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Z Dobřan až k Amazonce

domácím skladatelem své doby. Komponoval
zejména duchovní árie a rovněž instrumentální
koncerty. Brentnerovy skladby vynikají melodickou invencí a jsou v nich patrné vlivy soudobé
italské hudby. Ve své době byla jeho díla známa
nejen v českých zemích a po celé střední Evropě,
ale i v jezuitských misiích v Jižní Americe. Zemřel jako svobodný mládenec, za nevyjasněných
okolností utonul v rodných Dobřanech.
Koncertní turné s hudbou Jana Josefa Ignáce Brentnera, dobřanského barokního skladatele, jehož díla se dodnes hrají až v daleké
Bolívii, se uskutečnil v polovině srpna v rodišti tohoto barokního velikána. Kostel sv. Mikuláše hostil první ze čtyř koncertů Letního
barokního festivalu. Zpěváci a orchestr, který
vznikl díky projektu instrumentálně-vokálních mistrovských kurzů, během několika dnů
nastudovali program pod vedením lektorů
(Gabriely Eibenové, Magdaleny Malé, Heleny
Matyášové, Lukáše Vendla, Michaely Bieglerové) a dirigenta Jakuba Kydlíčka.

Život a dílo J. J. I. Brentnera
(zdroj Wikipedia.org)
Narodil se 3. listopadu 1689 v Dobřanech
u Plzně v rodině starosty. O jeho vzdělání není
nic známo. Kolem roku 1720 žil v Praze na Malé
Straně. V Praze vedl kapelu na kůru křižovnického kostela sv. Františka Serafínského, komponoval koncerty pro thunovskou kapelu a smuteční
moteta určená pravděpodobně pro duchovní
bratrstvo při malostranském jezuitském chrámu sv. Mikuláše. V rychlém sledu v rozmezí necelých pěti let zde vydal nejméně čtyři sbírky
svých skladeb a stal se tak patrně nejtištěnějším
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ZÁŘÍ
 2. 9. / 10:00 / biotop Kotynka
První zvonění a burza kroužků
 7. 9. / 9:30 / u skautské klubovny
	
Lívancový běh
 7. 9. / start: 9:00–11:30 / náměstí T.G.M.
Pohádkový les
 7. 9. / 15:00 / náměstí T.G.M.
Radbuza Fest
 7. 9. / 11:00 / plovárna Dobřany
Plavba netradičních plavidel
 12. 9. / 17:00 / klubovna U Trati 1014
Začínáme
 14.–15. 9. / Šlovický vrch
Predator race – Master weekend
 15. 9. / 14:00 / náměstí T.G.M.
	
Pohádkové náměstí
 17. 9. / 14:00 / Káčko / vstup zdarma
Senior bez nehod
 20.–21. 9.
Den otevřených dveří v Psychiatrické
nemocnici Dobřany
 do 20. 9. / Dobřanská galerie
Život na Šlovickém vrchu
 21. 9.
Cyklovýlet ze Špičáku do Dobřan
 21. 9. / 18:00 / kostel sv. Mikuláše
	
Haydnovy hudební slavnosti
HARMONIA CONCERTANS
 21. 9.
	
Dobřanská „50“
 22. 9. / 14:00 / DPPS Loudů
Dobřanské štrůdlování
 22. 9. / 10:00–15:00 / Sportovní dům Restart
Den otevřených děti pro seniory
 26. 9. / 15:00 / Klub Echo, nám. T.G.M.
Odpoledne s nízkoprahy
 28. 9. / 8:00 / náměstí T.G.M.
Sousedský bleší trh
 28. 9. / 15:00 / u rozhledny
	Sousedské Svatováclavské Setkání
Dobřan a Šlovic u rozhledny
na Šlovickém vrchu
 28.–30. 9. / klubovna ČZS MO Dobřany
Výstava ovoce a zeleniny
 29. 9. / 14:00 / MC Budulínek
Netradiční draci – modelářský workshop
 30. 9.–4. 10. / Městská knihovna Dobřany
Týden knihoven
 do 30. 9. / kostel sv. Víta	
	Dny achátové bouře – výstava obrazů

ŘÍJEN

 od 5. 10. / park pod nádražím	
	Výstava na stromech
 6. 10.	
	Běh Martinskou stěnou
 6. 10. / náměstí T.G.M.	
	Timbersport a přehlídka amerických vozů
Výhled je průběžně doplňován.
Podněty na kultura@dobrany.cz
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Přiletěla první vlaštovka v obnově polních cest
Tři roky uběhly od nápadu obnovit v polích mezi Šlovicemi a Šlovickým vrchem cestu,
která sloužila ke zpřístupnění polností jednotlivým vlastníkům.
Historická cesta existovala ještě v roce 1996, viz snímek k níže. Z dostupných mapových podkladů z roku 2008 je vidět, že je již rozorána a zemědělsky obhospodařována jako součást velkého půdního bloku, viz níže.

Před třemi lety jsme s Michalem Trdličkou, předsedou osadního výboru ve Šlovicích, seděli
nad mapou Šlovic a blízkého okolí. Povzdychl si nad tím, že se Šlovičtí ani na „svůj“ Šlovický vrch
nedostanou, protože bývalé cesty jsou rozorané. Letos v červenci na obnově cesty „Na Mukavě“
začala pracovat firma SILNICE CHMELÍŘ, s. r. o., která s cenou 1,891 mil. Kč bez DPH podala ve
výběrovém řízení nejlepší nabídku. Cesta je složená ze tří frakcí kamene - od nejhrubší spodní po
nejjemnější vrchní, široká 3 metry a dlouhá přes 1,3 km. Po měsíci od zahájení prací byla hotová.

Navazuje na lesní cestu, o které jsme již psali v dřívějších číslech Dobřanských listů, takže
si můžete od Dobřan udělat cyklo či pěší výlet okolo exmoorských koní nebo na vyhlídku po
opravené lesní cestě a po nové polní cestě až do Šlovic, zastavit se u nově opraveného návesního
rybníku a třeba se občerstvit v CENTRU Šlovice.
O dalších polních cestách, které připravujeme, vás budeme v dalších číslech informovat.
Doufáme, že nepříjemnosti, které nastaly při první orbě sousedních zemědělských pozemků,
byly výjimkou. Na podzim plánujeme podél cesty vysázení stromků.
Lenka Tomanová, místostarostka
Vzhledem k našemu dřívějšímu rozhodnutí využívat prostor v Dobřanských listech jen pro
důležitá témata jsme reakci na článek Martina Straky otištěný v minulém vydání zveřejnili jen
elektronicky (facebook a web Aktivní Dobřany) a na naší nástěnce v Lidické ulici.
Vaše Aktivní Dobřany

Zprávy z radnice

Evropská úroveň na Šlovičáku

Krátce
Ani sebevětší penále nevynahradí nepohodlí lidí z Dobřánek, které je dané nedodržením termínu rekonstrukce Chotěšovské
ulice včetně výstavby okružní křižovatky. Od
3. srpna včetně je firma povinna platit městu
za každý den prodlení 17,5 tisíce Kč, přičemž
se nezdá, že by probíhal nějaký mohutný finiš.
Je pravděpodobné i to, že po dokončení a převzetí stavby budeme postupně odhalovat další závady a reklamovat je, což opět dopadne
na zhotovitele. Naprosto rozumím místním
lidem, kteří jsou z místy nekoordinovaného
postupu prací nervózní.
Martin Sobotka, starosta

Rád bych poděkoval místním fourcrossařům v čele s Tomášem Brožíkem za další závod na
evropské úrovni. Obdiv patří členům tohoto oddílu ve dvou rovinách. Závod a jeho zázemí skvěle připravili, při jízdách ukázali kuráž a sportovní srdce. Jediné negativní ohlasy diváků mířily
překvapivě na diváky. Ne na ty, kteří přišli a skvěle fandili, ale na ty, kteří se nevydali na zdraví
prospěšnou vycházku a nechali si uniknout všechny ty bravurní jízdy. Je to škoda, kvalitu diváckého zážitku rádi potvrdíme všichni my, kteří jsme přišli. Málokdy můžete vidět takové borce,
aniž byste museli platit. V které jiné době bychom měli podpořit právě ty, kteří dělají něco odvážného?
Martin Sobotka, starosta

(tom) V půlce srpna se nad lesními pozemky na Vysoké vznášely drony, které snímkovaly část lesních porostů postižených kůrovcem.
Výzkum je nyní ve fázi zpracovávání obrovského množství dat. Je možné, že se ukáže, že
tyto technologie ulehčí lesníkům zpracovávání kůrovcové kalamity.

Když jde o srdce
Z iniciativy Milana Dvořáka, předsedy Bezpečnostní
komise města Dobřany, jsme
pro místní hasiče pořídili
první automatizovaný externí defibrilátor (AED). Jak
již psal v květnových DL na
str. 23, nejčastější příčina
srdečního selhání je fibrilace komor. Rychlé a kvalitní
zajištění předlékařské první
pomoci je pro záchranu člověka velmi důležité. Proto se
vedení města rozhodlo tímto
přístrojem vybavit i veřejné
prostory, a to sportovní areál pod nádražím, fotbalový areál, biotop, radnici a Káčko. Proškolení
správci a odpovědné osoby defibrilátory na konci srpna instalovali na dobře viditelná a dostupná místa.
Pokud nastane situace, při které bude muset být přístroj použit, obsluhu zvládne každý. Defibrilátor hlasově sděluje (je možné přepnout i do AJ) krok za krokem, jak postupovat. Má zabudovaný mód pro záchranu dospělé osoby a dále dítěte nad 20 kg. V případě, že přístroj po
vyhodnocení srdečního rytmu nedoporučí výboj, dále sděluje, jak pokračovat v první pomoci
masáží srdce včetně udávání rychlosti a počtu stlačení a vdechů, a to až do příjezdu rychlé
záchranné služby.
Lenka Tomanová, místostarostka

(tom) Lesní tým se jel přesvědčit o kvalitě sazenic, které město bude kupovat pro
podzimní zalesňování kůrovcových holin. Na
snímku je část areálu lesní školky u Zbiroha.

Vážení občané,
pokud plánujete rekonstrukci střechy a budete vyhazovat staré pálené tašky, prosíme,
dejte nám vědět na telefon 730 152 451.
Upotřebíme je na zpevnění lesních cest.
Petr Čabrada, lesní

www.dobrany.cz
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Třídíme dál…

Krátce
(sob) Školní ulice prokoukla nejen díky
opravě povrchů, ale přispěl i soukromý investor, který dal do pořádku chátrající dům, ve
kterém býval mj. klub Tahiti.

Předposlední prázdninový víkend se uskutečnila třetí cyklojízda přátelství v rámci partnerství Dobřan a bavorského Obertraublingu.
Tentokrát se poprvé vyzkoušel nový model.
Delegace obou měst a spolků si nejely naproti, ale vyrazily ze stejného místa. Trasa se německým hostitelům velmi povedla a i jinak se
ukázali jako dobří organizátoři, příští rok budeme mít co oplácet. Partnerství s Obertraublingem trvá již 18 let a jeho hlavním významem je spolupráce škol, odbourávání bariér
a předsudků a vzájemná inspirace.

Po ukončení provozu kontejnerů na obnošené šatstvo ze strany H.B. Textilie, s. r. o., uzavřelo
město Dobřany smlouvu novou, a to se společností TextilEco, a. s. V současné době byly na území
Dobřan rozmístěny tři kontejnery. Jejich přesná poloha je znázorněna na mapě. Do textilních
nádob můžete vhodit nepotřebné oděvy, boty a hračky k dalšímu ekologickému využití. Vše je popsáno na každé nádobě a zároveň je na ní vyznačeno telefonní číslo pro případ, kdy do ní občané
vyhodí omylem například své doklady, klíče nebo věc, kterou si chtějí ještě ponechat.

Cyklovýprava nebyla letos jedinou prázdninovou návštěvou Bavorska. Již v červenci
delegace města přijala pozvání na městskou
slavnost v Obertraublingu, která se koná jednou za dva roky.

Na snímku starosta Obertraublingu Rudolf
Graß, starosta Dobřan Martin Sobotka, místostarosta Dobřan Lenka Tomanová a překladatel Libor Duchek.
Lenka Tomanová, místostarostka
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• Sběrný dvůr, Plzeňská ulice
• u školní jídelny (místo po bývalém novinovém stánku)
• naproti ZUŠ (místo po bývalém novinovém stánku)
Martina Jacková, referentka pro odpadové hospodářství

Zprávy z radnice

Stanoviště na opravu
jízdních kol
Mikroregion Radbuza v tomto roce dokončil projekt s názvem „Stanoviště s vybavením
na opravu jízdních kol na území Mikroregionu
Radbuza“, který byl spolufinancovaný z rozpočtu Plzeňského kraje. Celkem bylo pořízeno
šest stanovišť v našich členských obcích (Dobřany, Chotěšov, Stod, Hradec, Holýšov, Kvíčovice) na mezinárodní trase CT3 s vybavením na
opravu jízdních kol, která zdarma slouží všem
projíždějícím cyklistům. Konkrétně se jedná
o dřevěné informační tabule s mapou mikroregionu znázorňující aktuálně proznačené
cyklotrasy a cyklostezky na území Mikroregionu Radbuza s odkazy na navazující trasy.
Každá informační tabule je zastřešená, a navíc
vybavená samoobslužnou lištou obsahující
základní sadu nářadí pro nouzové opravy na
cyklostezkách. Jednotlivé nářadí je připevněné
na liště na ocelových lankách k zabránění jeho
odcizení. Realizací projektu došlo k doplnění
infrastruktury na trase CT3. I pro příští rok
uvažují zástupci mikroregionu o realizaci obdobného projektu na zkvalitňování služeb na
mezinárodní trase, a to vybudováním stanovišť s nabíjecími stojany pro elektrokola.
Andrea Kubernátová,
manažerka Mikroregionu Radbuza

Dobřany

Chotěšov

www.dobrany.cz
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Jak to vidí opozice

Jak naplnit městský rozpočet?
V minulém čísle Dobřanských listů informoval pan starosta veřejnost o záměru výstavby střelnice na Vysoké jako nového možného zdroje příjmů do rozpočtu města.
Samotný fakt hledání nových stálých příjmů namísto výpadku příjmů ze skládky
odpadů (poplatku za skládkování), který se
snížil a ještě se pravděpodobně snižovat bude
(to předpokládá návrh nového zákona o odpadech), i když se skládkovat bude nadále
a nějaký příjem město mít bude stále, je jistě
správný. Tedy argumentace nahrazení příjmů
města je chvályhodná.
Po neúspěšném hledání v minulém volebním
období návrhem rapidního zvýšení daně z nemovitosti (proti se výrazně postavila opozice,
nelíbil se ani některým koaličním zastupitelům
a samozřejmě ani veřejnosti), který byl samotným starostou nakonec stažen, a po prosazení
alespoň dobrovolného zdanění velkých firem
na území města, což přineslo do rozpočtu celý
jeden milion korun, přichází další nápad pana
starosty, že město postaví a bude provozovat
největší střelnici takovýchto parametrů v naší
republice, a jak jsme se dozvěděli na zastupitelstvu, i jednu z největších v Evropě!
Pan starosta představil záměr výstavby obří
střelnice v prostoru Vysoké. Ve svém článku
vůbec nemluví o tom, kolik to celé bude stát,
a když jsme se ho na pracovním jednání za-

stupitelstva 15. dubna letošního roku jako
zastupitelé ptali, tak uvedl, že když to bude
mít zázemí (typu hotelu, parkoviště apod.),
tak to bude přesahovat částku sto milionů
korun. A na posledním zastupitelstvu sdělil,
že pokud na to stát nedá alespoň 60 % dotace, tak se nic stavět nebude! Střelnice tohoto
typu jsou prý výrazně ziskové a to je právě
ten důvod, proč ji bude stavět město Dobřany
a následně rovněž provozovat jako sanaci výpadku příjmů ze skládky odpadů. Proč ji tedy
nebude stavět třeba nějaký jiný investor, který
je znalý nesnadné problematiky a potřeb špičkových střelců a kterému město pozemky pod
střelnicí pro výstavbu pronajme a bude mít
stálý příjem z pronájmu?
Takže se počítá s tím, že na to někdo (zatím
se asi úplně neví kdo, asi stát, možná EU, možná kraj?) dá dotaci. Je všeobecně známo, že dotace se dávají na projekty, které negenerují pro
jeho příjemce z následného provozu čistý zisk.
Jsou přesně stanoveny a vymezeny pravidly
Evropské unie tak, aby nenarušovaly konkurenceschopnost na trhu. Jestliže ale provozování střelnice, která má být 600 metrů dlouhá
na brokovou střelbu, její součástí má být i střelnice biatlonová na přání olympijského výboru
(biatlonisti ale na ní budou muset asi jezdit na
kolečkových bruslích, protože sněhu u nás přes
rok moc není), je tak výrazně ziskové, znamená

to, že takový projekt nemůže obdržet dotaci.
To by přeci znamenalo porušení nastavených
pravidel, ke kterým se stát zavázal, a chtěl bych
vidět toho odvážlivce, jenž poskytnutí dotace
schválí a podepíše. Tomu moc nerozumím.
Dle odpovědi pana starosty z posledního
zastupitelstva je projekt střelnice veřejně prospěšnou stavbou. Veřejně prospěšná stavba je
ve zkratce definována stavebním zákonem
jako stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje
nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Nechť každý posoudí
sám, zda střelnice, kde si může asi možná každý občan i našeho města (tedy ten, který je
starší 18 let a má zbrojní průkaz) zastřílet za
peníze, které si zaplatí, je veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji nebo ochraně území
obce. Já si myslím, že rozhodně není!
Nejen z pohledu financí, ale i následného
provozu je tedy nový možný stálý zdroj příjmů do rozpočtu města obestřen jednou velkou neznámou. A nejsem si jist, že má město
za tak velké finanční prostředky stavět něco,
o čem nic neví, s čím nemá zkušenosti, a věřit tomu, že to ponese stálé viditelné finanční
prostředky ve formě jakéhosi zisku do městského rozpočtu, tedy vlastně podnikat.
Marek Sýkora, opoziční zastupitel
za Sdružení nezávislých Dobřany

Střelnice na Vysoké? Zatím jen spíše zlý sen!
Na červnovém zastupitelstvu města bylo
v souvislosti se záměrem výstavby střelnice
na Vysoké zastupitelům předloženo memorandum o spolupráci mezi městem, Českým
olympijským výborem a Plzeňským krajem.
Memorandum, které stručně říká, že nic nás
nezavazuje k ničemu, ale budeme se kamarádit, protože máme zájem střelnici postavit. Zatím jediný písemný podklad k celému
záměru! Jiný jsme jako zastupitelé nedostali.
A to o tomto projektu mluví pan starosta od
prosince roku 2017, jak sám píše. Ano, jen
mluví, protože prvním písemným podkladem
bylo ono memorandum, o kterém (stejně jako
o celém projektu) nevěděl ani jeden ze tří náměstků hejtmana přímo oslovených opozičními zastupiteli města.
K mému údivu jsem jako zastupitel města
zjistil z článku pana starosty, že existuje jediná ekonomická rozvaha k projektu, která je
zpracovaná. Ale zastupitelé města ji neviděli,
alespoň ne ti opoziční. To je velká škoda. Bohužel už asi zcela normální jev.
Střelnice nevznikne, pokud by se prokázaly

6

|

září 2019

jakékoliv rušivé vlivy na životní prostředí, zejména hluk. Předpokládám, že se bude dělat
posouzení vlivu na životní prostředí, ale celé,
až do konce, ne jen zjišťovací řízení, kde se
hned řekne, že to vliv nemá. Budou se dělat
posudky, rozbory - snad ano. I když víte, jak
je to! Papír snese všechno, obzvlášť za peníze, které za to odborník v rámci normální
objednané práce dostane. V článku byli zmíněni i dobřanští myslivci. Právě ti by se měli
dle mého mít na pozoru. Kromě toho, že díky
střelnici ztratí dalších 30 hektarů (to je celkem 43 fotbalových hřišť) ze své honitby, tak
právě hluk z provozu střelnice je ten faktor,
který by mohl vytlačit z unikátního zachovalého celistvého biotopu Vysoká (který tvoří
podstatnou součást honitby našich myslivců)
lesní zvěř. A les bez zvěře je les dosti bezcenný a za nějaký čas zhyne zcela. Když se i za
výrazného přispění našich myslivců podařilo
z Vysoké vyhnat krajský projekt singltreku, je
zde další hrozba. Věřím, že i toto naši myslivci
jako asi jediní ochránci přírody v Dobřanech
zváží a zvážili!

Projekt se zastaví i v případě, že studie
proveditelnosti nepotvrdí, že by sportoviště
přispívalo pravidelnou vysokou částkou do
rozpočtu města. I zde věřím, že studii proveditelnosti budou dělat opravdu odborníci
a budou posouzeny opravdu všechny faktory,
zejména dopady na město Dobřany jako takové a jeho obyvatele! Těším se na ni, až bude.
Z výše uvedeného vyplývá, že uvedený projekt je a asi bude kontroverzní od svého začátku. U každého nového projektu se nejdříve
začíná věrohodnými průzkumy, zjištěními,
analýzami a studiemi, a ne řečmi o tom, jak
je to pro město skvělý byznys, na kterém se
bude vydělávat. Deklarovat to tím, že na střelnici v Mnichově, největší v Evropě, mají jen ze
sběru vystřílených kovových nábojů 200 tisíc
EUR, a proto je jasné, že to bude výdělečné
(jak nám jako zastupitelům tvrdil pan starosta na zmiňovaném pracovním jednání zastupitelstva v dubnu, když jsme se sami na projekt střelnice zeptali), je sice hezká informace
od střelců, ale pro mě jako zastupitele, který
má o něčem takovém zásadním rozhodovat,

Jak to vidí opozice
naprosto irelevantní. Kdo jiný než střelci by
měli asi střelnici tak strašně chtít, obzvlášť
když jim ji někdo postaví a bude provozovat!
A tím dávat skvělé argumenty pro její vznik.
Projekt střelnice je projekt, který snad zatím nemůže být myšlen vážně podle toho, co
jsme se doposud o něm dozvěděli, či spíše

vlastně nedozvěděli. Město by se do takovýchto podniků na základě podaných, hodně slabých informací rozhodně pouštět nemělo! Ale
třeba se to celé změní. Já však zatím tomuto
říkám NE! A zde, pouze v této větě, si troufnu
mluvit za celou opozici v zastupitelstvu, která
pro uvedené memorandum o spolupráci na

Otevřené město Dobřany nechce střelnici
na Vysoké
Nestačím se divit, co všechno je vedení
města schopno voličům předkládat jako “pozitiva”. Titulek z posledních Dobřanských
listů od Martina Sobotky „Výpadek příjmů
ze skládky by mohla nahradit střelnice”
v podstatě říká: „Stále nejsme schopni hospodařit jako normální město a musíme hledat
způsoby, jak chybějící finance získat na úkor
budoucích generací.”
Kdo by chtěl mít za domem skládku? Myslím, že takových lidí není moc. Ale daleko za
městem - na to jsme si už zvykli. Podobné to
bude se střelnicí. Co přijde potom? Sklad jaderného paliva? Určitě se dozvíme, že to je to
nejlepší, co si kdy občané Dobřan mohli přát.
Peníze na rozhazování se přece budou hodit
a tohle bude bezesporu výdělečný podnik.
Podobný přístup pohrdání budoucností je
bohužel typický pro celou českou společnost
(vzpomeňme například na premiéra Babiše,
kterého nezajímá, co bude v roce 2050), ale
Dobřany v něm skutečně vynikají. Dokázali
byste říci svým dětem: „Celý náš dům jsem obklopil odpadem a stavební sutí. Až to jednou
bude tvoje, tak si s tím určitě poradíš, já jsem
si hlavně užil peníze, které za to uložení byly.”
Se svým bezprostředním okolím by takto asi
nenakládal nikdo, ale jakmile je to jen trochu
za rohem, zábrany padnou.
Vysoká je jedním z největších lesních komplexů na jižním Plzeňsku. Rozprostírá se na
katastru několika obcí. Musím se stydět za to,
že jsem z Dobřan, když při vyjížďkách na kole
vidím, co v tomhle sdíleném přírodním bohatství po sobě naše město dosud zanechalo.
Myslím, že už to opravdu stačilo!
Sdružení Otevřené město Dobřany zásadně
nesouhlasí se stavbou střelnice mezinárodních parametrů v lokalitě Vysoká. Je třeba si
uvědomit, že se nejedná pouze o střelnici, ale
o veškerou přidruženou infrastrukturu nut-

nou pro řadu mezinárodních soutěží, od parkovišť přes ubytovací, stravovací, zásobovací,
relaxační a další provozovny. Zásadní bude
podoba smlouvy o pronájmu či provozu celého tohoto monstrózního areálu. Například
smlouva o navážce zeminy na Šlovický vrch
je evidentní šlendrián v neprospěch Dobřan,
ze které město nemá prakticky nic a na vše
kolem navážky doplácí (město nese veškeré
sankce a odpovědnost, druhá strana nemá
žádné povinnosti a platí za ukládání zeminy
zcela směšnou cenu). Pokud by střelnice dopadla podobně, zůstane městu na krku obrovský komplex nemovitostí s půdou zamořenou
olovem, který budoucí generace finančně
zruinuje. Nemám sebemenší důvod předpokládat, že smlouva o střelnici bude výrazně
lepší než ta o navážce zeminy.
I kdyby se Dobřanům povedlo sepsat pro
sebe výhodnou smlouvu a "zatlačit do kouta"
všechny ostatní účastníky, jako jsou olympijský
výbor, celostátní sportovní organizace a kdo ví,
jaké další subjekty (zcela absurdní představa u
města, které nebylo schopno provést správně
výběrové řízení na pronájem kotelny), zůstane
na Vysoké dalším generacím velké množství
nemovitostí, které rozhodně nebude jednoduché udržovat nezanedbané, provozuschopné
a výdělečné. Finančně i personálně je opravdu
velký rozdíl spravovat místní biotop či hokejbalovou halu, nebo střelnici světových parametrů pro pět druhů sportů.
Chápu, že ti, kteří oceňují megalomanské
a netradiční projekty, budou za tento areál
rádi. Ale prosím, nenechme se strhnout emocemi a dívejme se racionálně do budoucna.
Rozhodovat o tak důležitých věcech by se
mělo s ohledem na další generace, a ne na
krátkodobý zisk.
Za Otevřené město Dobřany
Ing. Václav Hrdonka

realizaci projektu střelnice jako jeden muž (či
vlastně žena) nehlasovala! Věřím, že rozumný
občan se opozičním zastupitelům asi ve vazbě
na výše uvedené nediví!
Přeji Vám hezký zbytek léta a krásný podzim.
Marek Sýkora, opoziční zastupitel
za Sdružení nezávislých Dobřany

Sekat či nesekat
Děkuji městské zahradnici, že otevřela
téma sekání trávy. Sekání trávy z estetických
důvodů má kořeny v době Ludvíka XIV., který
rozhazoval peníze za “armádu” zahradníků
pro svoje sídlo ve Versailles, zatímco chudí
Francouzi umírali na hladomor. Toto ostentativní vychloubání se bohatstvím a mocí se
brzy rozšířilo po celé Evropě a světě nejen do
šlechtických, ale i měšťanských sídel. V dnešní době je posekaná tráva symbolem úspěšné
rodiny či prosperujícího města, a proto se
rychle vžila jako kritérium vysoké estetiky.
Když jsem byl malý a po dešti jsem se procházel ulicemi Dobřan, všude na chodnících se
válely vyplavené žížaly - dešťovky. Dnes tu nic
takového neuvidíte. Žížaly už ve městě nejsou,
protože půda je zcela mrtvá - zbavená života
v důsledku vysychání. To má příčinu v téměř
trvalém udržování minimální výšky porostu.
Nejde pochopitelně jenom o žížaly, ale o celou
řadu dalších organismů, na kterých je závislé
všechno ostatní. Několik let sekání proměnilo
půdu téměř v poušť. Dnes tak po deštích můžeme na chodnících vidět pouze vyplavený
písek a kamení.
Oceňuji proto, že se paní zahradnice snaží vytipovat ve městě lokality, na které by se
mohl vrátit život. V jejím seznamu mi ale chybí sídliště, kde některé velké plochy vyschlého
trávníku mezi rozpálenými betonovými bloky
připomínají polopoušť. Proto bych ocenil,
kdyby se i mezi panelovými domy vymezila
místa, která zůstanou neposekaná.
Ještě bych chtěl poznamenat, že odvolávání
se na alergiky v zájmu sekání trávy nevyznívá zcela upřímně v situaci, kdy město nedělá
vůbec nic například pro astmatiky, kteří musí
během topné sezóny dýchat silně znečištěný
vzduch.
Ing. Václav Hrdonka
člen spolku Otevřené město Dobřany

Dle zásad pro vydávání zpravodaje se redakce Dobřanských listů snaží publikovat všechny texty v rozsahu cca 2500 znaků. Přestože některé materiály
v tomto čísle přesahují tuto hranici, jsou publikovány celé. Prosíme však autory textů o dodržení těchto limitů a děkujeme za respektování. Texty
přesahující rozsah 2500 znaků mohou být např. doplněny odkazem na internet (na úplný rozsah).

www.dobrany.cz
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Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 16.

Pan Zymák na opakovaná přání čtenářů přidal další tři kapitoly svých vzpomínek. Navazuje na předchozí vyprávění a popisuje svůj příběh v letech
1952 – 54.
V posledním díle vzpomíná pan Zymák na dramatické události v padesátých letech v naší republice, na komunistické čistky na vysokých školách, rozběh
„plánovaného“ hospodářství i kolektivizaci zemědělství. V té době završil pan Zymák svůj dlouhodobý vztah s milovanou Lídou sňatkem.
Do podniku jsem měl nastoupit 2. října
1952. Mezitím jsem se znepokojením sledoval neustále se prodlužující intervaly mezi
jednotlivými náplněmi mého pneumotoraxu.
Věděl jsem už, že se blíží konec jeho léčebného účinku na mé choré plíce. Na jednu stranu to bylo příjemné, nemusel jsem tak často
z Jindřichovic, kde jsem trávil poslední týdny
srpna, dojíždět k obnovení náplně do Plzně.
Na druhou stranu jsem ale už ze sanatoria věděl, že v případě obnovení činnosti TBC pak
v nejhorším případě zbývá už jen ta riskantní
operace, zvaná plastika, které se každý obával.
Ani zahraniční situace nepůsobila zrovna
povzbudivě. Již třetí rok pokračovala válka
v Koreji, která nakonec vyústila v rozdělení
Koreje na severní a jižní část, což trvá dosud.
V republice probíhá jeden proces za druhým,
roste podezřívavost na všech úrovních, všude
se hledají vnitřní nepřátelé.

Začátkem října 1952 jsem podepsal smlouvu o nástupu do podniku s platem 5.300 Kč.
První moje škodovácká dovolená, která obnášela celé dva týdny, připadla na červenec
1953 a byla pro všechny povinná, alespoň se
tak říkalo, ale jako obvykle byly výjimky. Odjel jsem do Jindřichovic s nadějí, že budeme
s Lídou alespoň ty dva týdny spolu. Hned na
začátku jsem ale dostal teploty až 39 st. s příznakem angíny. Lída volala do Sušice, ale lékařka přijela až třetí den. Ležel jsem bez léků,
předepsané léky byly sulfonamidy, které jsem
všechny zvrátil, a tak se můj organismus vypořádával s angínou sám. Prodělaná angína
prakticky bez léků měla také kladnou stránku
- dalších téměř 34 roků jsem ji nedostal. Celou
tu dobu jsem ale myslel na možné budoucí následky pro své choré plíce.
Na podzim jsem byl opět předvolán k odvodu do Klatov na vojenskou správu, pořadí už

Ministerstvo práce a sociálních věcí
ve spolupráci s projektem Senior bez nehod
Vás v rámci realizace projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
zve na:

představení

SENIOR
BEZ NEHOD
Termín:
17. 9. 2019 od 14:00 hod.
Místo:
kino Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany
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bylo šesté. Byl jsem shledán schopným vojenské služby, kterou jsem nastoupil na podzim.
Byla to doba, kdy československá armáda žila
zřejmě v představě, že beze mne by se zhroutila. Zjistil jsem, že jsem o dva až tři roky starší
než ostatní. V Plzni nás soustředili a byli jsme
už hlídáni několika poddůstojníky. Nastoupili
jsme do vlaku, který čekal až do půlnoci. Nikdo nevěděl kdy, kam a k jakému útvaru pojedeme, všechno bylo utajeno. V průběhu jízdy
se část vlaku vyprazdňovala, až k ránu jsme
vystoupili v Bílině. Čekal nás bílinský zámek,
cesta do kopce a já byl s dechem opět u konce.
Už na nádraží jsme ale zjistili, u jakého útvaru
vlastně jsme, vojenské nárameníky byly černé, útvary byly pracovní a já jsem nevěděl, co
moje nemocné plíce vydrží. Už brzy jsem se to
měl dozvědět.
(Pokračování příště.)

Kultura

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
REIMAN – HÖHN Uta:
ADHD a ADD v dospívání
Poznávání a překonávání krizí. Popis typických situací a chování, které vysvětlují pozadí
problémů a současně navrhují možné způsoby řešení v běžném životě. Kniha přináší velkou pomoc pro všechny zúčastněné.

MUKWEGE Denis:
Lékařem v africkém pekle
I přes dobře placené místo ve Francii se rozhodl v roce 1989 pro návrat do vlasti, aby
mohl bojovat proti hromadnému znásilňování žen ve východním Kongu. V roce 2018
obdržel lékař – gynekolog specialista Denis
Mukwege Nobelovu cenu míru. Neodradily
ho ani krvavé a barbarské útoky na jeho dům
a nemocnici. Nepřestal celý svět informovat
o hromadném znásilňování, které bylo jedním
z prostředků vedení války.
GOLDMAN Linda: Mluvme s dětmi o sexu
Kniha nabízí rodičům a vychovatelům podněty, jak mohou na tyto nesnadné otázky odpovídat klidně a s citem.

MAY Peter: Výjimeční lidé
První díl série Akta Enzo.
Podaří se biologovi Macleodovi vyřešit neobjasněný kriminální případ - 10 let starou
záhadu? Zmizení učitele budoucích premiérů a prezidentů na elitní francouzské vysoké
škole.

KNIHY PRO DĚTI
POSPÍŠILOVÁ Zuzana: Konec zlobení
Paní učitelka Lada to s 2. B nemá vůbec jednoduché. Je to totiž třída plná zlobivých dětí, kterou nechce nikdo učit. Naštěstí ale paní učitelka nečekaně získá kouzelného pomocníka,
díky kterému se jí podaří se zlobením zatočit.

KUNCL Pavel:
Dobrodružství antických bohů
Kdo zavinil, že není na Zemi jen štěstí a dobro,
ale také trápení? Pletou se vám čeští a římští
bohové? Víte, že měli starověcí Řekové svého
boha hlouposti? O tom všem vypráví naše
knížka.

TOLONEN Tuutikki: Strašidelná chůva
Vtipná, lehce strašidelná knížka vypráví příběh docela obyčejné současné rodiny. Když se
zničehonic jednoho dne u nich objeví vlasatá
páchnoucí příšera, jejich život se obrátí vzhůru nohama. Zábava, humor, dobrodružství…
LUDVÍKOVÁ Jitka: Hortensie Malinová
Komu hrozí nebezpečí? Jak zachránit knihy?
Co je na dně studny? Kdo je Hortensie Malinová a kam se ztratila?
Všechny tyhle záhady musí vyřešit tři jedenáctiletí sourozenci. Času je málo a nepřítel
má velký náskok.

Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost
• roční registrace nových čtenářů zdarma
• amnestie dlužníků
• velká dětská čtenářská soutěž

Vhrsti

Beseda pro ZŠ Dobřany
Čtvrtek 3. října 2019

Společenské hry

pro děti a jejich rodiče
Čtvrtek 3. října 2019
15:30 – 18:00

www.dobrany.cz
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Promítání pod širým nebem

Jaká je skutečná
cena kakaa?
Dobřanský „park pod nádražím“ bude
hostit výstavu fotografií o pěstitelích
z Pobřeží slonoviny (Côted'Ivoire).

Letní kino na dobřanském náměstí zpříjemnilo místním i přespolním divákům deset prázdninových večerů. Na přelomu července a srpna se v kině pod širým nebem promítaly novinky i klasika z fondu kinematografie a svoji cestu do středu města si našlo bezmála tři tisíce návštěvníků.
K vidění byly např. snímky Cesta do pravěku, Ženy v běhu, Jak vycvičit draka 3 a další. Věříme, že
se nám podařilo oživit kulturní i společenský život ve městě, a děkujeme návštěvníkům za přízeň.
Letní kino se uskutečnilo za finanční podpory MAS Radbuza.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany pořádá výstavu

ŽIVOT NA
ŠLOVICKÉM VRCHU
1. 7. - 20. 9. 2019

Dobřanská galerie | nám. T. G. M. 5, Dobřany
PO - PÁ 8:30 - 17:00, SO - NE 13:00 - 17:00
Šlovický vrch | MKS Dobřany
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Čokoláda patří mezi nejoblíbenější sladkosti, její příběh má ale i stinné stránky.
Navzdory rostoucí poptávce po klíčové
surovině pro její výrobu - kakau - příjmy
pěstitelů často nestačí jejich rodinám na
živobytí. Zejména v západní Africe je navíc
rozšířená dětská práce, problémem je i ničení životního prostředí. Podmínky panující
na kakaových plantážích přibližuje výstava
pod širým nebem nazvaná CENA KAKAA,
která bude od 5. října do 18. listopadu 2019
k vidění v parku pod nádražím. Autorem
fotografií je Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Výstava na
stromech se koná v desítkách parků po celé
České republice již pátým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce a již
podruhé právě v Dobřanech.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kultura

Vernisáž výstavy Dny achátové bouře

(red) V sobotu 10. 8. 2019 se v kostele svatého Víta uskutečnila vernisáž výstavy obrazů s velmi zajímavým názvem Dny achátové bouře. Autory výstavy jsou paní Bohuslava Andrea Čadková
a pan Bohumír Bob Hochman. Možnost prohlédnout si výstavu potrvá do konce měsíce září 2019.

Houbaření ve městě

Počasí skvěle přeje houbám. Na to, abychom
si zahoubařili, nemusíme ani opustit město.
U biotopu totiž roste v hojném množství špička travní. Je to jedlá a velmi chutná houba, která se hodí zvlášť do polévek. Natrháte-li si jich
dostatečné množství, je z nich vynikající houbovka. Dobrou chuť a krásné houbaření.
Šíša

(jar) "Retro jízda aneb V čem jsme jezdili za socialismu" je akce, která již několik let těší v srpnu milovníky historických aut. Letošní stokilometrová trasa vedla po několika letech opět středem našeho
města a přihlížející měli možnost spatřit více než sto historických automobilů, dvě desítky motocyklů a tři autobusy. Po splnění dovednostního úkolu a předání odměn mířily posádky na Chotěšov,
Stříbro, Konstantinovy Lázně a přes Kozolupy zpět do Plzně.
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Kultura

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

8. 11. 2019, 14:00–19:00
TŘÍDENNÍ KURZ
VÝROBY KOŽENÝCH 9. 11. 2019, 9:00–19:00
10. 11. 2019, 9:00–17:00
BAREFOOT BOT
Budulínek, z. s.,
S PODŠÍVKOU
U Trati 1014, Dobřany
Na kurzu budeme vyrábět kožené kotníčkové
botky přesně na svoji nohu. Materiál je přírodní
třísločiněná kůže, kterou si nabarvíte do
požadovaného odstínu - výběr z cca 25 barev.
Na podrážky použijeme obuvnické plotny - výběr
z několika dezénů, barev i tloušťky (1-4 mm).
Na lepení používám lepidlo bez toluenu. Boty
jsou šité ručně. Budeme šít podle nového střihu
s rámečkem. Boty je možné zateplit podšívkou.
S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo
letáky, staré bavlněné triko na rozstříhání na
hadříky, fén, oblečení, ve kterém se můžete
ušpinit a 2 skleničky od přesnídávky nebo kelímky.

14
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Přihlášky a informace:
Karolína Částková (lektorka)
e-mail: karolina.castkova@seznam.cz,
tel.: 776 829 323

Cena kurzu: 2800 Kč
V ceně je materiál (kůže, plotna, rámeček,
změkčení došlapu) a pomůcky potřebné k výrobě.
V ceně kurzu není zateplení/podšívka,
tu si můžete připlatit podle Vašeho výběru.

Předem se vybírá záloha 1000 Kč na účet
2001551380/2010.
( Do zprávy k platbě prosím připište
datum konání a Dobřany.)

Školství, spolky a neziskové organizace

Odpoledne s nízkoprahy
Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež, zřizovaný Diakonií Západ, se zapojí do celorepublikové akce Týden nízkoprahových klubů. Tato akce má
především vzájemně přiblížit kluby a širokou veřejnost. Základním principem je uspořádání akcí v regionech, přímo v lokalitách, kde nízkoprahové
kluby působí. Klub Echo tak ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 15 hodin otevře své prostory na Náměstí T. G. Masaryka pro širokou veřejnost. Naskytne se
možnost nahlédnout do prostorů klubu a zažít zábavné odpoledne nejen se společenskými hrami. Za pomoci klientů klubu se také uskuteční turnaj
ve stolním fotbálku, ze kterého si vítěz odnese i menší odměnu. Kromě samotné akce bude také k vidění výstava Zaostřeno na život, která prostřednictvím fotografií mapuje příběhy dětí z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Více informací o akci, ale také o klubu je možné najít na facebookových stránkách Klub Echo pro děti a mládež nebo na www.diakoniezapad.cz, ale
také přímo u koordinátorky zařízení, Moniky Malátové na tel. čísle +420 734 640 492 či e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Kde: na rybníku na návsi v Nové Vsi
Sponzoři:
Kdy: 14. 9. 2019
Pro koho: pro děti do 15 let

➢ Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
registrace nutná!
➢ Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
➢ Prezentace účastníků a losování míst 9:00 – 10:00 hod. (pozdní příchod možný)
➢ Začátek závodu v 10:00 hod., ukončení lovu v 12:30 hod.
➢ Vyhodnocení závodu v 13:00 hod.
➢ Startovné zdarma – omezený počet účastníků!!!
➢ Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
➢ V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
➢ Kontakt na registraci tel. 607 018 839 (pořadatel Adrian Terelmeš) Finchzd@seznam.cz

www.dobrany.cz
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Letní keltské hrátky
Letos dostala keltská kapela Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany hned dvě pěkné nabídky letních prázdninových vystoupení. První byl Keltský den na Radyni, kde s energií a nábojem muzikanti zahráli poprvé za svou existenci ve speciální sestavě posílené o své rodiče. Hudební produkci
tu po celý program střídali s ukázkami dobových řemesel, her a bitev v podání keltské společnosti Vousův kmen. Druhou hezkou příležitostí byl
Večer pro klášter Chotěšov, na kterém se kapela s potěšením stala součástí podpory této dlouholeté benefiční akce, a mohla tak přispět k záchraně
památky, která svým významem přesahuje hranice České republiky.
Eva Šustrová

Večer pro klášter Chotěšov: Vendula Svobodová, Lucie Vaňková, Kristýna
Vápeníková, Markéta Regentová, Denisa Vokračková, Libuše Telešnuková,
Lukáš Palkoska, Eva Šustrová, Lukáš Filip, Jiří Němeček, Filip Regent

Keltský den na Radyni - dole zleva: Jiří Němeček st., Markéta Tichotová,
Lukáš Palkoska, Markéta Regentová, Kristýna Vápeníková, Eva Šustrová,
Lukáš Filip, Filip Regent, Jiří Němeček ml., Vendula Svobodová.

Malé ohlédnutí za Dobřanským festíkem
ří dobré pití a jídlo, které bravurně zabezpečil
pan Libor Šebek z KÁČKA 68 a Dobřanské pekařství v podobě výborných pecnů. Myslíme
si, že i výběr kapel byl na vysoké úrovni a každý si mohl vybrat tu svou. Dělá nám velkou
radost i zvyšující se návštěvnost a hlavně to,
že nedochází k žádným konfliktům a nepořádku. Za to Vám patří velký dík, naši milí hosté.
A tak to má být. Bavit se, případně si zazpívat,
popovídat a s dobrou náladou se rozejít.
Těšíme se na příští, již 5. ročník DOBŘANSKÉHO FESTovního ZPÍVÁNÍ v roce 2020 v sobotu 1. srpna
Ahoj, Ucho s Káčou

Pavlína Jíšová a Bababand (foto: Vlastimil Vraštil)
Tak a máme již po čtvrtém ročníku DOBŘANSKÉHO FESTovního ZPÍVÁNÍ. Zde se patří
hlavně uvést, že bez úžasného publika, sponzorů, Jarky Umnerové, všech kamarádů, kteří
nám pomáhají, bez podpory města Dobřany
by nebylo možné, dle nás, tuto povedenou
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akci uskutečnit. Srovnávat dřívější ročníky ale
asi moc dobře nelze, protože i s ohledem na
přibývající zkušenosti je z našeho pohledu každý ročník jiný. Základ ale zůstává stále stejný,
a to strávit sobotní odpoledne v pohodové náladě u dobré muziky. K tomu samozřejmě pat-

PS: Děkujeme všem sponzorům: RYSTRA
INTERNA, s. r. o., ČETES, Aleš Málek, Viktor
Mareš, Servis Chlumčany, BATECO, DMD,
ROTEZ, RAKO, Trigo, s. r. o., Kominictví Milan
Gleissner, pivnice Snack Hájek a Hájková, Pavel
„Cambák“ Polívka, Káčko 68, Dobřanské pekařství, Mikroregion Radbuza, MěKS Dobřany,
město Dobřany - Globální dotační titul. Též děkujeme všem kamarádům: Vaškovi s Romčou,
Honzovi s Nikčou, Červovi, Mikymu, Kvakimu, Davidovi, Chorchemu, Romanovi, Zuzce
a Vlastovi za fotodokumentaci. V neposlední
řadě děkujeme chlapům z TS Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Chodské slavnosti poprvé s Vozembachem
Lidový soubor Vozembach přijal nabídku organizátorů Chodských
slavností a v neděli 11. srpna 2019 vystoupil a přispěl tak k dobré náladě
již 65. ročníku této významné akce. „I přestože jsme se během prázdnin
rozjeli do všech koutů Čech i světa, podařilo se nám v daný termín sejít
a na tradičních slavnostech vystoupit,“ říká vedoucí souboru M. Vozárová. Program, ve kterém se představil Vozembach společně s Chasnickou
dudáckou muzikou z Domažlic, byl moderován panem Zdeňkem Vejvodou a byl natáčen rozhlasem Proglas. „Pro naše muzikanty bylo rozhlasové natáčení ve venkovních prostorách novou zkušeností,“ dodává vedoucí souboru. Vozembach si svojí hrou na Chodských slavnostech vysloužil
pozvání na jiný festival, a to až do vzdáleného Moravskoslezského kraje.
V nejbližší době můžete lidovou hudbu v podání Vozembachu slyšet
na Mezinárodním folklorním festivalu v Karlových Varech v termínu
6. - 8. 9. 2019.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha

Rybáři
Za celé prázdniny jsem byl na rybách tak
5-6x. Téměř vždy jsem chytil jednu až tři malé
štiky. Je vidět, že je řeka štikami dobře zarybněna. Jinak jsem ale ulovil jen malé cejnky,
plotice, podoustve a kapříky. Zato kluci se měli
čím pochlubit. Hlásili mi úlovky kaprů okolo 50 cm, několik štik mezi 55-60 cm, bolena
62 cm – toho pustili a Kubovi se na přehradě
povedla štika 82 cm. Také bratr se pochlubil
candátem 67 cm, úhořem 84 cm a několika
menšími. Kdybych tak mohl vyrazit brzy ráno
nebo večer do půlnoci! S jednou protézou jsem
v pohodě jezdil na kole, ale se dvěma to nejde.
Dětský rybářský kroužek 2019/2020 se
sejde na první seznamovací schůzce ve čtvrtek 12. 9. v 16:00 v klubovně Budulínka v bývalých kasárnách. Přihlásit se mohou děti do
15 let. Podrobnosti zjistíte na plakátech v našich vývěskách na „rybárně“ v Plzeňské ulici

a v prostoru bývalého sběrného dvora proti
požární zbrojnici nebo na internetu.
Členové výboru přes prázdniny podle rozpisu prováděli krmení obsádek a kontroly
rybníků. Opět bylo zjištěno poškození hrází
od bobrů. Na základě našich oznámení a místního šetření KÚ Plzeň povolil myslivcům odstřel bobrů v prostoru Kotynek.
Do výtěráků nad Horní Kotynkou byl po
úspěšném odchovu štiček z váčkového plůdku vysazen váčkový plůdek kapra a teď tam
prý je plno malých kapříků, základ pro další
chov kapra.
Hospodář mi povídal, že při kontrolách viděl zapsané úlovky pěkných kaprů i několika
sumců. Poslední zpráva byla o úlovku candáta
80 cm na Židováku. A víte na co? Na brambor!
Také mě informoval, že odebral povolenku členovi MO Plzeň za lov na 3 pruty na Židováku

a členovi naší MO, kterého přistihl lovit v Žinkovech ve 3 ráno. Navíc v záznamu o úlovcích měl
zapsán úlovek tlouště 16. 5. a dále několik úlovků kaprů přes 70 cm. Je vidět, že tento člen jako
většina ostatních nechodí na výroční schůze,
a dokonce si ani není schopen přečíst rybářský
řád, který všichni dostávají k povolence. Dozvěděl by se, že tloušť je hájen od 16. 3. do 15. 6., že
je stanovena horní míra kapra 70 cm a že kapr
přes 70 cm má být vrácen zpět do revíru.
Ve vývěskách jsou již zveřejněny ceny povolenek na r. 2020. Dojde ke zvýšení ceny
o 100 Kč z 1 300 Kč na 1400 Kč.
S lítostí jsem někdy v polovině srpna sledoval v televizních zprávách, jak rybáři museli
z důvodu nákazy ryb slovit postižené rybníky,
ryby usmrtit a nechat zlikvidovat v kafilérii.
Škody se odhadovaly v milionech Kč. Snad nás
nic takového nepostihne.
Vladislav Šefl
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Kulinářské okénko
ze školní jídelny
Cuketa
Cuketa je druh plodové
zeleniny a řadí se k druhu
tykev obecná. Rostlina je
keřovitého růstu, má silné
listy tmavozelené barvy na dlouhých řapících.
Květy bývají tmavě žluté s pěti okvětními lístky. Plody ve tvaru silných okurek mohou mít
zelenou, žlutozelenou nebo žlutou barvu. Cukety obsahují velké množství vody, vlákniny,
jsou bohaté na vitamíny (A, B a C) a na minerální látky (draslík, vápník, hořčík, fosfor,
železo). Vhodné jsou pro diabetiky, při detoxikaci organismu nebo při hubnutí. Dále se
doporučují při onemocněních trávicího traktu, při revmatismu nebo pro pacienty s dnou.
Několik tipů, co dobrého připravit z cukety.

Cuketová polévka
Ingredience: cuketa, cibule, česnek, olej, sůl,
pepř, smetana
Cuketu rozkrojíme na dvě poloviny, položíme
na plech, pokapeme olejem a pečeme 10-15
minut v troubě. Cibuli si nakrájíme na kostičky, osmažíme dozlatova. Přidáme upečenou
cuketu, zalijeme vodou a přivedeme k varu.
Polévku rozmixujeme a ochutíme solí, pepřem
a česnekem, nakonec zjemníme smetanou.

Plněná cuketa
Ingredience: menší cuketa, mleté maso, rajčata, papriky, sýr (niva, eidam, čedar), cibule, česnek, olej, sůl, pepř
Menší cuketu rozkrojíme a vydlabeme. Cibuli
oloupeme, nakrájíme na drobno a osmažíme
na oleji dozlatova, přidáme mleté maso, osolíme, opepříme, ochutíme česnekem. Když
je maso téměř hotové, přidáme na kostičky
nakrájená rajčata, papriky a vnitřky cuket.
Připravenou směs plníme do cuket, posypeme
sýrem dle vlastního výběru a zapečeme v troubě cca 15 minut. Podáváme s bramborem.
Perník z cukety
Ingredience: 400 cukety, 300 g polohrubé mouky, 200 ml oleje, 3 vejce, 150 g cukru, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do perníku, kakao
Cuketu oloupeme a nastrouháme na hrubo,
přidáme ostatní ingredience, promícháme,
nalijeme na pekáč a pečeme v předehřáté
troubě na 180 °C cca 45 minut. Po vychladnutí
můžeme perník polít čokoládou.
Vynikající jsou také cuketové vošouchy
(bramboráky), cuketové zelí nebo jako řízek
v trojobalu.
Přejeme dobrou chuť!
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Ekologické zpracování zbytků ve školní jídelně
V srpnu byly ve školní jídelně uvedeny do provozu dva
elektrické kompostéry, které
by měly částečně zmírnit vysoké náklady na odvoz zbytků
vznikajících při vracení nedojedeného jídla. Takto ušetřené
peníze bude jistě jídelna moci
využít k dalšímu zpříjemnění
stravovací nebo výrobní části.
Na projektu „Jíme beze zbytků“,
o kterém jsme vás již informovali v předešlých vydáních Dobřanských listů, se nadále nic nemění. Stále budeme působit na
naše strávníky, aby zbytky byly
co nejmenší.
Kompostéry GreenGood využívají účinné mikroorganismy ACIDULO, které se díky vysoké teplotě nad 70 °C, salinitě a kyselosti prostředí rychle množí a dokážou rozložit biologický odpad už
do 24 h. Díky vysoké teplotě kompostéry GreenGood efektivně rozkládají všechny nebezpečné
patogenní látky.
Takto vzniklý kompost se smíchá v předepsaném poměru se zemí a bude využíván na městských záhonech.
Děkujeme firmě Value 4industry, s. r. o., Plzeň za finanční dar, ze kterého byly kompostéry
pořízeny.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Zahrádkáři na výstavě květin v Čimelicích

Po letní pauze na práci na zahrádkách jsme se sešli 25. 8. u autobusu a vyrazili čerpat inspiraci
na výstavu květin do Čimelic. Ta se koná každé dva roky již 33 let. Je to opravdu rozsáhlá výstava,
kde si „to svoje“ najde každý zahrádkář. V devíti sklenících na ploše asi
3 000 m2 jsme si mohli prohlédnout zajímavě aranžované expozice. Mezi jinými „Barvy Afriky“ - exotické rostliny a zajímavé obrazy malířky Radu Tesaro, „Kouzlo okamžiku“ - romantická
zákoutí květin s uměleckými díly malířky Míši Velíškové Mackové, „Květy první republiky“, „Z pohádky do pohádky“ - květiny s keramickými díly a obrazy výtvarnic Evy a Jany Ďurčových. K vidění bylo několik tisíc hrnkových i řezaných květin. A samozřejmě nemohly chybět také kaktusy,
sukulenty, trvalky, okrasné dřeviny, masožravé rostliny, bonsaje, koření, léčivky, řezané květy, ale
také speciálně vypěstovaný sortiment skleníkové zeleniny. Rajčata červená, žlutá, oranžová, hnědá, černá, malá, velká i obrovská, široký sortiment paprik známé šlechtitelky Ing. Teclové, dále
bohatá přehlídka cuket, tykví a slunečnic.
Módní letničkové směsi z přímého výsevu byly k vidění v mnoha zajímavých barevných variantách a pohled na stometrový záhon těchto rostlin stál opravdu za pokochání.
Počasí nám přálo, takže jsme se v pořádku vrátili se spoustou zážitků a nových rostlin pro ještě
krásnější dobřanské zahrady.
Zora Richterová

Rozhovor s Libuší Pokornou
Rozhovor s pracovnicí Odboru vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Dobřany, paní Libuší Pokornou, která ve svém oboru pracuje od roku 2004. Zpočátku v sociálně právní ochraně dětí, poté jako zdravotně-sociální pracovnice a od roku 2014 jako sociální pracovnice Městského úřadu Dobřany.
Můžeš, prosím, čtenářům Dobřanských
listů představit odbor vnitřních a sociálních věcí?
Tento odbor MěÚ Dobřany tvoří 6 zaměstnanců, kteří vykonávají rozličné agendy, od podatelny, pokladny, evidence obyvatel, matriky,
sňatků, informačních technologií po agendu
městských bytů, veřejné opatrovnictví, sociální
práci a další. Moji kancelář občané najdou v přízemí Městského úřadu Dobřany, číslo dveří 108.

S čím se tedy mohou obyvatelé města
a přilehlých obcí obracet přímo na tebe?
Spádově jsem sociálním pracovníkem pro
území obce Dobřany, včetně Vodního Újezdu
a Šlovic, dále pak pro obce Přestavlky, Vstiš,
Dnešice a Novou Ves. Obrátit se na mě může
ale i jakákoliv osoba, která je v nepříznivé sociální situaci, i když nepochází ze spádových
obcí. Nejčastěji se na mě klienti obrací s žádostí
o pomoc při hledání vhodného zařízení, které
by zajistilo péči o rodiče, žádostmi o pomoc při
řešení dluhů, s dotazy týkajícími se výživného,
péče o děti, uplatnění nároků na dávky atd.
Dále se na mě občané mohou obracet při podávání žádosti o byt v domech s možností poskytování pečovatelských služeb a s žádostmi
o sociální byt.
Dalším okruhem mé činnosti je výkon veřejného opatrovnictví. V současné době se starám
o 15 opatrovanců.
Před časem byly v médiích Dobřany zmíněny jako město se zátěží toho, že musí
vystupovat jako opatrovník vůči pacientům Psychiatrické nemocnice. Jednu dobu
soudy ctily argument, že by se o své občany
měly starat radnice v místě trvalého bydliště. Jaký je v této záležitosti vývoj?
Soud jmenuje osobě omezené ve svéprávnosti opatrovníka, tím může být fyzická osoba,
která musí splňovat určitá kritéria daná občanským zákoníkem. Tato osoba musí se jmenováním souhlasit. Pokud se taková osoba nenajde,
jmenuje soud opatrovníka veřejného. Tím je
dle zákona obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí
k plnění úkolů tohoto druhu, jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas.
S účinností nového občanského zákoníku došlo
na nějakou dobu ke změně a soudy skutečně
jmenovaly veřejným opatrovníkem většinou
obec, kde byla tato osoba hlášena k trvalému
pobytu. Nejnovější judikáty Nejvyššího soudu
ČR, které se týkaly jmenování obce veřejným
opatrovníkem, se zabývaly otázkou „bydliště“
opatrovance. V současné chvíli je názor soudců

Technické služby, Ty, Jarko, za kulturu a já za
sociální věci. Na setkáních se řeší záležitosti,
které trápí či zajímají obyvatele DPPS, vedení
města zde informuje o probíhajících a plánovaných změnách ve městě, zaměstnanci informují
o novinkách ve své oblasti.
Pozn. redakce: DPPS jsou v Dobřanech dva,
v ul. Loudů 1022 (kapacita 45 bytů, z toho 4 bezbariérové) a v ul. Sokolovká 1002-1006 (kapacita 43 bytů, z toho 7 bezbariérových).

takový, když to zjednoduším, že pokud opatrovanec nemá nemovitost, ve které žije, nemá
nájemní smlouvu, žije např. na ubytovně, nebo
je dlouhodobě hospitalizován v nemocnici
a současně tento opatrovanec není schopen
vyjádřit se k tomu, které místo považuje za své
bydliště, soud jmenuje opatrovníkem obec, kde
se tato osoba fakticky zdržuje. V poslední době
jsou tedy obce, které vykonávají opatrovnictví
u osob dlouhodobě hospitalizovaných ve zdejší nemocnici, s návrhy na změnu opatrovníka
u soudů úspěšné, neboť ten se musí ve svém
rozhodování držet judikátů Nejvyššího soudu ČR. S novým občanským zákoníkem také
obrovsky narostl rozsah činností a povinností
opatrovníka. Opatrovník musí zjistit, zda má
opatrovanec nějaký majetek, ten udržovat, aby
neztrácel hodnotu, zjistit dluhy, řešit je, vyřizovat důchod, dávky, hradit za opatrovance bydlení, vyplácet mu finance pro osobní potřebu,
uzavírat smlouvy – např. na sociální služby,
telefonní služby, energie apod. Opatrovník zastupuje opatrovance v mnoha oblastech podle
rozsahu omezení svéprávnosti s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. Vysvětluje opatrovanci srozumitelně povahu a následky
rozhodnutí, jedná zpravidla společně s ním.
Mnoho úkonů je nutné nechat schválit soudem.
Vím, že se pravidelně účastníš setkání vedení města a zástupců pečovatelské služby
s obyvateli DPPS (domy s poskytováním pečovatelských služeb). Kolikrát do roka tato
setkání jsou a co se na nich řeší?
Setkání se konají na jaře a na podzim, akci
pořádá místní pečovatelská služba „Jubilata
pro osoby potřebující péči Dobřany“, která
spadá pod Diakonii Západ. Setkání se za město účastní starosta Martin Sobotka, místostarostka Lenka Tomanová a dle potřeb a přání
obyvatel DPPS i zaměstnanci města, většinou
Jan Šváb za správu bytů, Michal Pokorný za

Chystá se něco nového pro obyvatele
těchto domů?
V současné době je pečovatelská služba poskytována v pracovních dnech od 7 hodin do
19 hodin, o víkendech a svátcích od 7 hodin do
9 hodin, od 11:30 hodin do 14 hodin a od 17
do 19 hodin. Město Dobřany s Diakonií Západ
pracuje na tom, aby došlo k časovému rozšíření
služby, případně aby byla navázána i další služba,
která by zajistila péči o seniory v době, kdy pečovatelská služba není k dispozici. Nyní lze v případě zájmu využít služby tísňové péče Anděl na
drátě, která je komplexní dohledovou a asistenční službou, poskytovanou 24 hodin denně.

V Dobřanských listech pravidelně informujeme o akcích pro seniory. Mohla bys
přesto shrnout, co se pro ně chystá?
Nejbližší akcí pro seniory bude dne
17. 9. 2019 od 14:00 hodin v Káčku představení „Senior bez nehod“, kterého se zúčastní
dopravní expert Jiří Svoboda. Na této akci bude
představena Mgr. Irenou Kadlčíkovou, krajskou
koordinátorkou Implementace politiky stárnutí na MPSV, „Seniorská obálka“, uveřejněná
v tomto čísle Dobřanských listů. Všem seniorům doporučuji se akce zúčastnit.
Každoročně jsou na podzim Plzeňským krajem v rámci projektu „Informovaný senior“
pořádány přednášky týkající se 2 témat, na
výběr bývá bezpečnost seniorů, první pomoc,
finanční a občanská gramotnost a rodinné
právo. V předchozích dvou letech byly v rámci
projektu pořádány i počítačové kurzy. Všechny
tyto akce jsou pro seniory zdarma. V letošním
roce zatím nabídka od Plzeňského kraje nepřišla, v případě zájmu sledujte Dobřanské listy
a vývěsky ve městě.
V loňském roce bylo v Dobřanech zahájeno
studium Univerzity třetího věku, obor Regionální historie a archeologie Dobřan. Výuka
bude v letošním akademickém roce probíhat
v prostorách jednacího sálu Městského kulturního střediska, zápis do dalšího ročníku proběhl 27. 8. 2019.
Děkuji za rozhovor. Jaroslava Umnerová

www.dobrany.cz
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Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

1
2
3
jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

podpis

telefon

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie ČR
112 Integrovaný
záchranný systém
Město Dobřany

Správa bytů
739 280 800
Pečovatelská služba
Jubilata Dobřany
pro osoby potřebující péči
733 141 900
• telefon: 377 195 831

www.dobrany.cz
www.dobrany.cz |
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Pokyny k vyplnění Seniorské obálky

Seniorská obálka se zabydluje i u nás
Už jste slyšeli o Seniorské obálce?
Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory a zdravotně postižené,
kteří bydlí ve svém domácím prostředí.
Nově pomáhá také v Plzeňském kraji a její
pořízení nic nestojí. Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních
věcí a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E.,
neboli „In Case of Emergency“, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci
v případě nouze. Případů, kdy osamělého
seniora postihnou náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou službu, přibývá,
stejně jako výjezdů hasičů nebo policie.
I lidé v mladším věku jsou často rozrušení,
nesoustředění, dezorientovaní a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si
výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou
pomoc je v této situaci dobře vyplněná
Seniorská obálka.

Doporučujeme, aby byla vyplněna co
nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné
údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché,
formulář obsahově doporučili lékaři zásahových jednotek a postupuje se podle
barev „jako na semaforu“. Co je červené, je
nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitostí seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde
o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léky,
které užívá nebo jméno praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých.
Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné,
aby byl tiskopis po vyplnění složen do tvaru obálky a umístěn na viditelném místě
v domácnosti seniora. Jedná se POUZE
o dvě možnosti - dveře lednice s pomocí
třeba magnetky, nebo vstupní dveře do
bytu zevnitř. Pro připevnění a uchování
tiskopisu můžeme použít i plastovou obálku a oboustranně lepicí pásku.
I když se jedná o zdravotní údaje, jde
o nástroj sociálně zdravotního pomezí.

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Vedle důležitého fyzického zdraví je stejně důležitá psychická pohoda člověka. Při
vyplnění a aktualizaci Seniorské obálky
doporučujeme pomoc rodinných příslušníků, osob blízkých nebo na základě sousedských vztahů – jednoduše při jejich
návštěvách.
Jak se k vám Seniorská obálka
dostane?

Ve spolupráci s krajskou koordinátorkou projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň jsme Seniorskou
obálku přenesli pro Vás i do města Dobřany. Seniorská obálka vychází v tomto čísle
Dobřanských listů, dále bude od 1. 9. 2019
k vyzvednutí v podatelně Městského úřadu v Dobřanech, a to v úředních hodinách.
Seniorskou obálku je možné si vytisknout
i z webových stránek města www.dobrany.
cz. Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale byli s ní připraveni.

Udělena celorepubliková záštita:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019
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Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.
Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Školství, spolky a neziskové organizace

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
srdečně zve děti s rodiči
na akci otevřenou všem dětem

Přijďte mezi nás
aneb
„Z A Č Í N Á M E“
ve čtvrtek 12. září 2019
od 17:00 hodin

Spolek Budulínek srdečně zve

v areálu bývalých kasáren
u klubovny (společný vchod s Budulínkem)

na modelářský workshop pro děti a rodiče
(malé děti za doprovodu rodiče, prarodiče nebo staršího
sourozence, starší děti mohou samostatně)

připraveny jsou sportovní a další aktivity,
výstava kronik a fotografií z činnosti
v klubovně skupiny
vstup na akci zdarma

Moštování ovoce

v klubovně v kasárnách
Termín a čas lze domluvit
s moštující obsluhou.





Neděle 29. 9. 2019 od 14 hodin
V prostorách MC Budulínek
Cena 50 – 100 Kč (dle počtu účastníků)

Informace Zuzka Štychová tel. č.: 725 909 846
Přihlášky do pondělí 23. 9. 2019
(akce je omezena počtem účastníků)

S sebou přezůvky, pracovní oblečení, svačinu a dobrou náladu.

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

Tel.: 605 546 746

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Harry Potter v Újezdu u Plánice 2019

To byl název letošní hry a zároveň náš
dvacátý tábor v Újezdu. V sobotu 29. června
mohli účastníci obdivovat výzdobu základny.
Po ubytování a nástupu následovalo ve velké
síni rozdělení do kolejí - Havraspár, Nebelvír,
Mrzimor a Zmijozel, slavnostní večeře a 1. díl
filmů o Harry Potterovi.
Další den probíhalo studium čar a kouzel morseovka, buzola, barevné spektrum a kouzla Alohomora. Dostali jsme studijní skripta,
šátky v barvách kolejí, kouzelnické hůlky, koště a další věci potřebné ke studiu. Po obědě
jsme hráli hru, jejímž cílem bylo získání strun
v barvách duhy k harfě. Pak jsme šli na koupaliště a bavili se hrou Kámen mudrců. Nejvíc
bodů získal Nebelvír.
Dopoledne vyplnilo škrábání brambor
a další studium. Odpoledne následoval díky
šifrám lov Baziliška a cestou střelba z flusačky, po návratu došlo k zničení prvního viteálu
– knihy Vy víte koho.
Další den byla na programu hra Planety, pokračování studia rostlin, stromů, ohňů, práce
s pilou a věštění z ruky. Pak jsme sbírali přírodniny a bylinky a vařili z nich čaj. Den vyhrál Havraspár.
Ve středu jsme se vydali do Plánice, vlastně
Prasinek, k pozorování mudlů. Po obědě došlo
na výrobu sov, hry na zahradě a na nástupu
prozrazení jmen našich mazlíčků.
Další den jsme na louce hráli „stavíme Bradavice“, pokračovali studiem – uzly, morseovka, šifry a kytky. Po obědě byla stopovačka
a večer diskotéka. Den vyhrál Zmijozel.
V pátek jsme si opakovali znalosti a odpoledne jsme šli na slavnostní otevření místního
koupaliště, kde byla připravena řada aktivit
– střílení, překážky, poznávačky apod., za ně
jsme dostávali odměny. Po večeři v podobě
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opečených buřtů na ohni nás kuchař Petr učil
různá kouzla a triky.
Sobotu, den „vánoční“, vyplnila výroba
bramborového salátu a po obědě nástup, na
kterém hlavní vedoucí L. Nejedlá od hostů převzala dort za 20 let organizace táborů v Újezdu
a besedovalo se nad fotokronikami s vedoucími, kteří jezdili na tábor v uplynulých letech
– Eva Sýkorová, Katka Šrámková a Veronika
Löschová, Zdeněk a Patrik Roulovi, Lukáš a Tomáš Korelusovi, Martin Krýzl. A pamětníky
byli i někteří účastníci tábora, např. Matěj Maday, který přijel už podeváté, z vedoucích Iva,
Lenka, Šárka, Míša a další. Po večeři se uskutečnil vánoční ples a po něm noční hra „bludičky“.
V neděli dopoledne jsme se snažili poznávat věci a suroviny podle hmatu, čichu a chuti,
sehráli turnaj v pexesu a večer šli na stopovačku a pátrali po druhém viteálu – prstenu.
V pondělí jsme plnili disciplíny, jako např.
hod bowlingovou koulí, létajícím talířem skrz
kruh, hod vlaštovkou a další. Odpoledne jsme
luštili zprávu k nalezení dalšího viteálu a pak
hráli hry na zahradě, večer jsme opékali uzeniny a poseděli u ohně.

V úterý byla stopovačka o další viteál a odpoledne soutěž o miss pro děvčata a pro kluky
soutěž o siláka ve 4 disciplínách – zatloukání
hřebíku atd.
Středeční dopoledne se střílelo lukem
a foukačkou, házelo šipkami a míčkem na pavouka. Odpoledne jsme zdobili smaltem krabičky a tašky obrázky pomocí šablon a barvy.
Čtvrtek byl nejdůležitějším dnem, kdy se
mělo rozhodnout, kdo si odnese pohár za
1. místo. Hra byla postavena na luštění morseovky, určení azimutů a další šifře. Jak to
dopadlo? 1. místo Nebelvír, 2. místo Zmijozel, 3. místo Havraspár a na 4. místě skončil
Mrzimor. Dostali jsme vysvědčení, odměny,
společně se vyfotili a tak. Následovalo balení
a večerní pyžamová párty.
Pátek 12. července už jen dokončit balení,
úklid, hry na zahradě, poslední nástup, rozdání
diplomů, odměn a pak oběd a čekání na rodiče.
Další info a foto na www.dobrany.pionyr.cz.
Zapsala: Libuše Nejedlá

Skauti tábořili
u Úterského potoka
Jako každoročně vyrazili skauti v červenci
tábořit k Úteráku. První, chlapecký běh, proběhl ve stylu Star Wars a druhý prožila děvčata jako čarodějnice. Tábor si užilo celkem přes
100 lidí. Počasí bylo v pohodě a oba táborové
běhy se vydařily. Velké díky patří rodičům,
kteří pomohli při stavbě a bourání tábořiště,
podíleli se na přísunu pitné vody a odměn pro
malé táborníky. DÍKY!!!
Doufáme, že si děti užily tábor stejně jako
my a už se těší na příště.
Šíša

Školství, spolky a neziskové organizace

Ohlédnutí za letní činností mladých hasičů

Jako každým rokem tak i letos jsme na začátku prázdnin uspořádali letní soustředění
mladých hasičů, a to opět v Úborsku. Po ubytování jsme se vypravili na prohlídku okolí.
Prošli jsme se na trase Úborsko – Běhařov.
Po návratu jsme se rozdělili do týmů. Prvním
týmem jsou Ohýnci, druzí Trosečníci a třetí
Výsadkáři. Pobyt byl převážně zaměřen na
přípravu branného závodu, který nás čeká počátkem měsíce října. Proto jsme hned druhý
den po rozcvičce a výborné snídani zahájili
nácvik hasičských disciplín, a to střelbou ze
vzduchovky, opakovali jsme si topografické
značky, mapu a buzolu, zdravovědu, hasicí

přístroje, uzlování, překonání překážek pomocí lana, spojování hadic apod. Po poledním
klidu následovala stopovačka a hledání pokladu. Po svačině se rozběhly oddílové souboje
ve spojování hadic a hydrantu. Ještě nám zbyl
čas na oblíbeného „peška“. Po večeři jsme si
zahráli hru Riskuj a hurá na kutě. Ráno jsme
pokračovali v hasičských disciplínách. Po obědě nám vedoucí připravili pořádný výlet. Rozhledna na Svaté Markétě nás lákala již od prvního dne v Úborsku. Trasu 5 km tam a 5 km
zpátky, převýšení 300 m a výšlap 94 schodů
na rozhlednu s nádherným rozhledem zvládli
všichni. Po návratu a krátkém odpočinku jsme
si připravili scénky k táboráku a večer jsme
se pobavili u ohně s opékáním buřtíků. Ráno
jsme začali střelbou ze vzduchovky, pak jsme
si zahráli „Miny“ a „Člověče, nezlob se“ s živými figurkami. Po obědě následovalo shazování
kuželek hadicí a shazování plechovek pomocí
džberové stříkačky. Pak zbyl čas na turnaj
ve vybíjené a večer jsme si zahráli v klubovně „Kufr“. Nejvíc nás pobavila „odezíračka“.
Čtvrtek byl „B“ den. Čekal nás branný závod
jednotlivců i týmů, bazén a večer „bobřík“. Za
braňák čekaly vítěze i medaile. Vodní hrátky
se odehrály v aquaparku ve Kdyni. Bobříky
jsme udělovali dle odvahy. Pro starší byla připravena popůlnoční bojová hra, kterou zvládli
všichni její účastníci. V pátek nás dopoledne
čekaly olympijské disciplíny. Všichni soutěžící
se snažili ve třech pokusech na každé disciplíně dosáhnout co nejlepšího výsledku, neboť

šlo opět o zisk medailí. Po obědě a krátkém
odpočinku přišla na řadu táborová pouť, při
které děti v tzv. sranda disciplínách dobíjely
kreditní kartu na základě svých předvedených
výkonů. Takto získané finance se daly rychle
utratit v táborovém - pouťovém obchodě,
který letos díky našim sponzorům a příspěvkům od rodičů byl opravdu bohatý. Po svačině
jsme se vrhli na přípravu masek na očekávaný
maškarní rej. Letos jsme ho obohatili zábavnými soutěžemi včetně novinky v podobě hry

„podle lýtka poznej táborníka, a to i vedoucího“. Během celého tábora jsme nezapomněli
hrát Jiřky hru „Mrakomora“. Stihli jsme pouze
dvě hry a v obou zvítězili Mrakomoři, kteří
vyvraždili celý tábor. V sobotu jsme si sbalili
věci, uklidili pokoje a čekali jsme na rodiče, až
si nás odvezou. Tábor byl moc pěkný, už se těšíme na ten příští. Letní soustředění bylo podpořeno z Grantového dotačního titulu města
Dobřany.
Helena Dvořáková, vedoucí mládeže

Klubové příměstské tábory

Ani o letošních letních prázdninách Dětský
klub ZŠ Dobřany nezahálel. Od 19. 7. do 30. 8.
probíhaly týdenní příměstské tábory, na nichž
se vystřídalo 68 dětí z 1. stupně naší Základní
školy. Dětský klub byl v provozu od 7 hod do
16 hod. na základně ve školní jídelně a dle programu či počasí v tělocvičně, hale, na novém
sportovišti pod nádražím nebo na veřejných
hřištích či koupališti. Tři tábory byly vedeny
tematicky s bohatým programem zkušených

tovních aktivit. Čtvrtý tábor s tématem Cesta
časem provázel děti různými obdobími a byl
plný zábavných her a plnění úkolů, na celodenním výletě byli účastníci v Mariánských Lázních. Předposlední tábor byl zaměřen na poznávání našeho okolí formou výletů a návštěv
zajímavých míst. Děti se podívaly do Pivovarského muzea v Plzni, do katakomb v Klatovech
nebo na vodní hrad Švihov. Počasí nám ne vždy
přálo, ale děti si všechny výlety a aktivity užily. Zbylé tábory byly zaměřené na odpočinek
a volné hraní, návštěvy hřišť. Vyráběli jsme
i mýdla nebo vařili bramboračku na zahradě
v kotlíku, kterou si děti snědly. Tímto děkuji
všem, kteří se podíleli na tvorbě programů pro
děti a hladkém průběhu celých prázdnin.
Gabriela Klinkovská
lektorů. Šlo o tábor s vědecko-technickým zaměřením, se kterým děti navštívily Techmanii,
dělaly různé pokusy, ale zažily i mnoho spor-
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Příměstský letní tábor na téma „Kouzlo života“

Byl již osmým v pořadí, který pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech ve dnech 5. - 8.
srpna ve své klubovně nejen pro své členy, ale
i ostatní zájemce z řad dětí.
V pondělí po seznámení jsme si hráli stolní
hry, kdy se nám nejvíc líbilo Abalone a Stiga
hokej. Pak jsme si zdobili trička a skleničky
na svícny a vyráběli jsme sovy z papíru. Co
se nám ale z tvoření líbilo nejvíc, byly pískové
obrázky. A abychom jen neseděli, jezdili jsme
na koloběžkách a hráli si s míči. Zajímavý program i na další dny pro nás připravily Medulka, Míša a Ája.
Dopoledne v úterý jsme jeli na výlet do
Plas, kde jsme hráli ve 3 skupinách minigolf

a postupně zdolali všech 18 jamek. V jednotlivých skupinách vyhráli Kristýna, Nina a Tomáš Marek. Moc se nám líbilo i prostředí, kdy
všude kolem nás byla krásná zahradní úprava
a zvířátka nejen umělá, ale i živá, např. sovy,
tygři, opice a další. Po návratu jsme měli ještě
turnaj ve flusačce a opět přišly na řadu koloběžky.
ZOO v Plzni jsme jeli navštívit ve středu.
Tam bylo zvířat mnohem více než v Plasích
a hlavně na větším prostoru, měla i větší výběhy. No a po návratu do klubovny jsme ještě
vyrobili podložky pod skleničky ze starých CD
pomocí samolepicí fototapety a dodělali jsme
do již dříve ozdobených skleniček pomocí písku, mušlí a gelu svíčky. Moc se nám povedly.
Ve čtvrtek jsme jeli do Techmánie, kde
byly oproti minule další nové expozice, a tak
jsme si všechno vyzkoušeli a ani se nám zpět
do klubovny nechtělo. No a před odchodem
domů jsme ještě stihli s pomocí šablon a barev ozdobit látkové tašky tak, abychom je
v pátek mohli vyžehlit a vzít si je domů.
Pátek jsme věnovali opět tvoření. Dokončili jsme tašky, vyrobili smaltovaný šperk,
přívěsky ze smršťovací folie, a zatímco kluci

sportovali, tak si děvčata vyráběla čelenky
ozdobené umělými květinami. Moc se jim povedly. A protože venku bylo velké teplo, tak
jsme sice dali další turnaj ve flusačce a jezdili
na koloběžkách, ale hlavně jsme hráli stolní
hry. Došlo i na hodnocení tábora, předávání
odměn a upomínkových listů a pak už jsme
šli domů. Naše poděkování patří nejen vedoucím, ale i městu, protože větší část nákladů
byla hrazena z Globálního dotačního titulu
města Dobřany, dále firmě Koubovský, která
nám ochotně poskytla autobus na všechny tři
výlety. A když všechno dobře dopadne, sejdeme se zase příští rok.
Za účastníky Libuše Nejedlá

Příměstský tábor MC Budulínek
Druhý červencový týden se potkávaly děti
v klubovně Budulínka. Znovu se sešly prima
děti s chutí něco zažít a být s druhými. Program
byl nabitý, moc jsme neposeděli a rozhodně tahle akční varianta stála za to. Poslyšte poetické
vyprávění Anky s Kačkou, kterému chybí už jen
páteční výjezd na kole na líňské letiště:
V pondělí jsme se potkali
téměř jako před rokem,
někdo přibyl, někdo ubyl,
na výlety zas půjdem.
Představili jsme se hrou,
na Martiňák vyšli,
kreslili jsme obilí
a zpátky zas pěšky šli.
Čekaly nás šišky s mákem,
rajčatová polévka,
potom chvilka odpočinku,
nebyla však pohádka.
Po spinkání na koupání,
u nás v řece koupem se,
ten kdo nechtěl na koupání,
ten tam běhal po louce.
Úterý přiběhlo kvapem,
ráno časně vstáváme,
na dobřanském nádraží
do vlaku si sedáme.
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Rafty a studená voda
naplnily den,
cesty vlakem, autobusem
těší nás tu jen.
Středa - s ní přichází bunkry,
do Stříbra jsme vyjeli,
kus šli lesem, pak silnicí,
a s malým zpožděním přijeli.
Je to rychlý, už je čtvrtek
Jump aréna čeká,
v molitanu jako krtek
salta se mnou metá.
Opět vlakem, cesta domů,
čeká nás tam jídlo.
Pak na úřad zavítáme,
se Snapseedem se naučíme.
Pak bude nějaký čas pauza,
na spaní se připravit,
vzít si kola, spacák, jídlo
a do Budula vyrazit.
Děkujeme rodičům za důvěru, samotným
dětem, našemu skvělému instruktorovi Martinovi a mnohačetnému doprovodu na náročnější akce: Pavle, Blani, Martinovi a Marci
a Renatce za plnění břich v jídelně i na cestách, také Pavlovi a Petrovi za provázení
v bunkrech v Kladrubech.

Velké díky patří i městu Dobřany v podobě
jeho Globálního dotačního titulu.
Děkujeme a snad za rok zas!
Vendulka, Vlaďka a MC Budulínek

Školství, spolky a neziskové organizace / Sport

Letní příměstský tábor s Budulínkem pro prvostupňové děti
aneb „CESTOVÁNÍ ČASEM“

Dobřany

V prvním červencovém týdnu jsme se sešli v Budulínkovi, abychom společně
prožili týden cestování v čase. Hlavním úkolem účastníků bylo pomoci siru Pfuseclovi, ztracenému vynálezci stroje času, pomoci s návratem do jeho století. Ve
velké převaze malých slečen (devět na jednoho mladíka, který si s tím ovšem
bravurně poradil ) jsme společně začali náš týden v době pravěku. Jak nám to
slušelo, můžete vidět na fotografii, kde jsou děti ve svých vlastnoručně vyrobených kostýmech. V pravěku si ještě zkusily vyrobit kost na ozdobu (ze sádrových
obvazů), vysloužily si pravěký zub za statečnost, stavěly přístřešek …… A pak se již
postupně přesouvaly pomocí speciálního časostroje do dalších období z historie
i budoucnosti. Mimo jiné vyjely vlakem na zámek Kozel, soupeřily ve speciálních
sportovních disciplínách, zkusily své táborové praktíky proměnit v mumie, navštívily kino, přespaly v Budulínkovi ….., zkrátka prožily týden plný zážitků. Věříme, že se jim s námi líbilo tak jako nám s nimi, a těšíme se zase příště. 
Za cestovatelský Budulínkový tým ve složení Lucka, Pavla, Martin a Alda přejeme všem hezký začátek nového školního roku a těšíme se na viděnou na některé
z dalších našich akcí.
Podpořeno z Globálního dotačního titulu města Dobřany. Děkujeme!

Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza
I v letošním létě byl Mikroregion Radbuza velmi aktivní a připravil pro děti
z území a blízkého okolí osm turnusů příměstských táborů. Realizace projektu
s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza se uskutečnila díky finanční
podpoře z první výzvy MAS Radbuza, z. s., na prorodinná opatření. Počet přihlášených dětí se oproti loňskému roku ještě zvýšil na 210 obsazených míst. Děti si
mohly během celých prázdnin vyzkoušet tvorbu animovaného filmu, který byl
zaměřen na téma: „Putování skřítka Radbuzáčka“. Nechyběla ani možnost vyzkoušet si velké množství sportů a na přání z loňského roku jsme přidali mimo
juda, raftů a lukostřelby i pasivní sporty, jako šachy a minigolf. V rámci turnusu
zaměřeného na poznávání světa různých kultur si děti mohly popovídat francouzsky nebo anglicky. Na některé dokonce čekalo překvapení v podobě setkání
s dobrovolníky z celého světa (od Mexika až po Japonsko), kteří byli v této době
účastníky workcampu v Kozolupech pod záštitou MAS Radbuza.
Cílem celého projektu, který bude pokračovat i příští rok, je nejen pomoci rodičům školou povinných dětí vyřešit problém jak zaopatřit děti v době letních
prázdnin, ale i poznat území našeho mikroregionu (v letošním roce se do projektu nově zapojily další členské obce, a to Chlumčany a Zbůch). Jelikož
o tento projekt je velký zájem, podařilo se nám získat finanční prostředky v další výzvě MAS Radbuza i na jeho pokračování v letech 2021 a 2022.
Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza

FANDÍTE SPORTU?

Máte ve svém okolí výjimečnou sportovkyni, sportovce nebo tým?
Nominujte je do ankety

„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
OKRESU PLZEŇ-JIH ZA ROK 2019“

Nominanty na ocenění v anketě
„Nejúspěšnější sportovec okresu Plzeň-jih za rok 2019“
zasílejte na adresu: kultura@dobrany.cz do 31. 1. 2020
v těchto kategoriích:
• Družstva: A) žactvo B) dorost C) dospělí
• Trenér roku (bez pořadí)
• Rozhodčí roku (bez pořadí)
• Mimořádný výkon roku
• Masters
• Jednotlivci: A) žactvo B) dorost C) dospělí

Pořadatelem ankety je město Dobřany, město Přeštice,
Plzeňská sportovní unie, ve spolupráci s produkční agenturou Sport-Action.
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 12. března 2020
od 18.00 hodin v sále Městského kulturního střediska Káčko v Dobřanech.
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Noční turnaj v pétanque
Tradiční Noční turnaj v pétanque dvojic jako
vzpomínka na kamaráda Zdeňka Bláhu se hrál
v sobotu 24. srpna na pétanque hřištích ve sportovním areálu Džungle. Kromě domácích milovníků tohoto sportu dorazili přátelé z Plzně,
Klatov a Zavlekova. Dvojice byly rozlosovány do
čtyř základních skupin. Z těch pak dále postupovaly vždy první dvě dvojice.
V A skupině se sešli hned dva favorité turnaje, klatovský Macháček s domácím Khásem
a zavlekovští Hnojský s Křesákem. Ti také své
role potvrdili. V B skupině se čekal postup Hůrky a Rosy z Klatov, ale s nimi, jako překvapení
turnaje, postoupily lady Vodní Újezd Hejretová
s Šebestovou, které těsně porazily překvapení
posledních turnajů, bratrance Štulcovy. Ve třetí C skupině se nejvíce dařilo Matěji a Zdeňku
Hájkovým. V souboji o druhé postupové místo
porazili plzeňští Opálenský s Vopatem domácí
dvojici Zdeněk a Jakub Dubanovi. Ve čtvrté D
skupině se vůbec nedařilo favoritkám Kubové se
Štulcovou, a tak čest rodiny Štulců zachraňovali
Honza Štulc s dcerou Evičkou. Skupinu vyhrály Hůrková s Rosovou z Klatov. Ve dvou semifinálových skupinách se opět hrálo každý s každým. Pořadí
dvojic ve skupině určilo, kdo bude hrát o 1.-2., 3.-4., 5.-6. a 7.-8. místo v turnaji. Obě semifinálové skupiny byly tak vyrovnané, že v každé skupině
měly hned tři dvojice stejný počet vítězství, a tak muselo rozhodnout skóre. To měli v první skupině nejlepší Hnojský s Křesákem, ve druhé byli
bezchybní Hůrka s Rosou. V pozdních nočních hodinách v zápase o vítězství štěstí přálo Hnojskému a Křesákovi. O třetí místo bojovali Honza Štulc
s Evičkou proti Khásovi s Macháčkem. Nakonec přece jen rodina Štulců slavila úspěch, když dvojice favority porazila. Po odehrání zbývajících duelů
dvojice v dosaženém pořadí přicházely a vybíraly si ceny. Dostalo se na každého.					
Zdeněk Duban

Tournoi d´Svijany 2019
V sobotu 3. srpna se na hřištích ve sportovním areálu Džungle konal již letošní pátý turnaj
v pétanque, sponzorovaný restaurací Beseda
pana Radka Baumruka. Na turnaj přijeli kamarádi z Klatov, Nepomuku a Plzně. Ač předpověď
počasí nevěstila nic pěkného, nakonec dopadlo
vše výborně. Pořádně začalo pršet až hodinu po
konci turnaje. Dvojice byly rozlosovány do tří
skupin, z kterých postupovaly dále jen dvojice
na prvních dvou místech. Ostatní hráli turnaj
útěchy. První skupinu, asi nejtěžší, s přehledem
vyhráli Bořánek s Macháčkem z Klatov. Druhou
postupující dvojicí se stali junioři, bratranci Jan
a David Štulcovi. Ti potvrdili, že úspěch v předchozím turnaji nebyl náhodný. Pro Dubana s Kubovou a Korandovou se Štulcovou zbyla jen účast
v turnaji útěchy. Druhá skupina byla vyrovnaná,
postoupili Zdeněk a Matěj Hájkovi s nejmladšími účastníky turnaje Kačkou Baumrukovou
a Evičkou Štulcovou. Pro černé koně turnaje,
Kopejska s Fišerem, zůstala jen účast v turnaji útěchy. Ve třetí skupině, která byla také velice vyrovnaná, se nedařilo postoupit favoritům turnaje
Štulcovi a Švábkovi. A tak skupinu ovládli Khás s Barochem, s nimi postoupili ještě Novotný s Mikoláškovou z Klatov. Z postupujících dvojic vznikly
další dvě skupiny. Vítězné dvojice ze skupin, Bořánek s Macháčkem a bratranci Štulcové, hráli o první dvě místa, druzí ze skupin, Baroch s Khásem
a Hájkovi, o třetí a čtvrté místo. O místo páté a šesté se střetli Novotný s Mikoláškovou a Kačka Baumruková s Evi Štulcovou. Konečné pořadí: 1. Bořánek s Macháčkem, 2. Jan a David Štulcové, 3. Baroch a Khás. Turnaj útěchy vyhráli Duban a Kubová. Protože sponzor byl štědrý, dostal svoji cenu
dle vlastního výběru každý.											
Zdeněk Duban
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Šneci v přípravě
Letní přípravnou fázi jsme odstartovali hned
zkraje srpna. Možná o trochu déle oproti předchozím ročníkům, ale vzhledem k tomu, že jsme
měli dlouhou loňskou sezónu, pak se i delší
pauza doslova nabízela. Tréninkové jednotky
probíhaly vesměs v našem areálu, přičemž vrcholem tohoto letního období byly turnaje na
Kladně 24. 8. a domácí 31. 8. zde v Dobřanech.
Kladenské turné bylo velmi silně obsazené, když jsme se změřili s opravdovou elitou.
Trojnásobný mistr ČR pražský Kert, ČR U20,
Autosklo Pardubice a pochopitelně domácí
Kladno coby poslední extraligový vicemistr
ČR. I my jsme vyrazili do Kladna jako mistři
ČR, jenže druhé nejvyšší soutěže, a sice 1. ligy.
Letos tedy budeme působit v soutěži nejvyšší
– extraligové.
Úroveň je zde „o nějaký ten level“ nepochybně vyšší. Jako nováčci se tedy budeme
muset hodně otáčet.... Republiková konkurence na té nejvyšší úrovni prověří hlavně náš
morál, neboť zde budeme nastupovat v opačné roli, nežli tomu bylo v posledních letech.
Jako outsideři se budeme snažit neprodat tz.
kůži lacino a s tím naším pověstným srdíčkem
v zádech. Nyní se v naší kabině ukáží ti opravdoví sportovci, lídři týmu či klubu. Také platí,
že „slabší kusy odpadnou“.

To bylo takové malé odbočení z kladenského turnaje. V samotných zápasech jsme bojovali jako jeden tým a samozřejmě v rámci
našich možností. Špička ČR je prostě jinde, při
vší úctě k našim kvalitám a možnostem si tento fakt a tuto realitu musíme chtě nechtě přiznat. Před novou sezónou jsme si však řekli, že
do toho půjdeme z drtivé většiny s našimi odchovanci a s hráči, kteří si extraligu vybojovali,
proč to tedy nezkusit???? Ačkoliv jsme v Kladně všechny čtyři zápasy prohráli, ani tohle nás
neodradí v další práci. Mladý tým, kde věkový
průměr je sotva 21 let, se zkrátka prostě pořád učí a nejen tým, nýbrž celý klub. Kdo si tohle nepřizná, nikdy se neobohatí a neposune.
Nejlepší výkon náš mančaft podal s čerstvým mistrem extraligy z pražského Kertu.
V pohledném utkání nás Pražané srazili až
v závěru s konečným výsledkem 2:4 z našeho pohledu. O výsledky nám v této fázi navíc
s „první jakostí soupeřů“ opravdu nešlo. Chtěli jsme, aby se do hry zapojil úplně celý kádr
včetně těch nejmladších, např. 14letý Neumaier či Stránský. Jak zmiňuji, bude, je a byla to
pro všechny velká škola a další zkušenost do
budoucna.
Také turnaj u nás jsme naplánovali záměrně. To abychom si vyzkoušeli i soupeře jiného

ražení. V sobotu 31. 8. se představí v Dobřanech týmy z Litoměřic, Stříbra, ČR Masters, Litic a Karlových Varů. To budou týmy, s kterými
se zaměříme na jiné herní prvky a i v tomto
případě dostanou šanci mladí dorostenci.
Bude to poslední zkouška před ostrými zápasy v extralize mužů, ale i v extralize juniorů.
V obou zmíněných soutěžích totiž budou mít
opět po letech Dobřany zastoupení.
Nová sezóna startuje hned 7. září, kdy muži
i junioři odehrají své dvojkolo právě v Praze
na Kertu. To už půjde o body. Následně týden
na to 14. 9. odehrajeme v naší hale duely s Plzní. 21. 9. přijede do Dobřan k zápasům obou
kategorií (muži, junioři) ústecká Elba. Září zakončíme dalekým výjezdem do Karviné. Inu,
je toho hodně, ale za ty roky nic nového a překvapivého. Hraješ přeci republikové soutěže
a tomu se musí prostě něco obětovat. Tedy
pokud jsi sportovec a máš to rád.
Po čas letních prázdnin mají naše děti hokejbalové volno, ale od začátku školního roku
na to opět vlítneme, to bezpochyby. Proto nyní
zmínka pouze o mužích či juniorech (dorostu).
Také mužská rezerva alias B tým začne svoji soutěž někdy v polovině září. I o této kategorii více v příštím vydání.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

TJ SNACK DOBŘANY
HOKEJBAL
SPORTOVNÍ AREÁL POD NÁDRAŽÍM

EXTRALIGA 2019/20
sobota 14/9/2019

10:30 TJ Snack Dobřany – HBC Plzeň (muži)
13:00 TJ Snack Dobřany – HBC Plzeň (junioři)

neděle 22/9/2019

11:30 TJ Snack Dobřany – Elba Ústí nad Labem (muži)
13:30 TJ Snack Dobřany – Elba DDM Ústí nad Labem (junioři)

Sedící nahoře zleva: Koželuh a Truchlý
Zleva stojí: O. Šlehofer, J. Kovařík, Kobr, Toman, Páv, Čech, V. Šlehofer ml.,
Jánský, trenéři Chamola a D. Kovařík st.
Pod nimi zleva: D. Kovařík ml., Remiáš, Bárta, Ulm, Stránský, hl. trenér
V. Šlehofer st., Škrlant, L. Hrubý a Neumaier
Ležící zleva: Málek a Jásek

Zleva stojí: Málek, J. Kovářík, Páv, Kobr, Toman, O. Šlehofer, Vaníček, Jánský, Hrubý, Čech, Truchlý a trenér Chamola

Zleva v podřepu: Remiáš, Bárta, D. Kovářík, Ulm, hlavní trenér V. Šlehofer
st., Jásek, V. Šlehofer ml., Škrlant, Neumaier, Stránský a trenér D. Kovářík st.
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Sportovní spolek Restart Vás srdečně zve na Den otevřených dveří pro
seniory v Restartu 22. 9. 2019 v 10:00–15:00 hod. na ukázkové lekce
vezměte pevnou sportovní (běžeckou) obuv
a dobrou náladu. Od nás dostanete lahodnou kávičku zdarma.

Moji milí příznivci a přátelé sportu 60+,
jmenuji se Marcela Tomášková, je mi 45 let
a již druhým rokem jsem lektorkou „H.E.A.T.
programu“. Vedu klasické i dětské hodiny
a hlavně hodiny pro seniory. Senioři, všichni
nad 60+, mají u nás výhodnější vstupné. Se zakoupeným ročním členským poplatkem stojí
hodina H.E.A.T. 60+45 Kč a hodina H.E.A.T.
65+25 Kč. Myslím, že potřebujete Vy, ano vy
60+ malinko přesvědčit a popostrčit, že i ve
Vašem věku lze u nás rozhýbat tělo a rozproudit krev. Chůze na stroji není stejná jako procházka venku! Nebojte se, nestyďte se, přijďte
se sami přesvědčit! Budete se cítit skvěle!
Dne 22. 9. 2019 Vás zveme od 10 do
15 hodin do sportovního domu Restart
(Sokolovská 1009 – objekt bývalých kasáren),
kde si můžete vyzkoušet chodící pásy a zeptat se nás na vše, co Vás zajímá. S sebou si

Proč zvolit právě H.E.A.T. program a ne
jiné cvičení?
I přesto, že je podstata tohoto cvičení tak
jednoduchá, má opravdu velké účinky na
náš organismus. Tím, že je chůze pro člověka naprosto přirozená, nemusíte se bát o své
klouby ani páteř. Naopak – tím, že tělo nemusí
odolávat žádným nárazům ze skákání či odporové zátěže z levného chodeckého pásu apod.,
a i přesto je vytvářena pohybová činnost,
kloubní aparát, páteř a svalový aparát dostávají tu nejlepší možnou péči.

SENIOR H.E.A.T.?
Může chodit kdokoliv, nemáme horní věkovou hranici. Právě pro Vás je připravena hodina na míru. Jeto krásných 35 minut chůze pod
mým dohledem a vedením v rytmu písniček
Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, ABBY apod.
Každý z Vás jde sám za sebe podle vlastních
možností. Chůze je přeci nejpřirozenější pohyb!
Skladba hodiny SENIOR H.E.A.T.:
5 minut na zahřátí a rozchození, 20 minut
chůze v rytmu hudby, kdy v některých hodinách

simulujeme chůzi do kopce, 5 minut hudby na
zklidnění srdce a 5 minut závěrečný strečink,
lehké protažení svalů! Nemusíte se ničeho bát…
Znovu říkám, stroj jde tak, jak jdete vy.
Na závěr ještě připojuji pár slov od mých
seniorek, které jsem poprosila o pár postřehů
a jejich pocitů z našich SENIOR H.E.A.T. hodin.
Jaroslava K.: „Na Senior chodím od dubna
2018 a užívám si každou půlhodinu, oblíbila jsem si jak H.E.A.T., tak i půlhodinky BOSU
a naši super lektorku Marcelku! Věřte, věk nerozhoduje, jen udělat první krok! Pojďte, udělejte ho taky!!!“
Libuše T.: „JE TO NESKUTEČNÉ! Na Senior
chodím už rok a půl a je to fajn, nikdo vás nežene do extrémů, jdete podle svých sil a možností. Jsem ráda, že jsem překonala obavy a stud
a začala chodit. Jen je škoda, že nás nechodí
víc. Když někoho lanařím, většinou slyším, že
radši chodí venku, to já taky, ale H.E.A.T. je prostě něco jiného. Na procházky v přírodě je i tak
dost času.“
Eva H.: „Po první hodině jsem se cítila uvolněná, lehká, zdálo se mi, že se vznáším. Bylo
to pohlazení na duši, že budu dělat pro sebe
a své tělo něco dobrého. A začala jsem zkoušet
v Restartu i jógu a další pohybové aktivity. Děkuji všem holkám!“

Tenisový turnaj Dobřany Open
Ve dnech 13. - 14. července proběhl na tenisových kurtech TJ Dobřany celostátní turnaj
mladších žáků a žákyň Dobřany Open. Účast
byla hojná, celkem se přihlásilo 32 dětí nejen
z Plzeňského, ale i z Karlovarského, Ústeckého
kraje nebo z Prahy. Přestože předpověď počasí
slibovala déšť, prognózy se nakonec nenaplnily a děti si užily příjemný sportovní den. Na
stupních vítězů nechyběli zástupci z Dobřan.
Z chlapců zvítězil Matěj Fejka, který sice hraje za
TK Slavia Plzeň, ale v Dobřanech bydlí a také na
zdejších kurtech trénuje. Mezi dívkami skončila
na 2. místě Nella Samešová z TJ Dobřany. Nad
její síly byla ve finále jen Sofie Marešová z Lokomotivy Plzeň. Ve čtyřhře se Nella Samešová
radovala z vítězství společně se Sofií Marešovou,
mezi chlapci zvítězila dvojce Václav Vilt ze Škody
Plzeň - Adam Novotný ze Sokolova.
Celá akce se podle rodičů dětí i pořadatelů
velmi povedla, podařilo se nám sehnat spoustu
krásných cen pro děti (od Českého rozhlasu Plzeň, Městské policie Plzeň a města Dobřany), všichni si to moc užili, nebyl sebemenší problém. Ještě
jednou děkujeme za ceny od města, Láďovi za občerstvení, klubu TJ Dobřany za podporu.
Andrea a Petr Samešovi, organizátoři
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Evropský pohár ve fourcrossu 2019

Cyklistická sezona je v plném proudu, a tak
se o druhém srpnovém víkendu na Šlovickém
vrchu konal šestý závod seriálu Evropského
poháru ve fourcrossu.
Tradičně byl tento závod spojen s Dual slalomem a tradičně na tento závod pršelo. Bikeři ale
nejsou z cukru, a tak se pustili do boje i za deště. Z oblíbené rychlé a zábavné dráhy se rázem
stal pravý opak. Do finále se nakonec probojoval
Petr Pala z Jablonce a domácí Tomáš Brožík. Více
sil měl ve finále Petr Pala. Na stupních vítězů
tyto jezdce ještě doplnil David Spurný z Přerova.
To hlavní se ale odehrávalo v neděli. Pořadatelé si zřejmě vyprosili počasí, protože nedělní
předpověď hlásila jasno a 30 stupňů. Všichni
si tak oddechli a s chutí se pustili do tréninku.
Na startovní listině bylo vidět mnoho zahraničních jmen v dětských kategoriích až po účastníky letošního mistrovství světa v kategorii Elit.
Během tréninku trať vyschla, a měla tak ideální
podmínky pro závod. Po kvalifikačních jízdách,
které hodně napověděly, jak a komu trať sedí
nejlépe, se rozjely základní jízdy. Už v těchto
jízdách si jezdci nic nedarovali a bojovali o každý metr na dráze a o nejlepší pozici do finále.
V nejmladší kategorii do 15 let si vybojoval
první místo Filip Okurka z Jablonce. V nejpočetnější kategorii Hobby byl favoritem domácí
Michal Brožík. Po první jízdě to spíše vypada-

lo na roli diváka, ale pak splnil svou roli, a dojel si tak pro vítězství.
V kategorii Elit na tom byl stejně stavitel
trati a pořadatel závodu Tomáš Brožík, který
už v kvalifikaci ukázal, že zná na domácí trati
každý kámen, a s přehledem ji vyhrál. Pokračoval tak i v základních jízdách až do finále.
První čtyři jezdci z kvalifikace se dostali i do
finále, dva z toho přijeli rovnou z mistrovství
světa. Lépe obsazené finále už být nemohlo.
Finále je odstartováno a jezdci se řítí do
první zatáčky, z které vyjíždí po lehkém kontaktu domácí jezdec, po první sekci skoků si
tvoří náskok a žene se do cíle jako první. Za
Tomášem Brožíkem dojíždí druhý Petr Pala,
třetí Daniel Anger z Německa a čtvrtý po kontaktu David Spurný.
Po závodech proběhl ještě krátký meeting
se zahraničními jezdci a jejich ohlasy na závod a hlavně na dráhu byly velmi pozitivní.
Budeme tedy doufat, že příští rok nám hlavní
pořadatel udělí nejvyšší úroveň závodu, a to
Gold event. Budeme také doufat ve větší účast
místních diváků v příštím roce!
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu
Dobřany, TJ Dobřany a dalším lidem, kteří
nám s touto akcí pomáhají. Vážíme si toho
a děkujeme! Na shledanou za rok.
Oddíl fourcrossu

SSK Dobřany

Dovolte mi, abych Vás touto formou informoval o dění na naší dobřanské střelnici
a akcích Sportovně střeleckého klubu Dobřany. Na jaře tohoto roku jsme pořádali tři plánované akce.
Dne 28. 4. proběhla soutěž Dobřanská mířená ze samonabíjecích pušek vz. 58. Třípolohová střelba (leh/klek/stoj) na 50 m do redukovaného terče „nekrytě ležící figura s kruhy“.
Dne 11. 5. pořádal střelecký klub společně
s panem Martinem Ebelenderem akci Dobřanská historická kuše. Jednalo se o střelbu
na vzdálenost 25 m na mezinárodní pistolový
terč historickou kuší.
Dále byl dne 1. 6. na střelnici uspořádán závod LOS (lidová obranná střelba) - Dobřanská
puška. Jednalo se o čtyři praktické situace,
které po odstartování musí závodník vhodným způsobem a dle pravidel odstřílet. Akce
LOS - Dobřanská puška a Dobřanská kuše byly
pořádány za přispění MKS Dobřany.
Tímto bychom chtěli MKS za podporu našich aktivit na střelnici poděkovat. Také na
podzim máme připravený plán. Na den 20. 10.
chystáme soutěž LOS - Dobřanská kapesní
pistole a po ní další dvě akce, u nichž ještě
upřesníme datum a další detaily. Všechny informace pravidelně zveřejňujeme na stránkách klubu - sskdobrany.wz.cz.
Na závěr bychom rádi poděkovali vedení
města a panu starostovi za snahu zkvalitnit
zázemí střeleckého sportu v Dobřanech. Plánovaná výstavba moderní víceúčelové střelnice by mohla být velkým přínosem městu
Dobřany, střelecké veřejnosti, závodníkům
rozličných střeleckých sportů, ale i například
profesionálům z řad armády a policie.
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark

Pozvánka na cyklovýlet!
V sobotu 21. 9. se uskuteční tradiční cyklovýlet ze Špičáku do Dobřan. Na Šumavu se přepravíme vlakem a následně pak pojedeme do Dobřan

na kolech. Trasa je cca 90 km a patří mezi ty lehčí. Vede převážně po rovině při řece Úhlavě. Pokud máte zájem o atraktivní vyjížďku, kontaktujte,

prosím, jednoho z pořadatelů akce na tel. +420 603 872 821 Josef Hájek, nebo +420 721 713 079 Josef Polívka. Zajistíme pro Vás lístky na přepravu kol a ostatní náležitosti spojené s cestou na Špičák. Těšíme se na Vaši účast.			

Josef Hájek a Josef Polívka
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Sport / Klub českých turistů, odbor Dobřany

Fotbal – rozpis
mistrovských utkání
PODZIM 2019

Turisté zvou na XXXVII. ročník pochodu
Dobřanská 50

Víkend 6.–8. 9. + středa 11. 9.
6. 9. 16:30 mladší přípravka – Radkovice
8. 9. 10:00 dorost – Mýto
8. 9. 17:00 muži "A" – Kasejovice
11. 9. 17:00 mladší žáci – Přeštice

Víkend 13.–14. 9.
13. 9. 16:00 starší přípravka – Chotěšov "B"
14. 9. 11:30 muži "B" – Merklín "B"
14. 9. 13:30 starší žáci – Chlumčany

Víkend 20.–22. 9. + středa 25. 9.
20. 9. 16:30 mladší přípravka – D. Lukavice
22. 9. 10:00 dorost – Švihov
22. 9. 16:30 muži "A" – Horažďovice
25. 9. 17:00 mladší žáci – Žákava
Víkend 27.–29. 9.
27. 9. 16:00 starší přípravka – D. Lukavice
27. 9. 16:30 mladší přípravka – Vstiš
28. 9. 11:00 muži "B" – Mantov
28. 9. 13:00 starší žáci – Radkovice
29. 9. 10:00 dorost – Nepomuk
29. 9. 16:00 muži "A" – Křimice
Středa 9. 10.
9. 10. 17:00 mladší žáci – Spálené Poříčí
Víkend 11.–13. 10.
11. 10. 16:30 mladší přípravka – Merklín
12. 10. 10:30 muži B – Líšiná
12. 10. 12:30 starší žáci – Stod
13. 10. 10:00 dorost – Žákava
13. 10. 15:30 muži "A" – Chotěšov
Pátek 18. 10. + středa 23. 10.
18. 10. 16:00 starší přípravka – Vstiš
23. 10. 17:00 mladší žáci – Dvorec
Víkend 26.–27. 10.
26. 10. 9:30 muži "B" – Hradec "B"
26. 10. 11:30 starší žáci – Klášter
27. 10. 10:00 dorost – Blovice
27. 10. 14:30 muži "A" – Vrhaveč
Neděle 10. 11.
10. 11. 14:00 muži "A" – Bolešiny

Jako každý rok tak i letos pořádáme dne 21. 9. 2019 Dobřanskou padesátku. Po bohatých zkušenostech z minulých ročníků jsme přistoupili na několik změn.
Zejména jsme upravili a zkrátili pěší trasy. Pro pěší turisty volíme trasy tak, aby poznali okolí
Dobřan, a chceme je provést atraktivními místy našeho regionu.
Připravili jsme tři pěší trasy:
Trasa č. 1 – 6 km – Martinská stěna
Trasa č. 2 – 12 km – Šlovický vrch + Martinská stěna
Trasa č. 3 – 35 km – Křížový vrch
Co se osvědčilo v loňské Dobřanské 50, letos opět zařadíme:
Psí stopou – páníček absolvuje se svým psem trasu: 6 km, 12 km, 35 km
Toulavý kočárek – defilé kolem náměstí
Na Martinském vrchu jsme umístili kontrolní stanoviště spolu s malým občerstvením.
Cykloturistika: trasy 10–100 km
I zde jsme učinili několik změn. Této akce se mohou zúčastnit jak rodiny s dětmi, tak silniční
i horská kola.
Každý účastník obdrží na startu příslušnou mapku (vzhledem k zvolené disciplíně) s popisem trati.
Moc se těšíme na vaši účast.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
výbor KČT Dobřany
KČT – odbor Dobřany ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Dobřany pořádá

XXXVII. ročník turistického pochodu

DOBŘANSKÁ 50
21. září 2019

1. pěší turistika: trasy 6 km, 12 km, 35 km
2. cykloturistika – silniční a horská kola: trasy 10–100 km
3. pochod se psem: trasy 6–35 km (viz pěší trasy)
4. toulavý kočárek: defilé kolem náměstí
Start–cíl:

Fotbal
rozpis utkání
FC Viktoria Plzeň
7. 9. 11:00 dorostenky – FK Teplice
15. 9. 13:00 ženy – Lokomotiva Brno H. H.
19. 10. 11:00 ženy – SK Slavia Praha
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pěší + psi + cyklo od 7:00 do 16:00 hod. v hotelu Modrá hvězda
toulavý kočárek v 10:00 hod. na náměstí „u kapky“, defilé kolem náměstí
Startovné: rodinné 30 Kč, dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč, kočárek 10 Kč, pes 10 Kč
Odměna: pamětní list, malé občerstvení, pro kočárky a psy zvláštní cena
Kontrola: pěší turistika – kontrola + občerstvení v lesoparku Martinská stěna
psy a kočárky vyhodnotí porota

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
SPONZOŘI: FIRMA RINGFEDER  DOBŘANSKÉ PEKAŘSTVÍ  ŘEZNICTVÍ DOBŘANY  PRODEJNA JABLÍČKO

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Pochod ve sváteční den

Turisté vás zvou
3. září
Králův Dvůr – Popovice –
Koněpruské jeskyně – Zdice
Odjedeme vlakem z Dobřan
v 6.39 do Plzně, odtud v 7.20
do Zdic a dále v 8.22 do Král. Dvora Popovice
– příjezd v 8.26. Z žel. stanice KD Popovice
vyjdeme na trasu: Koněpruské jeskyně –
Koukolova hora – Zdice. Zpět vlakem ze Zdic
v 15.02 do Dobřan (příjezd v 16.05). Délka
trasy 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. září
Kolem Švihova
Odjedeme vlakem z Plzně v 7.50, z Dobřan
v 8.06 do Švihova. Půjdeme po vrstevnici kolem Bělče zpět do Švihova. Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jirka Nový.

Náš turistický klub je složen z členů, převážně seniorů, jejichž věk se pohybuje kolem 70 let
věku, mnohdy i mnohem víc. Proto jsme pro členy, kteří již nemohou absolvovat delší vycházky,
uspořádali krátkou vycházku v okolí Dobřan. K tomuto účelu jsme využili areál „Martinská stěna“,
kde jsme se společně sešli, spolu jsme pobesedovali, zavzpomínali na staré časy apod. Mysleli
jsme i na ty, kteří nemohou takovou cestu ujít, a pro ně jsme využili služeb pana Brady, který
zajistil přepravu na místo samé – Martinskou stěnu. V cíli bylo pro všechny účastníky připravené
pohoštění.

10. září
Vyznačení tras na Dobřanskou 50 2019
Sejdeme se v 8.30 v klubovně KČT Dobřany.
14. září
Vyznačení tras na Dobřanskou 50 2019
Sraz v 8.30 v klubovně KČT Dobřany.
17.–19. září
Třídenní pobyt Tiské stěny
21. září
Dobřanská 50
24. září
Likvidace značení Dobřanská 50
Sraz v 8.30 v klubovně KČT Dobřany.

28. září
Country den v Plzni
Odjedeme vlakem v 9.27 z Dobřan do Plzně na
hl. nádraží. Odtud půjdeme při řece Radbuze
k místu konání – DEPO. Odjezd vlakem zpět
dle ukončení koncertu. Vedoucí Jirka Nový.

Náš dík patří všem, kteří se na této akci podíleli.
Závěrem: Je třeba i těm našim členům, kteří se nemohou aktivně podílet na naší činnosti,
umožnit, byť krátkodobý pobyt mezi námi, a ubezpečit je v tom, že jsou stále součástí našeho
kolektivu a že s nimi i nadále počítáme.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

1. října
Z Chocenic do Letin
Odjedeme busem z Dobřan od čerp. stanice
v 6.50, dále v 7.15 z Plzně - CAN busem do
Chocenic. Odtud jdeme po cyklostezce č. 2145
až ke styku se silnicí – rozcestí „Jezevčí skála“,
přejdeme na zelenou TZ - vyhlídka „Bzí“, dále
po zelené TZ na vyhlídku do Letin. Odjezd busem z Letin v 14.15 nebo 14.38. Délka trasy
8 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme za každého počasí.

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika / Napsali jste nám
Vzpomínka
Dne 18. 9. 2019
uplynou 4 smutné roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Bittnerová.

Vzpomeňte s námi. Rodina.

Vzpomínka
Dne 17. 9. 2019
vzpomeneme nedožitých 100. narozenin
pana Františka Wintera.

Za tichou vzpomínku děkuje syn František,
vnučka Lenka s manželem Martinem, vnuk
Michal s manželkou Danou a pravnoučata
Martínek, Tomášek, Eliška a Tereza.

Vzpomínka

Na Hedčanském hřbitově tichým spánkem spíš,
domů se nám, tatínku, nikdy nevrátíš. Na hrob
za Tebou chodíme, vzpomínkou na Tebe myslíme.

Dne 14. 8. 2019 uplynul rok,
co nás navždy opustil tatínek, dědeček,
bratr, kamarád a člen ČZS Dobřany,
pan Vladimír Bazika z Dobřan.

Dne 23. 9. 2019 by oslavil 70. narozeniny.
S láskou vzpomíná syn Vladimír a přátelé.

Vzpomínka

Dne 14. 8. 2019 uplynul rok,
kdy od nás navždy odešel
pan Miloslav Kolář.

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a rodina.

Vzpomínka

Dne 12. 9. 2019 by se dožila 71 let
paní Marie Vaculová.
Vzpomíná rodina.
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Kruháč nebo fontána
Křižovatka v Dobřánkách nebyla podle nás, místních, tak problémová, aby se tu musel stavět monstrózní kruhový objezd. Kdo tudy projde
či projede, kroutí hlavou, proč se to zde staví, protože jsou to vyhozené
miliony. Pan projektant asi Dobřánky neviděl, nebo je moc dobře neznal, zřejmě dostal podklady a kreslil tzv. „od stolu“. Zřejmě neví, že tu
bydlí maminy s malými dětmi a ty se nemají pěšky jak dostat do města
přes ten „tankodrom“. Stejně tak i cyklisté. Cesta po trase před pivovarem zahýbající do úzké uličky mezi zahradami po dezolátních schodech a pak loukou je v dešti vyložená slast. Tady by se pro nás hodila
již dávno zaniklá visutá dráha pro vozíky s uhlím z šachty. Chodníků se
sice u nás dočkáme, ale při lijáku bude vykoupané i mimčo v kočárku,
protože co teče z Kamínku, je široká řeka a kanály to neberou. Voda
svedená z okapů do trubek a trativodů o průměru 20 cm, které se časem zanesou, způsobí podmáčení našich domů. Už nyní stačí, že nám
padá doma omítka a praskají zdi „díky“ vibrujícím válcům na stavbě
kruháče. Pořizují se o tom sice snímky, ale dočkáme se někdy opravy?
Bylo nám řečeno, že ano, ale u stoletých domů to zřejmě bude velký
problém a hodně výmluv. Doufáme, že si pan projektant přijde stoupnout i v dešti na bezpečný chodník, vedle kterého jezdí kamiony plně
naložené dlouhými dřevěnými kládami. I dobřanský investiční technik
pan Milota v Dobřanech se přikláněl k tomu, aby byl obnoven chodník
u domu č. 454. Děkujeme za fontánu a (ne)klid v Dobřánkách. Podle
nás přinese nový kruhový objezd jen větší dopravní komplikace. Chtěli
jsme plyn a už nyní jsme otráveni.
Eva Karásková, Dobřánky

Dobrý den do Dobřan
Navštěvuji s rodinou letní kino v Dobřanech a nestačím se divit. Taková nádherná záplava květin v kuželech, ale i na sloupech veřejného
osvětlení nejen na náměstí, ale i v přilehlých ulicích, na radnici, květinové záhony, to je k neuvěření. Jelikož jsem taky milovnicí květin, vím,
co to dá práce a určitě nemalé finanční náklady, ale oceňuji práci zejména vaší zahradnice a pracovníků technické údržby. Té práce v letošním
horkém roce! Vaše vyhlášená soutěž o nejkrásnější okno nebo balkón
by u mě měla jasného vítěze - Město Dobřany! A to nemluvím o dalších
moc pěkných projektech města. Stále sleduji dění ve městě, i když už
nejsem jeho obyvatelkou. Oceňuji práci zastupitelů města, kterou dělají
určitě ze srdce a s rozumem, dále spolupráci se spolky, kulturní činnost
i práci Mikroregionu Radbuza a další a další věci.
Začala jsem s květinovou výzdobou a musím se k ní vrátit. Včera jsem
navštívila Přeštice a nestačila jsem se divit, ale z opačného důvodu.
Všechny betonové truhlíky, které se nachází na rozpálené ploše okolo
náměstí, byly zasypány kulatým kamením (zřejmě ozdobným). Po květině na náměstí ani památky (snad kromě záhonu u České pošty a pár
ploch se zelení u kašny) - jaký je to obrovský rozdíl!!
Všem přeji hodně zdaru v jejich práci.
Věra Petrželková, Lužany

Poděkování
Děkuji Městské knihovně v Dobřanech, jmenovitě paní Kubelkové,
za schopnost a ochotu sehnat i nedostupné knihy.
Kateřina Košťáková

Pozvánky na akce v okolí

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení  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.

Řádková inzerce

 
ANGLIČTINA - Individuální i skupinová výuka, tel. 724 015 347,

www.anglickyjazyk.net

 
DOMÁCÍ CUKROVÍ. Nabízíme zákusky, cukroví na svatby

a oslavy, svatební koláčky, chodské koláče, řezy a narozeninové
dorty. Kontakt: +420 775 223 640, domacizakusky@email.cz

www.dobrany.cz
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CMB

Ceramic Magic Ball

Půjčovna
- stavebních strojů
- zahradních strojů
- hobby
www.pujcavrat.cz
petr.rezac@email.cz

Petr Řezáč
Vodní Újezd
608 701 409

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2019
út 17. 9.

st 18. 9.

po 23. 9.

po 30. 9.

9 – 12

14 – 17

14 – 17

14 – 17

čt 3. 10.

st 9. 10.

st 16. 10.

po 21. 10.
pá 25. 10.

14 – 17

14 – 17

14 – 17

14 – 17
9 – 12

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

1. – 15. 9. 2019 ZAVŘENO
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Nabídka zájmových činností v roce 2019/2020
ZÁJMOVÉ KROUŽKY (KURZY)
ZŠ DOBŘANY 2018/19
Kroužky budou zahájeny v týdnu od 16. 9. 2019. Přihlášení do
kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na 2. stupni ZŠ od 7:00 do 15:30 hodin, příp. telefonicky
377 972 515. Poplatky jsou na celý školní rok, platební příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro
některé kroužky budou příležitostně doplněny (dle
rozvrhu vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků)
začátkem září na plakátcích ve škole.
Kroužek č. 1

Vaření pro začátečníky
Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč
Pozn.: Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho
i uvařit... V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.
Kroužek č. 2

Vaření pro začátečníky
Vedoucí: Šístková
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč
Pozn.: Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho
i uvařit... V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.

Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených
Kroužek č. 7

Matematika pro 9. ročník
Vedoucí: Rada, Konšalová, Saláková
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků

Šachy

Kroužek č. 4

Pohybové hry
Vedoucí: Škarda
Kdy: středa 14:00 – 15:00
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 760 Kč
Pozn.: V případě zájmu lze otevřít dva kroužky –
14:00 – 15:00 pro 1. a 2. roč. a 16:00 – 17:00 pro
4. a 5. roč. (přesnější informace budou na letáčcích
či upřesníme přímo přihlášeným dětem).
Kroužek č. 5

Zumba
Vedoucí: Š. Tomanová
Kdy: úterý a čtvrtek 19:00 – 20:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených
Kroužek č. 6

Cvičení žen
Vedoucí: Z. Tomanová
Kdy: pondělí 19:00 – 20:00, čtvrtek 20:00 – 21:00

Vedoucí: L. Nejedlá, tel. 603 112 996
P. Mašková, tel. 604 676 594
Kdy: čtvrtek 16:00 – 18:00
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014
Cena: 450 Kč/rok
Náplň:	pravidelní činnost + 1x za 14 dnů výtvarná
(volnočasový klub Dominik i pro nečleny –
zdarma)

Kroužek č. 8

3D modelování

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

Vedoucí: Hajšman, Palkoska
Kdy: 14:00 – 15:00 a 16:00 – 17:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 760 Kč

Vedoucí: David Šmůla, tel. 730 976 203
Karel Ryšavý, tel. 603 211 810
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
Pro: děti od 1. třídy do 15 let
Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00
Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 12. 9. 2019 v klubovně

Kroužek č. 9

Keramika
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: sobota 13:00 – 17:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu zájemců
Kroužek č. 10

Florbal pro dívky 6. – 9. ročník
Vedoucí: Kouřil
Kdy: pátek 14:00 – 15:30
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 870 Kč

Kroužek č. 3
Vedoucí: Hrdlička
Kdy: středa 15:00 –16:00 (případně bude ještě upřesněno na plakátcích dle počtu přihlášených žáků)
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 740 Kč

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY

Kroužek č. 11

Výtvarný – kreslení
Pro: 1. – 5. ročník
Vedoucí: Klinkovská, tel. 733 395 711
Kdy: pondělí 15:30 –17:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 340 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkovská dítě převede přímo na kroužek.
Mgr. Jana Šindelářová, koordinátorka ZČ

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
Pro: děti od 7 do 15 let
Kdy: pondělí – chlapecký oddíl
Jan Smola „Taťka“, tel. 603 868 328
– mladší (5/6 – 11 let) 16:00 – 17:00
– starší (12 – 15 let) 17:00 – 18:00
středa – dívčí oddíl
Věra Šístková „Šíša“, tel. 604 470 501
– mladší (5/6 – 11 let) 16:00 – 17:00
– starší (12 – 15 let) 17:00 – 18:00
Kde: klubovna na Ostrově – u Žabáku
Náplň:	možnost využití volného času pro děti,
o letních prázdninách 14denní tábor v Trpístech u Úterského potoka, fyzický a duševní rozvoj dětí, poznávání přírody a manuální zručnost,...

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448
Pro: děti od 1. třídy
Kdy: 1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: klubovna v objektu ČOV v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků,
v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 24. 9. 2019 v 16:00 hodin
v klubovně
1. vycházka: 21. 9. 2019 v 8:00 hodin od klubovny

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910
Pro: děti ze 2. – 4. tříd
Kdy: čtvrtek, 16:00 hodin
Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495
Pro: děti z 5. – 9. tříd
Kdy: pátek, 16:00 hodin
Kde: hasičská zbrojnice v Dobřanech
Cena: 500 Kč/ rok
Náplň: výcvik a zvládání základních hasičských dovedností, výchova mladých hasičů, účasti na soutěžích, letní soustředění, atd.

TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)
děti od 8 do 18 let (Tenisová škola)
individuální příprava pro hráče od 7 do 99 let
Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.
Informace: Mgr. Pavlína Naslerová, tel. 702 063 002
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz
Přihlášky do 15. 9. 2019
Přihlášky ke stažení na: www.dobrany.tenishala.cz

www.dobrany.cz
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Nabídka zájmových činností v roce 2019/2020
BUDULÍNEK, z. s.
Aktivity pro děti i dospělé
pro období září – prosinec 2019

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (herna – Spolkový dům)
Klub medvíďat
– dopolední program v herně s pohybem, hraním,
říkankami...
Pro: děti ve věku cca 1,5 – 2,5 roku s rodiči
Kdy: pondělí 9:00 – 11:00
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: K. Konšalová, tel. 724 701 115
Začínáme 9. září 2019

Klub myšiček
– dopolední herna s krátkým programem (cvičení,
básničky, písničky...)
Pro: děti ve věku cca 1 – 2 roky s rodiči
Kdy: středa 9:00 – 10:30
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: M. Holerová, tel. 736 611 303
Začínáme 18. září 2019

V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších
informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech.
Provoz MC je přerušen během státních svátků
a školních prázdnin – v případě změn – individuální domluva s lektorkami jednotlivých aktivit. V prosinci končíme aktivity v týdnu od 9. do
13. prosince.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce – aktuální informace na webu, FB, ve vývěsce a v Dobřanských listech.
Informace k placení dostanete od svých lektorek, preferujeme bezhotovostní platbu na náš účet.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC
získáte na webu www.mcbudulinek.webnode.cz,
www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce,
v Dobřanských listech, v případě dalších dotazů možno též volat na tel. 720 021 961, 607 841 079 Pavla
Adamcová, e-mail: pavla.adamcova@mcbudulinek.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!
Lektorky a lektoři Budulínek, z. s.

SPORTOVNÍ DŮM RESTART – R.S.T. z. s.
Kde: Sokolovská 1009 (bývalá kasárna)

BABY FIT
Pro: děti 10 – 36 měsíců s rodiči
Kdy: pondělí 10:00 – 11:00, středa 16:00 – 17:00

POLE FITNESS DANCE GIRLS
Pro: děti 9 – 15 let
Kdy: pondělí 16:00 – 17:00 (začátečníci)
pondělí 17:00 – 18:00 (pokročilé)

JUMPING KIDS
Pro: děti 5 – 13 let
Kdy: úterý 16:15 – 17:00

POLE FITNESS DANCE GIRLS
Pro: děti 9 – 15 let
Kdy: úterý 17:00 – 18:00 (začátečníci)

KIDS FIT
Pro: děti 5 – 12 let
Kdy: středa 17:00 – 18:00

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna – Spolkový dům)
Hýbánky pro radost
– pohybové aktivity za doprovodu hudby, tanec,
zpívání, básničky i tvoření pro holčičky
Pro: děti ve věku cca 4 – 4,5 roku bez rodičů
Kdy: středa 16:30 – 17:30
Cena: 550 Kč
Informace a přihlášky: M. Holerová, tel. 736 611 303,
Anna Vítková
Začínáme 16. září 2019

Kde: tělocvična I. stupeň ZŠ
Cena za 13 lekcí: 450 Kč
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Zahájení: čtvrtek 19. 9. 2019 v 19:00 hodin
Na hodinu si přineste: podložku, sportovní obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Hodina bude kombinace salsa aerobiku (30 min)
a pilates+rehabilitační cviky na záda (30 min).
Kontakt: Martina Rakus, tel. 725 562 243

DANCE FOR KIDS
Pro: děti 5 – 10 let
Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00

BOX FOR KIDS
Pro: děti 6 – 14 let
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:00

DĚTI V POHYBU
Pro: děti 3 – 6 let
Kdy: pátek 16:00 – 17:00

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
ODPOLEDNÍ AKTIVITY
(POZOR!! nový prostor Sokolovská 1010 – proti
služebnímu vchodu do Káčka)
Cvičení s Budulínkem
Pro: rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky
Kdy: pondělí 17:00 – 18:00
Cena: 550 Kč
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174
Začínáme 16. září 2019

Pro: děti od 4 do 9 let
Kdy: pondělí 16:15 – 17:15
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Cena: 900 Kč
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Náplň: základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her,...
Začínáme 9. 9. 2019.

DOBŘANSKÁ JÓGA
Cvičení s liškou
Pro: předškolní děti ve věku 4 – 6 let bez rodičů
Kdy: středa 17:00 – 18:00
Cena: 500 Kč
Informace a přihlášky: P. Adamcová, tel. 720 021 961
Začínáme 25. září 2019

Na vlně pohybu
– cvičení a tančení pro zpevnění těla pro dospělé
Kdy: středa 18:30 – 19:30
Cena: 700 Kč
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107
Začínáme 18. září 2019
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DYNAMICKÁ JÓGA
Kdy: pondělí 17:30
FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Kdy: pondělí 18:30
HATHA JÓGA
Kdy: středa 19:00
TVŮRČÍ TANEC
Kdy: středa 18:00
KUNDALINI JÓGA
Kdy: sobota 8:15
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Začínáme 9. 9. 2019.

H.E.A.T. program ZŠ KLUB
Pro: děti 6 – 13 let
Kdy: středa 12:45 – 13:20
Děti 12 – 15 let jsou vítány na všech skupinových
lekcích dle rozvrhu.
Kontakt: recepce – 607 479 947, provoz – 724 985 191,
heat.dobrany@seznam.cz
http://heat.dobrany.eu/
https://heatdobrany.isportsystem.cz/ (zde můžete
online rezervovat místo pro své dítko)
https://www.facebook.com/heat.dobrany/

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Začátečníci – středa 17:00 – 18:30
Mírně pokročilí/A2 – středa 18:45 – 20:15
Pokročilí I/B1 – čtvrtek 17:00 – 18:30
Pokročilí II/B2 – čtvrtek 18:45 – 20:15
Kde: jednací sál MKS Dobřany
Cena: 3000 Kč (může se měnit dle počtu účastníků)
Kontakt:	Eva Špísová, MKS Dobřany
tel. 377 972 725, e-mail: ic@dobrany.cz
Uzávěrka přihlášek je 27. 9. 2019.

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
5. 9. ve 20:00
Německo/Španělsko/Velká Británie, drama, 113 min,
12+, titulky, režie: Isabel Coixet
Florence Greenová se v ospalém anglickém městečku 50. let rozhodne otevřít knihkupectví s progresivní moderní literaturou. Městečko Hardboroug ale není
na provokativní díla současné literatury připraveno.
Vstupné: 100 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
6. 9. v 17:00
USA, animovaný, 100 min, přístupný, dabing,
režie: Josh Cooley
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem
jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě.
Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho
věrným kamarádům docela nový velký svět.
Vstupné: 120 Kč

PŘES PRSTY
6. 9. ve 20:00

8. 9. v 18:00

ČR, komedie, 101 min, režie: Petr Kolečko
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu
skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologocké hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk)
chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo
kvalifikovat na mistrovství Evropy... Všechno ale
stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se
zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
Vstupné: 130 Kč

TO KAPITOLA 2
7. 9. ve 20:00
USA, horor/thriller, 168 min, 15+, titulky,
režie: Andy Muschietti
Mike, jediný, který zůstal v rodném městě, svolává
ostatní členy Klubu smolařů domů. Přestože jsou
poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach... a čelit
klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než
kdy jindy.
Vstupné: 120 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
8. 9. v 15:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: Thurop Van Orman
Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením
Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova
sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho
asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným
vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
Vstupné: 120 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
12. 9. ve 20:00
14. 9. ve 20:00

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
21. 9. ve 20:00

ČR/Slovensko/Ukrajina, drama, 169 min, 15+, titulky,
režie: Václav Marhoul
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však umírá
a tak je dítě nuceno protloukat se samo nepřátelským světem.
Vstupné: 140 Kč

PLAYMOBIL VE FILMU
13. 9. v 17:00

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
26. 9. ve 20:00
15. 9. v 15:00

Francie/Německo, animovaný, 99 min, přístupný,
dabing, režie: Lino DiSalvo
Marla nevěří svým očím, když jejího bráchu do sebe
vtáhne velký hračkový model města. Dokud kouzlo
trvá, vrhne se za ním. Ocitá se v animované říši, kde
ona sama je... figurkou Playmobil. A ostatní taky!
Vstupné: 120 Kč

PANSTVÍ DOWNTON
13. 9. ve 20:00

15. 9. v 18:00

Velká Británie, drama, 122 min, 12+, titulky,
režie: Michael Engler
Osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich
služebnictva. Na panství dorazila zpráva, že ho poctí
návštěvou anglický král. Pro všechny je to životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí připravit.
Vstupné: 120 Kč

AGAPE
19. 9. ve 20:00
Chorvatsko, drama, 75 min, 12+, titulky,
režie: Branko Schmidt
Kněz Miran učí náboženství. Jedním z jeho žáků je
i Goran z dětského domova. Kněz mu nahrazuje otce.
Když se ale Miran začne více věnovat novému žákovi,
Goran jej obviní ze sexuálního zneužívání.
Vstupné: 100 Kč

PSÍ KUSY
20. 9. v 17:00

22. 9. v 15:00

Kanada, animovaný, 87 min, přístupný, dabing,
'režie: Kevin Johnson
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě. Jednoho dne se ale
bude muset vydat za plot svého bezpečného domova
a zažije nečekané dobrodružství.
Vstupné: 120 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
20. 9. ve 20:00

USA, akční/thriller, 91 min, 15+, titulky, režie: Adrian
Grunberg
John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na
ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se
snaží vyhnat klidným životem kovboje. Nakonec ho
i tady dožene minulost a bude nucen oprášit své
schopnosti.
Vstupné: 120 Kč

USA, romantická komedie, 92 min, 12+, titulky,
režie: Woody Allen
Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví
příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chalamet) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný
prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde
podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná
setkání a komická dobrodružství. Oba zjišťují, že
možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou
osobu...
Vstupné: 120 Kč

PRINC KRASOŇ
27. 9. v 17:00

29. 9. v 15:00

Kanada, animovaný, 90 min, přístupný, dabing,
režie: Ross Venokur
Prince Krasoně zaklela zlá královna a od té doby se
do něj každé děvče zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel
pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společnost mu dělá cizinec Lenny, o kterém ani netuší,
že je to ve skutečnosti děvče Lenore, převlečené za
chlapce, a jediné děvče v zemi, na které kletba neplatí.
Vstupné: 110 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA
27. 9. ve 20:00

29. 9. v 18:00

ČR, drama, 91 min, 15+, režie: Štěpán Altrichter
Chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam
(Hynek Čermák), žije sám v panelákovém bytě na
okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která
v sídlištní hospodě točí pivo. Je znalec dějin a válek.
Má pocit, že svět míří k zániku, že se schyluje k velké
bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy panelových domů.
Vstupné: 130 Kč

AD ASTRA
28. 9. ve 20:00
22. 9. v 18:000

ČR, komedie, 95 min, 12+, režie: Zita Marinovová
Rudolf (Marek Vašut) je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se
z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který
vlastní se svým bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler).
Vstupné: 130 Kč

USA, sci-fi/thriller, 124 min, 12+, titulky,
režie: James Gray
22. století. Roy McBride (Brad Pitt) putuje na vnější
okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro život
na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují
povahu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
Vstupné: 130 Kč
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Petr Bureš

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
6:00 – 13:00
středa
6:00 – 12:00 13:00 liché týdny

		

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 11:00
11:15 – 12:30
15:00 – 18:00
úterý
7:30 – 11:30
11:30 – 13:00
středa, pátek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00
čtvrtek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00

pro podniky a objednané

pro pracující a objednané
pro objednané

pro podniky a objednané
pro objednané

MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
7:30 – 13:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

náběry
ordinace

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

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

Interní ambulance

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

Dermatologie

Odběry krve

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

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

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

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

pro objednané

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

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

Správa bytů

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

8:00 – 15:00
8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Regina Janů

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

pondělí
úterý, čtvrtek
středa

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

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 17:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

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

Horké linky

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