	
https://www.uhabakuka.cz/	a	MěKS	Dobřany.	
Budu	se	na	Vás	těšit	opět	příští	rok!	

Adrian Terelmeš, organizátor soutěže

Rybáři
Po	delší	době	mě	dcera	zase	vyvezla	mezi	

ploty.	 Pohodil	 jsem	 strouhanku	 a	 kuličky	
umačkané	z	rohlíku	a	těšil	se	na	záběry	rybí	
drobotiny	 a	 snad	 i	 kapříka.	 Ale	 na	 rohlík	 to	
ani	neťuklo.	Zato	na	druhém	prutu	s	mrtvou	
rybičkou	 se	 policajt	 rozjel	 nahoru.	 Dvakrát	
jsem	ještě	povolil	a	zasekl.	Zdálo	se,	že	bude	
mít	 míru.	 Ale	 ryba	 bojovala	 nějak	 podivně.	
Moc	nejezdila,	spíš	pumpovala	na	místě.	Ne-
byla	to	štika,	ale	úhoř,	dobrých	60	cm.	Chtěl	
jsem	ho	vzít	domů	vnukovi	do	vany,	aby	viděl,	
že	do	ruky	ho	těžko	chytí.	Jenže	v	tu	chvíli	mi	
došlo,	že	je	7.	září	a	od	1.	září	je	již	úhoř	hájen.	
Vyjmul	jsem	mu	háček	(byl	pěkně	chycen	za	
okraj	tlamky)	a	položil	ho	kus	za	sebe.	Hned	
se	natočil	ke	břehu	a	po	mokré	trávě	jel	jako	
po	másle,	až	se	žbluňknutím	zmizel	ve	vodě.	
A	na	rybičku	to	bralo	dál.	Další	záběr	vypadal	
slibně,	ale	ačkoliv	jsem	dostatečně	povoloval,	
zásek	 šel	 do	 prázdna.	 Třetí	 záběr	 byl	 také	
bez	úspěchu,	ryba	to	po	chvíli	pustila.	Až	na	
čtvrtý	pokus	jsem	vytáhl	malou	štičku.	Další	
den	jsem	zasedl	pod	most.	Na	oba	pruty	jsem	
nastražil	rohlík.	Po	dlouhé	době	přišel	jediný	
záběr	–	kapr	42	cm.	Byl	jsem	pak	ještě	třikrát,	
ale	na	rohlík	jako	by	to	bylo	zakleté.	Kde	jsou	
ti	cejnkové,	plotice	a	karasi?	Zato	na	rybičku	
jsem	 vždy	 chytil	 2	 až	 3	 štičky,	 ale	 všechny	
pod	míru.	Zkusím	to	nad	vodárnou,	tam	snad	
bude	 nějaká	 ta	 bílá	 ryba.	 Pokrmil	 jsem,	 za	
chvíli	záběr	–	plotice.	A	tím	to	zase	skončilo.	
Až	k	večeru	se	náhle	slabší	prut	ohnul,	sotva	
jsem	ho	stačil	zachytit.	A	 je	 tam!	Podle	 tahu	
jsem	hádal	na	větší	rybu.	Žádných	40,	50.	Spíš	
60	a	víc.	Ryba	 se	držela	při	dně,	 chvíli	 jsem	
ji	vodil	nahoru	a	dolů	a	náhle	tah	povolil,	vy-
hákla	se.
Také	Kuba	s	Davidem	remcali,	že	jim	jdou	

jen	malé	štičky,	oni	 ti	 frajeři	berou	 jen	štiku	
nad	55	cm.	Také	jim	už	začala	škola	a	není	to-
lik	času	na	ryby.	Až	teď	18.	9.	mi	Kuba	donesl	
dvě	štičí	hlavy,	že	se	mu	povedly	57	a	67	cm.
Na	 první	 seznamovací	 schůzku	 dětského	

kroužku	 přišlo	 12	 dětí,	 z	 toho	 byly	 3	 dívky	
a	ještě	nějaké	děti	prý	budou	chodit.
V	 sobotu	 14.	 9.	 uspořádali	 Terelmešovi	

rybářské	závody	pro	děti	na	rybníku	Náves-
ní	v	Nové	Vsi.	Je	potěšující,	že	první	tři	místa	
obsadili	absolventi	dobřanského	kroužku:	Ja-
kub	Šefl,	Davídek	Šmůla,	Jakub	Kozický.	
První	 schůze	 výboru	 naší	 MO	 se	 sešla	

v	nově	vymalované	klubovně	13.	9.	Byly	po-
dány	informace	o	dění	během	období	prázd-
nin	a	hospodář	předložil	návrh	termínů	pod-
zimních	 výlovů.	 Dolní	 Černoblata	 se	 budou	
lovit	5.	10.	a	Montajch	u	Nové	Vsi	2.	11.

Vladislav Šefl
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Fotbal – rozpis 
mistrovských utkání 
PODZIM 2019

Středa 9. 10.
9.	10.	 17:00	 mladší	žáci	–	Spálené	Poříčí

Víkend 11.–13. 10.
11.	10.	16:30	 mladší	přípravka	–	Merklín
12.	10.	10:30	 muži	B	–	Líšiná
12.	10.	12:30	 starší	žáci	–	Stod
13.	10.	10:00	 dorost	–	Žákava
13.	10.	15:30	 muži	"A"	–	Chotěšov

Pátek 18. 10. + středa 23. 10.
18.	10.	16:00	 starší	přípravka	–	Vstiš
23.	10.	17:00	 mladší	žáci	–	Dvorec

Víkend 26.–27. 10.
26.	10.	9:30	 muži	"B"	–	Hradec	"B"
26.	10.	11:30	 starší	žáci	–	Klášter
27.	10.	10:00	 dorost	–	Blovice
27.	10.	14:30	 muži	"A"	–	Vrhaveč

(red) Dobřanský vytrvalec Antonín Hornák 
opět naběhal přes stovku kilometrů v Praze na 
Vítkově pro nadaci Terezy Maxové – Teribear. 
Přispěl tak částkou přesahující 3 000 korun pro 
potřebné. Více informací o akci naleznete na: 
www.teribear.cz

Cyklovýlet na Šumavu
V	 sobotu	 21.	 9.	 2019	 jsme	

ukončili	 naše	 letní	 cyklovýle-
ty	 za	 krásami	 okolím	Dobřan,	
kdy	 na	 nádraží	 se	 nás	 sešlo	
celkem	 18	 vyznavačů	 výletů	
na	 kole.	 Odjezd	 byl	 tentokrát	
poněkud	v	dřívější	ranní	hodi-
ně,	 ale	 nás	 neodradil	 ani	 spoj	
ČD	 v	 5.56	 hod.	 Pepa	 Polívka	
zajistil	 rezervaci	 pro	 20	 osob	
včetně	 kol,	 a	 tak	 jsme	 mohli	
v	 klidu	 obsadit	 pomalu	 celý	
vagon.	Na	Špičák	jsme	dorazili	
v	7.50	hod.	a	tam	jsme	se	roz-
dělili	na	mladší	a	starší.	Mladí	

chtěli	objevit	krásy	Šumavy	a	vyrazili	na	Velký	Ostrý	a	my	ostatní	jsme	zvolili	klasiku	–	přes	Špi-
čácké	sedlo	a	Jižní	Stráň	do	Zelené	Lhoty	a	okolo	Nýrské	přehrady	a	Nýrska	do	Bezděkova.	Tam	
byl	naplánován	oběd	a	malé	doplnění	tekutin.	Vše	proběhlo	podle	plánu	a	dál	se	pokračovalo	do	
Švihova	a	podle	pravého	břehu	Úhlavy	až	do	Přeštic.	V	pivovaru	„U	Přeška“	byla	malá	přestávka	
na	doplnění	dalších	tekutin	a	po	nově	vzniklé	cyklostezce	do	Dolní	Lukavice	jsme	pak	pokračova-
li	po	lesní	cestě	z	Horní	Lukavice	do	Chlumčan.	V	17.15	hod.	se	všichni	v	pořádku	bez	jediné	újmy	
sjeli	před	pivnicí	Hájek–Hájková	v	Dobřanech.	Byl	to	velice	krásný	výlet	a	počasí	nám	přálo.	Dě-
kujeme	všem	účastníkům	a	těšíme	se	na	příští	rok	a	další	naše	vyjížďky.	Tentokrát	to	nebude	jen	
o	krásách	okolím	Dobřan,	ale	budeme	plánovat	zřejmě	trasy	i	na	2	nebo	3	dny	po	Plzeňském	kraji.

Na vaši účast se těší Josef Hájek tel. + 420 603 872 821 a Josef Polívka tel. + 420 721 713 079.

Poděkování
Touto	cestou	děkujeme	Josefu	Hájkovi	a	Jo-

sefu	 Polívkovi	 za	 přípravu	 a	 organizaci	 cyk-
lovýletů	 jak	 v	 blízkosti	 města	 Dobřany,	 tak	
i	po	vzdálenějším	okolí.	Zejména	se	nám	líbil	
skvělý	sjezd	ze	Špičáku	do	Dobřan	a	doufáme,	
že	tyto	výlety	budou	na	jaře	opět	pokračovat	
a	účast	bude	znovu	hojná.

Filip Umner a Jaroslav Macán

Nejtvrdší hasič přežije!

(red)	Tak	se	jmenuje	hasičská	soutěžní	disciplína	TFA.	Tento	sport	má	i	svoje	mistrovství	re-
publiky,	 které	 se	 letos	konalo	na	náměstí	Republiky	v	Plzni	 a	účastnilo	ho	 se	na	osm	desítek	
závodníků.	
Soutěž	je	rozdělená	do	čtyř	úseků,	ve	kterých	se	například	roztahuje	hadicové	vedení,	motají	

hadice,	přenáší	80kilová	figurína,	tluče	palicí,	překonávají	různé	překážky,	a	to	vše	vrcholí	vý-
během	na	plzeňskou	věž,	po	celou	dobu	samozřejmě	v	plné	hasičské	výzbroji	i	s	desetikilovým	
dýchacím	přístrojem.	
Plzeňský	kraj	reprezentoval	mimo	jiné	i	dobřanský	Martin	Provazník,	který	se	ve	své	kategorii	

nad	45	let	umístil	na	krásném	třetím	místě.
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Srážka s elitou

Muži - extraliga
Realizační tým: 
V. Šlehofer st., Malý, Chamola a D. Kovařík st., 
vedoucí Tauer

Áčko	neboduje,	zatím.	Ano,	byli	jsme	v	po-
sledních	 letech	 zvyklí	 vyhrávat.	 Jenže	 to	 vše	
platilo	 v	 2.	 nejvyšší	 soutěži	 v	 ČR.	 Nyní	 jsou	
Dobřany	 po	 nedávném	 postupu	 mezi	 top	
týmy	 v	 republice	 a	 navíc	 s	 velmi	 mladým	
kádrem.	Musíme	 tudíž	 nadále	 trpělivě	 a	 po-
ctivě	 pracovat	 dál,	 to	 je	 pro	 sportovce	 zcela	
jasný	 aspekt.	 Pozitivem	 a	 hnacím	 motorem	
je	pro	nás	určitě	fakt,	že	z	drtivé	většiny	jsou	
naši	kluci	kluboví	odchovanci	od	žáčkovských	
let	a	mají	k	městu	či	klubu	vztah.	Trénujeme	
v	 hojném	počtu	 lidí	 jako	 nikdy	 předtím,	 což	
zde	za	ty	víc	 jak	dvě	desítky	"odkroucených"	
let	dokážu	posoudit.	Extraliga	je	tu	po	12	le-
tech	a	my	se	s	ní	musíme	sžít,	zvyknout	si	na	
ni,	a	 to	úplně	všichni.	Chvilku	to	bude	určitě	
trvat,	i	třeba	s	možným	pádem	nazpět	o	patro	
níž.	Je	to	jen	sport.....	Jenže	kdo	v	této	kabině	
i	přes	"pouhé"	sportovní	porážky	vydrží,	 ten	
se	zocelí	a	za	pár	sezón	se	nám	to	všem	nepo-
chybně	 vrátí.	Mladičký	 tým	dozraje	 a	 pak	 ...,	
dál	nechť	si	dosadí	každý	sám.	Nejen	v	to	tedy	
musíme	věřit	a	jít	dle	nastavené	koncepce	dál.	
Čili	teď	jen	koukat	vpřed.

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

Juniorka	 nemá	 klíčový	 ročník	 narození	
2000.	Zastupují	ho	"jen"	dva	kluci.	Přesto	bez	
ohledu	na	výsledek	 jsou	zde	kluci,	s	kterými	
je	radost	pracovat.	Ano,	patří	mezi	ně	i	loňští	
mladší	žáci.	
Buďme	 ale	 realisté,	 abyste	 se	 totiž	 mohli	

měřit	rovnocenně	s	republikou,	musíte	mít	mi-
nimálně	dostatečně	poskládané	ročníky	hráčů.	
I	 třeba	při	pouhém	pohledu	na	různá	odvětví	
sportů	v	našem	městě	je	to	ale	téměř	nemož-
né.	Přece	jen	jsme	při	vší	úctě	k	městu	Dobřany	
„vesnice“.	Jinými	slovy	i	jiné	sporty	zde	mají	své	
základny	a	v	nich	pochopitelně	pracují	s	dětmi.
Lidově	 řečeno	 vaříme	 tedy	 z	 toho,	 co	 je	

k	 dispozici.	 Mám	 pořád	 na	 mysli	 hráčskou	
základnu,	která	se	tvoří	od	útlého	věku	dítěte.

I	tak	jsme	ale	hrdý	klub	a	nebojíme	se	i	v	ju-
niorské	kategorii	dávat	šanci	klukům	-	věkem	
stále	ještě	žákům.	Nebo	je	snad	máme	nechat	
odejít	např.	do	Plzně???	Ta	by	 je	brala	všemi	
deseti.	Kdepak,	tihle	kluci	odchovanci	budou	
zde	prostě	vyrůstat	dál,	třeba	to	klubu	jednou	
vrátí.
Naší	 snahou	 je	 tedy	 kluky	 nejen	 hokejbal	

naučit,	nýbrž	pracovat	i	s	hodně	věkově	mla-
dými	 hráči	 v	mnohdy	 o	 hodně	 starších	mlá-
dežnických	kategoriích.	To	už	ale	po	několik	
let	zvládáme,	přičemž	odměnou	je	nám	všem	
start	 kluků	 -	 odchovanců	 klubu	 v	 mužském	
áčku,	 nyní	 extraligovém,	 i	 třeba	 v	 15	 letech.	

Jde-li	 o	 šikovného	 hráče,	 proč	 ne?	 To	 je	 pro	
nás	ten	nejlepší	výsledek.

Mladší žáci: Přebor ČR Jih+Západ
Realizační tým: Úbl, Havránek, Průcha, Hrad-
ská a Neumaier, trenér brankářů: Hrubý

Tato	kategorie	se	prolíná	s	přípravkou	a	zá-
pasový	výsledek	jde	stranou.	Převažuje	u	nás	
všech	dobrý	pocit	a	ten	rozhodně	máme.	Děti	
přibývají	a	co	víc,	rostou	nejen	výkonem.	Vě-
říme,	že	i	tihle	caparti	budou	jednou	válet	za	
Dobřany	v	extralize.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer starší

Na snímku dobřanští junioři v sezóně 2019/20
Zleva stojí: T. Duchek, Jánský, V. Šlehofer ml., Čech, Škrlant, D. Málek 
Pod nimi zleva: Stránský, Brabec, L. Hrubý, Vajda, A. Duchek, V. Šlehofer st.
Dole zleva: M. Hrubý, Neumaier, Matoušek a Haváček
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S	 příchodem	nového	 školního	 roku	 začala	
i	 další	 judistická	 sezóna,	 která	 odstartovala	
poslední	 prázdninový	 víkend,	 kdy	 se	 judisté	
po	celé	2	dny	fyzicky	a	technicky	připravovali	
na	následující	závody.
Na	začátku	školního	roku,	a	 to	7.	září,	nás	

čekaly	nejdůležitější	závody,	nejdříve	krajský	
přebor	Plzeňského	kraje	mladších	a	 starších	
žáků	a	žákyň,	kde	obsadili	2.	místa	Filip	Han-
čík	a	Jan	Eichler	a	3.	místo	Daniel	Šimon,	poté	
turnaj	 Jihozápadního	 regionu,	 kde	 vybojoval	
2.	 místo	 Filip	 Hančík,	 3.	 místo	 Jan	 Eichler	
a	5.	místo	Daniel	Šimon.	Tím,	že	naši	 judisté	
vybojovali	 na	 závodech	medailová	 umístění,	
má	 naše	 dobřanské	 judo	 krajské	 přeborní-
ky,	 a	 závodníkům	 tak	 patří	 velká	 gratulace.	
Na	 dalších	 závodech	 v	 Blovicích,	 kterých	 se	
účastnili	naši	nejmenší	judisté,	vybojoval	nej-
lepší	umístění	Štěpán	Sýkora	 -	2.	místo,	dále	
pak	Dominik	Eichler	3.	místo	a	Tomáš	Hančík	
s	Jakubem	Soukupem	4.	místo.	Na	závěr	závo-
dů	se	konala	přátelská	utkání	klubů,	kde	náš	
klub	skončil	na	5.	místě.	Dále	se	také	aktivně	
účastníme	 tréninkových	 seminářů	 na	 spor-
tovním	 gymnáziu	 za	 účasti	 profesionálních	
trenérů.
Podzim	 bude	 velmi	 nabitý	 a	 naše	 judisty	

čeká	ještě	mnoho	závodů.	Za	finanční	podpo-
ru	bychom	chtěli	poděkovat	Plzeňskému	kra-
ji	a	 firmě	AVAS	EXPORT-IMPORT,	spol.	s	r.	o.,	
díky	kterým	máme	krásné	nové	žíněnky.

RuKa JUDO

Atletika opět v Dobřanech
(red)	 Pan	 Novotný,	

manželé	Malinovi,	pan	
Lobovský	 –	 to	 jsou	
jména	 spojená	 s	 atle-
tickou	 přípravou	 začí-
najících	 dobřanských	
sportovců.	 Ing.	 Lobov-

ský	 nastartoval	 úspěšnou	 atletickou	 kariéru	
také	Michalu	Šnebergerovi.	Čtvrt	století	trva-
lo,	než	se	dali	dohromady	trenéři	v	čele	s	Mi-
chalem,	kteří	mají	chuť	a	zájem	vést	mladé	at-
lety.	Ve	čtvrtek	19.	září	se	konal	nábor	dětí	do	
nově	vzniklého	atletického	oddílu	TJ	Dobřany.	
Zájem	byl	veliký,	dostavila	se	téměř	padesátka	
dětí,	z	nichž	bylo	v	plánu	vybrat	pro	začátek	
jen	patnáct.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	na	náboru	
přihlásili	s	pomocí	při	atletické	průpravě	dal-
ší	 dospělí,	 tělem	 a	 duší	 sportovci,	 kteří	 jsou	
ochotni	si	i	doplnit	vzdělání,	bylo	nakonec	vy-
bráno	30	dětí.
Do	začátku	přejme	oddílu	mnoho	sil,	elánu,	

výdrž	a	radost	z	úspěchů	svých	svěřenců.

Judo sezóna zahájena
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Turisté vás zvou
1. října
Z Nebílov do Letin
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	
v	 5.53,	 z	 Plzně	 busem	 -	 ter-
minál	 hl.	 nádraží	 v	 6.35	 do	

Nebílov.	Dále	busem	do	Chocenic,	zde	v	7.01.	
Z	Nebílov	půjdeme	po	 červené	TZ	–	Prusiny	
–	Netunice	–	Sukořín	–	Sv.	Anna	(Kněžské	ská-
ly)	–	Libákovice	 (rozhledna	Kožich)	–	Čerto-
vo	břemeno	(Kaplička	panny	Marie)	–	Letiny.		
Odjezd	busem	z	Letin	u	kostela	v	14.15	nebo	
14.35	do	Blovic,	odtud	vlakem	do	Plzně	a	dále	
do	Dobřan.	Délka	trasy	13-14	km.	Vedoucí	Jin-
dra	Šmatlák.

5. října
Karlovy Vary a okolí
Odjedeme	 busem	 z	 Dobřan	 -	 čerp.	 stanice	
v	7.20	do	Plzně	CAN.	Odtud	v	8.15	busem	do	
Karlových	 Varů,	 kde	 jsme	 v	 9.56.	 Projdeme	
Karlovy	 Vary,	 navštívíme	 známá	 atraktivní	
místa.	Z	KV	odjedeme	busem	v	15.00	do	Plzně	
CAN	a	do	Dobřan	v	17.50.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

8. října
 Bečov nad Teplou a okolí
Z	Dobřan	odjedeme	vlakem	v	7.24	do	Plzně.	
Z	 Plzně	 busem	 terminál	 hl.	 nádraží	 v	 8.00	
do	Bečova,	 kde	 jsme	v	9.31.	 Ze	 stanice	busu	
v	Bečově	se	dáme	po	panoramatické	stezce	–	
návštěva	 botanické	 zahrady,	 hradu	 a	 zámku	
apod.	Zpět	busem	v	14.05,	14.50	nebo	15.50	
do	Plzně	a	dále	do	Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

12. října
Alžbětín – Bavorská Ruda – Swellhausl – 
Debrník – Železná Ruda 
Odjedeme	 vlakem	 v	 7.50	 z	 Plzně,	 z	 Dobřan	

Tiské stěny – třídenní pobyt
Tentokrát	 si	 pro	náš	 vícedenní	pobyt	 zvo-

líme	Tiské	stěny.	 Jsme	ubytováni	v	turistické	
chatě	v	Tisé.	Chata	leží	v	samém	srdci	skalní-
ho	města,	máme	tedy	možnost	využít	několik	
značených	turistických	cest,	které	vedou	těmi	
nejatraktivnějšími	místy	této	krajiny.

Hned	po	ubytování	 cca	 ve	12	hod.	 vyráží-
me	na	nejbližší	z	cest,	která	vede	po	vrcholu	
mohutného	 skalního	 masivu	 s	 množstvím	
vyhlídek	na	okolní	krajinu.	Otvírá	se	nám	po-
hled	 na	 krásné	 panorama,	 kde	 nás	 upoutají	
porůznu	 umístěné	 homolovité	 kopce	 spolu	
s	překrásným	údolím	pod	skalním	masivem.	
Procházíme	 skalním	 městem	 mnohdy	 vel-
mi	 úzkými	 uličkami	 neb	 naopak	 rozlehlými,	
různě	 tvarovanými	 seskupeními	 skal,	 tvoří-
cími	tzv.	hrady,	náměstí	apod.	Cesta,	po	které	
jdeme,	nás	přivádí	na	naučnou	stezku	„Tiské	
stěny“,	kde	opět	procházíme	velmi	atraktivní-
mi	místy	 s	množstvím	skal,	průchodů,	velmi	
úzkých	strží	apod.	N.	st.	nás	přivádí	až	k	turi-
stické	chatě,	kde	jsme	ubytováni.	Po	krátkém	
odpočinku	 se	 scházíme	 ke	 společné	 večeři,	
kde	probíráme	náš	pochod	a	plánujeme,	kam	
půjdeme	příští	den.

Glosa	
Původní plán byl takový, že nás pojede 

14 osob. Ovšem ráno na nádraží se nás sešlo 
o 1 osobu míň. Proč o tom píši. Důvod je ten, že 
chybějící paní Jarmila nás doháněla, vyjížděla 
o 1 hodinu později. Když jsme procházeli po vr-
cholu skalního masivu (popisuji), tak na jedné 
z vyhlídek na Tisou vidíme přijíždějící autobus 
a nahlas přemýšlíme, zda náhodou nevystoupí 
naše chybějící členka. A opravdu! Vidíme zná-

mou červenou bundu – hůlky, zkrátka typicky 
známou postavu. Máváním a různým poskako-
váním se nám podařilo navázat vizuální kon-
takt a posléze se sejít. Velice nás překvapil po-
hled na zavazadlo naší členky, zvolila vskutku 
velmi výhodný, do této lokality se hodící kufr na 
kolečkách! Tato její cesta určitě bude zapsána 
do kroniky, a to pod heslem: „Jak zdolat Tiské 
stěny s kufrem na kolečkách“!

Druhý	 den	 hned	 po	 bohaté	 snídani	 vyrá-
žíme.	 Na	 další	 plánovanou	 vycházku	 volíme	
méně	náročnou	trasu,	vedoucí	podél	st.	hrani-
ce	s	Německem.	Cesta	lesem	velmi	dobře	ubí-
há,	rozhlížíme	se	kolem	sebe,	hledáme	a	sbí-
ráme	houby.	Po	malém	klesání	přicházíme	do	
míst,	 kde	 jsou	 skály.	 Po	 vstupu	 do	 skalního	
města	nás	uchvátí	prostor	s	množstvím	skal,	
které	svým	rozmístěním	a	tvarem	připomína-
jí	 lesní	 katedrálu.	V	 těchto	místech	 si	 člověk	
uvědomí	velikost	a	majestátnost	okolní	příro-
dy	a	doslova	zjihne.	V	samém	středu	je	umís-
těn	 památník	 zahynuvších	 horolezců.	 Velmi	
důstojné	místo	pro	vzpomínku	na	ně!	Opou-
štíme	 toto	 místo,	 přicházíme	 do	 míst,	 kde	
nacházíme	velké	množství	hub,	zejména	hři-
bů.	Procházíme	osadou,	jdeme	podél	hranice	
a	 vracíme	 se	 na	 naši	 základnu,	 turistickou	
chatu.	Nasbírané	houby	odevzdáme	v	kuchy-
ni,	kuchař	nám	vyjde	vstříc	a	připraví	chutnou	
smaženici.	 Po	 vydatné	 večeři	 a	 provedeném	
hodnocení	uplynulého	dne	jdeme	spát.

Příští,	už	třetí	den	nás	čeká	přesun	do	Ústí	
nad	Labem,	kde	hodláme	pobýt	 celý	den.	Po	
příjezdu	 do	 města	 se	 nejdříve	 seznámíme	
s	blízkým	okolím	a	dohodneme	se,	že	nejdříve	
navštívíme	hrad	Střekov.	Samotný	hrad	se	vy-
píná	nad	řekou,	je	odtud	krásný	rozhled	nejen	
na	řeku,	ale	i	na	město	a	celé	okolí.	Když	jsme	
se	 dostatečně	 pokochali,	 opouštíme	 hrad	
a	městskou	 dopravou	 se	 vracíme	 do	 centra.	
Jako	další	vycházku	volíme	zámeček	Větruši,	
pro	cestu	tam	a	zpět	volíme	lanovku.	Po	výstu-
pu	 z	 lanovky	 jdeme	 k	 zámečku,	 procházíme	

Tiské skály

Hrad Střekov

po	cestách	vedoucích	terasami	kolem	zámku,	
využíváme	možnost	 navštívit	 zámeckou	 věž,	
odkud	 je	 překrásný	 pohled	 na	 celé	 Ústí	 nad	
Labem.	Vracíme	se	lanovkou	zpět,	poobědvá-
me,	 jdeme	 na	 nádraží	 a	 odjíždíme	 domů	 do	
Dobřan.
Závěrem:	Jsme	velice	rádi,	že	jsme	navštívi-

li	tento	kraj,	kde	je	možno	zhlédnout	krásnou	
přírodu,	 pohybovat	 se	 v	 ní	 a	 obdivovat	 její	
krásy.	 Važme	 si	 toho,	 co	 nám	 příroda	 dává,	
čerpejme	z	ní	duševní	sílu	a	zejména	ji	chraň-
me!
S	pozdravem	„Ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák
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Ohlédnutí za letošní Dobřanskou „50“
Letošní	ročník	tradičního	dobřanského	pochodu	nebyl	ničím	zvláštní	ani	mimořádný.	Jen	po-

časí	se	nad	námi	letos	smilovalo	a	po	skoro	mrazivém	ránu	se	ještě	dopoledne	objevilo	sluníčko	
a	ohřálo	vzduch	kolem	nás	na	více	než	20	stupňů.	Celá	rota	našich	členů,	pečlivě	připravená	jako	
vždy,	 očekávala	příchod	prvních	pochodníků	 jak	na	 startu/cíli,	 tak	 i	 na	 kontrolním	 stanovišti	
s	občerstvením	na	Martiňáku.	

Pěší	trasy	v	délkách	od	6	do	35	km	absolvovalo	89	turistů.	Se	svými	psími	miláčky	v	počtu	14	
ušlo	stejné	trasy	celkem	27	lidí.	Můj	obdiv	patří	čtyřnožci	plemene	chodský	pes,	který	ušel	se	
svým	pánem	úctyhodných	35	km!	Do	sedel	svých	kol	se	vyhouplo	celkem	69	cyklistů	na	trasách	
jak	po	silnici,	tak	i	terénem	v	délkách	od	10	do	100	km.	Odměnili	jsme	nejstaršího	účastníka,	
který	již	oslavil	pěkné	80.	narozeniny.	Nejmladší,	teprve	čtyřměsíční,	neměl	potuchy,	že	na	po-
chodu	je.	
Shrnuto	a	podtrženo	–	účast	byla	obvyklá,	 i	když	ne	závratná.	Proč	tomu	tak	bylo	a	 je,	není	

předmětem	tohoto	článku.	Těší	nás,	že	drtivá	většina	účastníků	byla	spokojená	a	ráda	se	k	nám	
vrací.	Pokud	nějaké	připomínky	byly,	jednalo	se	o	nicotnosti	nebo	nedorozumění,	která	byla	pro-
mptně	vyřešena.	O	to	víc	nás	však	zamrzelo,	že	slibně	nastartovaný	loňský	1.	ročník	přehlídky	
dětských	vozítek	s	názvem	Toulavý	kočárek,	při	kterém	bylo	i	dost	legrace	a	smíchu,	letos	nepřil-
ákal	nikoho…	Dorazil	jen	jeden	povedený	„účastník“	mimo	soutěž,	viz	foto.	Pořádání	akce	tohoto	
druhu	rádi	přenecháme	do	budoucna	jiným	subjektům.	

Chtěla	bych,	jak	je	dobrým	zvykem,	poděkovat	všem,	kteří	se	na	zdaru	letošního	ročníku	podí-
leli,	a	zvlášť	pak	našim	sponzorům	a	podporovatelům,	kterými	byly:	MKS	Dobřany,	Město	Dob-
řany,	firma	Ringfeder,	hotel	-	restaurace	Modrá	hvězda,	Dobřanské	řeznictví,	Dobřanské	pekař-
ství	a	prodejna	zeleniny	a	ovoce	Jablíčko.	Zvláštní	poděkování	patří	Terezce	Eisenhammerové	za	
předvedenou	hru	na	harmoniku,	kterou	přispěla	k	nastolení	dobré	nálady.	
Již	teď	se	těšíme	na	další	ročník	naší	„50“	a	na	vás	na	všechny,	kteří	neleníte	a	vydáte	se	na	

cesty	s	námi!	
Za dobřanské turisty ing. Jaroslava Marková

v	8.06	do	Alžbětína.	Odtud	půjdeme	po	turi-
stických	 značkách	 Bavorskem,	 přes	 Debrník	
do	Železné	Rudy.	Zpět	vlakem	v	16.12	do	Dob-
řan	a	Plzně.	Délka	trasy	13	km.	Vedoucí	Jirka	
Nový.

15. října
Z Holostřev do Benešovic
Z	 Dobřan	 odjedeme	 vlakem	 v	 6.39	 do	 Plzně	
a	 v	 7.05	 do	 Stříbra.	 Do	 Holostřev	 přijedeme	
v	8.24.	Ze	zastávky	busu	jdeme	po	cyklostezce	
č.	2222	k	rozcestí	„U	Věže“,	dále	k	„Výrovskému	
rybníku“,	vracíme	se	zpět	k	rozcestí,	přejdeme	
na	 cyklostezku	 č.	 2221,	 která	 nás	 dovede	do	
Benešovic.	Zpět	pojedeme	busem	z	Benešovic	
v	14.49	do	Plzně	a	odtud	do	Dobřan.	Délka	tra-
sy	10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

19. října
Klatovy – Tajanov – Tupadelské skály – 
Bezděkov
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7.50,	 z	 Dobřan	
v	8.06	do	Klatov.	Z	Klatov	půjdeme	po	TZ	přes	
Tajanov,	Tupadelské	skály	do	Bezděkova.	Zpět	
vlakem	v	15.10	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	
10	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

22. října
Z Rokycan do Svojkovic
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7.53.	 Z	 žel.	
stanice	 Rokycany	 půjdeme	 po	modré	 TZ	 do	
Borku	u	Rokycan,	dále	k	Boreckému	rybníku	
a	dojdeme	do	Svojkovic.	Zpět	vlakem	v	12.53,	
14.00	 nebo	 14.53	 do	 Plzně	 a	 Dobřan.	 Délka	
trasy	8	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

26. října
Srbsko – Sv. Jan pod Skalou – Beroun
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	 v	 7.53,	 z	 Plzně	
v	 8.20	 do	 Berouna.	 Dále	 vlakem	 v	 9.20	 do	
Srbska.	Odtud	půjdeme	po	TZ	přes	Sv.	Jan	pod	
Skalou	 do	 Berouna.	 Zpět	 odjedeme	 vlakem	
v	14.53	do	Plzně	a	Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

29. října
Točník – Klatovy (koupání bazén – pára)
Odjedeme	 z	 Dobřan	 vlakem	 v	 8.06,	 z	 Plzně	
v	7.50.	V	Točníku	budeme	v	8.50.	Z	žel.	stanice	
Točník	jdeme	po	modré	TZ	kolem	Štěpánovic,	
přejdeme	na	červenou	TZ,	po	které	dojdeme	
do	Klatov	 (bazén,	 občerstvení).	 Zpět	 vlakem	
v	13.44,	14.48	nebo	15.17	do	Dobřan	a	Plzně.	
Délka	trasy	9	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

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

Dne	9.	10.	2019	uplyne	10	let,	
co	nás	navždy	opustila	

paní	Magdalena Tomášková 
ze	Šlovic.

S	láskou	vzpomíná	rodina.

Vzpomínka

2.	října	2019	uplynulo	6	let	
od	úmrtí	mého	manžela,	

pana Josefa Maška z	Dobřan.

20.	října	2019	by	se	dožil	70	let.

Vzpomíná	manželka,	
synové	Petr	a	Martin	s	rodinami.

Vzpomínka

10.	října	2019	uplynuly	
4	roky	od	chvíle,	

kdy	nás	navždy	opustil	náš	drahý,

pan	Míra Man.

Vzpomíná	manželka	
a	děti	s	rodinami.

Vzpomínka

Už je to rok, co jsme neviděli Tvůj úsměv,
už je to rok, co jsme neslyšeli Tvůj smích,
zůstalo po Tobě velké prázdno v našich 

srdcích, moc nám stále chybíš.

Dne	4.	10.	uplyne	smutný	rok,	
co	nás	navždy	opustil	náš	tatínek,	tchán,	

dědeček	a	pradědeček

pan	Rudolf Válka	ze	Šlovic.
Všem,	kteří	si	vzpomenou,	děkujeme.

Vzpomínka

V očích slzy, v srdci žal,
to nejdražší nám osud vzal.

Dne	17.	října	2019	uplyne	9	smutných	let,	
co	nás	opustil	

pan	Petr Žitnik	z	Dobřan.

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

Vzpomínka

Dne	24.	9.	2019	uplynul	rok	od	úmrtí	
našeho	tatínka	a	dědečka

pana	Václava Smoláka.

17.	10.	2019	by	oslavil	84.	narozeniny.

Vzpomínají	dcery	Jana	a	Vendula	
s	rodinami,	vnoučata	a	pravnoučata.

Vzpomínka

V	neděli	15.	září	2019	se	dožila	94	let	

paní	Věra Kaderová,	
bývalá	učitelka	ZŠ	Dobřany.	

Přejeme	jí	do	dalších	let	pevné	zdraví,	
štěstí,	lásku	a	pohodu.	

Vrzalovi.

Blahopřejeme

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

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  rodina a mezilidské vztahy  systém 
sociálních dávek a pomoci  občanskoprávní 

vztahy  ochrana spotřebitele  finanční 
problematika  sociální a zdravotní pojištění  

správní řízení (jednání s úřady)  majetkoprávní 
vztahy  pracovně–právní vztahy

Kontaktní	místo	Občanské	poradny	Plzeň	
v	Dobřanech	je	financováno	městem	Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Pozvánky na akce v okolí

 

 

Běh a chůze kolem vstišských rybníků 
Datum: 20. října 2019 (neděle) od 9.00 hod. 
 
Místo: Fotbalové hřiště TJ Družstevník Vstiš 
 
Pořadatelé:  Obec Vstiš, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš 
 
Podmínky účasti: Mládež do 10 let včetně se může zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 15 

let. Běžci i chodci startují na vlastní nebezpečí. Je možné vytvořit i tým 
složený max. ze 4 účastníků. 

Přihlášky: od 9:00 hod. na fotbalovém stadionu TJ Družstevník Vstiš 
 
Startovné: 20 Kč  
 
Startovní čísla: Budou vydávána při prezentaci 
 
Šatny: Na fotbalovém stationu TJ Družstevník Vstiš. Šatny slouží pouze k převlečení a 

umytí. Za odložené věci pořadatel neručí. 
 
Občerstvení: V  hospodě Na Bayerce 
 
Trať: Vede podél Kastlova a Nového vstišského rybníka. Délka 3 100 m. 

Je na Vás, zda zvolíte běh, chůzi či budete kombinovat oba způsoby přesunu 
(indiánský běh). 
 

Ceny: Dostanete tatranku a teplý čaj 
 
Časový pořad:               Start všech kategorií bude v 10 hod. na hrázi Kastlova rybníka. 
 
Vyhlášení výsledků: Proběhne, až se poslední chodec (chodci) ve zdraví vrátí a občerství. 
 
Za pořadatele srdečně zvou Zdeněk Zajíc a Dana Votavová. 
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PARAZIT
3. 10. ve 20:00
Jižní Korea, drama/komedie, 132 min, 15+, titulky,

režie: Bong Joon-ho

Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou 

čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do 

bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může 

stát, když se setkají dva tak odlišné světy?

Vstupné: 100 Kč

JOKER
4. 10. ve 20:00
USA, thriller/drama/krimi, 122 min, 15+, titulky,

režie: Todd Phillips

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoe-

nix) se pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílen-

stvím. Jednoho dne se v obleku klauna potuluje po uli-

cích Gotham City a dostává se do konfliktu se zloději.

Vstupné: 130 Kč

OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON
5. 10. v 17:00 12. 10. v 17:00
13. 10. v 15:00
VB/USA/Francie, animovaný, 87 min, přístupný, 

dabing, režie: W. Becher, R. Phelan

Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská roš-

ťanda. Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly 

a lumpárny galaktické velikosti jsou přesně to pravé 

ořechové pro nezbedného Shauna.

Vstupné: 120 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
5. 10. ve 20:00 
ČR, komedie, 95 min, 12+, režie: Zita Marinovová

Rudolf (Marek Vašut) je po rozvodu způsobeném ne-

rozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se 

z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který 

vlastní se svým bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler).

Vstupné: 130 Kč

PRINC KRASOŇ
6. 10. v 15:00 
Kanada, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Ross Venokur

Prince Krasoně zaklela zlá královna a od té doby se 

do něj každé děvče zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel 

pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společ-

nost mu dělá cizinec Lenny, o kterém ani netuší, že je 

to ve skutečnosti děvče Lenore.

Vstupné: 110 Kč

JOKER
6. 10. v 18:00
USA, thriller/drama/krimi, 122 min, 15+, dabing

režie: Todd Phillips

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoe-

nix) se pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílen-

stvím. Jednoho dne se v obleku klauna potuluje po uli-

cích Gotham City a dostává se do konfliktu se zloději.

Vstupné: 130 Kč

TICHÉ DOTEKY
10. 10. ve 20:00 
ČR, thriller/drama, 96 min, 15+, titulky, 

režie: Michal Hogenauer

Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodi-

nu z vyšší vrstvy. Postupně se ukazuje, že nová rodi-

na vyznává řadu striktních pravidel včetně radikál-

ního přístupu k výchově chlapce. 

Vstupné: 100 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
11. 10. ve 20:00 13. 10. v 18:00
ČR, drama/komedie, 112 min, 12+, 

režie: Irena Pavlásková

Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí 

v polovině 70. let do Prahy, aby zachránil a odvezl ru-

kopis nevydané knihy. Na své pražské misi se sezná-

mí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou.

Vstupné: 130 Kč

BLÍŽENEC
12. 10. ve 20:00 
USA, akční sci-fi, 117 min, 12+, titulky, režie: Ang Lee

Henry Brogan (Will Smith) je elitní nájemný zabiják. 

Jeho zaměstnavatel se ho rozhodne nechat zlikvido-

vat. Koho však na něj poslat? Ideální by byl Henryho 

dvojník, o něco mladší, odolnější a odhodlanější...

Vstupné: 130 Kč

STEHLÍK
17. 10. ve 20:00
USA, drama, 149 min, 15+, titulky, režie: John Crowley

Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho mat-

ka zabita při bombovém útoku v newyorském Met-

ropolitním muzeu umění. Tato tragédie změnila celý 

jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu.

Vstupné: 120 Kč

STAŘÍCI
18. 10. ve 20:00 
ČR/Slovensko, drama, 85 min, 12+, režie: M. Dušek, 

O. Provazník

Dva bývalí političtí vězni (J. Schmitzer, L. Mrkvička) 

se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich 

cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora 

z 50. let, který nebyl za své činy oficiálně potrestán. 

Vstupné: 120 Kč

HURÁ NA POHÁDKY
20. 10. v 15:00 
ČR, animovaný, 45 min, 3+, režie: Alexandra Májová, 

Kateřina Karhánková, Katarina Kerekesová

Pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší 

diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče.

Vstupné: 90 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 3D
20. 10. v 18:00 

USA, fantasy/rodinný, 118 min, přístupný, dabing,

režie: Joachim Rønning

Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmo-

třenka Růženka dospívá. Nicméně nenávist mezi lid-

mi a kouzelnými bytostmi nezmizela. 

Vstupné: 140 Kč

TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
24. 10. ve 20:00
Velká Británie, horor, 118 min, 15+, titulky, 

režie: Peter Strickland

V centru děje stojí prokleté červené šaty, které se 

postupem času stanou hlavním hrdinou filmu. Po hyp-

notických úvodních titulcích na diváky čeká cinefilní 

smršť. Oblečte se do unikátního filmového zážitku!

Vstupné: 90 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
25. 10. ve 20:00 26. 10. ve 20:00
27. 10. v 18:00 2. 11. ve 20:00
ČR/Slovensko, komedie, 110 min, přístupný, 

režie: Jiří Vejdělek

Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) získá díky 

svým šlechtickým předkům zámek Kostka. Jedi-

nými stálými obyvateli Kostky jsou kastelán Josef 

(M. Pechlát), hospodyně paní Tichá (E. Balzerová) 

a údržbář Krása (P. Liška).

Vstupné: 130 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
26. 10. v 17:00 27. 10. v 15:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing, 

režie: J. Culton, T. Wilderman

Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte 

se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam 

skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se 

vrátit k rodičům.

Vstupné: 120 Kč

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
31. 10. ve 20:00 

ČR/Slovensko, dokument, 102 min, přístupný, 

režie: Olga Sommerová

Legenda české kultury, která ovlivnila několik gen-

erací. To je Jiří Suchý. Film ho představí v archivních 

záběrech, ale soustředí se i na jeho současnou tvor-

bu, a situace z profesního a osobního života.

Vstupné: 120 Kč

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
1. 11. ve 20:00 3. 11. v 18:00
USA, akční sci-fi, 12+, titulky, režie: Tim Miller

Linda Hamilton jako Sarah Connorová a Arnold 

Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve 

svých ikonických rolích.

Vstupné: 130 Kč

ADDAMSOVA RODINA
2. 11. v 17:00 3. 11. v 15:00
USA, animovaný, 84 min, přístupný, dabing, 

režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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Informační přehled

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

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00	–	18:00	 pro	pracující	a	objednané
úterý	 7:30	–	11:30	
	 11:30	–	13:00	 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	13:00	 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	13:00	 pro	objednané

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

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

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

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

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

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

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

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

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00	–	12:00
	 12:00	–	14:00	 pro	objednané

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

pondělí	 8:00	–	15:00
úterý,	čtvrtek	 8:00	–	18:00	 na	objednání
středa	 8:00	–	11:00	 na	objednání

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

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

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

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

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

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

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

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

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