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Kulturní kalendář

	1.–23. 10. | park pod nádražím
 Kávová krize – výstava
	3.–7. 10. | Městská knihovna Dobřany
 Týden knihoven
	3.–14. 10. | Městská knihovna Dobřany
 Burza knih
	6. 10. – 11. 11. | kostel sv. Víta, 
 Dobřanská galerie
 Jarka Papežová – výstava
 Vernisáž 6. 10. od 16:30 v  kostele sv. Víta

	13. 10. | 19:00 | Káčko
 Kdo se bojí postele? – divadlo
	15. 10. | 9:00–11:00 | školní jídelna
 Burza dětského oblečení, hraček
 a potřeb pro děti
	15. 10. | náměstí T. G. M.
 Dobřanské posvícení 
 a Havelské řemeslné trhy
	20. 10. | 15:30 | Káčko
 Posezení pro dříve narozené
	20. 10. | 18:00 | Káčko
 Večer z tvorby Jiřího Suchého 
 – účinkují žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
	22. 10. | 10:00–13:00 | školní jídelna
 Budulínkovo dýňobraní
	22. 10. | 13:30 | u starého mostu
 15. Sousedská vycházka městem
 Téma: Brentnerovy sady, letiště Líně
	24. 10. | 8:30–17:00 | 
 Informační centrum Dobřany
 Den turistických informačních center
	28. 10. | 18:00 | parkoviště u nádraží ČD
 Průvod se světýlky
	29. 10. | Šlovický vrch
 Crosscountry o pohár města Dobřany

	4.–10. 11. | Káčko
 MFF Juniorfest 2022
	5. 11.
 Hororový ostrov
	27. 11. | náměstí T. G. M.
 Mikulášský jarmark a rozsvícení
 vánočního stromu

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.
Aktuální informace v kulturním kalendáři 
na www.dobrany.cz.

ŘÍJEN

LISTOPAD

První vlaštovka rekonstrukcí ulic na Slovanech

Špatný stav odvodnění a potíže obyvatel v oblasti byly impulsem k rekonstrukci první ulice v naší 
největší prvorepublikové vilové čtvrti. Na Slovanech se tak vyloupne nový povrch, který kom-
plexně řeší zejména zacházení s dešťovými vodami. Pozemky pod ostatními ulicemi se úspěšně 
daří získat do majetku, takže je již zadaná studie, která povede k postupné rekonstrukci všech 
zdejších hlavních tras (Studniční, Habrmannova, Žižkova) a navazujících uliček.

Martin Sobotka, starosta

Výsledky voleb 

Více informací přineseme v listopadovém vydání. Ustavující Zastupitelstvo města Dobřany se bude 
pravděpodobně konat v pondělí 17. října (informace bude uvedena na webu www.dobrany.cz).
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Průjezd nákladních vozů ve Šlovicích
Dlouhodobě ve Šlovicích vnímáme vysoký průjezd nákladních vozidel z blízkého kamenolomu, 
zejména jejich neochotu zpomalit mnohatunové vozy na předepsaných 50 km/h. Situace se zde 
ještě znásobila stavbou komunikace 1/27 směr Přeštice, kdy nákladní vozy zásobující kameni-
vem tuto stavbu projíždějí obcí. Na konci září prováděla odborná laboratoř dopravní průzkum 
na křižovatce na návsi a výsledek bude podkladem pro dopravní projektanty. Dle doporučení 
dopravních odborníků zapracujeme možná opatření i do připravované stavby chodníku a úpravy 
autobusové zastávky směrem na Klatovy. Zároveň jsme opět požádali Policii ČR o zvýšenou kon-
trolu vozidel v obci.                 Michal Trdlička, místostarosta

Odletěl drak navždy?
Téměř všichni nadšení propagátoři giga-

factory vzali na konci prázdnin zpátečku. 
Přiznám se, že se mi z názorových veletočů 
doslova točila hlava.

Vrcholem bylo jednání krajského zastupitel-
stva 5. září, kde jsme se dozvěděli o kolosálním 
podrazu. Ačkoliv nás vedení kraje v čele s hejt-
manem ujišťovalo napřímo i přes média, že 
nepodniká žádné kroky, o kterých by nás mělo 
informovat, toho dne se ukázal naprostý opak.

Na poslední chvíli byl stažen návrh aktu-
alizace zásad územního rozvoje, což je něco 
jako změna územního plánu pro celý kraj. 
Obsahoval totiž naprosto brutální zásahy do 
života obcí v širokém okolí. Největší dopad 
by to mělo na naše lidi z Vodního Újezda. Na 
louce u řeky by se sbíhaly tři linie velmi vyso-
kého napětí. Dvakrát by šlo o ty vůbec největ-
ší stožáry, které se v ČR používají. Dvě vedení 
400 kV opravdu nejsou legrace.

Ozvali jsme se a nastal klid. Doufali jsme, že 
drak v podobě obří zóny odletěl. Ale ostraži-
tost jsme neztratili. Hned v sobotu, kdy konči-
ly volby, jsme se dozvěděli, že již 29. 9. se koná 
akce, jejímž cílem je propagovat výstavbu gi-
gafactory v Líních.

Budeme se tedy asi muset prát i nadá-
le. A bude to těžší, ztratili jsme ve volbách 
spolehlivé spojence v Plzni, nevyhrál ani ve-
lezkušený starosta Nové Vsi, který byl oporou 
původní rebelské pětice obcí. Kdo o nás lhal 
novinářům, že si jen na baterkárně děláme 
kampaň a potom budeme ustupovat, se setká 
s duchem Jana Lucemburského. To bohdá ne-
bude, aby obce z boje utíkaly.

Martin Sobotka, starostaPrvní ekologické posouzení zemmelu 
na Vysoké začalo

Projekt zemních meliorů, které by mohly být jednou základem olympijské brokové střelnice 
a možná i pár jiných disciplín, se posouvá na první z mnoha met.

Připomeňme, že podmínkou města je postupné prověření všech důležitých vlivů tohoto zámě-
ru. Pokud kterýkoliv ukáže, že by projekt někoho obtěžoval nebo něčemu škodil, nemilosrdně ho 
zastavíme. Jsme rádi, že většina z vás je schopná tento přístup pochopit.

Přesto připomínáme, jak jsou podmínky seřazené:
Musí vzniknout hodnotnější biotop, který dokáže zadržet vodu a vytvořit podmínky pro oboj-

živelníky a další živočichy, kteří mizí z krajiny, to prověří právě probíhající takzvaná velká EIA 
a pak ještě obsáhlejší SEIA, která je součástí změny územního plánu;

Bude to bezpečné a nehlučné, což se bude zjišťovat, až když bude splněná předchozí podmínka, 
protože do té doby nebude jasné, kolik a kterých disciplín se do případné střelnice vejde;

Bude to pro město významný finanční přínos, což se taky do vyjasnění předchozích otázek 
nedá ani tušit.

Na první metě, tedy na zmíněné EIA, již jednou záměr byl, ale město s ním nebylo spokojené kvů-
li zacházení s vodami. Proto jsme navrhli stažení žádosti a její dopracování. Kraj také doporučil, aby 
bylo rovnou uvedeno, že zemmel by mohl být stavbou s velkým společenským přínosem. Například 
střeleckým stadionem, což neznamená, že tomu tak musí být. Bez splnění podmínek města to nikdy 
nebude. Tato formulace vyvolala u některých jedinců potřebu opět strašit, že jde o hotovou věc.

Martin Sobotka, starosta

(red) Poslední jednání Zastupitelstva města Dobřany ve složení Bc. Martin Sobotka (starosta 
města), Michal Trdlička (1. místostarosta města), Jaroslava Umnerová (2. místostarosta měs-
ta), Dominika Bošková, Lenka Kesslová, Ing. Stanislav Motejzík, Bohumila Nekolová, Bc. Michal 
Pokorný, MUDr. Martin Straka, Lucie Stříhavková, DiS., Bc. Michal Šašek, MUDr. Jitka Šebestová, 
Michal Šneberger, Zuzana Štychová, Petr Vacek, DiS., Jan Vozár, dipl. um., Ing. Josef Weinreb, CSc., 
se konalo 19. 9. 2022.

(red) Na třídu 1. máje se po téměř pěti letech 
vrátily pouliční hodiny, které jsou nyní dopl-
něny digitálním panelem s datem a teplotou.
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Černou netkanou textilii doporučují někte-
ří zahradničtí profesionálové jako univerzál-
ní recept pro „bezúdržbové“ záhony. Kromě 
soukromých zahrad ji najdete i ve veřejném 
prostoru, nejčastěji se potrhaná krčí pod zele-
ní u některých nákupních center a u starších 
realizací ji máme i u nás v Dobřanech. V tomto 
roce jsme strávili poměrně hodně času jejím 
odstraňováním. 

V tomto článku bych se chtěla věnovat 
tomu, abych vám vysvětlila, proč tento mate-
riál nemá na záhoně své místo a proč její pou-
žití není cestou ke krásnému bezúdržbovému 
záhonu, ale spíše cestou do pekel. 

V návodu k netkané textilii narazíte na 
prvním místě na to, že je vodopropustná. 
Skutečnost je taková, že použití této textilie 
spolu s mulčem ve formě kačírku nebo kůry 
umožňuje vsakování vody, ale zároveň vede 
k takovému zhutnění půdy, které prakticky 
znemožňuje přirozenou činnost půdních or-
ganismů, zejména žížal. Půda pod textilií je 
mrtvá.

Využití textilie se často odůvodňuje tím, že 
zabrání růstu plevelů. Úporné plevely jako je 
pýr nebo bršlice ovšem časem textilii prorazí, 
přitom ale tento materiál prakticky neumož-
ňuje jejich likvidaci. Stejná situace je i u ná-
letových plevelů. Netkaná textilie ale zároveň 
často brání odnožování žádoucích rostlin – 
nejčastěji trvalek. 

Netkaná textilie brání odpadu vody. U těž-
ších jílovitých půd, které se vyskytují u nás 
v Dobřanech, je ale tato vlastnost spíše ne-
žádoucí. Zejména po delších deštích se voda 
v půdě hromadí, kořeny rostlin začínají bez 
přístupu vzduchu zahnívat a pod textilií se 
vyskytují plísně. 

Zrádnost netkané textilie se plně projevuje 
tehdy, pokud je použitá u vyšších dřevin. Už 
jsem se zmínila, že kombinace netkané texti-
lie a mulče vede k zásadnímu zhutnění půdy. 
Kořeny dřevin takovou půdou nemohou pro-
růstat. Místo toho si hledají svoje místo těsně 
pod netkanou textilií, kde najdou dostatek 
prostoru, vzduchu a často i vlhkosti. Takto 
zakořeněná dřevina je nestabilní a časem se 
může vyvrátit. 

Netkanou textilii můžeme v záhoně na-
hradit půdokryvnými trvalkami, jako jsou 
například kakosty, tlustonitník, rdesno nebo 
hluchavky, využít ale můžeme i půdokryvné 
listnaté dřeviny – dřín kanadský, skalníky, 
půdokryvné růže a půdokryvné jehličnany 
– zejména nízké jalovce. Tyto rostliny vysa-
zujeme zásadně do dokonale odplevelené 

půdy, a dokud nezakryjí půdu, tak je i průběž-
ně plejeme. Jako mulč můžeme využít tří- až 
pěticentimetrovou vrstvu kompostu nebo 
uleželou štěpku z listnatých dřevin. Tradiční 
mulčovací kůra je kyselá, a to naprosté větši-
ně rostlin nesvědčí.    

Věřím, že jsem vám v tomto článku poskyt-
la dostatek argumentů, proč byste černou 
netkanou textilii ve své zahradě neměli použí-
vat a proč je bezúdržbová zahrada mýtus.

Lucie Burianová, městská zahradnice

O černé netkané textilii a mýtu bezúdržbových 
záhonů

Město Dobřany přijme
SEZONNÍHO SPRÁVCE AREÁLU 

KOUPACÍHO BIOTOPU
květen–září (DPP)

vhodné pro seniora

Více informací: Michal Pokorný, 
vedoucí technických služeb, 

tel. 724 004 389
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Podzimní setkání v Jubilatě

Na začátku září proběhla již tradiční setká-
ní zástupců vedení města Dobřany s pečova-
telskou službou Jubilata pro osoby potřebují-
cí péči a klienty DPPS Harmonie a Loudů.  

Setkání probíhala za hojné účasti, klienti 
rádi využili možnosti osobního setkání se 
zastupiteli města a ptali se, co je ve město 

nového a jaké akce se na podzim plánují. 
S klienty bylo projednáno zajištění úpravy 
zeleně v okolí obou DPPS, návrhy na umístě-
ní laviček a podněty na další opravy budovy. 
Obyvatelé domů Harmonie zmiňovali prosbu 
o zajištění klidného provozu a dodržová-
ní rychlosti při projíždění aut v okolí DPPS 

a žádost na majitele psů, aby po svých psech 
uklízeli. V DPPS Loudů připomnělo vedení 
města nutnost dodržování pravidel společ-
ného soužití a upozornilo na avizované řeše-
ní situace v případě jejich porušování. Vedení 
města také nabídlo obyvatelům DPPS pomoc 
při vyplňování žádostí o finanční pomoc pro-
školeným personálem městského úřadu.

K zajištění pečovatelské služby Jubilata se 
klienti vyjadřovali kladně, se zajištěním slu-
žeb jsou spokojeni a někteří klienti chválili 
nahlas přístup a ochotu pracovnic služby. Na 
setkání byly představeny také další služby 
Diakonie Západ, a to Plus pro lidi v krizové 
situaci a Poradna pro občany v nesnázích, 
klienti mohou služby kontaktovat telefo-
nicky nebo si domluvit s pracovníky osobní 
schůzku. 

• Plus pro lidi v krizové situaci: 733 414 421
• Poradna pro občany v nesnázích Plzeň: 
 735 795 556

Jitka Čechová, 
vedoucí terénních služeb pro seniory  

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

ŘÍCT SI O POMOC 

NENÍ ŽÁDNÁ SLABOST

www.destnikprotidrahote.cz

Zjistěte, na jaké formy pomoci máte nárok

Možná jsme ještě nikdy nebyli v tak těžké 
ekonomické situaci, ale zvládneme ji. 
Nebojte se říct si o pomoc.
 
Nejste na to sami. 

Administrativní podporu a informace k čerpání příspěvku na bydlení či energie poskytnou:
sociální pracovnice MěÚ Dobřany paní Libuše Pokorná, tel. 377 195 866, pokorna@dobrany.cz
a pracovnice MKS Dobřany paní Eva Špísová, tel. 377 972 725, ic@dobrany.cz.
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - 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
Simons Anna: Skrýš
První případ vězeňské lékařky Evy Hansse-
nové. Lékařka Hanssenová věří, že stíny mi-
nulosti nechá konečně za sebou. První den 
služby se bohužel nevědomky zaplete do zlo-
činu. Žena jednoho zatčeného ji žádala o po-
moc. Z čeho měla strach? Co jí chtěla říct, než 
zmizela?

CINGROŠ Jiří: Sám sobě doktorem
Oblíbená, mimořádně úspěšná kniha v novém 
vydání. 
Autor čtenářům nic neukazuje, jen radí a do-
poručuje. Jeho metody vycházejí ze zkušenos-
tí lidového léčitelství a jsou ověřené desítka-
mi generací.

WALDONOVÁ Lacie: Poslední let
Ava Greenová je připravena po devíti letech 
práce letušky ukončit kariéru a konečně se 
usadit. Zbývá jí poslední let, než se rozloučí 
se starým životem. Nečekané tropické mezi-
přistání ve společnosti směšně domýšlivého 
stevarda Jacka Stona obrátí Avin život vzhůru 
nohama. Vtipný, svižný román.

L´AMOUR Louis: Mrtvý cizinec
Být šerifem ve městě, kde žije spousta drs-
ných chlapů, není žádný med. Borden Chan-
try, bývalý rančer to nemá lehké. Zabití ve 
férovém souboji není nutné řešit, ale mrtvola 
s kulkou v zádech je jiná záležitost….

KNIHY PRO DĚTI
SOURALOVÁ Veronika: Příběhy z trávy
Velké dobrodružství v říši hmyzu doprovází 
jedinečné fotografie a malý atlas hmyzu.

ROSSI Alice: Děti z naší vily
Příběh Adinky, její rodiny a jednoho velkého 
domu, který je nejbáječnějším místem na svě-
tě. Říká se mu Villa. Ano, čtete správně. Villa 
s velkým V a dvěma LL. Dějí se tam tedy věci. 
To budete koukat. Být Villekulanem je prostě 
paráda. Půvabná česká knížka pro malé čtená-
ře i nečtenáře. 

Buď pánem svého prostoru
Jak chránit sebe a své věci, když jste online? 
Jak se bránit proti kyberšikaně, jak předejít 

zavirování vašeho počítače, jak si zachovat 
soukromí na sociálních sítích nebo jak se ne-
stát obětí darebáků číhajících na internetu? 
Dozvíte se, kdo jsou rhybáři, hackeři, crackeři, 
kyberstalkeři a další obyvatelé tohoto virtuál-
ního světa. Buďte pány vašeho prostoru. Kni-
ha je určena hlavně dospívajícím čtenářům 
a jejich rodičům. Neměla by chybět v knihov-
ničce žádného teenagera aktivně používající-
ho internet.

ZEISE Lena: 
Skutečný život hospodářských zvířat
Kniha bez cenzury představuje skutečný život 
hospodářských zvířat. Představí vám součas-
ný způsob chovu prasat, skotu, drůbeže a dal-
ších druhů zvířat.

                                                                                      
 
 
 
 

 
Městská knihovna Dobřany  

připravuje pro širokou veřejnost 
 
                                                                                                           
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

•  roční registrace nových čtenářů zdarma 
•  amnestie dlužníků 

 
 

Burza knih 
 

3. října – 14. října 2022 

 
Velká čtenářská 
soutěž pro děti  
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Dobrá zpráva pro milovníky cestování

V průběhu uplynulých 9 let se v Tenisové hale v Dobřanech pravidelně scházeli přátelé cestování a společně sdíleli své poznatky a zážitky z cest 
po celém světě. Pravidelné čtvrteční večery byly hojně navštěvovány a staly se oblíbenou součástí kulturního života v Dobřanech. 

Tak jako mnoho jiných zájmových činností i tyto aktivity neblaze zasáhla epidemie covidu. Znamenalo to nejen zastavení spolkových činností, ale 
současně i znemožnění cestování a tím i absenci náplně cestovatelských večerů.  

S odezněním covidové epidemie se naštěstí opět vrátila možnost vyrážet do světa a doufáme, že s ní přibylo i mnoho nových zážitků. S Městským 
kulturním střediskem Dobřany jsme se proto dohodli na pokračování cestovatelských večerů v nadcházející zimní sezóně. To, co nám ale momen-
tálně chybí, jsou příspěvky, které by nám pomohly naplnit letošní program. 

Vyzývám proto touto cestou všechny, kteří mají co nabídnout, aby mě jakoukoliv formou kontaktovali. Předpokládaný rozsah cestovatelské před-
nášky je jedna hodina, může být i více. Dle osvědčeného schématu chceme připravit na každý večer dvě přednášky, přičemž pro začátek uvažujeme 
s frekvencí 1x měsíčně. Bude-li dostatek těch, kteří mohou nabídnout své cestovatelské zážitky, můžeme přejít na původní programové schéma 2x 
v měsíci. 

Předběžné termíny do konce letošního roku jsou 24. 11. a 15. 12. 2022. V příštích Dobřanských listech bychom již chtěli uveřejnit konkrétní na-
bídku přednášek a obnovit tak činnost klubu cestovatelů, po jehož oblíbených večerech mnozí z vás voláte. Věříme ve Váš aktivní přístup ve snaze 
o naplnění programu a těšíme se na vzájemnou spolupráci.                        Vladimír Tomášek

V sobotu 3. září ožilo dobřanské náměstí Pohád-
kovým lesem (start/cíl) a hudební akcí Radbu-
za fest, v jejímž programu bylo opět zařazeno 
i předávání oceňování za úspěchy a činy. Z ru-
kou starosty a místostarostů převzali oceně-
ní místní hasiči za pomoc při likvidaci požáru 
v Hřensku, manželé Složilovi a Jakub Urbanec za 
rychlou a nezištnou pomoc při zajištění potřeb 
lidem přicházejícím z oblasti zasažené válečným 
konfliktem a žáci výtvarného oboru a výtvarné 
dílničky za vynikající reprezentování města 
a získání významných ocenění (v zastoupení 
Anna Bokrová, Anna Krejčová, Taťána Nesnída-
lová, Vojtěch Rein, Michaela Šnebergerová, Lucie 
Štaubrtová a Veronika Vozárová).

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kapela Rambanbám se v Dobřanech představila poprvé a u diváků zaznamenala úspěch. Stejně tak si potlesk a vyžádání přídavků vyslechli i Filip Brada, 
kapela Kabát revival Plzeň a X-Cover. Foto Jakub Urbanec
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Juniorfest v Dobřanech popatnácté
Mezinárodní filmový festival Juniorfest dostává letos občanku! Slaví totiž patnácté narozeniny a divákům naděluje hned několik změn: 
nový vizuální styl, propracovanější výchovný koncept a odvážnou dramaturgii soutěžních filmů. Koná se od 4. do 10. listopadu a Dobřany 
budou jeho nedílnou součástí.

Festival se letos koná již v šesti městech zá-
padních Čech, nově totiž vstupuje i do Klatov. 
Nový výkonný ředitel David Brabec vysvětlu-
je, že zatímco dopoledne během týdne budou 
určena primárně pro školy, odpolední projek-
ce a celý festivalový víkend bude patřit širo-
ké veřejnosti. Hlavním dobřanským centrem 
bude opět kino Káčko, kde se v sobotu 5. lis-
topadu za účasti tvůrčí delegace uskuteční od 
15:00 předpremiéra dlouho očekávaného 
pokračování Princezny zakleté v čase.

Soutěžní program, jádro celého Juniorfestu, 
sestává ze tří kategorií: soutěže animace, dět-
ských a mládežnických filmů. Jedním z filmů 
animované sekce bude Kvík, nizozemský sní-
mek o darovaném prasátku, které mimoděk 
odhalí jedno velké tajemství. Snímek bude 
uveden v distribuční předpremiéře s českým 
dabingem a v Káčku se na něj můžete těšit 
v neděli 6. listopadu od 15:00. Dětskou sekci 
ovládne koprodukční Kulíšek: malý Erik 

z dětského domova musí strávit Vánoce 
v cizí rodině a jeho nenávist k nevlastní sestře 
změní až společná cesta za Santou. Tento film 
bude ke zhlédnutí taktéž v neděli 6. listopadu 
dopoledne od 10:00.

Organizátoři festivalu se rozhodli při příle-
žitosti jubilejního 15. ročníku změnit vizuální 
styl, zároveň programový tým letos nabídne 
propracovanější výukové materiály pro učite-
le i studenty. „Rozhodli jsme se změnit koncept: 
chceme uvádět sice méně filmů, ale zato v co nej-
více městech a s co nejvíce metodickými mate-
riály,” popisuje programová ředitelka Barbora 
Kyas svůj cíl - více intenzivně pracovat s diváky.

Letošní hlavní hereckou hvězdou festivalu 
bude Erdogan Atalay, kterého všichni známe 
jako Simira Gerchana z divácky oblíbeného 
seriálu Kobra 11. Zlatou rafičku v letošním 

roce převezme herečka Veronika Freima-
nová, která se divákům dostala do podvědo-
mí filmem Sněženky a machři nebo seriálem 
Vyprávěj.

V rámci doprovodného programu se může-
te již nyní těšit na sobotní Hororový ostrov, 
který vzniká ve spolupráci se skautským stře-
diskem Zelený šíp Dobřany. 

Vzhledem k uzávěrce Dobřanských listů 
doporučujeme, abyste podrobnější informa-
ce k festivalu hledali na webových stránkách 
www.juniorfest.cz nebo na Instagramu a Fa-
cebooku MFF Juniorfest. 

Milovníky blešáků ani deštík neodradí
Bleší trh, který proběhl 10. září jako vždy na dobřanském náměstí, měl magické pořadí – byl 

13. Možná i proto vyvádělo tentokrát počasí psí kusy. Dvě statečné prodejkyně však vydržely na 
místě po celé dopoledne. Odměnou jim byl velký zájem nakupujících a spousta milých soused-
ských setkání. A to je právě ten bonus, který vám prodej přes Vinted nebo facebookový Market-
place nikdy nenabídne. Vyzkoušejte to také!:)

A protože se bleší trhy v Dobřanech těší velké oblibě, společně s MKS Dobřany spřádáme plány 
a hledáme cesty, jak pořádat blešáky po celý rok. Těším se...

Vaše milovnice blešáků Hanka

Baroko a vlčí máky
Maková malířka, Ateli-
ér s duší, makový rekord 
a baroko. Pár slov, která 
vystihují malířku Jarku Pa-
pežovou z Ateliéru s duší 
z Klatovska, jejíž obrazy 
nejen s tématikou vlčích 
máků jsou k vidění na vý-

stavě v kostele sv. Víta v Dobřanech. Máky 
provázejí paní Papežovou celý život. Dokonce 
tolik, že se letos v létě stala držitelkou ocenění 
„Maková malířka“ a zapsala se tak mezi české 
rekordmanky. A jestli to jejím obrazům sluší 
v barokních prostorách, to můžete posoudit 
na výstavě Jarky Papežové, která je ke zhléd-
nutí od 6. října do 11. listopadu 2022 v kostele 
sv. Víta a v Dobřanské galerii v otevírací době 
informačního centra. Komentované prohlídky 
s autorkou obrazů proběhnou v sobotu 15. říj-
na v rámci Dobřanského posvícení a v pondělí 
24. října jako doprovodný program Dne infor-
mačních center. Pro podrobnější informace 
sledujte www.kacko.cz.

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
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Pohádkové postavičky zaplnily Martinskou stěnu
V sobotu 4. září 2022 se uskutečnil další roč-
ník Pohádkového lesa ve spolupráci s MKS 
Dobřany. 

Počasí bylo nadstandartní. Startovalo se v de-
vět na náměstí a u starého mostu čekalo první 
stanoviště. A pak přes louku šup do lesa na Mar-
tinskou stěnu. 

Cestou jste mohli potkat loupežníky, vodní-
ky, mimoně, královnu Zlobu s Růženkou, čerta 
i Káču, princezny, šmouly, tři prasátka a Rum-
cajse s celou rodinkou. Na každém stanovišti če-
kal na splnění malý úkol. V cíli pak každý dostal 
odměnu. 

Snad jste si pohádkové dopoledne užili jako 
my. Těšíme se na příští rok. 

Velké poděkování patří Janě Maxové a Ve-
ronice Kaňákové z MŠ Loudů, Lucce Štychové, 
Klárce Maxové, dále všem skautům, skautkám 
a jejich kamarádům, kteří pro vás akci zajistili. 
Bez vaší ochoty a nadšení by to nešlo. Díky moc. 

Šíša

Děkuji Věrce Šístkové i celému realizačnímu týmu za nasazení při pořádání této akce, která se pravidelně těší velkému zájmu malých i velkých návštěvníků. 
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Skauti u Úteráku
Jako každý rok byl i letos červenec měsíc skautských táborů. S dětmi jsme opět vyrazili do Trpíst, kde se nachází naše skautské tábořiště.

Prvních čtrnáct dní patřilo chlapeckému oddílu Smolfousi. Jejich letošní téma bylo Zaklínač. Kluci se rozdělili do čtyř zaklínačských škol – Man-
tikory, Zmije, Kočky a Griffové. Pátou vlčí školou byli naši vedoucí. Během celého tábora se učili nové znalosti a zaklínadla, které mohli využít na 
ochranu tábora. Během našeho pobytu v lesích se objevila zlá čarodějnice Mildegarda, proti které museli bojovat, a přijít na to, jak ji zneškodnit. Vše 
nakonec dobře dopadlo a ze zlé čarodějnice se stala členka Vlčí zaklínačské školy. 

Druhých čtrnáct dní obýval tábořiště dívčí oddíl Bílá stopa. Holky se objevily ve středověkém království Úterštejn s královnou Hildegardou. Jejich 
úkolem bylo sbírat suroviny, které dostávaly za umístění ve hrách, stavět vesnice a města a osidlovat tak část království Úterštejn. Během prvních 
pár dnů zjistily, že královna Hildegarda je zlá a někde v lesích se schovává její hodná sestra Piškotka, kterou Hildegarda vyhnala. Holky se snažily 
přijít na to, jak královnu zbavit vlády a pomoct Piškotce vrátit se zpět na trůn. Vše se nakonec podařilo. Hildegarda byla vyhnána a Úterštejnu začala 
vládnout nová královna Piškotka.

Myslíme, že letošní tábory se velmi vyvedly a počasí nám také přálo.
Chtěli bychom poděkovat všem vedoucím a přátelům dobřanských skautů, bez kterých by tábory vůbec nemohly být. Vám všem patří veliké DÍKY!
Dále bychom chtěli poděkovat městu Dobřany za poskytnutí finančních prostředků z Globálního dárcovského dotačního titulu města Dobřany. 

Tyto finance byly využity na vybavení a provoz střediska Zelený šíp.
Za dobřanské skauty Taťka, Šíša, Šůta, Indián a Kraken
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13. 10. 2022
od 19.00 hodin

Káčko Dobřany | vstupné: 299 Kč
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T. G. M. 5 nebo na www.kacko.cz

ATELIÉR S DUŠÍ

JARKA PAPEŽOVÁ

Obrazy nesou ocenění
Šumava originální produkt®
a titul Český rekord.

6. 10. – 11. 11. 2022
Kostel sv. Víta | Dobřanská galerie 

MKS Dobřany, náměstí T. G. M. 5  |  otevírací doba: pondělí–pátek 8:30–12:15 a 13:00–16:00

VÝSTAVA

Vernisáž 6. 10. 2022 od 16:30 v kostele sv. Víta

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY 
POŘÁDÁ

v oddělení pro dospělé ve výpůjční době 

Máte doma knihy, které Vám překážejí nebo 
ke kterým se již nechcete vracet? 

Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.   
  

Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany

Knihy budeme přijímat v knihovně do 27. září 2022
(ve výpůjční době knihovny – oddělení pro dospělé).

Knihy musejí být zachovalé, čisté, 
označené a popř. oceněné.

3. října - 14. října 2022
 BURZU KNIH
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ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
vás srdečně zve na

Večer z tvorby
Jiřího Suchého

ve čtvrtek 20. října 2022 v 18 hodin 
v Kulturním zařízení KÁČKO v Dobřanech 

Účinkují žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.  
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S Echem šťastnou 
nohou do školy
Klub Echo pro děti a mládež je nízkopra-
hové zařízení, zřizované Diakonií ČCE - 
střediskem Západní Čechy. Věnuje se ka-
ždodenní i dlouhodobější podpoře dětí 
a mladých lidí a pomáhá jim při hledání 
vlastní cesty v životě.

Vážení čtenáři,
měsíc září se nesl v duchu začátku škol-

ního roku a náš klub se zapojil do programu 
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE IN-
VESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 
který nám umožňuje se aktivně a efektivně 
věnovat všem klientům v oblasti zvládání 
jejich školních povinností a být jim oporou 
při jejich cestě za vzděláním a budoucnosti.
První zářijový den jsme se zúčastnili akce 
MKS Dobřany První zvonění, kde jsme měli 
možnost představit naši službu Klub Echo 
pro děti a mládež a také si společně užít spor-
tovní stanoviště s pétanque. 

Září bylo nabité tematickými programy, 
jako například Kultura, Charita, Buď pozitiv-
ní a vděčnost. Během programů se snažíme 
našim klientům připravit zábavná, naučná 
a motivační odpoledne, která je rozvíjejí 
a podporují jejich přirozenou zvídavost. 

Klub Echo se 21. 9. 2022 otevřel veřejnosti 
v Týdnu nízkoprahových klubů, během které-
ho byla v prostorách klubu umístěna výstava 
výtvarných děl klientů. Název akce „Nekoukej 
nahlas – my ti rozumíme“ vznikl jako reakce 
na ukrajinskou krizi a náročnost komunikace 
mezi ukrajinskými dětmi a pracovníky, kte-
ří se v počátcích snažili najít nejefektivnější 
a nejrychlejší cestu, jak se s mnohdy neko-
munikativními a traumatizovanými dětmi 
domluvit a pomoci jim se adaptovat mezi 
ostatní uživatele. V Klubu Echo byly připra-
veny hudební a výtvarné pomůcky, kterými 
se návštěvníci mohli pokusit vyjádřit svá 
přání a potřeby. Společné odpoledne jsme si 
všichni velmi užili a děkujeme těm, kteří se 
na nás přišli podívat nebo si s námi popoví-
dat v tichu.

Více informací o aktivitách klubu je možné 
najít na facebookových stránkách Klub Echo 
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz 
nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel. 
čísle 734 640 492, e-mailu: klub.echo@dia-
koniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mla-
dé lidi otevřen od pondělí do středy v čase 
12:30–17:00 na adrese náměstí T. G. M. 282 
v Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

Sobotní odpoledne v Klubu seniorů

V sobotu 24. 9. nás v našem klubu navštívili 
přátelé ze Slovinska, manželé Dragutin a Eliza-
bet Križanič. Jejich návštěvou jsme byli nadšeni 
a potěšilo nás, že při své krátké návštěvě si na 
nás vyhradili čas a zazpívali nám jejich krásné 
lidové písně. Se slzou v oku a dojetím jsme na-
slouchali, bylo to pro nás pohlazení na duši, něco 
úžasného. Moc jim děkujeme.

Na závěr zazpívala pí Z. Majerová píseň 
a všichni společně jsme zazpívali naše lidové 
písně. Na tuto neděli budeme dlouho s radostí 
vzpomínat.

Poděkovat musím paní Magdě a panu Janu Vo-
zárovi, řediteli ZUŠ J. S. Bacha, kteří pro nás tuto 
krásnou akci připravili.

Jarmila Štěpařová
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Nová myčka ve školní jídelně

Každý spotřebič, ať už je používán v domác-
nosti nebo ve velkokapacitní jídelně, má svoji 
dobu života. Myčka na bílé nádobí ve školní jí-
delně už nestačila kapacitně, a proto postupně 
volala o pomoc. Opravy byly stále častější a fi-
nančně náročnější. Jako poslední začal vypoví-
dat službu pojezd na koše. 

Na základě těchto skutečností byla do jídelny 
pořízena myčka nová, vyhovující současným ná-
rokům, a to díky Programu rozvoje venkova za 
velké podpory MAS Radbuza. Strávníci i pracov-
nice jídelny se tak dočkali suchých plat, rychleji 
a efektivněji umytého nádobí a tiššího provozu.

Děkuji všem, kteří se podíleli na jejím poří-
zení, a věřím, že nová myčka bude fungovat tak 
dobře a dlouho jako její předchůdkyně.

Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ Dobřany

Co nového u Dobřanských bábinek?

Většina souboru se zúčastnila týdenního 
Wellnes pobytu v lázeňském domě „Harvey“ 
ve Františkových Lázních. Velice pěkné pro-
středí, příjemné procedury v místě a vycház-
ky do okolí lázeňského města nám zpříjem-
nily pobyt. Výlet na hrad Seeberg, vycházka 
na Ameriku, koncert pí Kalivodové, operní 
pěvkyně, výlet vlakem do Chebu, vinotéka Ba-
ruš, kde jsme zazpívaly, a městské muzeum. 
Samozřejmě i František a popíjení léčivých 
pramenů. To vše jsme za tento pobyt stačily. 
Na závěr pak na pozvání majitelky lázeňské-
ho domu jsme na tanečním večeru zatančily 
pásmo „O pivě“, které se velice líbilo hlavně 
zahraničním hostům lázeňského domu.

Naše  manažerka Maruška Paroubková nám 
dovede sjednat nejen vystoupení, ale  zařídit 

i prima oddechové pobyty. A takový byl i tý-
denní pobyt v Roudnici nad Labem v penzio-
nu „Renda“, krásné výlety po okolí - Pekelné 
doly, hrad Sloup, Panská skála v Kamenickém 
Šenově, skanzen Zubrnice a Mšenské poklič-
ky, no na nudu nebyl čas. Byla i zpívaná s Fan-
dovou heligonkou v penzionu, kde jsme byd-
leli. Ani se nám domů nechtělo.

Ovšem nebyly jen výlety, pravidelně jsme 
se scházely v Káčku a také dvě vystoupení se 
nám podařilo předvést, a to  pro „Dobřanské 
festovní zpívání“ - na pozvání H. Dušáka, kde 
jsme překvapily, co ještě dokážeme. Děkuje-
me za pozvání.

Další vystoupení bylo v plzeňském pečova-
telském domě „Čtyřlístek“, kde jsme zazpívaly 
dvě písničky - naši znělku „Jsme Dobřanské 

bábinky“ a „Seniorskou“. Zatančily jsme „Sta-
ropražské písničky“, které rozezpívaly celý 
zaplněný sál. Přítomné děti z mateřské školy, 
se kterou peč. dům spolupečuje o stařečky, 
jsme potěšily písničkou a společným taneč-
kem. Vystoupení bylo moc milé a opět máme 
přijet.

Samozřejmá byla další naše akce, a to peče-
ní lívanců pro malé, ale šikovné sportovce od 
Budulínků. Ani se nechce věřit, ale snědlo se 
přes 800 lívanečků.

A co dál? Uvidíme, jestli bude příznivá 
doba, rádi předvedeme, co umíme.

Za Dobřanské bábinky 
Zdena Blažková
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Co jsme dělali o prázdninách
Orchestr lidových nástrojů Plzeňského 

kraje (OLN PK) je projekt, který spojuje mla-
dé muzikanty ponejvíce z jihozápadních Čech, 
které zaujal český folklor. Tento projekt se koná 
každoročně na půdě spálenopoříčského zámku 
koncem července a orchestr je každým rokem 
obnovován novou hudební posilou. 

OLN PK je již od prvního ročníku letní dílny 
dirigován Daliborem Bártou, dále umělecky ve-
den Zdeňkem Vejvodou, Josefem Kunešem, Ka-
teřinou Palátovou a dalšími. Čtyřicetičlenný or-
chestr hraje v obsazení široká smyčcová skupina 
(housle, viola, violoncello, kontrabas), dechová 
skupina (klarinet, flétna), skupina dudáků a pě-
večtí sólisté. 

Svým repertoárem navazuje na tehdejší Pl-
zeňský lidový soubor (PLS) a hraje písně v úpra-
vě Zdeňka Bláhy, Jaroslava Krčka, Jiřího Temla, 
Zdeňka Lukáše, dále pak Dalibora Bárty, Josefa 
Kuneše či Zdeňka Vejvody. Orchestr po dobu 
svého dění působil (a dále působí) krom samo-
statných koncertů na různých folklorních festi-

valech, mezi ně patří např. Karlovarský folklorní festival, Chodské slavnosti či MFF Strážnice. 
Jakožto členka tohoto uskupení považuji za skvělý nápad utvořit těleso plné nadšených mladých lidí. Díky orchestru jsem poznala mnoho mladých 

muzikantů, ze kterých se stali i mí přátelé. Každý rok se těším na další ročník kurzů, které mě nesmírně baví. 
Více informací o orchestru naleznete na jejich stránkách: www.folklorplzen.cz

Šárka Samcová

Naše letní muzicírování
V půli srpna jsme my, studentky dobřanské 

zušky - Míša Vraštilová, Iveta Korotvičková, 
Šárka Samcová (flétny), Agáta Vozáková, Amé-
lie Kuhnová a Lucie Maxová (zpěv), navštívily 
hudební soustředění na plzeňské Konzervato-
ři. Získaly jsme nové dovednosti i zkušenosti, 
a proto bychom Vám ho rády přiblížily. Účast na 
tomto soustředění jsme dostaly díky pěknému 
umístění v krajském kole soutěže zušek.

Hned na začátku tábora jsme všichni šli na IQ 
testy. Rozdělili nás pak do tříd a paní psycho-
ložka nám zadávala různé pracovní listy a úko-
ly. Poté jsme každý den jezdili na konzervatoř, 
kde jsme strávili většinu dne. Od rána jsme na 
konzervatoři pracovali s lektory a učili se no-
vým věcem na náš nástroj. V našem turnusu byli 
studenti hrající na zobcové flétny, příčné flétny, 
žesťové nástroje, klarinety, dudy a zpěv.

My, studentky z Dobřan, jsme upřednostnily 
bydlení na internátě SOU na Skvrňanech před 
každodenním dojížděním. Jedly jsme v blízké 
jídelně a v hotelu Slovan. Středeční večer jsme 
všichni jeli do kina v Plaze. Ve čtvrtek se konal velký koncert pro veřejnost v Domě hudby. Vystupovaly všechny komorní soubory a ukázaly, co se 
naučily. Na konci vystoupil orchestr, ve kterém hráli a zpívali úplně všichni, kteří se kurzů zúčastnili.

Poslední den se konala už menší vystoupení. Každý sólově zahrál svoji skladbu, na které pracoval celý týden se svým lektorem. Je dobré i o prázd-
ninách se něco přiučit…..

Michaela Vraštilová a Iveta Korotvičková, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Letní kurzy ve Švihově a úspěchy violoncellové třídy ZUŠ

V polovině prázdnin se ve Švihově na jižním 
Plzeňsku konal již čtvrtý ročník violoncello-
vých kurzů pod vedením Davida Niederleho 
(koncertní mistr Plzeňské filharmonie, ZUŠ 
Klatovy) a Dany Chodlové (Plzeňská filhar-
monie, ZUŠ Dobřany).

Každý rok se snažíme pozvat zajímavé 
osobnosti a lektory, aby byly kurzy vždy pest-
ré a něčím nové. Letos přijal pozvání zkušený 
violoncellista, dlouholetý pedagog a ředitel 
ZUŠ Bečov u Karlových Varů, Mgr. Petr Pitra. 
Díky němu se podařilo dát prázdninovému 
týdnu ve Švihově úplně nový rozměr. Zasvětil 
nás do hudební a nástrojové zvukomalby, im-
provizace a hry bez not. Probouzel ve všech 
radost ze hry a svobodného tvoření.

Účastníci na kurzech většinou studují nové 

skladby a zdokonalují se v technice hry na 
violoncello. Nadšení jim nechybí – cvičí v po-
kojích penzionu, na terase i v místní prádelně. 
Závěrem projdou také zkušebním „konkur-
zem“ do orchestru, zahrají si ve velkém sou-
boru, nasbírají cenné kontakty a hráčské zku-
šenosti. Mnozí pak čerpají z atmosféry kurzů 
ještě dlouhou dobu. Vše co se naučili, předve-
dou na závěrečném koncertě na hradě Švihov.

Letních violoncellových kurzů se pravidel-
ně účastní dvě žákyně ZUŠ v Dobřanech – Julie 
Švarcová, nyní také studentka 2. ročníku pl-
zeňské Konzervatoře pod vedením Věry Bar-
toníčkové, a Veronika Vozárová, žačka 5. roč-
níku ve třídě Dany Chodlové.                                                                 

Nemohu nezmínit další úspěch, Veronika 
byla přijata do úzké skupiny ve stipendijním 

programu MenArt a celý školní rok bude pra-
covat také pod vedením slavné české violon-
cellistky Michaely Fukačové.

Mám radost z celé violoncellové třídy. Ka-
ždý žák přichází s jiným očekáváním a na-
směrováním, ale všechny nás spojuje láska 
k hudbě.

Dana Chodlová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

„Svátek akordeonu“ v dobřanské jízdárně

Na sklonku letních prázdnin se konal 
v dobřanské zušce  již 7. ročník mistrovských 
akordeonových kurzů. V rámci zahajovacího 
koncertu se představil dobřanskému publiku 
italský jazzový akordeonista, skladatel a pe-
dagog Renzo Ruggieri.

V první části koncertu vystoupili studenti, 
vítězové a laureáti národních a mezinárod-

ních soutěží ve hře na akordeon. Za naši zuš-
ku se představili hned dva žáci – komorní duo 
M. Chodl (akordeon) a P. Wagnerová (housle). 
Následovala sólová vystoupení účastníků mis-
trovských kurzů s pestrým a náročným reper-
toárem.

Druhá část koncertu byl vlastně samostat-
ným recitálem Renza Ruggieriho, složeným 
téměř výhradně z jeho skladeb. Interpret sám 
každou skladbu představil vtipným a zajíma-
vým výkladem.

Jistě jsme měli velká očekávání, neboť ten-
to umělec vystupoval na významných pódiích 
po celém světě, nicméně Renzo Ruggieri svojí 
brilantní technikou, neotřelými výrazovými 
prostředky (vokál, rytmické pasáže) a emo-
cemi nabitou hrou předvedl něco opravdu 
mimořádného. Souhra talentu, píle, tempera-
mentu a pokory – to je osobnost tohoto uměl-
ce. Publikum si potleskem vyžádalo ještě další 

dvě skladby jako přídavek.
Krásnou tečkou na závěr koncertu bylo vy-

stoupení všech studentů společně s panem 
učitelem P. Vackem (ZUŠ J. S. Bacha Dobřa-
ny) a panem prof. L. Horákem (Konzervatoř 
Praha). Zazněla Ruggieriho skladba IL Bosco 
Incantato, dirigování se ujal sám Ruggieri, só-
lových pasáží skladby se výborně zhostil náš 
p. učitel P. Vacek.

Velké poděkování patří právě panu P. Vac-
kovi a L. Horákovi za přípravu a organizaci 
tohoto výjimečného koncertu. Jedním velkým 
překvapením pro všechny zúčastněné byl 
prostor dobřanské jízdárny. Budova zvenku 
vcelku nenápadná skrývá uvnitř prostor s vy-
nikající akustikou a přímo tak vyzývá k zamy-
šlení nad dalšími hudebními produkcemi… 
Budeme se těšit!

Jiřina Faltýnová

Veronika Vozárová

Julie Švarcová
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Mistrovské akordeonové kurzy „Dobřany 2022“

Ve dnech 25. - 28. 8. 2022 se konal v Dob-
řanech již 7. ročník mistrovských akordeono-
vých kurzů. Mimo tradiční lektorskou dvojici, 
Petra Vacka a Ladislava Horáka, přijal po-
zvání legendární jazzový akordeonista Renzo 
Ruggieri. 

Celá akce odstartovala ve čtvrtek slavnost-
ním zahájením a pokračovala individuálními 
hodinami s jednotlivými lektory. V odpoled-
ních hodinách cvičili všichni účastníci společ-
nou skladbu IL BOSCO INCANTATO od Ren-
za Ruggieriho, který se také chopil taktovky. 
Tato kompozice vznikla pod dojmem z obrazu 
slavného malíře Edvarda Muncha s názvem 
„Začarovaný les“ a zazněla na zahajovacím 
koncertě.

Na koncertě se mimo jiné velmi pěkně pre-
zentovalo smíšené duo (housle a akordeon) 
Pavlína Wagnerová a Martin Chodl, kteří 
zahráli skladbu G. Hermosa – Brehme. Jako 
další vystoupil teprve desetiletý Jaroslav Po-
kuta. Jeho noblesní provedení skladby Rock 

Toccata J. Derbenka se dalo porovnat s o mno-
ho staršími interprety. Zajímavé, koncentro-
vané výkony předvedli studenti konzervatoře 
J. Ježka Václav Bastl a Veronika Klatovská. 
Pomyslnou tečkou programu před zlatým 
hřebem večera byla Dagmar Chalupová, 
studentka 2. ročníku Konzervatoře České Bu-
dějovice. Skladba Vjatcheslava Semjonova Po-
hádka o Tichém Donu, kterou prezentovala, 
byla technicky velmi náročnou skladbou, v níž 
dokázala skloubit skladatelův záměr i svou 
vlastní invenci tak, že vše působilo velmi ne-
násilně a přesvědčivě. Další prostor už nále-
žel světovému jazzmenovi a skladateli Renzu 
Ruggierimu. 

Koncert se konal v unikátním prostoru jíz-
dárny v Dobřanech a jednalo se o vůbec prv-
ní akci tohoto typu na tomto místě. Naprosto 
dokonalé akustické možnosti tohoto sálu byly 
oceněny i ředitelem světové akordeonové 
továrny Bugary Armando panem Paolo 
Picchiem, který v rámci mistrovských kurzů 

řídil prodejní výstavu špičkových italských 
nástrojů.

Mistrovské akordeonové kurzy pokračova-
ly v pátek individuálními hodinami, ale také 
autorským koncertem. Světovou premiéru 
cyklu skladeb „Svět za barevnými sklíčky“ 
prezentoval na akordeon Pavel Samiec, kte-
rý patří k nové skladatelské vlně a má mnoho 
úspěchů na národních a mezinárodních skla-
datelských soutěžích.

Sobota se nesla v duchu příprav na závěreč-
ný koncert aktivních účastníků mistrovských 
kurzů, kde vystoupili žáci s programy, na 
kterých intenzivně pracovali s lektory. Místo 
konání této akce byl koncertní sál zdejší Zá-
kladní umělecké školy J. S. Bacha a tady také 
probíhaly všechny individuální hodiny.

Další ročník mistrovských akordeonových 
kurzů v Dobřanech bude 24. -27. srpna 2023.

Jste srdečně zváni.
www.accordiondobrany.eu  

Petr Vacek, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Účastníci MenArtu
Roční stipendijní program MenArt určený 

pro nadané studenty začal poslední prázdni-
nový víkend v malebné Kroměříži. Studenti 
naší školy, Šárka Samcová (příčná flétna, 
vyučující M. Vozárová) a Verunka Vozárová 
(violoncello, vyučující D. Chodlová), se bu-
dou v průběhu celého roku setkávat a spo-
lečně pracovat s předními umělci – violon-
cellistkou Michaelou Fukačovou a flétnistou 
Janem Ostrým. Děkujeme za takové skvělé 
projekty!

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Pavlína Wagnerová a Martin Chodl Zprava Petr Vacek, Renzo Ruggieri, Paolo Picchio, Ladislav Horák
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Keltská kapela Dé Domhnaigh po vystoupení k oslavě podzimní rov-
nodennosti v komunitním centru Pomněnka v Plzni (sedící: Luboš Be-
nedikt, Eva Boučková, stojící: pí uč. Eva Šustrová, Jan Zíbar, Alexandr 
Varha, Eliška Okrouhlá, Alena Benediktová, Hana Veselá, pí uč. Libuše 
Telešnuková)

První vystoupení dětské lidové muziky VOZEMBACH v novém školním 
roce se uskutečnilo ve Vstiši na tradiční pouti. Moc děkujeme rodině 
Opltů a Peksů za skvělé zázemí, pohoštění a báječnou atmosféru. Pěkný 
výkon byl umocněn výborným zvukem – děkujeme M. Pilnému a jeho 
firmě MATYSOUND.  

Magda Vozárová + Klára Vlahačová Kartáková (vedoucí souboru)

P.U.D.U. slaví 21. narozeniny aneb oko bere!
Na loňský rok jsme krom jiných koncertů měli naplánován i velký 

výroční koncert k oslavě 20. narozenin našeho pěveckého sboru. Epide-
mická opatření nám ovšem tehdy nedovolila jej uspořádat. S o to větší 
vervou jsme se pustili do příprav 21. výročí. Ostatně 21 je v kartách 
šťastné číslo, tak i 21. výročí je potřeba řádně oslavit. Však je to taky 
pěkná řádka let, koncertů, akcí, soustředění a společných zážitků. Sbo-
rem prošlo několik desítek zpěváků a pět sbormistrů. Postupně jsme 
se oděli do několika sborových obleků, nacvičili dle archivu not 253 
sborových skladeb a spotřebovali na jejich kopie desítky kilogramů 
papíru. Koncertovali jsme v blízkém i dalekém okolí, během adventů, 
Velikonoc, léta i podzimu, v koncertních sálech, kostelech, na náměstích 
anebo třeba i v zoologické zahradě. 

To hlavní, co nás oněch 21 let spojovalo, posilovalo a pomáhalo nám 
„v dobrém i zlém“, je láska k hudbě, radost ze společné tvorby a pocit 
vzájemné sounáležitosti. Ono totiž být sborovým zpěvákem je svým 

způsobem diagnóza. Člověk tu absolvuje celou škálu emocí: od zděšení 
nad složitostí partitury, jež prokládá záchvaty hysterického smíchu, přes 

zdravý zápal a dravost během nácviku až po upřímnou radost a úlevu, když se to konečně povede dát celé dohromady a na koncertě je z toho pecka. 
A to si žádá specifickou náturu a společnost dalších podobně postižených.

Srdečně proto zveme všechny naše příznivce, kamarády a bývalé členy na oslavu našich 21. narozenin v rámci velkého výročního koncertu 
P.U.D.U., který se uskuteční v Káčku 12. listopadu 2022 od 18 hodin pod názvem P.U.D.U. slaví 21. narozeniny. Během koncertu zazní průřez starým 
i novým repertoárem sboru, pár horkých novinek a malých překvapení.

Veronika Hanšová a P.U.D.U.

První koncert P.U.D.U. v květnu 2001, sbormistr Petr Šefl. 

Letní koncert P.U.D.U. v červnu 2022, sbormistryně Veronika Hanšová.
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Delfíni na začátku

Činnost po prázdninách začal Pionýr v Dobřanech 1. září představením naší práce na akci pořádané městem na zahájení školního roku, kde se 
prezentují kroužky s nabídkou své činnosti - 1. zvonění na Kotynce. 

Ten samý den byla i první oddílová schůzka našich 2 oddílů a teď už se scházíme opět každý týden. Hrajeme si venku i v klubovně, kreslili a psali 
jsme, co bychom rádi dělali, tvořili jsme výkresy na podzimní téma - a to už v obou klubovnách, protože přišly nové děti a jedna klubovna je nám 
malá. Také jsme hráli Pexetrio na téma pionýrských ideálů. Těšíme se i na další schůzku, kdy bychom v případě hezkého počasí chtěli opékat uzeni-
ny. Dále připravujeme i akci pro ostatní děti s rodiči a prarodiči - Drakiádu na neděli 2. října 2022 na louce u starého mostu, čímž všechny srdečně 
zveme.

Libuše Nejedlá

KULTURA OBČANŮM REGIONU
         MMěěssttoo  DDoobbřřaannyy společně s Plzeňským krajem 

a Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni pořádají pravidelné zájezdy 
za kulturou pro seniory a dovolují si Vás pozvat na 

muzikál

MY FAIR LADY
8. leden 2023 ve 14.00

Nová scéna DJKT / Plzeň

Jeden z nejslavnějších a nejkrásnějších klasických muzikálů všech dob v prvotřídním 
provedení hvězd muzikálového souboru DJKT i výjimečných hostů!

V hlavních rolích Charlotte Režná a Lumír Olšovský

Dopravu za kulturou pro vás zajišťuje Vaše obec a Plzeňský kraj
Vstupenky můžete zakoupit přímo ve své obci

Kontaktní osoba pro rezervaci a nákup vstupenek:          

tel./e-mail:            

  Eva Špísová – MKS Dobřany, náměstí T. G. M. 5

377 972 725 / ic@dobrany.cz

4.—10. 11. 2022

www.juniorfest.cz

      MFF JUNIORFEST

15. mezinárodní fi lmový festival 
pro děti a mladé publikum

Domažlice | Dobřany

Plzeň | Horšovský Týn

Přeštice | Klatovy
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KURZY ITALŠTINY V DOBŘANECH 
 

Aggeo Dobřany, náměstí T.G.M. 151, 334 41 
 

Úroveň Název kurzu Den Čas Začátek 
A0 Začátečníci středa 17:00 – 18:30 05.10.2022 
A1 Mírně pokročilí čtvrtek 17:00 – 18:30 06.10.2022 

 
         Své jméno a název kurzu zasílejte jako přihlášku na:      

  Zimní semestr od října 2022 do ledna 2023.             pav.mlnarik@seznam.cz  
            +420 732 901 900 
  

ZA DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK (na dobřanské varhany)  

 

 

 

                                

 
 

Spolek Budulínek ve spolupráci se školní jídelnou 
srdečně zve na podzimní akci pro děti a rodiče 

    ve školní jídelně 
 

Soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni.  
(Omezený počet dýní bude možno zakoupit na místě.) 

Kreativní dílničky pro děti. 

 

Ochutnávka dobrot ze školní jídelny a prohlídky 
kuchyně a zázemí. 

 

Vezměte si s sebou vyřezávací pomůcky, dobrou náladu a spoustu nápadů. 

 

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY    

Lívancový běh 

V sobotu 3. září jsme se potkali již na šestém ročníku Lívancového běhu. Společné potkání velkých i malých „holek a kluků“ z Budulín-
ka, Dobřanských bábinek, běžců a jejich fanoušků, lívanců a navíc ještě krásného počasí bylo příjemně stráveným časem u báječného 
zázemí skautské klubovny. Děkujeme všem, co přiložili ruku k dílu, co nás podpořili, a těm, co si přišli zaběhat a taky na lívanec  
Bylo to prima, těšíme se napřesrok!                            MC Budulínek

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DÁRCOVSKÉHO A DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

 
 

 

Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá 
 

 

 

 
 

Kdy:  sobota 15. 10. 2022 od 9,00 do 11,00 hodin 
 

Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém kusu oblečení) + jmenný 
seznam věcí přineste v pátek 14. 10. 2022 od 16 do 18 hodin. 

Místo konání – Školní jídelna Dobřany 
Vracení zboží – neděle 16.10.2022 od 18,00 do 19,30 hodin 

S ohledem na momentální situaci sledujte Facebook a internetové stránky, v případě pokynů od 
Krajské hygienické stanice, může dojít ke změně místa příp. zrušení akce. 

 

Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063 
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Rybáři
Po tříměsíční přestávce jsem zase začal 

chodit na ryby. První dvě vycházky nebyly 
úspěšné. 5. září bylo zataženo, dusno a měl 
jsem hodně nejasných záběrů. Chytil jsem tři 
menší cejnky, ale potom se objevily černé mra-
ky a začalo poprchávat. Chtěl jsem zavolat, 
aby pro mě přijeli, ale nikdo to nebral. Dávám 
mobil do kapsy, když se feeder prudce ohnul. 
Sotva jsem po něm stačil hmátnout a zasek-
nout. Podle tahu bylo jasné, že je to kapr. Náh-
le se mi pod nohama objevil náš jezevčík Bona 
a za mnou zeť Jarda. Ten mi po chvíli kapra 
podebral – měl 51 cm. Druhý den odpoled-
ne jsem jel zase. Netrvalo dlouho a měl jsem 
kapra 49 cm. A zase začal vát vítr a ukázaly se 
tmavé mraky. To je dobré, to jde mimo. Ale tu 
mi za zády zabrumlalo a vidím temně šedou 
oblohu. Volám honem o odvoz a zase – prut 
se ohnul a byl to druhý kapr 44 cm. Ale oba 
dva dni, sotva jsme dojeli domů, bylo po dešti. 
Ještě lepší úspěch jsem měl 11. září. To jsem 
ulovil kapra 53 cm. Po chvíli přišel další záběr. 
Podle počátečního odporu a zlatavého zábles-
ku boku ryby jsem opět hádal na kapra, ale byl 
to nádherný cejn 52 cm. A pak jsem chytil dal-
šího 50 cm. Znovu jsem byl ještě 16. a 17. 9. 
a opět jsem ulovil kapry 53 a 51 cm. Takové 
úspěchy jsem nečekal. Je vidět, že v řece jsou 
pořád ryby.

V rámci oslav 100. výročí založení Českého 
rybářského spolku v Dobřanech se uskutečnil 
v sobotu 17. 9. na Dolní Kotynce Rybářský 
den. Počasí se ale nevyvedlo, a tak kvůli ran-
nímu dešti přišlo jen okolo 50 návštěvníků. 
Ale kdo přišel, nelitoval. Kdo chtěl, mohl si 
zachytat. A ryby braly, chytali se i kapři okolo 
50 cm. Ti menší mohli zkoušet navléci krou-
žek na udičce na hrdlo lahve. Velké oblibě se 
těšily projížďky v rybářské loďce na motoro-
vý pohon. Úplně největší pozornost budil po-
byt v zorbingové nafukovací kouli. Ta musela 
být uvázána na provaze, aby malé mořeplav-
ce nezahnal vítr na druhou stranu rybníka. 
A pokud někdo dostal žízeň nebo hlad, žádný 
problém. Pro dospělé bylo pivo, pro děti limo-
náda. Pekly se ryby, a kdo chtěl, mohl si opéct 
na ohýnku buřta. A to vše zdarma.

Zatím se ještě krmí na rybnících, již jsou 
naplánované podzimní výlovy. Letos se budou 
lovit Horní Kotynka, Vysoká, Horní a Dolní 
Přestavlky, Montajch. Do řeky a na Židovák se 
opět nasadí pěkné ryby, a tak bude každý mít 
možnost si chytit na Vánoce kapra.

Vladislav Šefl

Úspěch na druhé lize v muškaření
Ve dnech 10. 9. – 11. 9. 2022 proběh-

lo podzimní kolo II. ligy – LRU Muška 
na řece Vltavě ve Zlaté Koruně. Můj 
tým pod názvem BOMBARĎÁCI ve slo-
žení Jiří Pech ml., Miloslav Trousil ml., 
Patrik Benda a Martin Havlík v podsta-
tě překvapil sám sebe. Po průměrném 
výkonu v jarním kole na řece Berounce 
jsme obsadili 7. příčku z celkově 12 zú-
častněných týmů a naše šance na hez-
ké umístění se začala vzdalovat, avšak 
na Vltavě se nám celkem zadařilo a po 
dvou závodních dnech jsme se dokázali 
přehoupnout přes 3 konkurenční týmy 
na 4. místo.

Chybělo nám opravdu málo a z bram-
borové medaile by byly kovy cennější, 
ale i tak považuji tuto příčku za skvělý 
výkon. Přes složitější nedělní podmín-
ky ve formě silného deště a postupné-
ho zvyšování průtoku jsme dokázali 
ryby najít a přelstít jich více než naši 
soupeři. Závod se sice konal na vodě na 

první pohled pstruhového charakteru, ale stěžejní rybou byl jelec tloušť, postávající při březích 
v klidných očkách, kde povětšinou neodolal suché mušce z hladiny. V neděli ale tahle taktika už 
tak přes silný déšť nefungovala, tak se naše soustředění prezentace nástrah přesunulo pod vodní 
hladinu ve formě nymf a mokrých mušek. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu celému výboru MO Dobřany a doufám, že naše 
spolupráce bude nadále pokračovat. Věřím, že se naše výkony budou zlepšovat a konečně se po-
díváme do vyšší soutěže.

Za MO Dobřany Jiří Pech ml.

(jar) Ve čtvrtek 1. září usedlo do svých lavic více než šest desítek prvňáčků. Krom třídních 
učitelek Mgr. Martiny Brejchové, Mgr. Hany Kučerové a Mgr. Zuzany Strakové je přivítali zástupci 
vedení školy i města Dobřany. 

Ne jinak tomu bylo o tři týdny později, kdy do "lavic" usedli posluchači Univerzity třetího věku 
Západočeské univerzity Plzeň při zahájení kurzu Psychologie pro každý den.
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Kapří hranolky
Na přípravu 4 porcí kapřích hranolků potřebujeme kapří filet (s kůží) 600 g, sůl 10 g, sladkou 
papriku, česnek, mletý kmín, mletý zázvor, slanou sójovou omáčku 30 g, hladkou mouku 50 g, 
škrobovou moučku 30 g, olej na smažení 200 ml.

Filety z vykostěného kapra nakrájejte na delší tenké kousky o šířce hranolku. Ty potom osolte, 
vetřete do nich lisovaný česnek, koření a sójovou omáčku a nechte je odležet.
Kousky kapra obalte v hladké mouce smíchané s trochou papriky a škrobovou moučkou 
a smažte je v rozpáleném oleji. Usmažené nechte chvilku okapat v sítu nebo na papírové utěr-
ce a podávejte. Kapří hranolky je vhodné doplnit o studenou omáčku, například z kysané sme-
tany s křenem, majonézy a podobně.

ČRS MO Dobřany

Tentokrát jsme si vzali větší porci.  3. rybář-
ský příměstský tábor byl zahájen v červenci 
tohoto roku za účasti hojného počtu dětí, 
kterých bylo dvacet šest a potřebných šesti 
vedoucích. Plán byl jednoduchý, strávit co 
nejvíce času na rybách, předat dětem co nej-
víc zkušeností a hlavně si tábor pořádně užít. 
První den jsme strávili na rybníku pod lesem 
Vysoká, který nám zapůjčil k rybářským  ra-
dovánkám František Glatner. Kupodivu se 
i přes to všechno dupání a řvaní zadařilo

Úterý se nesl v duchu výletu na nedaleký 
soukromý rybník ve Vstiši, korunovaný pře-
spáním u vody pod přístřeškem. Pro některé 
rybáře to bylo poprvé v životě, kdy mohli pře-
spat u vody a chytat přes noc. Náš dlouholetý 
mecenáš pan Čmolík nám pronajal zdarma 
část rybníku. Celý den se jednotlivé skupinky 
předháněly a špičkovaly se navzájem velikostí 
a množstvím ulovených ryb, a že se jich chyt-
lo. Po vydatném obědě, jsme si drobet odfrkli 
a pak se vrhli na postavení přístřešku pro noč-
ní přespání. Jo, na rybách tam to utíká. A než 
jsme se nadáli, tak tu byl večer, večeře a večer-
ní hygiena. Popravdě to dopadlo tak, že větši-
na dětí zalezla do spacáku a jediní kdo zůstali 
sedět venku byli zmožení vedoucí.

Druhý den se nesl v podobném rytmu jako 
den předešlý. Horko bylo na padnutí. Došlo 
na koupání a ostatní vodní radovánky. I na 
tradiční barvení trika se dostalo. Pro některé 
děti to byla nová zkušenost, jak si vlastnoruč-
ně ozdobit triko, pro nás to bylo vzájemné 
otestování dovedností, že jsme to z Adrianem 
nezapomněli. Dalším zpestřením byl výlet do 
Vstiše na hřiště, na pořádnou dávku zmrzliny 
a limonády. Večer jsme ukončily jak jinak než 
bojovkou. I tentokrát se nám podařilo napálit 
ty co se už považovali za zkušené a ti mladší 
a neznalí, si posunuli svojí vnitřní laťku zase 
o stupínek výš. Ta hrdost, co jim zářila v očích, 
že to zvládli a neměli u toho maminku za ruku, 
je k nezaplacení.

 Ve čtvrtek jsme se probudili do poměrně 
chladného rána. Naši malí rybáři lezli ve spa-
cácích z pod plachty jako píďalky. Někteří si, 
ale pochrupávali dál až do příjezdu snídaně. 
Čerstvé koblížky se rozvoněly a vytáhly z pe-
líšků i zarputilé spáče.

Poslední den našeho tábora jsme zamířili 
směr Radbuza, pod čistírnu odpadních vod 
v Dobřanech. 

 Jo rafty to je zajímavá věc, nejdřív je to 
velký a těžký nevzhledný balík, ale po připo-
jení pumpy nebo kompresoru se z toho stane 
něco, co vám vykouzlí úsměv na tváři. Překot-

Příměstský rybářský tábor – klapka třetí
Rybáři o prázdninách nespí aneb Poznej krásy nočního rybolovu

ná nafukovací akce, kdy se zapotili i vedoucí 
jednotlivých plavidel, navléknut záchrannou 
vestu a hurá na Radbuzu. Plavit se na raftu 
s partou, která viděla raft a pádlo jenom z ob-
rázku nebo televize, je někdy velká zábava. 
O tom Vám může vedoucí Petr něco povyprá-
vět, než zkrotil tu svou partu nezbedů… i krů-
pěje potu jsem zahlédl na jeho čele. Než jsme 
si stačili osvojit trochu té techniky vodáckého 
umění, už byl na dohled jez u mlýna a pak nás 
čekal další jez ve Lhotě a pak rychlá svačinka 
a vodní radovánky.  Po přenesení jezu ve Lho-
tě nás čekala poměrně klidná plavba zpestře-
ná občasným koupáním a vzájemným pošťu-
chováním. No a při sjezdu jezu v Liticích jsme 
se dočkali i toho vodáckého adrenalinu. 

Po takové akci si naši malí rybáři zaslouži-
li pořádný oběd. Ten všichni s velkou radostí 

zbaštili v nedaleké restauraci u hřiště v Liti-
cích.

Tak to je jenom malý zlomek toho, co jsme 
s malými rybáři na táboře zažili. Na našich 
webových stránkách www. rybaridobrany.web-
node.cz jsme umístili spoustu fotek a celý člá-
nek. Pokud budu mluvit za nás za vedoucí, tak 
nás nové zkušenosti popostrčily o trochu dál 
a přesvědčily v pokračování našeho snažení. Na 
závěr musím poděkovat spoustě lidiček, dále 
pak městu Dobřany a grantové komisi i  České-
mu rybářskému svazu, z. s., místní organizace 
Dobřany, kteří se nepřímo podíleli na tom,  aby 
tento tábor proběhl hladce. Přeji všem mladým 
rybářům bohaté úlovky a budeme se těšit na 
další setkání v rybářském kroužku v 2022.

Petru Zdar.  
Za vedoucí kroužku Karel Ryšavý
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V sobotu 24. 9. jsme ukončili letošní cyklistickou sezonu tradiční jízdou ze Špičáku do Dobřan. 
Sešlo se nás na nádraží celkem 13. Letos proběhla přeprava včetně kol bez nějakých problémů. 
Na Špičáku jsme si naznačili trasu a vyrazili na Špičácké sedlo. Následovala cesta pod Pancířem 
do Zelené Lhoty. Po krátkém občerstvení jsme okolo přehrady jeli  přes Nýrsko do Beňov. Tam byl 
domluvený oběd a doplnění tekutin. Následovala poslední část etapy přes Švihov, Borovy, Lužany, 
Skočice a Dnešice do Dobřan. Počasí nám přálo, a tak všichni dorazili bez úrazu a defektu až do 
cílové stanice. Ta byla v pivnici Hájek-Hájková. Příští rok se těšíme na další vyjížďky za krásnou 
přírodou. Díky všem účastníkům a přejeme pevné zdraví.

Josef Hájek a Josef Polívka

(red) Poslední srpnový víkend se v Pardubicích konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 2022 
(49. mistrovství HZS ČR a 67. mistrovství SH ČMS), kterého se v kategorii dobrovolných hasičů 
za Plzeňský kraj zúčastnilo SDH Dobřany (konečné 6. místo) a v kategorii dobrovolných hasiček 
SDH Bystřice nad Úhlavou (1. místo). Svůj tým také vyslal Hasičský záchranný sbor Plzeňského 
kraj (2. místo). Foto: Milan Polívka

Tradiční zakončení letošní cyklistické sezonyZahrádkáři
Po letní pauze jsme se znovu vrhli do naší 

společenské činnosti. V průběhu září jsme 
uspořádali členskou schůzi, na které jsme 
domlouvali přípravy na výstavu a besedovali 
o způsobech uchovávání úrody na zimu. Le-
tos by bylo opravdu škoda, aby něco přišlo na 
zmar.

Výstava proběhla ve dnech 17.–19. září. 
Vzhledem k tomu, že pan Sedláček příští rok 
ukončí svou činnost, měli jsme jednu z po-
sledních příležitostí seznámit se s velkou 
škálou přesně určených odrůd jablek a šves-
tek. Jeho příspěvky k výstavě nám budou 
v budoucnu citelně chybět. Návštěvníci také 
měli možnost ochutnat výrobky včelaře pana 
Plášila. Na letošní výstavě se sešly i zajímavé 
exponáty – v Dobřanech vypěstovaný velký 
meloun, citrony, mnoho druhů hroznového 
vína, tradiční jablka, květiny, zelenina a bylin-
ky, běžné i léčivé. 

Počasí bohužel nepřeje ani výstavám. Po 
oba víkendové dny většinou pršelo, tak byla 
návštěvnost nižší než loni. 

V pondělí přišly školy a školky, dokonce 
dorazilo i několik dětí z nemocnice. Dětem se 
takovýto způsob vzdělávání líbí a je v Dobřa-
nech už dlouholetou tradicí.

V září ještě proběhne posezení při hudbě. 
Máme se stále na co těšit.

Zora Richterová
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Zářez katanou v Evropě

O víkendu 3. a 4. se září se konalo 29. mist-
rovství Evropy u nás málo známého japonské-
ho bojového umění iaido. Hostitelem soutěže 
byla tento rok Itálie. Celkem 189 soutěžících 
z 27 států se sjelo do italského města Modena. 
Česká reprezentace v počtu 7 členů se v této 
konkurenci rozhodně neztratila. 

Pod dohledem japonské delegace a zkuše-
ných rozhodčích nominovaných z celé Evro-
py docházelo k napínavým soubojům mezi 

jednotlivci i národními týmy. Český tým sice 
prošel přes základní skupinu, v dalších vyřa-
zovacích soubojích bohužel narazil na silnější 
soupeře a dál nepostupoval.

V soubojích jednotlivců se však dařilo lépe 
a pro naši zemi se podařilo získat dvě medai-
le. V kategorii sandan vybojoval 3. místo Karel 
Dlouhý z Dobřan, druhý bronz získal v katego-
rii nidan Jan Pábl z Hradce Králové.

Bojové umění iaido se začalo rozvíjet v Ja-

ponsku na přelomu 15.–16. století. Iaido 
v překladu znamená cesta meče a patřila 
mezi základní disciplínu v řadách japonských 
válečníků, tzv. samurajů. V plzeňském klubu 
BUDÓ Plzeň, kde Karel trénuje, se cvičí iai-
do již 23 let. Tato tradice i nadále pokračuje 
a díky úspěchům stávajících i nových členů se 
úroveň západočeského cvičení neustále zvy-
šuje.

Karel Dlouhý

Půlkulaté výročí
 Před pěti lety jsme se s čtenáři Dobřanských 

listů podělili o radost z absolvování desátého 
ročníku našich tradičních spanilých zářijo-
vých cykloputování za hranice České republiky. 
A protože nás nezastavil ani covid, v noci ze 
7. na 8. září 2022 jsme se vrátili z výpravy s po-
řadovým číslem patnáct. Tentokrát jsme na kola 
nasedli v Dánsku a následně putovali severním 
Německem přes Kiel či Lübeck do Ratzeburgu.

 V právě skončené pětiletce jsme podnikli tyto 
zahraniční cyklistické expedice:

Jedenáctou výpravou v roce 2018 byl vý-
let Rakouskem při řece Enns a byla to bohužel 
výprava poslední, na které nás svým nezapo-
menutelným smíchem doprovázel Pepa „Soli“ 
Solfronk. O rok později jsme na kola nasedali 
v italském Dobbiacu a přes Dolomity a kolem 
řeky Piavy dojeli do Benátek. V roce 2020 jsme 
na kolech míjeli typická pole s dýněmi při puto-
vání kolem rakouské řeky Mur a vloni jsme se od 
Havelských jezer přes Berlín, Míšeň a Drážďany 
dostali poprvé v historii až do Čech, protože na zpáteční cestu jsme do autobusu nastupovali v Děčíně.

Letošní Dánsko bylo šestnáctou navštívenou zemí a pevně věříme, že není tou poslední.
 Za Přátele šlapek Vladimír Kleisner a Martin Toman
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Světová špička čtyřkolek v Dobřanech

Ve dnech 21. a 22. 7. jsme v Dobřanech na Šlovickém vrchu v MX Parku přivítali národní teamy USA, Anglie, Irska a Estonska, které se zúčastnily zá-
vodů Poháru národů v Kramolíně u Nepomuka. Bylo neskutečným zážitkem vidět nejlepšího závodníka světa Američana Joela Hetricka nebo pětiná-
sobného mistra Evropy Estonce Kevina Saara v akci. Na tuto podívanou se přišla podívat početná skupina obyvatel Dobřan, kteří společně s novináři 
a TV štábem vytvořili příjemnou kulisu.                                      Emil Končel

Sport

Služby copycentra

Pronájem

Provozní doba:
říjen - duben:
pondělí až pátek 8:30 - 16:00
pauza 12:15 - 13:00

květen - září:
pondělí až pátek 8:30 - 17:00
pauza 12:15 - 13:00
sobota, neděle 13:00 - 17:00

Státní svátky zavřeno.

POSKYTUJE
M ě s t s k é  k u l t u r n í  s t ř e d i s k o  D o b ř a n y

průvodcovské služby (kostel sv. Víta,
sv. Mikuláše; Martinská stěna,
Šlovický vrch  - na objednání)
veřejné WC

Služby informačního centra
informace o službách a dění ve městě a
jeho okolí
tipy na výlety v okolí
prodej suvenýrů a map
informace k jízdním řádům

internet pro veřejnost
kopírování, skenování, laminování
do formátu A3

tisk z PC, USB flash
kroužková vazba 
fax

Prodej vstupenek, jízdenek

Výlep plakátů a inzerce

Ticketportal
jízdenky FLIXBUS

kino, divadlo Káčko
Plzeňská vstupenka
Ticketstream

inzerce v Dobřanských listech
výlepová služba (vitríny MKS) 

jednací sál MKS, kapacita cca 25 míst
multifunkční sál Káčko, kapacita 170 míst  

kostel sv. Víta (svatby, koncerty, výstavy) 
Dobřanská galerie

inzertní nástěnka v MKS

Máte jiná přání, požadavky, představy?
Řekněte nám je, pokusíme se je splnit!

MKS Dobřany
nám. T.G.M. 5

 Dobřany, 334 41 
+420 377 972 725

 
ic@dobrany.cz

kultura@dobrany.cz
listy@dobrany.cz

www.kacko.cz
 

MKSDobrany | 3DkinoKacko
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Dobřany na MISTROVSTVÍ SVĚTA Masters
Na nedávno odehraném 

světovém šampionátu Mas-
ters - věkové kategorie 40 
a starší se představili hráči 
TJ Snack Dobřany Marián 

Juráček, Václav Šlehofer, Jaroslav Fukárek, Da-
niel Malý a Daniel Kovářík. 

Tým Czech Republic po výhrách v zkl. sku-
pině s Velkou Británií, Řeckem a USA, remi-
zoval (padl až po nájezdech) s bronzovou Ca-
nadou Sas., aby prohrál s pozdějším mistrem 
světa Slovenskem, ve čtvrtfinále nestačil na 
finalistu z Canady.

V souboji o 5. místo zvládl prodloužení s  el-
kem Bohemia Central, za který nastoupil zmí-
něný brankář Jaroslav Fukárek.

Dobřany měly na této parádní světové akci 
cílené starším hokejbalovým ročníkům hojné 
zastoupení. Dobřanští pardálové (ale i jiní) 

mnohdy věkem kolem Abraháma odehráli 
7 zápasů za 4 dny ... Ano, totálně vyčerpaní, 
s bolístkami a s vybitými bateriemi, ale také 
s dalšími novými zkušenostmi, které nám 
všem minimálně rozšíří nejen hokejbalový 
obzor či zážitky ve světové konkurenci. To vše 
prioritně ve společnosti zkušených a opravdo-
vých sportovců. Prostě "stará škola" asi neby-
la tak úplně špatná .... ;) 

Parádní týden plný sportu se skvělou par-
tou kamarádů z celé ČR či protihráčů z růz-
ných koutů světa je prostě pryč a nyní je třeba 
v Dobřanech opět nakopnout klubové motory.

Veliká poklona patří Novému Strašecí 
a Kladnu za uspořádání a vůbec celý hladký 
průběh této významné sportovní události 
i v aktuální nelehké době.

Co se týká našeho klubu TJ Snack Dobřany, 
pak extraligový tým mužů z úvodních dvou 
kol vyrochal bod, když padl v Pardubicích na 
Svítkově a po nájezdech doma s Prachaticemi.

Mužská rezerva dvakrát zvítězila a navíc 
v roli hostujícího celku, když nejdříve těsně 
porazila Stříbro, aby rozdrtila 2. rezervu Plzně.

Svoji soutěž rozjeli i starší a mladší žáci.
Starší kluci jednou vítězně s Třemošnou 

a mladší s výhrou nad Č. Budějovicemi a proh-
rou v Suchdolu n. Lužnicí.

Vše je teprve na začátku a práce v klubu 
moře, tak jako několik let, vlastně už jsme cel-
kem dlouho v druhé dekádě.

Zkrátka loď TJ Snack Dobřany pluje dál.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

4 reprezentanti ČR Masters na MISTROVSTVÍ 
SVĚTA kategorie 40+
Zleva: V. Šlehofer, D. Malý, M. Juráček a D. Kovařík

Mladší žáci TJ Snack Dobřany

Sport

Teribear hýbe nejen 
Prahou

Mezi 12. a 18. zářím 2022 se v Praze kona-
la po několikaleté pauze zaviněné pandemií 
největší charitativní akce v České republice 
Nadace Terezy Maxové dětem Teribear. I já 
jsem se této akce již pošesté zúčastnil. V úterý 
jsem naběhal 17 km, v sobotu 13 km a v ne-
děli 14 km, celkem 44 km. Tím jsem vyběhal 
částku 1 100 Kč, 1 kilometr = 25 Kč. Tato akce 
se konala v Letenských sadech na asfaltovém 
oválu dlouhém 1,3 km, který se nachází v blíz-
kosti stadionu fotbalové Sparty.

Antonín Hornák
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Turisté vás zvou
4. 10. /út/ 
KAŘEZ – TŘENICKÁ HORA 
– CERHOVICE
Odjedeme vlakem z Dobřan 
v 7:18, v Plzni přistoupí tu-

risté z Plzně v 7:41, v Kařezu v 8:36. Trasa: žel. 
stanice Kařez – Pětidomí – Rozhledna – Cer-
hovice. Zpět vlakem v 13:41/14:41 do Plzně 
a Dobřan. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

7. 10. /pá/ 
BABYLON – DOMAŽLICE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:20 do Plzně 
/6:39/. Odtud expresem v 7:11 do Domažlic 
/7:59/ a dále busem od nádraží v 8:15 na 
Babylon /8:30/. Půjdeme po TZ do Domaž-
lic. Zpět vlakem v 14:35 rovnou do Plzně 
/15:40/, nebo přes Klatovy v 14:15, v Klato-
vech v 15:10 a dále do Dobřan a Plzně v 15:30. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

11. 10. /út/ 
BEČOV NAD TEPLOU – MNICHOV
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, nebo bu-
sem od čerp. st. v 7:20 do Plzně - terminál HN. 
Dále v 8:05 do Bečova /9:27/. Jdeme: Bečov – 
Dominova skála - NS Mnichovské hadce - No-
voveská kyselka - Grünská kyselka - Mnichov 

- NS Sidarův pramen. Z Mnichova odjedeme 
busem v 13:15/14:45 do M. Lázní. Dále vla-
kem v 13:45/15:45 do Plzně. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

14. 10. /pá/ 
CHRÁST – DOUBRAVKA
Odjedeme busem z Dobřan od čerp. st. 
v 7:20 na terminál HN - 7:45. Odtud v 8:10 
do Chrástu - ZŠ /8:31/. Půjdeme přes Dolan-
ský most po TZ do Doubravky. Zpět vlakem 
z Doubravky v 14:14 přímo do Dobřan. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

18. 10. /út/ 
PLEŠNICE – HRACHOLUSKY – LÍŠŤANY
Z Dobřan odjedeme vlakem v 6:20, z Plz-
ně vlakem v 7:07 do Plešnice. Odtud jdeme: 
Hracholusky - hráz – K dubu – Lipno – Líšťa-
ny – restaurace „Na Farmě“. Z Líšťan - Hunčic 
odjedeme busem v 13:23/14:33 do Plzně. Do 
Dobřan se dostaneme v 14:20/15:20.
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. 10. /pá/ 
MALOCHOVA STEZKA
Odjedeme busem z Dobřan čerp. st. v 7:20 na 
terminál HN - 7:45. Dále busem MHD č. 20 od 
Mrakodrapu v 8:15  na Bílou Horu /8:30/. 

Půjdeme po Malochově stezce do Zruče. Zpět 
busem v 13:01 nebo 13:27 do Plzně.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový (odborný 
poradce Libuška Jílková).

25. 10. /út/ 
Z CHOTĚŠOVA DO DOBŘAN
Odjedeme busem z Dobřan od čerp. st. v 7:24 
do Chotěšova /7:35/, z Plzně - terminál HN 
busem v 7:05, nebo z Plzně Bor v 7:15 do Cho-
těšova /7:39/. Tam se sejdeme pod klášterem 
a společně půjdeme po trase Mantov – Vstiš 
– Vodní Újezd a dál kolem řeky do Dobřan. Ná-
sleduje oběd a poté se ve 14 hod. v klubovně 
zahrádkářů uskuteční členská schůze KČT – 
odbor Dobřany. 
Délka trasy 10–11 km. Vedoucí Jindra Šma-
tlák.

28. 10. /pá/ 
OKOLO DOBŘAN  /státní svátek/
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40 do Dobřan 
/7:54/. Sejdeme se v 8:30 na kruháku pod 
Penny. Projdeme Martinskou stěnu, půjdeme 
lesem do Nové Vsi a zpět do Dobřan. Oběd 
v restauraci Na Růžku. Odjezd z Dobřan od 
čerp. st. busem v 13:23 nebo vlakem v 14:05 
do Plzně. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový.

Klub českých turistů

Ohlédnutí za Dobřanskou „50“
Do letošního jubilejního ročníku Dobřanské „50“ hodilo 

počasí vidle s plnou parádou. Celý den lilo a lilo bez ustání. 
Připravení organizátoři na nádvoří Modré hvězdy marně 
vzhlíželi k nebi, jestli se počasí neumoudří a smiluje se nad 
těmi odvážlivci, kteří se v pláštěnkách, pod deštníky i bez 
nich vydávali na pěší i cyklistické tratě. Upřímně jsme je 
litovali a v cíli je obdivovali. Čekání nám zpestřila jedna 
kandidátka na senátorku, která využila naší „nečinnosti“ 
a zkrátila nám dlouhou chvíli svojí zajímavou agitací. Nutno 
podotknout, že se nijak nevnucovala, sami jsme ji vyzvali, 
ať nám svůj volební program předvede. Jindy při naší akci 
obvyklý čilý ruch se nekonal. Jisté zpestření nám poskyto-
valo i sledování přípravy na večerní hudební produkci na 
nádvoří. Jinak byl všude nezvyklý klid. Zakoupené pamlsky 
pro děti jsme prakticky museli rozdat dospělým, v důsled-
ku nepřízně počasí žádné děti nepřišly. Statistika účastní-
ků hovoří za vše: Na nejkratší trasu 6 km vyšlo 12 osob, na 
15 km se vydalo 33 osob a 4 turisté zvládli 35 km, celkem 
bylo tedy 49 pěších. Statistika kolařů dopadla ještě hůře: 
1 člověk odjel na trasu na silničním a 8 osob pak na hor-

ském kole. Je nám velice líto, že tento jubilejní, 40. ročník, byl takto slabě obsazen, ovlivnit chuť přijít vůbec nešlo, z naší strany bylo vše připraveno 
a odprezentováno jako jindy. Poděkování patří našim tradičním sponzorům, kterými byly: Dobřanské pekařství, prodejna Jablíčko a Dobřanské 
řeznictví a v neposlední řadě chceme poděkovat restaurantu Modrá hvězda za vstřícnost a za azyl ve svých prostorách (pod střechou). Akce byla 
uspořádána ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany, kterému také děkujeme. Vám všem pak vzkazujeme, abyste chodili a jezdili 
pro své zdraví a pokaždé, máte-li chuť a náladu a počasí je také pro.                  Za dobřanské turisty Jaroslava Marková

Fotografie z loňského ročníku
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Společenská rubrika

Dne 5. 10. 2022 uplynuly čtyři 
smutné roky, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, 
pradědeček, tchán a švagr,

pan Rudolf Válka 
ze Šlovic.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
s námi na obětavého a laskavého muže 

s velkým srdcem.
Rodina Válkova a Štenglova

Vzpomínka

Co to máš v ruce? VZPOMÍNKU…
A proč ji držíš tak pevně?

Protože je to jediné, co mi zůstalo …

Chybíš mi … Před 13 lety 10. 10. 2009 
odešla, ale v srdci navždy zůstala maminka

Marie Šípová.

Vzpomínají dcery Marie, Anna, Helena.

Vzpomínka

Dne 13. 10. 2022 oslaví 90. narozeniny

paní Marie Šotová.

Do dalších let pevné zdraví, štěstí a pohodu 
přejí dcery Marie a Věra s rodinami, syn 

Václav s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání

Kdo ztratil na světě to nejdražší, 
ten nezapomene.

Ani čas nezmírní bolest v srdcích těch, 
kteří tě milovali.

Dne 17. října 2022 
uplyne 

12 smutných let
od tragického úmrtí 

pana Petra Žitnika 
z Dobřan.

Všem, kteří si s námi vzpomenou, 
děkuje maminka Jana s rodinou.

Vzpomínka

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá,

a nedá zapomenout.

Dne 4. 10. 2022 uplynulo 10 let,
kdy náhle odešel náš otec a dědeček,

dlouholetý předseda zahrádkářů,

pan Stanislav Malán.

Stále vzpomínají dcery Stánina a Pavlína 
s rodinami, Bobina a přátelé.

Vzpomínka

Dne 16. 9. 2022 nás po těžké nemoci 
navždy opustila 

paní Marcelka Peclová.

Za tichou vzpomínku děkují kamarádky
Ljuba, Dana, Milena, Drahuš a Majka.

Vzpomínka

Dne 7. 9. 2022 uplynul již třetí 
smutný rok, kdy od nás navždy odešla 
naše maminka, babička, prababička, 

sestra, tchýně a švagrová,

paní Jaruška Válková 
ze Šlovic.

Byla to báječná žena, která i přes své 
zdravotní problémy žila radostný život, 

s nímž se tolikrát statečně poprala.
Za vzpomínku děkují 

rodina Válkova a Štenglova.

Vzpomínka

Dne 20. října 2022 uplyne 20 let,
co nás navždy opustil

pan Josef Jelínek.

S láskou vzpomíná rodina.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Vzpomínka

Příspěvky do DL musí být zasílány 
na e-mail listy@dobrany.cz 

do 20. dne v měsíci. 

Texty jsou přijímány v maximálním 
rozsahu cca 2 500 znaků 

(vč. mezer), nerozhodne-li redakce 
v individuálních případech jinak. 

Plné znění Zásad pro vydávání 
zpravodaje, ceník inzerce a návod 
na kontrolu publikovaných textů 

najdete na 
www.dobrany.cz/kultura-

vzdelani-sport/dobranske-listy/
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PEČUJEME 
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ  
NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI. 
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.                                                    

VÝLETY, BESEDY, KONCERTY, ...
VÍCE NA: WWW.SANCEPOMAHA.CZ

POŘÁDÁME AKTIVITY PRO SENIORY
                                                                                                                                          

JAK SI BĚHEM DNE ROZLOŽIT PÉČI O OSOBU BLÍZKOU                   
A VÁŠ BĚŽNÝ DENNÍ PROGRAM
JAK SI ZACHOVAT VLASTNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
JAK SI ROZDĚLIT PÉČI V RÁMCI RODINY
JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY

JAK PEČOVAT O OSOBU BLÍZKOU DOMA
NEJVHODNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
VHODNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, ZDRAVOTNÍ                                                    
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
NA JAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY MÁTE NÁROK

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

KONTAKTY: 

TELEFON:   +420 604 257 242                           DOBŘANY
E-MAIL:       INFO@SANCEPOMAHA.CZ           NÁMĚSTÍ T.G.M. 5
WEB:            WWW.SANCEPOMAHA.CZ            334 41 DOBŘANY
                                                                                          
V DOBŘANECH NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 11:00 DO 16:00 HODIN.

Na problémy 
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
náměstí T. G. M. 5, Dobřany

středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.: 777 944 563, e-mail: poradna@opplzen.cz

www.opplzen.cz

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. 
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy 

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.
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Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době 
hledáme kolegy / kolegyně na volné pozice:
 
	Obsluha CNC obráběcích strojů
	Seřizovač CNC obráběcích strojů
	Plánovač
	Specialista expedice a zákaznického servisu

Našim zaměstnancům nabízíme: 
 5 týdnů dovolené
 volno 1. školní den pro rodiče prvňáčků
 příspěvek na důchodové pojištění 1 000 Kč / měsíc
 příspěvek na stravné 82 Kč / den do mzdy
 příspěvek na dopravu 3 Kč / km
 půlroční odměny a poukázky Flexipass
 zázemí silné zahraniční společnosti
 rodinnou atmosféru a individuální přístup
 příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu

Kontakt:  
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 350 Kč měsíčně.
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nám. T.G.M. 151, Dobřany
e-mail: info@biolecco.cz, tel.: +420 602 477 375

 bioleccoBioLecco

 PO-PÁ: 08:30-12:00  13:00-17:00 
  SO: 08:00-11:00

BYLINKY, ČAJE, SIRUPY, VITAMÍNY, TINKTURY
RÝŽE, TĚSTOVINY, LUŠTĚNINY, CEREÁLIE

OLEJE,  OCTY, TYČINKY, KAŠE, KÁVA
SEMÍNKA, OŘÍŠKY, SUŠENÉ OVOCE, KOŘENÍ
MARMELÁDY, BUJÓNY, MLÉČNÉ VÝROBKY

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE

 

HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

  
Ranní směny 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 

OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ŘÍJEN 2022

st 5. 10. 14–17
st 12. 10. 14–17
pá 21. 10. 14–17
čt 27. 10. 14–17

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

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

(Skype apod.), tel. č. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

		Provádím zednické a malířské práce, obklady, dlažby a další 
práce dle domluvy. Více na tel. č. 721 757 399

		Kosmetické služby J. Neumannová, tel. č. 606 280 813.

		Hledám dlouhodobě pronájem bytu 3+1 s balkonem, 
 tel. č. 737 989 344.

		Nabízím pedikúru a thajskou masáž nohou. 
 Tel.: 728 441 796

		Přenechám levně: 
  1) O2 TV Digitální televize s multidimenzí zapojení 
  a ovládání set-top boxu. Datum prodeje 5. 9. 2019
 2) Wifi – O2
 Tel.: 722 970 166

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      10 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     20 % z celkové ceny
 10 a více výtisků     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 6 480 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 3 240 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 620 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 810 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

Ceník inzerce 
v Dobřanských listech
(platný od 5. 4. 2022)

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.
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TROJÚHELNÍK SMUTKU
6. 10. ve 20:00
Švédsko / komedie, drama / 147 min / 12+ / titulky /

režie: Ruben Östlund

Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou 

pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde 

dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý mláde-

nec hledající životní lásku, výstřední ruský obchod-

ník a celému mumraji vládne kapitán, který je věčně 

pod parou. Když nečekaná událost zamíchá kartami, 

charaktery cestujících se ukáží v pravém světle.

Vstupné: 120 Kč

INDIÁN
7. 10. ve 20:00
ČR, Slovensko, Polsko / komedie / 94 min / přístupný / 

režie: Tomáš Svoboda

Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. 

Právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým 

investorem. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad 

rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského 

náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do 

letadla a vtělí se do Ondřeje.

Vstupné: 140 Kč

BUKO
8. 10. ve 20:00
ČR / komedie, drama / 112 min / přístupný / 

režie: Alice Nellis

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá 

jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní 

bojí. Film vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným 

a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.

Vstupné: 140 Kč

SPOLU
9. 10. v 18:00
ČR / drama / 118 min / přístupný / režie: David Laňka, 

Martin Müller

Pětadvacetiletá Tereza se po rozchodu s přítelem 

vrací domů ke své mámě a  bratrovi  Michalovi s au-

tismem. Její návrat navždy změní životy všech. Do-

mácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní 

ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého 

syna, a bratr má před ní ve všem přednost.

Vstupné: 120 Kč

KDO SE BOJÍ POSTELE?
13. 10. v 19:00
divadelní představení / 120 min

Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské vzta-

hy, jedna postel a samozřejmě problémy. 

Hrají: Monika Timková a Roman Štolpa

Vstupné: 299 Kč

HALLOWEEN KONČÍ
14. 10. ve 20:00
USA / horor / 111 min / 15+ / titulky / 

režie: David Gordon Green

Přes čtyřicet let se Michael Myers marně snaží při-

pravit o život Laurie Strode. Navzdory tomu, že výčet 

jeho obětí připomíná telefonní seznam, Laurie se 

vždycky podařilo vyklouznout. Z role bezbranné če-

katelky na smrt se navíc během let transformovala 

v neohroženou bojovnici.

Vstupné: 140 Kč

JAN ŽIŽKA
15. 10. ve 20:00
ČR / životopisný, historický, drama / 125 min / 15+ /

dabing / režie: Petr Jákl

Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány 

tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů 

jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan proká-

že skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně 

je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. 

Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka. 

Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu 

snoubenku Kateřinu. Od té chvíle musí bojovat.

Vstupné: 140 Kč

WEBSTEROVI VE FILMU
16. 10. v 15:00
22. 10. v 17:00
Slovensko, ČR / animovaný / 65 min / přístupný / 

režie: Katarína Kerekesová

Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí hol-

čička jako každá jiná. Lili je ale neobyčejně zvídavá 

a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. 

Třeba tenkrát, když měla zodpovědnost za hlídání 

much a všechny jí uletěly, nebo když se nechala na-

pálit podvodníkem na internetu.

Vstupné: 120 Kč

TŘI TISÍCE LET TOUHY
16. 10. v 18:00
Austrálie, USA / drama, fantasy / 108 min / 12+ / 

titulky / režie: George Miller

Akademicky vzdělaná doktorka Alithea Binnie vede 

svůj život osaměle se striktně racionálním přístu-

pem. Na svých cestách se ale v Istanbulu střetne 

s kouzelným džinem z lahve. Výměnou za svou svo-

bodu jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná 

nabídka má ale háček. Doktorka je zběhlá v mytologii 

a moc dobře ví, že s džinem není radno si zahrávat 

bez následků. Takto splněná přání se totiž často zvrt-

nou a obrátí proti tomu, kdo po nich toužil.

Vstupné: 120 Kč

BLACK ADAM
21. 10. ve 20:00
30. 10. v 18:00
USA / akční, sci-fi / 125 min / 12+ / titulky /

režie: Jaume Collet-Serra

Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou 

mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - 

je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského 

hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě svou 

jedinečnou formu spravedlnosti.

Vstupné: 130 Kč

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
22. 10. ve 20:00
ČR, Itálie, Maďarsko, Slovensko / drama / 85 min / 

15+ / režie: Cristina Grosan

Film sleduje příběh tří žen různých generací v prů-

běhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi 

právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo 

podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné 

výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, 

který znenadání jejich město postihne. 

Vstupné: 120 Kč

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
23. 10. v 18:00
29. 10. ve 20:00
ČR / komedie / 105 min / 12+ / 

režie: Miloslav Šmídmajer

Třicetiletá Alex neprožívá zrovna šťastné období 

s přítelem. A když potká staršího charizmatického 

Alberta, podlehne jeho šarmu. Okamžitě se zamiluje, 

ovšem brzy narazí na jeho tvrdou slupku. A v tu chvíli 

přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta 

past, do které se postupně chytá...

Vstupné: 130 Kč

SVĚTLONOC
27. 10. ve 20:00
Slovensko, ČR / drama, mystery / 109 min / 15+ / 

slovenské znění / režie: Tereza Nvotová

Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko 

ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za 

nejasných okolností utekla. Její návrat v místních 

vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za 

mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čaroděj-

nici, která podle legend straší v okolních lesích.

Vstupné: 130 Kč

PRINC MAMÁNEK
29. 10. v 17:00
ČR / pohádka / 100 min / přístupný / režie: Jan Budař 

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je 

velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou 

Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerost-

lý, je mu 39 let. Moudrý král Radomil mu proto připra-

ví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí 

v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného 

rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co 

je život a snad konečně dospěl.

Vstupné: 120 Kč

ŠOUMEN KROKODÝL
30. 10. v 15:00
 USA / rodinný / 106 min / přístupný / dabing /

režie: Will Speck, Josh Gordon

Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich 

syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. 

Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpí-

vajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dob-

rou hudbu – v podkroví jejich nového domova.

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 
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, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
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, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
 nemocní prevence, očkování
pondělí 7:30–10:00 13:00–14:30
úterý 13:00–15:00 15:00–18:00
středa 7:30–10:00 10:00–14:30 
čtvrtek 7:30–10:00 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá 7:30–13:00

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa 6:30–7:30 náběry
 7:30–14:30 ordinace

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

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
po, st, čt 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
úterý (sudé) 7:00–13:00
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
pondělí 8:00–15:00
úterý 6:30–17:00
středa 6:30–14:00
čtvrtek 8:00–13:00

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748, e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí 8:30–15:00
středa 8:30–17:30
čtvrtek, pátek 8:30–15:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro objednané
úterý 7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek 7:00–14:00 14:00–16:00
pátek 7:00–12:00

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí, středa 7:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

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
pátek 7:30–11:30 na objednání

Lékárna Devětsil
Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek 8:00–12:30 13:00–17:00

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

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

Centrum domácí zdravotní péče
Mgr. Jaroslava Kaderová
tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
vstup vchodem od pošty
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

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
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
pondělí–pátek 9:00–12:30 13:00–16:00

Česká pošta 
Náměstí T.G.M. 2 
po, st 10:00–12:00 13:00 – 18:00
út, čt, pá 8:00–12:00 13:00 – 16:00
so 8:00–12:00

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239    Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150 / Záchranka: 155 / Policie: 158 
Městská policie: 156 / Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389

Informační přehled


