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

Legenda světového jazzu Renzo Ruggieri hrál v Dobřanech

Koncert se konal poslední srpnový čtvrtek v jízdárně v rámci 7. ročníku Mistrovských akordeonových kurzů 2022 a všem návštěvníkům přichystal 
nezapomenutelný zážitek. Více o akci se dozvíte v příštím vydání Dobřanských listů.

 Děkujeme POVED za skvělou
 spolupráci ................................... 7

 Lokalizace kulturního domu
 podruhé ....................................... 6

 I dobřanští hasiči pomáhali 
 v Hřensku .................................. 16



září 2022|

Zprávy z radnice

2

Kulturní kalendář

	do 25. 9. | Dobřanská galerie

 Iluze, optické klamy a hlavolamy

	1. 9. | 10:00–15:00 | Biotop Kotynka

 První zvonění

 Burza kroužků a mimoškolních aktivit

	3. 9. | 9:30 | u skautské klubovny

 Lívancový běh 

	3. 9. | start: 9:00–11:30 | náměstí T. G. M.

 Pohádkový les

	3. 9. | náměstí T. G. M.

 Radbuza Fest

	3.–4. 9. | Bikepark Dobřany

 Talent Cup & MTB Biatlon

	10. 9. | 8:00–11:00 | náměstí T. G. M.

 Sousedský Bleší trh

	17. 9. | start: 7:00 | pivovar Modrá Hvězda

 Dobřanská 50

	17. 9. | 10:00–14:00 | Dolní Kotynka

 Rybářský den

	17.–18. 9. | 9:00–17:00 | klubovna ČZS

 Výstava ovoce a zeleniny 

	3.–7. 10. | Městská knihovna Dobřany

 Týden knihoven

	3.–14. 10. | Městská knihovna Dobřany

 Burza knih

	6. 10. – 11. 11. | kostel sv. Víta, 

 Dobřanská galerie

 Jarka Papežová – výstava

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

	13. 10. | 19:00 | Káčko

 Kdo se bojí postele? – divadlo

	15. 10. | náměstí T. G. M.

 Dobřanské posvícení 

 a Havelské řemeslné trhy

	28. 10.

 Večer se světýlky – lampionový průvod

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 

posílejte na kultura@dobrany.cz.

Aktuální informace v kulturním kalendáři 

na www.dobrany.cz.

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Přes prázdniny se nám ten drak za humny 
pořádně nafoukl

5. 8. 2022

Kdo sleduje média a sociální sítě, ví, že 5 obcí z okolí letiště Líně dosti žije případnou „ba-
terkárnou“. Zdejší radnice spojily síly a vystupují jednotně, což jim dává velkou šanci zabránit 
neštěstí, které by jakákoliv giga průmyslová zóna znamenala.

A postupujeme i dost tvrdě, jak se to s draky má dělat. Zaslali jsme panu hejtmanovi stížnost 
na to, že nedodržel svůj slib nás o všem podstatném informovat a postupovat ve shodě s obcemi. 
Servítky jsme odložili ve chvíli, kdy jsme černé na bílém spatřili připomínky Plzeňského kraje 
k návrhu vládního usnesení ve věci letiště Líně.

Aby hejtmanství mohlo obejít obce, které se bojí nedostatku ubytovacích kapacit, navrhlo roz-
šíření zájmového území investice o kus letiště ve Lhotě. A tam by kraj vybudoval ubytovací kapa-
city pro průmyslový park. Vím, že se tomu těžko věří, ale dokument máme k dispozici.

Jen je záhadou, kdo to za kraj poslal, protože se k tomu nikdo nechce přiznat. Na skřítky nevě-
říme, takže čekáme, až se to zjistí a tento obludný nápad se oficiálně zavrhne.

Proto se 5 radnic rozhodlo nevyužívat jen své síly, ale opřít se o Sdružení měst a obcí Plzeňské-
ho kraje. Domníváme se, že jde o záležitost, která zajímá daleko širší okolí.

Ani jsme nečekali, kolik lidí nám nabídne pomoc a podpoří nás, za to děkujeme. V dobřanských 
poměrech se vyznamenal zastupitel města i kraje Michal Šašek, který sám za sebe v této věci na-
bídl pomoc a jistí nás ze své pozice. Stejně tak místní lídryně STAN Barbora Sýkorová reagovala 
na naši výzvu, aby promluvila s radními tohoto politického hnutí.

I díky tomu jsme vyhráli první velkou bitvu, kraj již o baterkárně nemluví s nadšením. Je vždyc-
ky skvělé, když v případě ohrožení zvenčí zapomeneme na vnitřní spory. Uprostřed kampaně je 
to fakt šlechetné.

Další kroky ovlivní rozhodnutí ministerstva obrany o tom, zda letiště potřebuje, které padne 
po uzávěrce listů. Máme připravené scénáře, jak tomu čelit. Až do poloviny října odpovídají za 
vyjednávání a obranu před riziky gigazóny a gigaubytoven stávající vedení obcí, doufáme, že i po 
ustavujících zastupitelstvech zůstane dosavadní jednota.

Pokud je tu někdo, kdo vůbec neví, co se děje, pak stručně. Stát plánuje zdemolovat letiště 
Líně, předat ho kraji, který by sem přivedl investora na obří průmyslovou zónu. Pro ni se rýsuje 
konkrétní zájemce, koncern VW by zde měl dělat baterky pro elektroauta v závodě s extrémní 
spotřebou elektřiny a vody, které v okolí není nazbyt.

Martin Sobotka, starosta

Staveniště cyklostezky na Vstiš předáno
Odstoupení vítěze veřejné zakázky na výstavbu cyklostezky sice tuto vytouženou akci zkom-
plikovalo, ale rozhodně nezastavilo. V červenci se odehrálo předání staveniště a v srpnu se pak 
konala i koordinační schůzka s firmou, která bude souběžně se stezkou budovat optické vedení. 
Součinnost je projednána i se zemědělskou firmou, která na lukách pase dobytek. I když je to 
pro ně komplikace, cyklostezku vítají, protože zamezí bezohlednému řádění motoristů na ze-
mědělské půdě.          Martin Sobotka, starosta
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CETIN dal zelenou semaforu na problémové 
křižovatce

Již rok probíhají projekční práce na dvou semafo-
rech, které by společně měly vylepšit situaci na třídě 
1. máje. Ten na křižovatce se Sokolovskou je nutný 
kvůli bytové výstavbě v kasárnách a bude součástí 
řešení celých Slovan, další zásadní akcí bude rekon-
strukce Habrmannovy ulice. Na křižovatce s Lipovou 
jde hlavně o bezpečnost a plynulost provozu. Nad 
horejškou není s umístěním světel žádný problém, za 
benzinou se musel řešit zapeklitý zádrhel. V jednom 
z rohů je pod zemí obrovská skrumáž inženýrských 
sítí. Sondy potvrdily nejhorší obavy (viz obrázek). Na-
štěstí majitel nejproblematičtějšího kabelu (společ-
nost CETIN) souhlasí s technickým řešením navrže-
ným projektanty města, které zasáhne do ochranného 
pásma, aniž by samotné rozvody ohrozilo.

Pro odpůrce semaforu, kteří se bojí zpomalení prů-
jezdu křižovatkami, máme uklidňující zprávy. Semafor bude využívat nejmodernější technolo-
gie, aby detekoval vozidla a řídil provoz co nejplynuleji. Bude obsahovat i displeje, které ukážou, 
kolik sekund ještě bude svítit zelená/červená.

Martin Sobotka, starosta

Cena vody poráží 
inflaci

V letošním roce končí platnost desetile-
té koncesní smlouvy na dodávku pitné vody 
a odvod odpadní, díky které se cena vody 
v Dobřanech (62,77 Kč bez DPH) drží na 
úrovni 70 % ceny v Plzni a o několik desítek 
korun na m3 pod cenami v ostatních městech 
Plzeňska (viz např. přehledy na www.nase-vo-
da.cz). Za uplynulých 10 let se podařilo zpro-
voznit nové vrty, zlepšit technické parametry 
vodojemu Hujáb, provést rekonstrukci řady 
rozvodů ve městě, rekonstruovat všechny 
hydranty, napojit nové lokality, ve spoluprá-
ci s ČEVAKem má město zajištěn monitoring 
úniků vody v objektech škol, v současné době 
se připravuje změna způsobu vytápění tech-
nologie úpravny vody na tepelné čerpadlo.

Doba rychlého růstu cen energií se nezdála 
příliš vhodná pro vypisování nového výběro-
vého řízení, ale legislativa je nekompromisní. 
Na základě zkušeností dalších obcí jsme při-
pravili zadávací dokumentaci a s využitím 
externího právníka prošli koncesním řízením. 
Přihlásili se dva uchazeči, z nichž toho dražší-
ho jsme museli kvůli chybám v nabídce vylou-
čit. Výsledná cena je vyšší, než by zřejmě byla, 
kdyby mohla platit současná smlouva. Mezi-
roční nárůst ceny vodného i stočného o 12 % 
na 70,27 Kč bez DPH považujeme s ohledem 
na okolní obce stále za úspěch.

Koncesní smlouva bude předložena na jed-
nání zastupitelstva v září. Obsahuje postupy 
stanovení budoucích cen vodného a stočného 
také v závislosti na externích cenových in-
dexech a na požadavcích legislativy v oblasti 
vodohospodářství. Věříme, že dalších 10 let 
spolupráce se společností ČEVAK, a. s., zajistí 
rozvoj infrastruktury za smluvně zajištěnou 
a městem kontrolovanou cenu.

Jaroslava Kypetová, 
vedoucí finančního odboru

VODNÉ A STOČNÉ 2022: 
PŘEHLED CEN JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ 
– Naše voda (nase-voda.cz)

Město Dobřany přijme
SEZONNÍHO SPRÁVCE AREÁLU 
KOUPACÍHO BIOTOPU
květen–září (DPP)
vhodné pro seniora

Více informací: Michal Pokorný, vedoucí 
technických služeb, tel. 724 004 389

Město pomůže s vyplněním formulářů 
pro vládní krizovou pomoc

V rámci nově zavedených porad s poskytovateli sociálních služeb na území města nabídli zá-
stupci nové služby Šance, že by mohli poskytnout poradenství týkající se získání státní pomoci.

Nakonec jsme se dohodli na rozšíření tohoto nápadu, Šance nám vyjednala vyškolení našich 
pracovníků, kteří lidem přímo pomohou s vyplněním. V první vlně nám úřad práce proškolí dva 
zaměstnance, jsme připraveni zapojit ještě dva další.

Obracejte se na sociální pracovnici MěÚ paní Libuši Pokornou, tel.: 377 195 867, e-mail:pokor-
na@dobrany.cz, MěÚ, nám. T.G.M. 1, Dobřany, kancelář č. 108 nebo na pracovnici MKS paní Evu 
Špísovou, tel.: 377 972 725, e-mail: ic@dobrany.cz, informační centrum, nám. T. G. M. 5, Dobřany.

Jaroslava Umnerová, místostarostka
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Okolí náměstí zásadně prokoukne

Až při chození na kontrolní dny mi došlo, že i letošní rok by mohl mít z hlediska investic svůj 
název. Loni jsme hodně mluvili o rekordu při obnově chodníků a ulic, proto „rok komunikací“. Rok 
2022 je „rokem památkové zóny“.

Do 170 metrů od svatého Víta se odehrává 8 akcí za celkem 80 milionů. Zajímavé je, že nejde 
o plán, vše vzniklo shodou okolností.

Plných 47 milionů představuje záchrana domu č. p. 111 a výstavba nových bytů v něm, na 
kterou usilujeme o dotaci. Jakmile se práce rozjely naplno a odkryly se konstrukce, pořádně se 
nám ulevilo, že již v té zřícenině nikdo nebydlí. Stav levé poloviny domu je ještě horší než v již 
zabezpečené pravé.

Další velkou akci představuje dotační projekt Centrum pro poskytování sociálních služeb za 
21 milionů. Kromě potřebného zkvalitnění zázemí pro pomoc potřebným tím i zvelebujeme cen-
trum, kdy z polorozpadlé stodoly vznikne pěkné stavení.

A co se pořídilo za zbylých 12 milionů?
Fasáda íčka, rekonstrukce zvonice a mostu, přemístění kotelny pro radnici a školu, zastřešení 

terasy pro žáky a nakonec i Brentnerovy sady včetně mimoúrovňového podchodu pod průtahem.
Staví se ale i daleko od centra, kolaře potěší cyklostezka na Vstiš i lesní cesta Siňora, zlepšuje 

se situace s ochranou před dešťovou vodou na Slovanech včetně povrchů některých komunikací. 
Vůbec nejdále od náměstí je mimořádně náročná stavba chodníku v úzkém prostoru se spoustou 
převýšení.

Martin Sobotka, starosta

Krátce
Město Dobřany splnilo podmínky na odmě-

nu z Motivačního programu 2022 Elektrowin 
ve výši 48 888 Kč. Za tuto částku byl nakou-
pen kamerový systém do sběrného dvora 
v Dobřanech.

Boj s vandalismem 
a nepořádkem

Poslední dobou se stále častěji setkáváme 
s poškozováním majetku města na veřejných 
prostranstvích. Prvenství v tomto ohledu drží 
Martinská stěna, a proto jsme se rozhodli 
pro osazení mobilního kamerového systému, 
který bude střežit nejčastěji poškozované lo-
kality. Další využití tohoto přenosného moni-
toringu vidíme u některých kontejnerových 
stání na tříděný odpad. Velice nepěkný stav 
je například v ulici Široká, kde dochází k ne-
ustálému odkládání komunálního odpadu. 
Bohužel tento odpad musejí odklízet zaměst-
nanci technických služeb, čímž si ubírají čas 
potřebný pro své další pravidelné činnosti. 
A samozřejmě odvoz a uložení odpadu na ří-
zenou skládku také není zadarmo. 

Věříme, že celkem 4 objednané mobilní ka-
merové jednotky napomůžou k úbytku van-
dalismu a nepořádku v našem městě a jeho 
okolí. 

Za technické služby města
 Michal Pokorný

Koncese podruhé a snáze
Před deseti lety město vypovědělo smlouvu s firmou na první vodohospodářskou soutěž, pro-

tože jsme ztratili důvěru, že se nestraní konkrétnímu uchazeči. Nastala hektická doba, kdy jsem 
musel splnit svůj furiantský závazek, že novou soutěž připravím sám. Slovo sám platí ve smyslu 
vzorců, v této oblasti nebyl nikdo, kdo by to zkontroloval nebo poradil. Na úspěchu se ale podíleli 
i další lidé, kteří měli na starost technickou a právní stránku věci.

Letos to byla úplná paráda, nové koncese se plně ujala naše vedoucí finančního odboru Jarosla-
va Kypetová, která si s tím poradila hravě. Na mě zbyla vděčná role oponenta a kontrolora. A byla 
opravdu vděčná, protože jí to celé náramně šlo. Ačkoliv se nás, stejně jako všech dalších vodáren, 
dotkne Schillerové drahota, pořád bude naše cena v mezích možností levná a nepopožene šíle-
nou inflaci a tlak na vaše rodinné rozpočty.

Proč Schillerové drahota? Jedním z posledních kroků ministryně financí za ANO byla vyhláš-
ka, která nařídila otrocky dle tabulek ocenit vodárenské majetky a vybírat jejich hodnotu jako 
nájem. Nerozlišuje se, jak se o majetek staráte, v jakém je stavu. Délka trubek, stáří technologie 
a basta. Zlobí nás to, takže alespoň rozkládáme a odkládáme tuto zátěž, co to jde.

Martin Sobotka, starosta
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Snažíme se, aby cena za teplo zůstala rozumná
Již téměř rok žijeme s informacemi o stále 

rostoucích cenách energií a řada z nás se již 
musí vyrovnávat s novou úrovní záloh na plyn 
či elektřinu. V případě tepelné energie od 
městské společnosti SLUŽBY DOBŘANY, s. r. o, 
se letos zálohy neměnily a ani vyúčtování se 
vlastníci či nájemníci bát nemusí. 

Zaprvé letos téměř nebyla zima, takže do-
dávky jsou zatím zhruba o 15 % nižší než 
v roce 2021. Hlavně ale stále platí smlouvy 
uzavřené v roce 2020, které nám zaručují 
plyn za ceny dnes již více než desetkrát niž-
ší, než je aktuální úroveň na komoditní burze. 
Dodavatel plynu sice na začátku roku usiloval 
o změnu cenového ujednání, leč neúspěšně. 
Pro letošní rok byla také ještě zafixována cena 
elektrické energie a druhým rokem se pozi-
tivně projevuje celkové snížení mzdových ná-
kladů. Cena tepelné energie pro rok 2022 zů-
stala stejná jako v roce 2021, tedy 530 Kč/GJ  
bez DPH. Jen rychlé vyhledání informací na 
internetu potvrzuje, že jde letos o cenu velmi 
zajímavou (např. Jičín 941 Kč/GJ, Broumov 
950 Kč/GJ). Průměrná celorepubliková cena 
podle statistik Energetického regulačního 

úřadu u plynových tepláren dosahuje téměř 
700 Kč/GJ.

Také příští rok bychom měli plyn, bude-li 
dostupný, získávat za takto výhodnou cenu, 
ale zřejmě dojde k mírnému navýšení ceny za 
GJ v důsledku nárůstu nákladů na elektrickou 
energii a opravy. Spotřebitelé by však měli 
současně mít možnost využít státní podporu, 
tzv. úsporný tarif. Nařízení vlády č. 263/2022 
Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elek-
třinu, zemní plyn a teplo bylo zveřejněno 
31. srpna. Vyplývá z něj, že do 30. listopadu 
2022 budou správci bytových domů napoje-
ných na výtopnu Pančava moci požádat o pří-
spěvek prostřednictvím dodavatele tepelné 
energie. Stejně tak učiní město za nájemníky 
v domech vytápěných domovními kotelna-
mi. Na formuláři, který je součástí vládního 
nařízení, uvedou počet vytápěných bytů. Do 
6. ledna 2023 pak budou informace souhrnně 
předány dále. Prostředky by měly být dodava-
teli převedeny do konce ledna 2023. Úspora 
se tak promítá až do zálohových plateb roku 
2023, resp. do vyúčtování za I. pololetí 2023. 
Další informace budou přímo předsedům 

SVJ směřovány z adresy sluzby@dobrany.cz 
v průběhu září.

Plynová výtopna Pančava prošla v roce 
2019 kompletní rekonstrukcí a o jejím ruše-
ní se neuvažuje. V současné době intenzivně 
pracujeme na projektu doplnění stávajících 
plynových kotlů o moderní kotle na štěpku, 
kterou může město produkovat ze svých lesů, 
příp. ze založených plantáží rychle rostou-
cích dřevin. Zajištění dodávek z jiného zdroje 
by umožnilo vyřešit teplo v sídlišti Pančava. 
Případné snížené dodávky plynu by tak před-
nostně směřovaly do objektů s domovními 
kotelnami. Přemýšlíme i nad rozšířením cen-
trálního zásobování až do prostoru bývalých 
kasáren. V letošním roce bylo dokončeno na-
pojení sportovní haly na CZT, což opět zvyšuje 
účinnost celého topného systému a snižuje 
provozní náklady. Díky těmto modernizačním 
krokům a dobrým nákupem plynu na komo-
ditní burze jsme schopni v současné době dr-
žet cenu za GJ na takto nízké úrovni. 

Michal Pokorný, jednatel společnosti 
SLUŽBY DOBŘANY, s. r. o.

Opravy komunikací ve Šlovicích

Během letních měsíců proběhly ve Šlovicích opravy komunikací. Nový povrch dostala ulice ,,v traktorce‘‘. Opravena byla cesta kolem rybníka a do 
chatové oblasti. Výspravy se dočkaly i propadliny na komunikacích pod hřištěm. 

Michal Trdlička, místostarosta

Největší smluvní pokuta v dějinách města uhrazena
Ty tam jsou doby, kdy se město v rámci „dobrých vztahů“ vždy s firmami nějak domluvilo. Férovější i transparentnější je trvat na dodržení smluvních 
závazků, jejichž nedodržení nelze nijak objektivně zdůvodnit. Takovým případem byla v poslední době reklamace světlíků na zastřešeném hokejba-
lovém hřišti. Vlekla se a město začalo účtovat smluvní pokutu, která se nakonec vyšplhala až na 2 miliony Kč. Po dlouhých a opakovaných jednáních 
nakonec zhotovitel kapituloval a vše se zavázal uhradit, k čemuž také skutečně o prázdninách došlo. Když to dobře dopadne, tyto prostředky využije 
město na rozvoj úspěšného areálu pod nádražím.

Martin Sobotka, starosta
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Lokalizace kulturního domu podruhé … 
Ve svém minulém příspěvku na dané téma jsem se snažil popsat způsob, jakým je, dle mého názoru, možné dospět k dobrému výsledku při výběru 

místa realizace. Uváděl jsem, že je důležité správně formulovat cíle celého záměru, které by měly mimo racionální aspekty obsahovat i pocitové, 
filozofické stránky věci. Výstavba daného zařízení by měla zajistit, kromě zřejmého cíle spočívajícího ve fungování kulturně-společenského zařízení, 
také vznik kvalitního urbánního a architektonického prostoru. Cílem výstavby tedy není jen samotná stavba kulturního domu, ale realizace souboru 
více budov a zařízení, které společně vytvoří autentickou část města. Takovou: …. „kde se rádi zastavíme, kudy rádi projdeme třeba jen tak, bez 
konkrétního cíle, místo plné života“. 

K naplnění takto formulovaného cíle byly nakonec vybrány dvě lokality. Bývalá jízdárna v centru města a areál bývalých kasáren na dnešní 
městské periferii. Každá disponuje odlišným potenciálem, často zcela protichůdným. Kasárna disponují dostatkem prostoru, parkem, odstupem od 
okolní obytné zástavby pro možnost pořádání venkovních produkcí apod. Jízdárna má unikátní pozici na rozhraní městských struktur a může být 
jejich spojovacím článkem atd. Pro obě místa byla zpracována prověřovací studie, která definuje základní parametry jejich využití takto: 

JÍZDÁRNA 
Libreto
Meziměstský foyer, brána na rozhraní 

městských struktur, kulturní aréna propojují-
cí rozdílné okolní světy. Jeho formální podo-
bou bude do sebe orientovaný, jasně vyme-
zený areál, obsahující kulturní a společenské 
provozy a v budoucnu absorbující i stávající 
provoz hasičské zbrojnice. 

Vstupní údaje 
V současné době je budova jízdárny využí-

vána sporadicky k jednorázovým zájmovým 
akcím a okolní prostory jsou víceméně nevy-
užívané. Ze stavebně technického hlediska je 
prostor značně zanedbán a navzdory své uni-
kátní komunikační poloze působí spíše jako 
uzávěr, kterému je lepší se vyhnout. 

K areálu jízdárny přiléhají budovy a do-
pravní plochy hasičské stanice, zahrada ma-
teřské školy a pozemky přiléhající k okol-
ním obytným stavbám. Fungování hasičské 
stanice v dané lokalitě není perspektivní a je 
vhodné uvažovat o jejím vymístění a spojení 
s areálem jízdárny do jednoho funkčního cel-
ku. Ostatní sousední pozemky bude vhodné 
akusticky i opticky od areálu oddělit. 

Areál jízdárny je situován v unikátní po-
loze na rozhraní dvou rozdílných městských 
struktur, historického centra a novodobé síd-
lištní zástavby. Využití dané lokace na propo-
jení obou částí města je unikátní příležitostí, 

kterou je nutné využít. Zvažovaná kulturně-
-společenská funkce může atraktivitu tohoto 
místa a jeho fungování jakožto spojovacího 
článku ještě podpořit. 

Z výše uvedeného vyplývá, že umístění kul-
turně-společenského centra v dané lokalitě je 
i s přihlédnutím k omezeným prostorovým 
možnostem a blízkosti stávajících obytných 
budov logické a vhodné. 

Historická budova jízdárny, která by obsa-
hovala hlavní společenský sál a jeho zázemí, 
má potenciál být dominantní „tváří“ celého 
areálu a spolu s dostavbami přísálí, malého 
sálu a restaurace by mohla vytvořit originální 
soubor staveb s osobitou atmosférou. 

KASÁRNA 
Libreto
Zárodečná buňka jako počáteční impulz 

pro vznik nové obytné městské čtvrti s kultur-
ně- společenským srdcem na dnešní periferii 
města. 

Jeho formální podobou bude do sebe ori-
entovaný, jasně vymezený areál, obsahující 
kulturní a společenské provozy a absorbující 
stávající provoz kina a návazný park. 

Vstupní údaje 
V současné době je část areálu kasáren vyu-

žívána k různým hospodářským účelům, část 
slouží městu k zajištění technických služeb, 
část budov byla upravena na bydlení, budova 

kina byla upravena na společenský sál a dopl-
něna o restauraci. Všechny části vykazují zna-
ky provizorních staveb nebo staveb na hraně 
či za hranou životnosti. Celkový stav areálu 
lze považovat z technického i urbanistického 
pohledu za nevyhovující a vyžadující radikál-
ní změny. 

Většina pozemků a staveb v areálu je v ma-
jetku města, které s vidinou značného rozvo-
jového potenciálu pro bydlení v dané lokalitě 
zadalo zpracování územní studie. Tato stano-
vuje základní kapacitní parametry budoucí 
zástavby a principy dopravní obsluhy. Napl-
něním záměrů studie dojde na daném místě 
ke vzniku nové městské čtvrti s cca 400 bj. 

Z výše uvedeného vyplývá, že umístění kul-
turně-společenského centra v dané lokalitě 
má zejména s ohledem na budoucí rozvoj této 
části města dobrou logiku. 

Lokalizace záměru do okrajové části města 
nelimituje navrhovanou stavbu, na rozdíl od 
centrálních lokací, v požadavcích na parkova-
cí či rozptylové a relaxační plochy, hygienické 
požadavky ap. Výrazně pozitivním aspektem 
je také možnost zahrnout do budoucího are-
álu sousední park. Cílem realizace záměru je 
vytvoření svébytného areálu, do jisté míry ne-
závislého na současném nevlídném stavu oko-
lí. V první fázi by měl nabízet kvalitní vnitřní 
prostředí a v budoucnu správné provozní 
a kompoziční návaznosti na okolní zástavbu. 

V létě roku 2022 arch. Sladký
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Nový herní prvek u rybníka

V červenci proběhla slibovaná instalace loďky k rybníku ve Šlovi-
cích. Nový herní prvek dělá dětem radost a i rodičům jistě zpříjem-
ní letní posezení u vody.

Michal Trdlička, místostarosta

Bystří občané si sami budují 
lepší město

Víc hlav víc ví, proto je naší dlouhodobou snahou zbavit občany osty-
chu před tím, aby si své dobré nápady nenechávali pro sebe. Každý logický 
a oprávněný námět má cenu zlata, je tedy báječné, že se s nimi lidé ozývají.

Touto cestou například vznikne chodník, který odstraní nelogičnost na 
křižovatce Ústavní a Jiráskovy ulice (na obrázku mylně jako Lipová). Záro-
veň zvýší dopravní bezpečnost u fotbalového stadionu, kde jednostranný 
chodník mezi oplocením a parkovacími stáními nestačí při velkých akcích.

Máme stavební povolení, jakmile budeme mít rozpočet, vysoutěžíme to.
Děkujeme panu Stulíkovi za to, že přemýšlí, jak město vylepšit.

Martin Sobotka, starosta

Vzniknou nové prostory pro ordinace
V rámci rekonstrukce nebytových prostor v č. p. 111 jsme rozhodli o změ-

ně projektu v tom smyslu, že zvolíme univerzálnější řešení. Uvedené prosto-
ry budou stavebně připravené tak, aby splnily i nároky na lékařské ordinace.

Vede nás k tomu fakt, že ve středisku nad Penny nemáme dost místa pro 
všechny lékaře, kteří by ve městě chtěli otevřít ordinaci. Prostor pro třetího 
praktika sice vinou nešťastných okolností vznikl, ale pro dalšího zájemce už 
místo nemáme.

Chceme být připraveni na to, abychom se nemuseli vzdávat zvýšení do-
stupnosti lékařské péče. Pochopitelně by bylo ideální mít vše pohromadě, 
ale zájem lékařů ordinovat v Dobřanech předčil i ty nejsmělejší odhady 
z roku 2013, kdy se středisko navrhovalo. Mít rezervu je prostě lepší než 
odmítat doktory pro nedostatek volných prostor.

Martin Sobotka, starosta

Děkujeme POVED za skvělou 
spolupráci
Díky úspěšnému výkupu pozemků od Českých drah jsme mohli v únoru za-
hájit jednání o prosazení našeho dopravního terminálu na nádraží. S pomocí 
RRA PK se nám podařilo vyvolat jednání všech aktérů. Náš přestupní uzel 
na nádraží v Dobřanech se i díky tomu dostal mezi ty prioritní. Má to i jeden 
velice příjemný důsledek, náklady na projekt pro územní rozhodnutí ponese 
organizace POVED, město se bude podílet až na vyšších stupních projektu. 
Postup mezi nejdůležitější terminály znamená i vysokou pravděpodobnost 
získání dotace.

Martin Sobotka, starosta

První písemná nabídka na LIDL 
je na světě
Městská rada v srpnu schválila žádost investiční společnosti, kte-
rá žádá o součinnost při přípravě pozemku nad halou PEBAL pro 
výstavbu komerčních prostor. Město se zatím nezavázalo k ničemu 
závažnému, ale jde o nezbytnou podmínku k tomu, aby se dalo jed-
nat dále. Nemáme to ale pod kontrolou, většina pozemků pro záměr 
patří fyzickým osobám, od nichž je potřeba je nejprve vykoupit.

Martin Sobotka, starosta
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(šal) V druhé polovině července se ve slovinském Celje konala mezinárodní hasičská olympiáda, které se zúčastnili i dva Dobřaňáci. Anna Umnerová 
a Jan Šváb se stali posilami českých reprezentačních týmů v disciplínách požárního sportu a domů si přivezli nejen cenné kovy, ale také krásné vzpomínky.
Anička začíná v září studovat Pedagogické lyceum se zaměřením tělesná výchovy na SOŠ profesora Švejcara v Plzni. Od pěti let navštěvovala kroužek 
mladých hasičů, požárnímu sportu se naplno začala věnovat v roce 2020 a v loňském roce o sobě dala vědět na mnoha republikových soutěžích. 
Honza v červnu odmaturoval na SPŠ strojnické a k 1. červenci nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. K hasičům ho přivedl tatínek 
už ve třech letech a od té doby je to jeho láska na celý život. Požárnímu sportu propadl v roce 2014 a z doby dorosteneckých kategorií se může pyšnit řadou 
týmových i individuálních ocenění, ke kterým letos přibyla zlatá medaile. 

H: Letos to nebyla tvá první účast na světo-
vé soutěži. Kdy a kde jsi už byl?
Začalo to rokem 2016, kdy jsem se dostal do 
výběru reprezentace dorostu a kdy proběhlo 
moje první Mistrovství světa v požárním spor-
tu v Ostravě.
Dále jsem byl v Bělorusku - mezinárodní závo-
dy 2017, Bulharsko - Mistrovství světa 2018, 
Ostrava - mezinárodní závody 2018 a teď Slo-
vinsko - Hasičská olympiáda 2022.

H: Letos ses poprvé účastnil v kategorii 
mužů… Jaký je to rozdíl? 
Pro mě je to velký rozdíl, protože se utkávám 
s nejlepšími muži na světě, a to pro mě není 
lehké. Trať a překážky jsou sice pořád stejné, 
jako byly u dorostu, ale výkonnost je úplně ně-
kde jinde.

A: Požárnímu sportu se věnuješ tři roky, 
v prosinci ti bude 16 let a už jsi součást žen-
ské reprezentace… Jak se to stalo?
Na základě výsledků v loňské sezoně jsem 
byla nominována do reprezentačního výběru 
dorostu a měli jsme se připravovat na mistrov-
ství světa, které mělo být v srpnu v Bělorusku. 
Vlivem války však byly přípravy zastaveny, ale 
byly jsme osloveny do ženského týmu B. Sou-
středění probíhala od března a v červnu byla 
sestava na základě výsledků zúžena na finál-
ních 10, z toho 6 dorostenek. Já byla v týmu 
nejmladší.

H: Požární sport má 4 disciplíny. Můžeš 
nám představit ty dvě, ve kterých jsi v Celje 
bojoval?
Já reprezentoval ČR v disciplínách 100 m 
s překážkami a štafetě 4x100 m. Při stovce 
musíme překonat 2 m vysokou bariéru, se-
brat hadice, přeběhnout 1,2 m vysokou a 8 m 
dlouhou kladinu, zapojit hadice, rozdělovač, 
proudnici a pak už jen běžet do cíle. Štafeta 
pro mě jakožto závodníka začínala prvním 
úsekem, a to domečkem. Závodník vystartuje 
s proudnicí, kterou má za páskem, a s žebří-
kem, který si při běhu postaví na domeček, 

a ten poté přeběhne. Dále předává proudnici 
dalšímu závodníkovi, který překoná bariéru 
a předává proudnici dál. Třetí úsek štafety 
převezme proudnici, sebere hadice, přeběhne 
kladinu a zapojí rozdělovač. Poslední závodník 
ze štafety musí sebrat hasicí přístroj a uhasit 
vanu, ve které je zapálená hořlavá směs, a až 
poté sepnout cílovou časomíru.
Pozn.: Honza se v běhu na 100 metrů s překáž-
kami kvalifikoval do finálového souboje 4 nej-
lepších závodníků v kategorii dobrovolní hasiči. 
Drobné zaváhání v posledním úseku mu sebralo 
šanci na individuální medaili, ale i přesto je to 
velký úspěch. 

A: Ty jsi krom stejného úseku štafety 
a běhu na 100 metrů s překážkami závodi-
la i v dalších dvou. Jaké to jsou?
První soutěžní den olympiády jsem se posta-
vila na start závodu ve výstupu na cvičnou 
věž, kdy po zaznění startovní pistole běžím 
30 metrů a pak co nejrychleji vylezu po žeb-
říku do výšky přes 4 metry. Muži musí vylézt 
až do 4. podlaží. Druhý den jsme běželi štafety. 
Já stejný úsek jako Honza, jen už máme žeb-
řík opřený o domek. Další den byly stovky. 
Drobně se nám to od kluků liší v překážkách, 
ale podstata je stejná. A poslední závodní den 
patřil “královské disciplíně” - útokům. Běží 
nás 7 a naším úkolem je co nejrychleji spojit 
savice, připojit sací koš, nasát požární stříkač-
kou vodu z kádě a skrz útočné vedení z hadic 
naplnit terče vodou.
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Výlet z Dobřan do Dobrzan
Motto: Před pěti lety bych nedojel na kole ani do Rokycan.

Třikrát jsme jeli z Dobřan do Dobřan (jednou do a dvakrát z Orlických hor), ale letos jsme 
hledali jiný cíl - polské Dobrzany. Vyrazili jsme (deset borců od nás a tři gladiátoři z Orlických 
hor) z Liberce po trase Odra - Nisa do polsko-německého pohraničí, abychom dojeli do města 
Dobrzany, navázali spolupráci a pozvali reprezentanty z Polska k nám. Potom už jsme jen dojeli 
do delty řeky Odry k moři, vykoupali se tam a spořádaně odletěli domů.

Po cestě jsme zažili mnohá dobrodružství - jeli jsme vlakem, který nakonec dojel na místo ur-
čení, spali v pivovaru, vyhráli hasičskou soutěž v městečku Vogelsang, naučili se Hej, Slované a až 
na malé výjimky se nám vlastně vůbec nic nestalo (jen jeden z nás si musí nastudovat, kterak na 
kole vyjíždět obrubníky).

Další evropské Dobřany jsou až na Ukrajině. Kam se podíváme příští rok, je tedy zatím ve hvěz-
dách.

Za tým D2D Jakub Urbanec

H: Jaký byl týden strávený ve Slovinsku? 
Jedním slovem nezapomenutelný. Byl to pro 
mě týden plný zážitků, emocí a hlavně zku-
šeností. Na olympiádě jsem byl poprvé a je to 
pro mě velký rozdíl oproti mistrovství světa 
a jinou mezinárodní soutěží.

A: A pro tebe? 
Ve Slovinsku jsem zažila něco, co nikdy před-
tím. Přivezla jsem s odtamtud spousty zážit-
ků, zkušeností, ale i nových přátelství. Občas 
to bylo náročné jak fyzicky, tak psychicky, ale 
vždy jsem tam měla někoho, kdo mi pomohl. 
I přes některé neúspěchy, které však ke sportu 
patří, jsem si to tam moc užila.

A: Týden po návratu jsi opět odjela na ví-
kend na závody. Jak dopadly?  
Ano, jela jsem do Bludova, kde se uskutečnil 
4. závod Českého poháru. I přes nepříznivé po-
časí jsem si závod užila a vyběhla jsem si krásné 
třetí místo. Hned další den se konalo Mistrov-
ství ČR ve výstupu na cvičnou věž v Širokém 
Dole. Tam jsem si vylepšila osobní rekord a sta-
la jsem se v kategorii středních dorostenek vi-
cemistryní České republiky. Další týden jsem 
měla opět závod a tam jsem dokonce zvítězila.

H: Chceš ještě něco dodat závěrem?
Jediné, co bych chtěl dodat, je to, že chci všem 
mým blízkým moc poděkovat za to, že mě v to-
mhle sportu podporují a věří mi, ale největší 
dík za mě patří trenéru Martinu Provazníkovi, 
bez kterého bych nebyl tam, kde jsem teď.

A: Chceš ještě něco dodat závěrem?
To, že jsme s holkama vybojovaly celkové dru-
hé. To celé by se však nestalo bez dřiny, skvě-
lého vedení trenérů v Dobřanech, reprezen-
tačních trenérů v Ostravě, bez podpory rodiny 
a celé naší skvělé party i všech okolo, kteří 
nás…mě… podporují. Moc děkuji.

Oběma gratuluji k dosaženým výsledkům a pře-
ji mnoho štěstí a úspěchů v tom, co vás baví.
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ILUZE, OPTICKÉ KLAMY
A HLAVOLAMY
M K S  D o břa n y ,  n á měs t í  T .  G .  M .  5
p o – p á  8 : 3 0 – 1 2 : 1 5  a  1 3 : 0 0 – 1 7 : 0 0
s o – n e  1 3 : 0 0 – 1 7 : 0 0

2 7 .  6 .  —  2 5 .  9 .  2 0 2 2
D O BŘA N S K Á  G A L E R I E

PRODLOUŽENO

ATELIÉR S DUŠÍ

JARKA PAPEŽOVÁ

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

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

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

VÝSTAVA

Vernisáž 6. 10. 2022 od 16:30 v kostele sv. Víta
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13. 10. 2022
od 19.00 hodin

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

Ceník dřeva drobným odběratelům:
Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6 
Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný 
od 20.07.2022:

     
Cena bez DPH/PRM s DPH (15 %)

a) Dřevní hmota samovýroba 50 Kč 57,5 Kč
b) Dřevní hmota pokácená – samovýroba 100 Kč 115 Kč
c) Palivo na OM v lese 700 Kč 805 Kč
d) Palivo na OM v lese tvrdé 1 200 Kč 1 380 Kč
e) Palivo – Sběrný dvůr 800 Kč 920 Kč
f) Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr 1 500 Kč 1725 Kč

 
Doprava traktorem:
	Dovoz dřevní hmoty max. 30 km 
 (DPH 21 %) 30 Kč/km 36,3 Kč/km

	Vykládka vyvážecí soupravou 
 s hydraulickou rukou  300 Kč/km 363 Kč/km

(každá započatá hodina, DPH 21 %)

Schváleno usnesením Rady města č. 4885 dne 19.07.2022.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY 
POŘÁDÁ

v oddělení pro dospělé ve výpůjční době 

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

Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.   
  

Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439, Dobřany

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

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

3. října - 14. října 2022
 BURZU KNIH
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

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

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

KNIHY PRO DĚTI

BAILEY Susanna: 
Zimní hříbě
Máma jedenáctileté Abbie nezvládá pití a ne-
dokáže se o ni starat. Abbie je proto umístěna 
do pěstounské rodiny, která žije na odlehlé 
farmě. Abbie se nelíbí, že o jejím životě rozho-
dují druzí. Její zlost prolomí až starost o opuš-
těné hříbě, které se našlo opuštěné ve sněhu 
bez pomoci. Pouto, které mezi nimi vznikne, 
jí otevře oči.

REICHE Dietlof: 
Křeček Ferda v ohrožení
Neobyčejný křeček Ferda, který umí číst 
a psát, se ocitne ve smrtelném ohrožení. Vy-
hlídl si ho jistý šílený vědec, doktor Dittrich, 
který trápí zvířátka a provádí na nich své 
hrozné pokusy…

KELLY James F.: 
Kódování
Malá knížka plná zajímavostí. Mohou si lidé 
předávat informace pomocí tajných kódů? 
Jak fungují počítačové programy a mobilní 
aplikace? Poznej lákavý svět kódů a progra-
mování.

DAVIES Nicola: 
Bobky, šišky a jiná hovínka
Kniha o tom, o čem se moc nemluví.
Nakoukněte do této knížky a zjistíte, že zvíře-

cí trus je jedna z nejdůležitějších věcí na světě. 
Nevěříte? Čtěte.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

MACKOVÁ Marie: 
Příběh falešného copu
Vše začalo nálezem rozlámané bedny s ru-
kavičkami, ke které se nikdo nehlásil. Podiv-
ný případ vyšetřuje komisař finanční stráže 
Eduard Plischek.

BRODSKÁ Tereza: 
Moje máma Jana Brejchová
Životní příběh jedné z největších českých 
filmových hvězd je současně neobvykle ote-
vřenou výpovědí o soukromí slavné herečky, 

jejích partnerech a komplikovaných rodin-
ných vztazích, zachycený její dcerou Terezou 
Brodskou.

VIEWEGH Michal: 
Děravé paměti pod psa
Šedesát báječných let pod psa. 
Vlastní životopis psaný s nadhledem i ruče-
ním omezeným, který si nadělil ke svým na-
rozeninám.

VRCHOVSKÝ Ladislav: 
Statek
Ohromující příběh o touze uchránit svůj ma-
jetek mnohdy doslova i vlastníma rukama. 
Zcela unikátní svědectví o statku rodiny Zíků 
podle skutečných událostí.

                                                                                      
 
 
 
 

 
Městská knihovna Dobřany  

připravuje pro širokou veřejnost 
 
                                                                                                           
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

•  roční registrace nových čtenářů zdarma 
•  amnestie dlužníků 

 
 

Burza knih 
 

3. října – 14. října 2022 

 
Velká čtenářská 
soutěž pro děti  
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Klub Echo na cestách
Klub Echo pro děti a mládež, nízkoprahové zařízení zřizované Diakonií ČCE - středisko  Západní Čechy. Věnuje se každodenní i dlouhodo-
bější podpoře dětí a mladých lidí a pomáhá jim při hledání vlastní cesty v životě.

Vážení čtenáři,
léto nám dopřálo mnoho krásných dní, které by byla škoda nevyužít k získání zážitků, zna-

lostí a jedinečných okamžiků. Nadace J+T podpořila v období 3/2022 až 2/2023 kom-
plexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině. Kluby Echo a Magnet 
vytvořily adaptační skupiny pro ukrajinské děti a mladé lidi, se kterými absolvovaly mnoho 
výletů, jako například na Pražský hrad, do Národního muzea, Mariánských Lázní, Klatov, ale 
také na motokáry, turistický výšlap, vodní hrátky v klatovských lázních a nechybělo plno akti-
vit výtvarných, hudebních nebo palačinková párty s přespávačkou. V klubu stále probíhaly te-
matické programy, jako např. Vodní týden, který hned na začátku fungoval jako prevence před 
rizikovým chováním u vody a při vodních sportech, Turistický týden, během kterého se děti 
a mladí mohli naučit turistické značky a jejich význam v teorii i praxi. Absolvovali jsme také 
týden věnovaný přátelství, bezdomovectví nebo třeba alkoholu. Veškeré tematické programy 
jsou koncipovány tak, aby hravou a záživnou formou klienti pochopili možná rizika a bylo ape-
lováno na prevenci jejich rizikového chování. Celý srpen probíhal v rytmu hudby, začaly hudební workshopy hry na kytaru, djembe, ale také body 
percusion a jiné techniky. To aby se u nás nikdy nikdo nenudil. 

V září nám odstartoval nový školní rok a společně s ním i Klub Echo začal více času věnovat našim klientům v jejich úspěšné cestě za vzděláváním 
a podpoře i pomoci v této kapitole života, na kterou, doufejme, budou všichni vzpomínat jako na nejhezčí období. 

Tak jako dětem a mladým i vám ostatním přejeme mnoho sil a radostných zážitků v novém školním roce a těšíme se na Vás na Dni otevřených 
dveří 21. 9. 2022 od 11 do 17 hodin.

Více informací o aktivitách klubu je možno najít na facebookových stránkách Klub Echo pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo 
u koordinátorky zařízení na tel. čísle +420 734 640 492 a na e-mailu klub.echo@diakoniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen od 
pondělí do středy v čase 12:30 - 17:00 hod. na adrese náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

je cestou, jak vzít budoucnost do vlastních rukou, zachovat  
respekt k druhému partnerovi, dětem a jejich pocitům,  
myšlenkám, potřebám i přáním. Jak zodpovědně zvažovat 
čas, dokázat akceptovat životní  změny, postupovat v souladu  
se zákony‚ a s podporou institucí. 

Zahrnuje systém služeb pro rodiny, které se rozcházejí, rozešli se  
v minulosti, rozchod zvažují nebo se mu chtějí vyhnout.

To, čeho můžete při rozpadu rodiny dosáhnout, závisí hodně 
na cestě, kterou si zvolíte. Soudní spor je boj, který za sebou 
sice může nechat vítěze, avšak častěji rozpoutá válku, ve které 
jsou jen poražení. Rodičovství je náročné, i když vám nikdo nehází 
klacky pod nohy. Rozvod s respektem je cestou, při které mají 
děti za rodiče dva vítěze a vy jednoho starého (známého) spojence.

NABÍDKA

KONTAKTY

Podpora psychologa u dětí i dospělých 
Mediace     Terapie, párová terapie 

Výchovné poradenství     Cochemská praxe     Poradenství     
Edukace     Strukturované skupiny pro děti 

Otevřené skupiny pro rodiče 

Resslova 12, 301 00 Plzeň
Konzultační doba: Každý všední den po objednání

 mobil: +420 733 614 645
e-mail: rozvod@diakoniezapad.cz

www.rozvodsrespektem.cz
Archa pro rodiny s dětmi je služba dle § 65 zákona 108/2006 Sb. 

pověřená k sociálně právní ochraně dětí a poskytuje služby zdarma.

V dobřanském infocentru si nyní můžete zakoupit novou turistickou vizit-
ku s motivem kostela sv. Víta.
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Rybáři
Blíží se konec prázdnin a já nemám čím se 

pochlubit. Úmorná vedra mě odrazovala od 
docházek k vodě, stejně jako moje noha. Ale 
když mě zeť 24. 7. nabídl, že by mě vzal k řece, 
tak jsem neodolal. V noci sice trochu sprchlo, 
ale bylo to málo, a tak jsem si žádné velké na-
děje nedělal. Kupodivu jsem hned měl tři zá-
běry. První bylo jen popotáhnutí a dost, druhý 
byl tak prudký, že jsem nestačil zaseknout. 
Třetí byl jelec, ale vyhákl se. Pak delší dobu 
nic, až se splávek znovu rozjel a zmizel pod 
hladinou. Zásek seděl, napřed jsem zase hádal 
na jelce, ale potom ryba vyrazila proti prou-
du a prut se pořádně ohnul. Po urputném boji 
se ukázal pěkný kapr, měl 52 cm. Byl jediným 
mým úlovkem během prázdnin.

Jak říkal hospodář, hodně rybářů ta vedra 
taky asi odrazovala. Sám prý chytil jen jednoho 
sumce 90 cm. Ale chytali se kapři okolo 50 cm, 
hlavně na Židováku, občas nějaká ta štika.

Dál se ale rozmáhá pytlačení na chovných 
rybnících. Z toho důvodu byly nainstalovány 
fotopasti. Rozrušily mě televizní záběry úhy-
nu ryb na Dyji a měl jsem obavy o obsádky na 
našich rybnících. Hospodář mě ale uklidnil, že 
k úhynům zatím nedošlo. Všude ale chybí voda. 
Nejhorší je to na Vysoké, kde není žádný přítok.

V sobotu 23. 7. se na Dolní Kotynce kona-
ly noční rybářské závody. Protože se jedná 
o sotva hektarový rybník, byl počet závodní-
ků omezen na 50, aby v noci nedošlo k úrazu. 
Zájem byl veliký a lístky rychle vyprodány. 
Celou akci, tedy přípravu i organizaci včetně 
občerstvení, zajistil vlastními silami výbor 
MO. V noci sice tak hodinku sprchlo, ale to ni-
koho neodradilo. Ryby braly jako o závod. To 
dosvědčují i výsledky prvních tří umístěných:

1. místo Karel Spiler 34,84 kg
2. místo Roman Cingroš 28,74 kg
3. místo Miroslav Kopecký 27,19 kg

 

Český rybářský  svaz 
místní organizace Dobřany 

 

pořádá v sobotu 17. září 2022 od 10:00 do 14.00 hod. 
 

 

 

 
 

 Volné chytání pro děti na rybníku 
 Soutěže pro děti 
 Projížďka v lodi 
 Občerstvení je zajištěno po celou dobu akce 

                    Srdečně zve Výbor MO ČRS DOBŘANY 

 

    Rybářský den  

na rybníku Dolní Kotynka  

 

Jikrový salát
Jikry, cibule (1/3 až 1/2 objemu jiker), bobkový list, mletý pepř, mletý muškát, ocet, olej.

Do vařící osolené octové vody s bobkovým listem vhodíme bloky jiker jakýchkoliv ryb a vaří-
me cca 10 min. Potom je rozdrobíme do mísy (odstraníme případné blány). Přidáme nadrob-
no pokrájenou cibuli, muškát, pepř, olej. Promícháme a necháme vychladnout.
Doporučujeme oddělit menší množství a vyzkoušet dochucení octem, pepřem nebo i papri-
kou dle vlastní chuti.

ČRS MO Dobřany

Když nejbližší nestačí, skoč nejdřív do Plusu
Každý se někdy nachází v situaci, kdy se 

cítí opravdu špatně a zažívá pocity úzkosti, 
prázdnoty, strachu, smutku, méněcennosti 
nebo zbytečnosti. Důvody mohou být různé – 
když nás někdo opustí, rozejde se s námi nebo 
prostě umře, když se necítíme dobře ve svém 
sociálním okolí (ve škole nás šikanují, v práci 
máme špatné vtahy, doma se neustále hádá-
me nebo je tam dusno), nebo když se jedno-
duše necítíme dobře sami se sebou, nemáme 
se rádi a v ničem nevidíme smysl. Někdy je 
toho na nás prostě moc, obzvláště když se se-
jde víc věcí najednou. Slušně řečeno ústy kla-
sika – „když se to kazí, tak se to kazí“.

V takovou chvíli je důležité vědět, co nebo 
kdo mi pomůže a co můžu udělat sám pro 
sebe. Někomu pomůže jít do přírody, proběh-
nout se, projet se na kole. Někdo poslouchá 
hudbu, maluje nebo tančí. Někdo se kouká 
na filmy nebo veselá videa se zvířátky. Často 
také pomůže napsat nebo zavolat kamará-
dovi nebo kamarádce. Cokoliv, co funguje, je 
vlastně dobře. Důležité je ale na problém ne-
zůstávat sám, protože někdy si v hlavě umíme 
vypěstovat z komára velblouda. A velbloud se 
pak přeci jen vyhání obtížněji. 

Někdy ale ani nejbližší kamarádi, přátelé 
a rodina nestačí a je dobré vědět, že ani v tuto 

chvíli nejste na své trápení sami. Vždy můžete 
využít pomoc odborníka. V Plzni můžete na-
vštívit například Plus pro lidi v krizové situaci 
v Resslově 12, kde pomáháme lidem měnit je-
jich starosti v příležitosti, provázíme je tíživou 
situací a hledáme její řešení. 

Každá správně zvládnutá krize může mít 
pro člověka velký potenciál, protože „co tě ne-
zabije, to tě posílí“, a proto než skočíte z mos-
tu, skočte nejdřív do Plusu. 

Mgr. Barbora Poláčková
služba Plus pro lidi v krizové situaci 

(Diakonie Západ)

Celkem se od 20:00 do 8:00 ulovilo 467,3 kg 
ryb, převážně kaprů okolo 50 cm. Dozorci ob-
cházeli rybník celou noc. Chycené ryby (moh-
ly být dočasně umístěny do vezírku) byly po 
zvážení a zapsání do karty závodníka puštěny.

Připravuje se nový, dokonalejší informač-
ní systém RIS, který nahradí stávající systém 
LIPAN. Příští rok začne zkušební provoz, na 
podzim by se měl již využívat.

Zjistil jsem, že moc přístupů k vodě mi již 
nezbývá. Sjezd za novým mostem je uzavřen 
závorou, na sjezdech od Dobřánek, u pivova-
ru a pod kostkovkou jsou betonové překážky, 
nad podhorou, pod čistírnou a nad Bartovem 
je oplocení a v něm krávy nebo koně. A to se 
ještě neví, jak to bude s náplavkou mezi mosty 
a cyklostezkou od vodárny do Vstiše.

Vladislav Šefl
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Ohlédnutí za letní činností mladých hasičů 

Jako každým rokem tak i letos jsme na za-
čátku prázdnin uspořádali letní soustředění 
mladých hasičů v Úborsku. Po ubytování jsme 
se vypravili na obhlídku tábora, abychom 
zjistili, co se tady za ten rok změnilo.  Hlavní 
vedoucí si pro nás po návratu připravila „hle-
dačku“. Hledali jsme ukryté barevné papírky, 
které nás rozdělily do týmů, a museli jsme si 
najít i naše vedoucí a instruktory k jednotli-
vým oddílům. No a po večeři jsme si vymýš-
leli názvy oddílů a vlajky. Pobyt byl převážně 

zaměřen na přípravu branného závodu, který 
nás čeká počátkem měsíce října. Takže jsme 
stříleli ze vzduchovky, opakovali jsme si to-
pografické značky, mapu a buzolu, zdravově-
du, hasicí přístroje, uzlování apod. Také jsme 
oddílově soutěžili ve vybíjené, džberovce, 
motání a spojování hadic, kuželkách apod. 
Samozřejmě nám zbyl čas i na fotbálek, ven-
kovní „Člověče, nezlob se“ s živými figurkami, 
bažinu a peška. Během tábora jsme hráli i naši 
oblíbenou hru „Mrakomora“.  Ve čtvrtek dopo-

ledne jsme si zaběhli branný závod a po obědě 
jsme vyrazili do Vodního světa ve Kdyni. Ne-
zapomněli jsme ani na táboráky s opékáním 
buřtíků a předváděním různých scének, které 
si připravil každý oddíl a které se započítávají 
do táborové soutěže, ta probíhá během celého 
tábora. Také jsme navštívili „Zmrzlinový ráj“ 
v Janovicích. Večer jsme hráli v klubovně Ris-
kuj, Kufr, odezíračku, lodě, země město apod. 
Na závěr tábora jsme soutěžili v táborové 
olympiádě, samozřejmě o medaile, takže jsme 
se všichni moc snažili. Vedoucí nezapomněli 
ani na „bobříka odvahy“. Ráno jsme si ještě 
zasoutěžili o body do oddílového bodování, 
např. v hydrantu apod. Po delším poledním 
klidu se otevřely pouťové disciplíny, kde si 
každý mohl vyhrát táborové peníze, které se 
daly rychle utratit v táborovém pouťovém ob-
chodě. Večer jsme měli maškarní rej. Během 
tábora jsme informovali rodiče o naší kaž-
dodenní činnosti formou táborových novin. 
V sobotu jsme si sbalili věci, uklidili pokoje 
a čekali jsme na rodiče, až si nás odvezou. Tá-
bor byl moc pěkný, už se těšíme na ten příští. 
Na náš pobyt nám poskytlo město příspěvek 
z grantového dotačního titulu, za který děku-
jeme. Děkujeme také našim maminkám, které 
nám věnovaly různé drobnosti a sladkosti na 
táborovou pouť, ale také nám napekly buchty, 
bábovky apod. na přilepšenou našeho pobytu.  

Helena Dvořáková

Pohádkové náměstí v Dobřanech
S končícími prázdninami přišla pro děti v Dobřanech přece jen 

ještě jedna radost – Pohádkové náměstí! Ve vyzdobených stanech se 
objevovaly bytosti z české klasiky, například králíci z klobouku Bob 
a Bobek, kteří děti nejen úkolovali, ale také jim předváděli večerníč-
kové scénky; Tři veteráni, kteří s dětmi neohroženě pochodovali až 
do poloviny náměstí a také malá čarodějnice, jež malé účastníky po-
darovala výbornou palačinkou, na kterou si donesli mouku z temné-
ho lesa. Ačkoli to zní skoro strašidelně, nikdo se nepolekal. Program 
totiž obveselovali také klauni, víly, kouzelník, taneční škola Spirit 
Dance, různá zvířátka v kreativních workshopech a hasiči, kteří dá-
vali na odiv svůj stříkací vůz.

Dostavil se samozřejmě i anděl Dobřánek a varhanní virtuóz Se-
BACHstian, který v krátkém rozhovoru prozradil, že si velmi přeje, 
aby se v Dobřanech postavily stejné varhany, na kterých skládal svá 
mistrovská díla, známá dnes po celém světě /www.dobranskevar-
hany.cz/.

Duchovním slovem povzbudil přítomné plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který potvrdil, že mít přátele znamená mít někoho, kdo nás nese, 
a doplnil, že ten, kdo nese nás všechny, je Bůh.

Toto veliké přání (mít přátele) splnila SeBACHstianovi kouzelná rybka poté, co ji pustil opět na svobodu, aby mohla plout s ostatními rybkami. 
SeBACHstianovi dalo dost práce ji ulovit, protože neřád čertík se mu opět zkoušel všechnu snahu zhatit. Naštěstí měl na pomoc andílka, mořskou 
vílu a také všechny děti, které zvonečkovou písničkou kouzelnou rybku přivábily. Rybka je ovšem kouzelná, jenom když je se svými přáteli, to pak 
dokáže zázraky. Ano, společně dokážeme zázraky!

Děkujeme všem za účast, podporu a přátelství!   Přátelé Koinonie
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Otevírací doba výstavy Vojska nejen 
v Dobřanech – augmentačního skladu
Otevření výstavy se vždy váže k různým akcím v Dobřanech nebo k svátkům (uvedeno v závor-
ce). Mimo uvedené termíny je možno se předem domluvit telefonicky (nebojte se zavolat). Další 
termíny otevření pak uvádíme na FB stránkách.
 3. 9. od 14.00 do 20.00 h (Radbuza fest)
 17. 9. od 13.00 do 17. 00 h (Dobřanská padesátka)
 15. 10. od 10.00 do 17.00 h (Havelské posvícení a trhy)
 28. 10. po ukončení průvodu se světýlky a pietního aktu (vznik ČSR)
 11. 11. od 17.00 do 20.00 h (Svátek veteránů)
 27. 11. od 13.00 do 17.00 h (Mikulášský jarmark)

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu.

I dobřanští hasiči 
pomáhali v Hřensku

Dne 24. 7. 2022 zahájily složky Integrova-
ného záchranného systému ČR zásah v Národ-
ním parku České Švýcarsko. Tento lesní požár, 
který postupně nabýval na intenzitě a rozloze, 
se brzy stal bezesporu největší událostí své-
ho druhu v novodobé historii ČR. Na likvidaci 
této mimořádné události bylo nasazeno mno-
ho desítek profesionálních i dobrovolných ha-
sičských jednotek a dalších složek a subjektů 
nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Dne 7. 8. 2022 
v 6:56 byla k likvidaci nasazena i dobřanská 
hasičská jednotka. Pro jeden z mnoha odřadů 
jednotek Požární ochrany z Plzeňského kraje 
byla za Dobřany vyčleněna technika CAS 24 
Scania, jejíž posádku tvořil mix členů dobro-
volných jednotek Dobřany, Přeštice a Chotě-
šov. Výběr členů tohoto odřadu byl u všech 
jmenovaných jednotek ovlivněn především 
nutností zachování zálohy pro zajištění po-
žární ochrany pro vlastní území. Po přesunu 
do oblasti Hřenska prováděli členové odřadu 
například střídání obsluh útočných proudů, 
dohašování skrytých ohnisek, obsluhu pře-
nosných čerpadel zásobujících požářiště vo-
dou, doplňování nebo výměnu technických 
prostředků na místě události apod. Po splnění 
všech zadaných úkolů byla jednotka odeslána 
zpět na základnu. Členové všech tří jednotek 
tvořící posádku dobřanské cisterny se bez 
újmy na zdraví vrátili domů.

Ing. Milan Dvořák, DiS

Šlovická slavnost

S prázdninami se rozloučily děti i dospělí v sobotu 27. srpna v odpoledních a večerních hodinách na akci, kterou uspořádal SDH Šlovice ve spoluprá-
ci s MKS Dobřany. Deštivé počasí neumožnilo zrealizovat všechen plánovaný program, i tak se ale nikdo nenudil. Velké nadšení sklidilo vystoupení 
kouzelníka, který věnoval svůj čas dětem i po ukončení svého představení. Večer patřil posezení u muziky přeštické country skupiny Sešlost věkem. 

Jana Hájková
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Naše léto 2022 – Cesta minulostí

V neděli 17. července jsme přijeli na tábo-
rovou základnu v Újezdu u Plánice. Postup-
ně jsme se ubytovali, seznámili mezi sebou 
i s okolím, z lesa přinesli dříví a poseděli 
u ohně. A pak to začalo. Letošní téma hry bylo 
zajímavé. Vrátili jsme se o zhruba o 100 let 
zpátky v čase na jednu z vesnic, abychom si 
prošli to, co se na ní po celý rok dělo. Oslavy 
různých svátků, tradic a podobně. Rozdělili 
jsme se do 3 gruntů (statků) a při soutěžích 
jsme získávali podle umístění groše, za které 
jsme si postupně kupovali pole na mapě, a tak 
jsme podle barev měli přehled, kdo vede. Také 
jsme měli rychtáře a obecní radu (vedoucí). 
Rok jsme začali Třemi králi, pak jsme si obar-
vili trička, oslavili masopust diskotékou v mas-
kách, prošli se v noci po lese a užili si „den 
naruby“. Vedro venku jsme přežili při výrobě 
pískových obrázků, spali jsme pod širákem, 

koupali se a hráli hry u vody. Také jsme slavili 
Velikonoce i s pomlázkami a zdobením kras-
lic, kterými jsme pak nazdobili jabloň. Zdobili 
jsme smaltem přívěšky na krk a odlévali mý-
dlo. Kdo netvořil, připravoval dřevo na oheň 
a zdobil čarodějnici na večerní upálení. Násle-
dovala noční hra a ráno pak poznávání kytek 
a stromů. Ve hře vedli „Zelení“ před „Červený-
mi“ a další body si připsali za stopovačku. Pak 
přijeli zdravotníci, kteří nám ukázali, jak po-
skytovat první pomoc nejen na figurantkách, 
např. otevřenou zlomeninu, ale i na figuríně 
dýchání z úst do úst a masáž srdce. A my jsme 
pak na třech stanovištích na zahradě ukazova-
li, co jsme si z toho zapamatovali. Večer jsme 
hráli bingo a šli se projít po vesnici, ve které 
je náš tábor. Týden byl skoro za námi a před 
námi další hry, například hledání obilí k zasetí, 
výroba vidlí na přenášení sena. A protože se 

slunce střídalo s dešťovými kapkami, tak jsme 
průběžně vyráběli „dešťové hole“, abychom 
přivolali déšť na naše suchá pole. Večer jsme 
pak malovali na kameny. Oslavili jsme i Vánoce 
a silvestra, vyrobili salát, pomazánky, dali spo-
lečnou večeři. A co bylo mezi tím? 

Čtrnáct dnů letního tábora se prostě do 
daných 2 500 povolených písmen textu neve-
jdou, tak pokračování najdete na našem webu 
http://dobrany.pionyr.cz a fotky k tomu vše-
mu najdete na pionyri-dobrany.rajce.idnes.cz. 
Máte tu jen 407 slov a 2 429 písmen.

Nakonec celou hru vyhráli Zelení, všichni 
jsme dostali věcné odměny, čestné občanství 
obce Újezd a diplom na památku.

A když to dobře dopadne, sejdeme se příští 
rok…

Libuše Nejedlá, 
vedoucí Pionýrské skupiny Dobřany

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Prezenční výuka nového studijního programu 

„Psychologie pro každý den“ s PhDr. Mgr. Marií Hanušovou. 

Přednášky budou probíhat v úterý od 10:00 do 11:30 
v jednacím sálu Městského kulturního střediska Dobřany.

Zápis k prezenčnímu studiu proběhne dne 13. 9. 2022 
od 12:30 do 13:30 tamtéž.
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Po stopách času – srpen 2022

V pondělí jsme malovali na kameny a zdobili fixy hrnečky, měli jsme soutěž v hodu šipkami 
a stříleli jsme flusačkou. Navíc jsme zvládli i fotbal, vybíjenou a jízdu na koloběžkách. Po obědě 
jsme malovali obrázky pískem a těšili se na výlety. V úterý ráno pro nás přijel autobus a vyrazili 
jsme na výlet do Železné Rudy, kde jsme měli domluvenou návštěvu Muzea historických kol, 
motocyklů a aut a Muzea Šumavy, kde jsme mohli vidět nejen její historii, ale i současnost včetně 
ochrany přírody v rámci národního parku. Cestou zpět jsme se zastavili v Klatovech u kolonády 
a zkoušeli jsme si svoji tělesnou zdatnost na různých prolézačkách a stezce korunami stromů. 
Ve středu jsme jeli autobusem do Zeměráje – zábavního parku v Kovářově. Procházeli jsme se 
bosou nohou po stezce z různých druhů materiálu, složili si hlavolam, prošli bludištěm z kůlů, 
viděli jsme, jak se dřív mlela mouka, spřádala vlna, hráli jsme si na archeology a z hlíny jsme si na 
kruhu mohli vyrobit mističku. Čtvrteční výlet byl pro tento zajímavý týden poslední. Tentokrát 
jsme jeli na druhý konec Plzně do Sofronky. Viděli jsme včelí královnu, ukázky výcviku služeb-
ních psů, meteostanici, kolomaznou pec, různé druhy stromů i to, jak se dřív kácely, ale nejvíc se 
nám líbilo stádo daňků, které jsme mohli sami krmit jablky a mrkví, a fotili jsme se s Hurvínkem 
na jeho stezce v okolí. V pátek jsme jezdili na koloběžkách, stříleli lukem, hráli fotbal a stolní hry. 
Nejvíc se nám líbila hra Milujeme Šumavu, Stiga hokej a Abalone. K tomu jsme zdobili smaltem 
krabičky a šperk pro maminky, malovali voskem a žehličkou, odlévali mýdlo, vyškrabávali obráz-
ky a malovali na batohy. Na závěr došlo na hodnocení celého týdne s rozdáním odměn, diplomů 
a placek.

No, a to byl celý týden nazvaný Po stopách času, kdy jsme viděli jak historii, tak i současnost. 
Naše poděkování za přípravu a zajištění patří vedoucím Šárce, Týně i Medulce, městu za finanční 
příspěvek v rámci grantu a MŠMT za dotaci.

Libuše Nejedlá, vedoucí Pionýrské skupiny Dobřany

Ocenění krajského úřadu za zapojení žáků do 
soutěží a jejich úspěchy v oblasti vědomostí, 
sportu a v uměleckých aktivitách převzali pe-
dagogové ZŠ Dobřany na zahajovací poradě 
k novému školnímu roku. Naše škola obsadila 
krásné 3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu 
v soutěžích ve školním roce 2021/2022 v kate-
gorii úplné základní školy.

Nové zastřešení terasy pro žáky na 1. stupni 
ZŠ Dobřany.

Základní škola Dobřany 
získala ocenění 
krajského úřadu
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Cyklovýlet na Hracholusky
Dne 9. 7. se sešli příznivci cyklistiky na náměstí 

v Dobřanech. Tentokrát převládly ženy a nás ve-
lice překvapil jejich výkon. Jelo se přes Chotěšov, 
Hoříkovice, Úlice až na hráz přehrady Hracholus-
ky. Po menším odpočinku a občerstvení jsme se 
vypravili na zpáteční cestu. Odpoledne mělo totiž 
pršet, a tak jsme neponechali nic náhodě a koupá-
ní vynechali. Ve Vstiši jsme navštívili ještě turnaj 
v malé kopané, hrál se tu memoriál Ády Krause. 
Kvalitní klobásky a čepovaný gambrinus byla 
odměna za úspěšnou vyjížďkou. Složení skupiny 
bylo: Andrea Přibáňová, Jana Habartová, Jarosla-
va Konšalová, Alena Boudová, Vojta Harant a Josef 
Polívka.

Další cyklovyjížďka bude 17. 9. Dobřanská 50.
Poslední v tomto roce je naplánovaná na 24. 9. –  

tradiční sjezd ze šumavského Špičáku do Dobřan.
Josef Hájek

Myslivecký dětský den

Dětský den, který každoročně pořádá my-
slivecký spolek již po mnoho let, si získal své 
příznivce a stal se nedílnou součástí místní 
tradiční myslivecké činnosti. Letos se konal 
24. června. Mnozí, kteří se před lety účast-
nili mysliveckého dne jako děti, nyní již jako 
dospělí vzpomínají na své někdejší zážitky 
s dobřanskými myslivci. Je to pro nás radostné 
zjištění a potvrzení toho, že naše práce a úsilí 
nebyly marné, když dnes tito lidé vzpomínají 
na toto specifické dětské setkání s přírodou, 
zvěří a mysliveckou činností.

Mysliveckého dne se zúčastnily tři čtvrté 
třídy Základní školy v Dobřanech, čtyři třídy 
místní Mateřské školy a veřejnost. Byla pro ně 
letos připravena tato zastavení v blízkosti lo-
vecké chaty Diana:

1/ Dendrologie – názorný výklad o stro-
mech, které se vyskytují v naší přírodě.

2/ Kynologie – předvedeno šest ras lovec-
kých psů s výkladem a ukázkami jejich výcvi-
ku a disciplín činnosti.

3/ Sokolnictví – ukázka s výkladem. Právě 
zde bylo vidět největší nadšení, neboť děti 
měly vzácnou možnost seznámit se s orlem 
kamčatským, výrem velkým, kánětem, sovou 
pálenou, sýčkem a poštolkou.

4/ Trofeje – ukázka trofejí s výkladem 
o zvěři. Děti si prohlédly a mohly si i osahat 
srnčí, dančí i jelení shozy a mnoho dalšího. 
Největší pozornost budila vypreparovaná 
lebka bobra.

5/ Zbraně – ukázka a výklad o loveckých 
zbraních, chladných i palných.

6/ Střelectví – střelba na terč ze vzduchovky.
Toto kolečko seznamování s přírodou, zvěří 

a myslivostí bylo zakončeno testem znalostí, 
v němž děti soutěžily jako třídy. Střelba na 

terč byla také vyhodnocena a oceněni nejlepší 
střelci.

Závěrečného programu se účastnil náš pan 
starosta, Bc. Martin Sobotka. Celá akce se ko-
nala za podpory grantu města Dobřany. Pro 
všechny děti byla připravena svačina a malý 
dárek a všichni odcházeli sice trochu zmoklí, 
ale s dobrou náladou.

Na přípravách a uskutečnění 
této akce se podílelo téměř třicet 
myslivců. Její nedílnou součástí 
byla i oprava stolů a laviček u Di-
any, které byly již v havarijním 
stavu. Manipulace s potřebným 
materiálem byla zajištěna novým přívěsným 
vozíkem, jehož pořízení bylo též podpořeno 
grantem našeho města. Doufáme, že i v dal-
ších letech budou dětské dny takto vydařené.

Rudolf Eisenhammer
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Taneční léto v Restartu končí, 
podzimní kurzy v Restartu začínají

Letos proběhl již 3. ročník příměstských 
táborů. Šikovná děvčátka se protančila létem 
pod vedením lektorky Anety Morové, které 
tímto děkujeme za její energii, čas a vstříc-
nost.

I když se v létě odpočívalo, slunilo a moc 
necvičilo, Restart nezahálel. Celé prázdniny se 
pracovalo na vybudování nového cvičebního 
sálu pro děti a sportovní spolek Restart toto 
další technické zhodnocení budovy města za-
financoval.

Jediné, na co ještě čekáme, je oprava topné 
soustavy, kterou provede město. Doufáme, že 
nebude nutné zdražovat cenu dětských kurzů. 
Pokud bychom měli vytápět 170 m2 elektric-
kou energií, na nic jiného by nám nezbylo, 
protože budova Sokolovská 1009 je stále 
v původním stavu, nezateplená a s původními 

okny. Naštěstí nám město Dob-
řany poslední léta s náklady na 
energie velice pomáhá, jen díky 
každoročně vypsaným měst-
ským dotačním titulům se drží-
me nad vodou!

V tomto čísle se v rubrice zájmových čin-
ností objeví kurzy vypsané na rok 2022/2023. 
Nabídku se snažíme  rozšiřovat a zkvalitňovat 
dle vašich přání a zájmů dětí. Najít lektory pro 
dětské kurzy je však značně komplikované, 
málokdo se chce věnovat dětem a trávit s nimi 
volný čas. Naším cílem je začlenění pohybové 
aktivity do běžného života dětí, posílení pohy-
bového aparátu, vytvoření pozitivního vztahu 
ke cvičení a také prevence obezity u dětí. Ve-
lice často se u dětí setkáváme s motorickými 

problémy, jako jsou špatné pohybové návyky 
nebo neznalost těla vykonávat nějaké úkony. 
Je pak velice smutné pozorovat děti v puber-
tálním věku s nadváhou, problémy se zády 
a neschopností vykonávat některé pohyby, 
jako např. otočit se plynule se zapojením svalů 
a kontrolou rovnováhy, přenášení váhy opět 
se zapojením potřebných svalových partií, 
dopínání nohou, protahování a tím udržování 
pružnosti těla. Všechny dětské aktivity jsou 
u nás brány jako hra.

Od září se na Vás celý tým RESTART těší 
s otevřenou náručí, nasloucháme, a pokud je 
to v našich možnostech, vyjdeme Vám vstříc.

Lucie Preisová

Matyáš Malík 
na MXGP

Matyáš Malík, rodák z Dobřan a závod-
ník Mx Kids Academy Dobřany, se od 15. do 
17. 7. 2022 zúčastnil MXGP Academy v Lok-
ti. Pod vedením světoznámých trenérů Johna 
van den Berka, Martina van Genderena a Jana 
Postemy absolvoval program MXGP Mx Aca-
demy talentů ČR vč. návštěv a besed se světo-
vými teamy a jezdci.

Vyjádření trenéra a managera Mx Kids Aca-
demy: „Ano, Maty je velkým příslibem a talen-
tem motocrossu. Obrovský dík pochopitelně 
patří rodičům za veškerý servis, který Matymu 
poskytují. Je to jeden z našich skalních odcho-
vanců a jak je vidět, ubírá se naše Mx Kids 
Academy, která je svojí velikostí největší v ČR, 
správným směrem. Možná v Dobřanech vycho-
váváme budoucího šampiona.“

Emil Končel
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3. letní kuželkářské soustředění mládeže CB Dobřany – autokemp 
Hájovna Kdyně 
11. – 17. července 2022

Rok se s rokem sešel a my jsme vyrazili 
v početnější skupině vlakem směr Kdyně na 
oblíbené soustředění mládeže do autokempu 
Hájovna. Na nádraží se mnou v pondělí dora-
zili Vikča s Valčou, Áďa s Anežkou, Laduška, 
Evička s Honzíkem, Alan s Jáchymem a Pepča 
a ve Kdyni jsme ještě cestou do kempu nabrali 
Káju. Věci zavezl Ladin bratr Michal a rovněž 
přijelo kondiční trenérské duo Vendulka s Mi-
chalem.

Příjezd do Kdyně trochu kazilo mrholení, 
nicméně to nemělo vliv na vyzkoušení vody 
v místním koupališti v blízkosti kempu. Poté, 
co se vloni osvědčila příprava snídaní mlá-
dežníky, zůstali jsme u tohoto modelu i letos. 
Každý večer se vybrané čtveřice dotazovaly 
ostatních, co si kdo bude přát k snídani, a tak 
byly k dispozici tousty, míchaná vajíčka, cere-
álie s mlékem, chléb s nuttelou, paštikou, či 
sýrem. Obědy a večeře jsme měli zamluvené 
v nedaleké restauraci a po omladině zůstáva-
ly jen prázdné talíře. Páteční večeři jsme po 
tréninku na kuželně TJ Sokola byli vyzkoušet 
v asijském bistru a nedělní, závěrečný oběd za 
odměnu pro všechny účastníky proběhl také 
tradičně, v pizzerii. Během dne bylo navíc 
k dispozici spousta ovoce, zeleniny a sušenek 
k doplnění energie, kterou všichni do jednoho 
nechávali na hřišti během cvičení, posilování 
a dalších sportovních aktivit. Na májovém tur-
naji v Pelhřimově jsme se od reprezentačních 
trenérů dozvěděli, že vynikající společník 
kuželkářů je švihadlo, a tak nechybělo ani ve 
výbavě všech účastníků. Rovněž výběhy po 
schodech začínají být nedílnou součástí naše-
ho soustředění, a že jich ve Kdyni je spousta. 
A aby se jen neposilovalo, tak byla chvíle i na 
odpočinkové sporty – obíhaná při stolním 
tenise, lukostřelba a letos poprvé i střelba ze 
vzduchovky.

Kromě tréninku na místní kuželně jsme 
mládeži zpestřili soustředění zamluveným 
bowlingem, vzhledem k příznivému počasí 
opět výletem do Lomečku ve Starém Klíčo-
vě s podvodní pozorovatelnou, výšlapem na 
rozhlednu Koráb i sobotním výlezem na zří-
ceninu hradu Rýzmberk s následným opéká-

ním špekáčků. Páteční večer byl ve znamení 
karaoke, a tak už víme, koho z kuželkářských 
nadějí vyšleme do nějaké pěvecké soutěže. :o)

V sobotu proběhla tradiční olympiáda, ná-
sledné vyhlášení vítězů bylo spojeno s osla-
vou Valči narozenin a všichni účastníci si 
pochutnali na melounu a spoustě zmrzliny. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem mlá-
dežníkům za vzornou reprezentaci oddílu 
CB Dobřany, rodičům za svěření dětí do péče 
a v neposlední řadě městu Dobřany za pod-
poru z Globálního dárcovského a dotačního 
titulu G2DT. 

Dalibor Blecha

Závěrečný turnaj na kuželně TJ Sokola Kdyně

Výlet na podvodní pozorovatelnu ve Starém Klíčově



září 2022|

Sport

22

Noční turnaj v pétanque
V sobotu 20. srpna pršelo celý den, a i přesto se 
na hřištích pétanque clubu sešli hráči, kteří pro-
padli tomuto sportu. Tradičně přijeli hosté z Kla-
tov, ze Zavlekova, Tlučné a Chocenic. Začalo se ve 
dvou základních skupinách, ze kterých postoupily 
první dvě dvojice do skupiny finálové. V A skupi-
ně si vedli nejlépe Janda s Hloužkem z Chocenic 
a s nimi postoupili Hnojský s Křesákem ze Zav-
lekova. Třetí nepostupující dvojicí byli Macháček 
s Bořánkem z Klatov. Dobřanští Štulcovi neměli 
šanci. Ve druhé - B skupině si nejlépe vedly dob-
řanská Oxová s Hnojskou ze Zavlekova. Druzí po-
stupující byli Khás s Beránkem. Do turnaje útěchy 
šli Bechyně s Vogltanzem a Vintrovi, kteří se přišli 
hlavně učit. Ve finálové skupině nepoznali poráž-
ku a zaslouženě vyhráli „klobouci“ z Chocenic Jan-
da s Hloužkem. Druhé skončily Oxová s Hnojskou 
a třetí byli Khás s Beránkem. Bramborová pozice 
patří Hnojskému s Křesákem a turnaj útěchy vy-
hráli Macháček s Bořánkem. Po ukončení turnaje 
v pozdních nočních hodinách poseděli někteří až 
do půl čtvrté ráno. Po prázdninách budou hřiště 
otevřena ve středu od 16 hodin.

Zdeněk Duban

Tournoi ď Svijany 2022

V sobotu 30. července se konal další z pétanque turnajů v Dobřanech. Hrálo se na hříštích pétanque clubu ve sportovním areálu Džungle. Kromě 
domácích hráčů přijeli tradiční soupeři z Plzně, Klatov, Zavlekova i z Francie. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách, v nichž si vedli nejlépe 
papíroví favorité. Dále postupovaly první dvě dvojice z každé skupiny. Z A skupiny postoupili Maruš Hnojská s Ivanou Oxovou a Eva a David Štul-
covi. Z B skupiny Honza Štulc s Karlem Kopejskem a Luděk Tupec s Martinou Bayerovou. Z C skupiny, kde o postupu rozhodlo skóre, postoupili 
Jindra Bechyně s Filipem Baumrukem a Ivana Korandová s Miluš Štulcovou. Skupina D byla asi nejtěžší, přímo nabitá favority. Tři dvojice měly 
stejný počet vítězství, a tak i zde rozhodovalo skóre. Postoupili Petr Hnojský s Karlem Křesákem a Viktor Fiala s Lionelem Payenem. Semifinálové 
skupiny určily pořadí, v jakém se bude hrát o konečné pořadí. Bez porážky postoupili do boje o první místo Jindra Bechyně s Filipem Baumrukem 
a Petr Hnojský s Karlem Křesákem, ti také turnaj 13:4 vyhráli. V boji o třetí místo porazily Maruš Hnojská s Ivanou Oxovou Honzu Štulce s Karlem 
Kopejskem. Turnaj útěchy vyhráli Vláďa Khás s Mírou Vopatem. Celý turnaj sponzorovala restaurace Beseda Radka Baumruka za finanční spo-
luúčasti MKS Dobřany.

Zdeněk Duban
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Šneci v letní přípravě na extraligu
Realizační tým pro extra-
ligu mužů: V. Šlehofer st.,  
P. Kánský, D. Malý, P. Kleis-
ner a D. Kovářík st.

Mužský A tým odstartoval letní přípravu 
koncem července.

V podstatě jsme navázali na model z přede-
šlých let, samozřejmě s některými úpravami.

Kádr doznal několika změn, nyní se vše ladí 
a připravuje v rámci možností. Opět nás čeká 
nejprestižnější soutěž v ČR a také tentokrát 
máme před sebou těžký úkol, budou to opět 
náročné boje v republikové konkurenci na 
nejvyšší úrovni.

Krom pravidelných tréninků jsme v létě 
odehráli i zápasy či turnaje. V Pluhově Žďáru 
jsme porazili ČR Masters, výběr Kladna a do-
mácí Pluhův Žďár, čímž jsme turnaj opanovali 
již potřetí za sebou. Šanci dostali i noví hrá-
či, kteří se prezentovali i v přátelském utkání 
v Praze Čimicích. Zde nás vyzval sestoupivší 
tým z extraligy, Kovo Praha. Dlouho jsme pro-
hrávali, dokonce o dvě branky (1:3). V závěru 
jsme však v nové a nakombinované sestavě 
domácí tým tzv. přimáčkli a vyrovnali účet. 
V nájezdech pak rozhodující gól vstřelil navrá-
tilec z Belgie Pavel Sloup. Celou loňskou jarní 
část nám díky studiím v Belgii citelně chyběl. 
Věříme, že „Sloupík“ coby juniorský mistr svě-
ta do 20 let náš mladý, ale hrdý mančaft z jihu 
Plzeňska svými výkony pozvedne.

Čeká nás ještě v srpnu výjezd na Kladno, 
kde podstoupíme herní zkoušku s loňským 
finalistou extraligy. Domácí HBC Kladno je 
doma takřka neporazitelné, čili pro nás ideál-
ní zápasová prověrka.

Letní seriál příprav zakončíme tradičním 
turnajem u nás v Dobřanech.

Letňáček bude mít obsazení v podobě: Elba 
Ústí n. L. (extraliga), Česká republika Masters 
- tým připravující se na MS kategorie Masters, 
Nové Strašecí (1. liga), Buldoci Stříbro (2. liga) 
a domácí TJ Snack Dobřany. Hned první záři-
jový víkend míříme k úvodnímu duelu extra-
ligy na hřiště nováčka, a to do Pardubic, kde 
nás vyzve tamní Svítkov Stars, ale to už před-
bíhám.

Na místě je zmínit dva mimořádné úspěchy 
našeho klubu na světové či evropské scéně.

Na MISTROVSTVÍ SVĚTA v Kanadě měly 
Dobřany své zastoupení. V národním dresu 
se představil odchovanec z žákovských let 
a aktuální hráč extraligových Dobřan, Václav 
Šlehofer mladší.

Česká republika nakonec doputovala až do 
finále, kde v Montrealu podlehla domácí Ka-
nadě 3:6.

Druhé místo a stříbro je i tak velkým úspě-
chem.

Po výhrách našich barev nad Itálií, Velkou 
Británií, Heiti a Slovenskem (úřadující mistři 
světa) v základní skupině, ve vyřazovací části 
pak nad Finskem a USA se po finálovém duelu 
s Kanadou pasuje Česká republika na pozici 
vicemistrů světa. 

Nejlepším útočníkem byl v závěrečném ce-
remoniálu vyhlášen Adam Kubik z Kladna.

Do prestižního ALL Stars týmu světové-
ho šampionátu v Montrealu byli ve společ-
nosti dvou Američanů Johnyho Ruize a Nicka 
Cartera, Řeka Petera Abbandonata a domácí-
ho Kanaďana Karla Leveillé vybráni i dva hráči 
České republiky: výtečný gólman Leoš Ger-
lich z Mostu a obránce (univerzál), již zmíně-
ný odchovanec mateřského klubu TJ SNACK 
DOBŘANY, Václav Šlehofer mladší.

Je to po dlouhé době (9 let čekání na finále) 
pro národní tým velký úspěch.

Další pronikavý úspěch zaznamenal i ten-
tokrát odchovanec Dobřan od žákovských let 
Jan Matoušek. S výběrem ČR U20 zvítězil na 

EVROPSKÉM POHÁRU v Pardubicích, když 
mladí Češi nechali za sebou vrstevníky ze Slo-
venska, Švýcarska, Velké Británie, ale třeba 
také starší výběr ČR U23.

S přehledem hrající Honza Matoušek po-
dával tradičně spolehlivé výkony tak, jak ho 
známe z extraligových duelů v našich dobřan-
ských barvách.

Kolektivní sport ale není o jednotlivcích, 
nejdůležitější je týmový duch.

I letos se budeme snažit poskládat mozai-
ku do správného tvaru, mančaft správně sla-
dit a na extraligu patřičně nachystat. Jsme si 
vědomi, že doba není příliš nakloněna nejen 
amatérským sportům. Právě tato amatéřina 
musí mít jasná a striktní pravidla.

Bez nich prostě tým fungovat nemůže ...
Pro naši kabinu tedy platí:
Nohama na zemi, nelétat v oblacích, s re-

spektem k soupeři, hlavou správně nasta-
venou a s patřičným nasazením se budeme 
i v této nové extraligové sezóně rvát za Dob-
řany.

Za dobřanský hokejbal V. Šlehofer st.

Václav Šlehofer ml. – člen All Stars MS v Kanadě

TJ Snack Dobřany – přát. zápas v Praze-Čimicích s Kovem

Jan Matoušek se sestrou Anežkou
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2. října 2022 uplyne 9 let od úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka, 

dědečka, 

pana Josefa Maška z Dobřan. 

Vzpomíná manželka 
a synové Petr a Martin s rodinami.

Vzpomínka

Dne 31. 8. 2022 uplynuly 3 roky, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, manželka, maminka a babička,

paní Jaroslava Kurtinová.

S  láskou vzpomíná celá rodina Kurtinova 
a Kilbergerova.

Vzpomínka

Dne 18. 9. 2022 
uplyne 7 smutných let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila 

paní Marie Bittnerová.

Vzpomeňte s námi. Rodina.

Vzpomínka

Dne 14. 8. 2022 uplynuly 4 roky, 
kdy od nás navždy odešel 

pan Miloslav Kolář. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 23. září 2022 uplyne 1 rok, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 

paní Boženka Knotková.

Moc nám chybíš, maminko.

Za vzpomínku děkuje dcera s rodinou 
a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 24. 9. 2022 uplynou již 
4 smutné roky, co nás opustil 

náš tatínek a dědeček,

pan Václav Smolák.

S láskou vzpomínají 
dcery Jana a Vendula s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. srpna 2022 uplynul smutný rok, 
co nás navždy opustil

pan Karel Otta.

S láskou vzpomínají manželka Dana 
a dcera Kateřina s Tomášem.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 11. 9. uplyne 15 let, 
co nás opustila naše drahá a milovaná 

sestra, maminka a tchyně,

paní Libuše Fořtová.

S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka

19. září 2022 uplyne 10 let, 
co nás opustil

manžel, tatínek a dědeček,

pan Jindřich Homr.

Vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
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Turisté vás zvou
2. 9. /pá/  
CHOTĚŠOV – STOD
Odjedeme busem z Dobřan 
od čerpací st. v 7:24 do Cho-
těšova. Z Plzně - Bor busem 

v 7:15. Sejdeme se před restaurací "Pod Kláš-
terem" a půjdeme po TZ přes Křížový vrch do 
Stodu. Zpět busem v 14:13 do Dobřan. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

6. 9. /út/  
KARLOVARSKÉ VYHLÍDKY
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:18, z Plzně term. 
HN busem v 8:08 do KV. Jdeme: hotel Ther-
mal, vřídlo, Diana, Jelení skok, hotel Imperial, 
Japonská zahrada, kolonáda. Zpět busem 
v 14:10/16:10 do Plzně. Do Dobřan vlakem 
v 16:20/18:20. 
Délka trasy 10–12 km. 
Vedoucí Jindřich Šmatlák.

9. 9. /pá/  
ŠPIČÁK – ŽELEZNÁ RUDA
Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40, z Dob-
řan v 7:55 na Špičák. Půjdeme ze Špičáku 
přes Belveder do Železné Rudy. Zpět vlakem 
v 14:20 do Dobřan a Plzně. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový.

13. 9. /út/  
ČERVENÉ POŘÍCÍ – ŠVIHOV
Turisté z Plzně odjedou busem z term. HN 
v 8:05 do Č. Poříčí /8:46/. Z Dobřan odje-
deme busem od čerpací st. v 7:50 do Přeštic 
nám. /8:21/ a dále pojedeme busem v 8:36 
do Č. Poříčí /8:46/. Na stanici busu se sejde-
me a jdeme NS „Švihov a okolí“. Zpět vlakem 
v 13:40/ 14:37/15:40 do Dobřan a Plzně. 
Délka trasy 10 km. 
Vedoucí Jindřich Šmatlák.

16. 9. /pá/  
KLABAVA – VRŠÍČEK – ROKYCANY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, z Plzně 
hl. n. v 7:41 do Klabavy /7:52/. Půjdeme po 
TZ přes Vršíček do Rokycan. Zpět vlakem 
v 13:27/14:03 do Plzně a Dobřan.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový.

20. 9. /út/  
Z HROMNICE DO TŘEMOŠNÉ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně. 
Dále z term. HN busem v 7:45 do Hromnice 
a Žichlic /8:10/. Jdeme: jezírko – Žichlický 
most – Nový rybník – Třemošná. Zpět vlakem 
13:24 do Plzně a v 14:20 do Dobřan. 
Délka trasy 8 - 10 km. 
Vedoucí Marie Žáčková.

23. 9. /pá/  
HRÁDEK U SUŠICE – KOLINEC
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 6:40, z Dob-
řan v 6:55 do Klatov /7:29/. Odtud vlakem 
v 7:33 nebo busem v 8:10 do Hrádku. Pů-
jdeme po NS a TZ do Kolince. Zpět vlakem 
v 14:52 do Klatov a dále v 15:30 do Dobřan 
a Plzně. 
Délka trasy 13 km. 
Vedoucí Jiří Nový (odb. poradce K. Pacholíková).

27. 9. /út/  
HOUBAŘSKÁ – TRHOMNÉ – NEČTINY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, nebo bu-
sem od čerpací st. v 7:20 do Plzně. Dále bu-
sem z term. HN v 8:05 směrem Krsy, Trhomné 
/8:50/. Jdeme směrem na Umín – Plachtín 
– Nečtiny. Z Nečtin odjedeme busem v 13:16 
do Plzně - CAN Tylova. Do Dobřan vlakem 
v 15:20. 
Délka trasy 12 – 13 km. 
Vedoucí Jindřich Šmatlák.

30. 9. /pá/  
BABYLON – DOMAŽLICE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:20 do Plzně 
/6:39/. Dále expresem v 7:11 do Domažlic 
/7:59/. Odtud busem od nádraží v 8:15 na Ba-
bylon. Půjdeme po TZ do Domažlic. Zpět vla-
kem v 14:35 do Plzně / v 14:15 přes Klatovy 
do Dobřan. 
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

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

Tak jsme se konečně 
dočkali

To si mohou říci občané Stoda a Chotěšova, 
protože jejich obce propojila asfaltovaná cy-
klostezka. Provedení odpovídá studii STS.01 
z roku 2012. Takové štěstí nemají občané Vs-
tiše a Dobřan. Od Vachtlova mlýna do Vstiše 
vede alespoň zpevněná polní cesta. Ze Vstiše 
do Dobřan je možno použít jen silnici, nebo 
manipulační cestu podél řeky. Stavbou cesty 
uvnitř obce Dobřany od ZUŠ k fotbalovému 
hřišti se zdá, že lávka přes řeku nebude. Tak 
nám ze studie STS.01 zbyl jen základní ká-
men cyklodálnice, ze kterého se můžeme tě-
šit už téměř 9 let, jak je vidět na přiloženém 
obrázku. Snad nás cyklisty potěší alespoň 
příští rok. 

Vojtěch Král

Se zármutkem oznamujeme, 
že nás 18. srpna 2022 navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a strýc,

pan Jaroslav Škraňka.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Marie, dcery Ivana a Jana 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

40. ročník 
turistického pochodu

DOBŘANSKÁ 50
17. září 2022

Start v 7:00 hod. na nádvoří 
hotelu MODRÁ HVĚZDA.

Předpokládané ukončení akce 
v 16:00 hod. 

Kategorie: 
pěší turistika a cykloturistika
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PEČUJEME 
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ  
NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI. 
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.                                                    

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

POŘÁDÁME AKTIVITY PRO SENIORY
                                                                                                                                          

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

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

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

KONTAKTY: 

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

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

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

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

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

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

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

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

Společenská rubrika zdarma

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

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

Služby copycentra

Pronájem

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

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

Státní svátky zavřeno.

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

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

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

internet pro veřejnost
kopírování, skenování, laminování
do formátu A3

tisk z PC, USB flash
kroužková vazba 
fax

Prodej vstupenek, jízdenek

Výlep plakátů a inzerce

Ticketportal
jízdenky FLIXBUS

kino, divadlo Káčko
Plzeňská vstupenka
Ticketstream

inzerce v Dobřanských listech
výlepová služba (vitríny MKS) 

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

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

inzertní nástěnka v MKS

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

MKS Dobřany
nám. T.G.M. 5

 Dobřany, 334 41 
+420 377 972 725

 
ic@dobrany.cz

kultura@dobrany.cz
listy@dobrany.cz

www.kacko.cz
 

MKSDobrany | 3DkinoKacko

Na problémy 
nejste sami

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

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

www.opplzen.cz

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

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

 majetkoprávní vztahy  ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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nám. T.G.M. 151, Dobřany
e-mail: info@biolecco.cz, tel.: +420 602 477 375

 bioleccoBioLecco

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

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

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

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIEJsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době 

hledáme kolegy / kolegyně na volné pozice:
 
	Obsluha CNC obráběcích strojů
	Seřizovač CNC obráběcích strojů
	Plánovač
	Specialista expedice a zákaznického servisu

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

Kontakt:  
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036
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HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

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

Příspěvky do DL musí být zasílány na mail listy@dobrany.cz 
do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu 
cca 2 500 znaků (vč. mezer), nerozhodne-li redakce v individuálních 
případech jinak. 
Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod 
na kontrolu publikovaných textů najdete na www.dobrany.cz/
kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/

ŠIKOVNÉ RUCE
POTŘEBUJETE POMOCT?

NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:

DOMÁCNOST: ÚDRŽBA A OPRAVY, INSTALACE, MONTÁŽ NÁBYTKU, 
SEŘIZOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ, OBSTARÁVÁNÍ MAZLÍČKŮ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI

ZAHRADA: SEČENÍ, ŠTÍPÁNÍ, STŘÍHÁNÍ, NATÍRÁNÍ

FIRMY: OPRAVA A ÚDRŽBA, MONTÁŽ NÁBYTKU

DROBNÁ VÝROBA: TRUHLÍKŮ, VYVÝŠENÝCH ZÁHONŮ, LAVIČEK, KRMÍTEK

DOPRAVA: ODVEZU A PŘIVEZU VŠE DO 750 KG

DALŠÍ SLUŽBY DLE DOMLUVY

VOLEJTE: 705 205 858
E-MAIL: SIKOVNERUCEKONECNY@GMAIL.COM | WWW.SR-HODINOVYMANZEL.CZ

OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2022

čt 15. 9. 14–17 st 5. 10. 14–17
čt 22. 9. 14–17 st 12. 10. 14–17
čt 29. 9. 14–17 pá 21. 10. 14–17

čt 27. 10. 14–17

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

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

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

		Hledám dlouhodobý pronájem 3+1+balkon. 
 Tel. 737 987 344

		Sháníme k pronájmu garáž v Dobřanech. 
 Tel. 737 752 616. Štípek

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

		Pronajmu byt 1+1 v Dobřanech, tel. 733 761 417
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Sportovní a relaxační
masáže

Náměstí T.G.M. 112, Dobřany

Otevřeno:
Pouze dle objednávek

Mgr. Petra Ebelenderová
723 382 480 – v odpoledních hodinách

Martin Ebelender
777 351 505 – volejte kdykoliv

Klasické masáže
Relaxační masáže
Baňkové masáže

Masáže lávovými kameny
Dornova metoda

Reflexní masáže nohou

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 350 Kč měsíčně.
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Ing. Josef Weinreb, CSc.
69 let, výzkumný pracovník     

1

Ing. Stanislav Motejzík
62 let, technolog

2

Ing. Jan Okrouhlý
49 let, IT konzultant 

3

Ing. Jan Lukeš                
39 let, účetní, ekonom

4

Gabriela Motejzíková
52 let, personalistka

5

Pavel Vyleta
51 let, ředitel společnosti

6

Bc. Denisa Terelmešová
30 let, voják

7

 Danuše Kozlová
50 let, policistka

8

Jan Košťál
50 let, obchodní ředitel stavební fi rmy 

9

Jarmila Štěpařová
74 let, zdravotní sestra, nyní důchodce 

10

Ing. Josef Malý
65 let, stavební inženýr   

11

Marie Paroubková
76 let, logopedka, nyní důchodce

12

 Ing. Václav Hrdonka
48 let, IT vývojář

13

Lukáš Plass
37 let, skladník, řidič VZV

14

Bohumila Nekolová               
44 let, OSVČ lektorka

15

Mgr. Dagmar Terelmešová
52 let, ředitelka CPTS Zbůch 

16

 Josef Dolejš
58 let, OSVČ

17

Volte číslo1

Dovolte, abychom vám představili Demokratickou alternativu, 
která se bude v letošních komunálních volbách ucházet o vaše 
hlasy. Jsme lidé s dlouholetou zkušeností s prací pro druhé, ať již 
v různých sociálních aktivitách, v zastupitelstvu města, či v jeho 
komisích a výborech. Většinu z nás osobně znáte a můžete se také 
podívat na náš stejnojmenný facebook „Demokratická alternativa“. 

Stručný výčet našich cílů, 
který najdete ve volebním programu. 

Věříme, že z otevřené diskuze vzejde lepší řešení 

a nechceme již „jednobarevné vedení“. 

Město bude v následujícím období čelit mnoha výzvám, 

jejichž řešení přesahuje možnosti jedné volební strany. 

• Zajištění alternativního zdroje pro vytápění 
sídliště, které sníží spotřebu drahého 
a nedostupného plynu.

• Získání odpovídajícího počtu praktických 
a odborných lékařů s ohledem na počet 
obyvatel města.

• Poskytování kvalitních sociálních služeb, 
vybudování zařízení s 24hodinovou péčí 
pro seniory.

• Rozšíření zeleně ve městě, které čelí 
znečištění i kritickému přehřátí v letních 
měsících.

• Podpora neorganizovaného sportu 
např. cyklostezka, in-line dráha.

• Definitivní řešení čistého koupání 
v Biotopu Kotynka.

• Plánování nového kulturního a spolkového 
domu a jeho vhodného umístění. Kloníme 
se k využití jízdárny a jejího okolí, které oživí 
centrum města. 

• Dobře plánované investice do údržby 
a dalšího rozvoje infrastruktury, tj. místních 
komunikací, chodníků, zanedbaných zákoutí, 
kanalizace přidružených obcí, školských 
a sportovních zařízení a důsledné kontroly 
provedené práce, uplatnění záruk. 

Plánované investice budeme vkládat do "katalogu" 
a vést o nich s vámi důkladnou diskuzi. Prioritou pro 
nás vždy zůstává udržitelný rozvoj města, to je hledání 
rovnováhy mezi hospodářským a sociálním rozvojem 
a životním prostředím. 

DA noviny.indd   1DA noviny.indd   1 25.08.2022   10:38:0225.08.2022   10:38:02
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JSTE ROVNĚŽ 

PRO ŽIVÉ MĚSTO?
Přijďte k volbám do Zastupitelstva města Dobřany 

23. a 24. září a naplňme společně naši vizi živého města.
PRO ŽIVÉ MĚSTO?

Volte číslo4

Mgr. Barbora Sýkorová
42 let, právník, projektový konzultant

1

Ing. Mgr. Jan Pokorný
27 let, akademický pracovník ZČU

2

Tomáš Kobsa  DiS.
41 let, jednatel

3

Kateřina Straková
36 let, zdravotní sestra

4

Bc. Alena Palkosková
30 let, asistentka 1. místostarosty MO Plzeň 3

5

Petra Mašková
45 let, sanitářka PN Dobřany

6

Ing. Martin Bruha
45 let, ekonom

7

Jan Smola
52 let, OSVČ elektrikář

8

MUDr. Martin Straka
41 let, primář interního oddělení

9

Lucie Preisová
43 let, účetní

10

Karolína Brožíková Fišerová
30 let, vedoucí restaurace

11

Lucie Štychová
35 let, uklízečka

12

Sára Ženíšková
21 let, referentka odd. přípravy, 

studentka VŠTE ČB 

13

Mgr. Hana Kučerová
47 let, učitelka na 1. stupni ZŠ

14

Karel Kárník
44 let, Key Account Manager 

15

Bc. Judita Soukupová
41 let, asistentka, ředitelka 

MFF Juniorfest

16

MUDr. David Suchý
51 let, primář oddělení klinické 

farmakologie 

17

Pro živé město

Pro živé náměstí, kde nebude chybět 
kultura a pravidelné trhy.

Pro oživení centra města vybudováním 
kulturního domu v objektu jízdárny.

Pro živý a plánovaný rozvoj 
s dostatečnou kapacitou 
občanské infrastruktury.
Pro zapojení všech, kteří chtějí, 
do diskuze o veřejném žití.
Pro novou hasičárnu, kde výjezd 
nebude o život.

Pro udržitelnou a klidnou dopravu, 
které napomůže vybudování dopravního 
terminálu u nádraží.

Pro kvalitní soužití obyvatel všech 
generací.

Pro živou městskou zeleň, příjemné 
prostředí a čistotu ve městě.

Pro zdravý životní styl s dostatkem 
kvalitních sportovišť.
Pro funkční školská zařízení – 
brány do života našich dětí.

Pro živé město
tak, jak jej chceme...

PZM noviny.indd   1PZM noviny.indd   1 24.08.2022   13:26:1124.08.2022   13:26:11
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Nabídka zájmových činností ve školním roce 2022/2023

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu od 19. 9. 2022. 
Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kancelá-

ři na 2. stupni ZŠ od 7:00 do 15:30 hodin, příp. tele-

fonicky na čísle 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 napl-

něnosti kroužků) začátkem září na plakátcích ve 

škole.

Kroužek č. 1
Florbal – přípravka a mladší žáci
Vedoucí:  Vladislav Kouřil

Kdy: středa 15:30–17:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1 200 Kč

Kroužek č. 2
Florbal – starší žáci
Vedoucí:  Jan Hajšman

Kdy: úterý 18:30–20:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1 440 Kč

Kroužek č. 3
Florbal – dívky 6.–9. tř.
Vedoucí:  Vladislav Kouřil

Kdy: pátek 14:00–15:00

Kde: sportovní hala

Cena: 1 440 Kč

Kroužek č. 4
Keramika pro pokračující
Vedoucí:  Jana Šindelářová

Kdy: sobota 13:00–17:00

 první schůzka 24. 9. 2022

Kde: školní dílna

Cena: 1 540 Kč

Kroužek č. 5
Matematika pro 9. ročník
Vedoucí:  učitelka ročníku

Kdy: dle domluvy

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: dle počtu přihlášených žáků

Kroužek č. 6
3D tiskárna
Vedoucí:  J. Rada

Kdy: úterý 14:00–15:00

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: 1 550 Kč

Žáci se naučí pracovat s programem pro 3D tiskár-

ny, vytisknou si vlastní návrhy – modely, které si 

ponechají, naučí se stavět a programovat roboty 

Mindstorme. 

Kroužek č. 7
3D tiskárna
Vedoucí:  Jan Hajšman

Kdy: 14:00–15:00

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena: 1 550 Kč

Žáci se naučí pracovat s programem pro 3D tiskár-

ny, vytisknou si vlastní návrhy – modely, které si 

ponechají, naučí se stavět a programovat roboty 

Mindstorme.  

Kroužek č. 8
AJ pro 2. třídu – jen začátečníci
Vedoucí:  K. Vebrová

Kdy:  středa 13:30–14:30

Kde: 1. stupeň ZŠ 

Cena: 720 Kč

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA při MKS 
ve spolupráci se ZŠ
Vedoucí:  Gabriela Klinkovská, tel. 733 395 711

Pro: 1.–5. ročník

Kdy:  pondělí  15:30–17:00

Kde: 2. stupeň ZŠ

Cena:  1 340 Kč

Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkov-

ská dítě převede přímo na kroužek.

Začínáme 12. 9. 2022.

KURZY ANGLIČTINY
Pro: začátečníky, mírně pokročilé 

 i pokročilé

Kdy:  od října (středa, čtvrtek)

Kde: jednací sál MKS Dobřany

Cena:  podle počtu přihlášených účastníků

Informace a přihlášky: MKS Dobřany, tel. 377 972 725

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
Vedoucí: Libuše Nejedlá, tel. 603 112 996

 libuse.nejedla@seznam.cz  

 Petra Mašková, tel. 604 676 594

Kdy: čtvrtek 16:00–18:00

Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014

Cena: 500 Kč/rok

Náplň: 1x týdně pravidelná činnost + 1x za 14 dnů 

výtvarná činnost

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: fyzický a duševní rozvoj dětí, poznávání 

přírody a manuální zručnost, o letních prázdninách 

14denní tábor v Trpístech u Úterského potoka

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY,
ODDÍL STRÁŽCI DOBŘANY
Kontakt: Petr Plátek Mištera, tel. 607 611 541

Pro: děti od 7 do 15 let

Kdy: pátek 16:00–17:00

Kde: klubovna na Ostrově

Náplň: poznávání přírody formou her a výletů, 

o letních prázdninách pořádáme čtrnáctidenní 

tábor u Nepomuka.

Začínáme 2. 9. 2022.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910

Pro: děti ze 2. – 4. tříd
Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495

Pro: děti z 5. – 9. tříd
Kdy: pátek 16:00 (obě skupiny)

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.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE 
MO DOBŘANY
Vedoucí: David Šmůla, tel. 730 976 203

 Karel Ryšavý, tel. 603 211 810

 rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz

 www.rybaridobrany.webnode.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: 17. 9. 2022 od 10:00 

na rybníku Dolní Kotynka
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BUDULÍNEK, z. s.
Kompletní nabídka aktivit MC Budulínek v době uzá-

věrky ještě není k dispozici,  bude zveřejněna na 

webových stránkách mcbudulinek.webnode.cz a fb 

centra do poloviny září 2022. Rádi bychom Vám opět 

nabídli Cvičení s Markétkou a s Vlaďkou, Hýbánky 

a dopolední klub.  Vše se odvine od časových mož-

ností a kapacit našich lektorek souvisejících s novým 

školním rokem. Při přihlašování mají přednost děti, 

které navštěvovaly dané kroužky v loňském roce. 

Děkujeme za pochopení .

Aktuálně již můžeme v  naší herně  nabídnout anglič-
tinu pro předškolní děti pod vedením Zuzany Hann, 

která začíná 13. 9. v 16:15. Více informací na tel. čísle: 

773 233 861.

RUKA JUDO
Pro: děti od  6 let

Kdy: úterý a pátek

Kde: Sokolovská 1010, Dobřany

Informace: tel. 725 171 748, FB: rukajudo 

   e-mail: rukajudo@seznam.cz

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 příro-

dy, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků, 

v zimě přikrmování, apod.

1. vycházka: 18. 9. 2022 v 8:00 od ČOV

2. vycházka: 25. 9. 2022 v 8:00 od ČOV

KLUB KMD ŠLOVICE, z. s.
Kde: Centrum Šlovice

Informace: Ing. Jan Lukeš, předseda z. s.

tel. 728 458 562, e-mail: info@klubkmdslovice.cz 

FB KLUB KMD Šlovice a DayD camp

Plán akcí: Podzimní prázdniny – Podzimní tábor –  

RR středisko Sazamov, okr. Domažlicko 25.–30. 10. 

Více informací na www.daydcamp.cz.

TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)

 děti od 8 do 18 let (Tenisová škola)

Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.

Informace:  Mgr. Pavlína Naslerová, tel. 702 063 002

 e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz

Podzimní kurz je 12týdenní (3. 10. – 23. 12. 2022)

Přihlášky k odevzdání do 15. 9. 2022

TJ DOBŘANY, z. s. – FOTBALOVÝ ODDÍL
Kdy: – přípravky

  úterý 16:00–17:30

  čtvrtek 16:00–17:30

 – mladší žáci

  pondělí 16:30–18:00

  čtvrtek 16:30–18:00

 – starší žáci

  pondělí 18:00–19:30

  čtvrtek 16:30–18:00

 – dorost

  pondělí 18:00–19:30

  středa 18:00–19:30

  pátek 18:00–19:30

Bližší informace: Helena Fabiánová (sekretářka),

tel. 603 818 755 

TJ DOBŘANY, z. s. – ODDÍL BADMINTONU
Pro: děti od 10 let a mládež

Kdy: úterý 17:00–18:30

 pátek 17:00–18:30

Kde: sportovní hala pod nádražím

Informace: Ing. Josef Malý, tel. 605 966 701

TJ DOBŘANY, z. s. – ODDÍL HOKEJBALU
Kde: Pebal aréna

 sportovní areál pod nádražím

Informace: Petr Úbl, tel. 723 015 843

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

BABY FIT 
Pro: děti 10–36 měsíců s rodiči          

Kdy: úterý 10:00–11:00

POLE FITNESS DANCE GIRLS 
Pro: děti 9–17 let         

Kdy: pondělí 16:00–17:00

 pondělí 17:00–18:00

 středa 17:00–18:00

ZDRAVÁ ZÁDA RADOST Z POHYBU (FYZIO, PILATES) 
Kdy: středa 16:00–17:00

HRAVÁ JÓGA PRO ZDRAVÉ DĚTI 
Kdy: úterý 17:00–18:00

DANCE FOR KIDS 
Pro: děti 5–10 let         

Kdy: pondělí 16:00–17:00

DANS FOR LADIES 
Pro: 10–16 let         

Kdy: pondělí 17:00–18:00

JUMPING KIDS 
Pro: děti 5–13 let          

Kdy: úterý 16:00–16:45

 čtvrtek 17:00–17:45

KIDS FIT 
Pro: děti 3–7 let         

Kdy: středa 16:00–17:00 (větší)

 středa 17:00–18:00 (menší)

BOX FOR KIDS 
Pro: děti 6–16 let         

Kdy: pondělí 17:00–18:00 (menší)

 čtvrtek 17:00–18:00 (menší)

 pondělí 18:00–19:00 (větší)

 čtvrtek 18:00–19:00 (větší)

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/

JÓGA, TANEC A CVIČENÍ
AKTIVITY PRO DĚTI
Pro: děti 5–10 let 

Kdy: pondělí 16:15–17:15

DYNAMICKÁ JÓGA
Kdy: pondělí 17:15:18:15

FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Kdy: pondělí 18:30–19:30

TANEC
Kdy: středa 18:00–19:00

HATHA JÓGA
Kdy: středa 19:00–20:00

TAI JI A ČCHI KUNG
Kdy: sobota 8:00–10:00 (1x za 14 dní)

Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ

Kontakt: Petra G. Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)

e-mail: peta.levorova@seznam.cz

http://www.terapie-komplexni.cz/

Začínáme 12. 9. 2022.

Nabídka zájmových činností ve školním roce 2022/2023
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ERUPCE LÁSKY
8. 9. ve 20:00
Kanada / dokument / 93 min / přístupný / titulky /

režie: Sara Dosa

Katia a Maurice Krafftovi měli v životě dvě vášně – 

sebe navzájem a sopky. On přímočarý a odvážný, 

ona klidná a opatrná, ale vždy spolu. Po celé dvě 

dekády se tito vulkanologové nechali svádět krásou 

a nebezpečím bublajících obrů a při své cestě za 

poznáním zachránili desítky tisíc životů. Jejich neu-

věřitelný příběh a autentické záběry sopek pořízené 

z dechberoucí blízkosti na 16 mm film nyní ožily.

Vstupné: 100 Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
9. 9. v 17:00
USA / animovaný / 106 min / přístupný / dabing / 

režie: Jared Stern

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší 

přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku 

bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman 

a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto 

přesvědčit divokou smečku z útulku, aby ovládli své 

vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu su-

perhrdiny zachránit.

Vstupné: 130 Kč

JAN ŽIŽKA
9. 9. ve 20:00
18. 9. v 18:00
ČR / životopisný, historický, drama / 125 min / 15+ /

dabing / režie: Petr Jákl

Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány 

tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů 

jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan proká-

že skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně 

je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. 

Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka. 

Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu 

snoubenku Kateřinu. Od té chvíle musí bojovat.

Vstupné: 140 Kč

STŘÍDAVKA
11. 9. v 18:00
ČR / komedie / 90 min / 12+ / režie: Petr Nikolaev

Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, 

Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská v hlavních rolích 

představují bývalé nebo současné partnery. Minulé 

páry spolu z předešlých vztahů mají děti a střídavě 

se o ně starají se svými novými partnery.

Vstupné: 130 Kč

SLOVO
15. 9. ve 20:00
ČR / drama / 104 min / přístupný / 

režie: Beata Parkanová

Psychologické rodinné drama zasazené do Českoslo-

venska v období května 1968 až 1969, které v inten-

zivních vhledech nahlíží do života manželů Václava 

a Věry (Martin Finger, Gabriela Mikulková), kteří spo-

lečně prochází politicko-společenskými i osobními 

poryvy, s přáním nezpronevěřit se základním hodno-

tám, které dělají člověka lidským.

Vstupné: 120 Kč

PLANETA PRAHA
16. 9. v 17:00
ČR / dokument / 83 min / přístupný / režie: Jan Hošek

Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si poč-

ne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke 

hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně scho-

vá roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku 

v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na 

vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dal-

ších zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli. 

Od tvůrců oceňovaného filmu Planeta Česko.

Vstupné: 100 Kč

VSTUPENKA DO RÁJE
16. 9. ve 20:00
USA / romantická komedie / 104 min / 12+ / titulky / 

režie: Ol Parker

Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali, ozná-

mí, že se tam zamilovala a bude se vdávat, pravdě-

podobně skočíte na první letadlo a poletíte jí to roz-

mluvit. Přesně to se stalo Georgi Clooneymu a Julii 

Roberts v rolích šokovaných rozvedených rodičů, 

kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před 

následky letní lásky. A dokazují, že i podruhé se dá 

vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co 

byste chtěli udělat.

Vstupné: 140 Kč

MOONAGE DAYDREAM
22. 9. ve 20:00
USA / hudební dokument / 140 min / 12+ / titulky /

režie: Brett Morgen

S tímto hudebním filmem se vydáte na vzrušují-

cí výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších 

a nejvýznamnějších muzikantů všech dob – Davi-

da Bowieho. Režisér Brett Morgen stvořil působivý 

kaleidoskop kombinující dosud neviděné záběry, 

nesmrtelnou Bowieho hudbu a jeho vlastní komen-

tář. Nečekejte film, kde na Bowieho vzpomínají jeho 

známí a kolegové, v tomto filmu na sebe vzpomíná 

především on sám.

Vstupné: 130 Kč

CESTA DO TVOJZEMÍ
23. 9. v 17:00
ČR, SR, Belgie / animovaný / 85 min / přístupný / 

dabing / režie: Peter Budinský

Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný 

svět fantazie – Tvojzemí. Desetiletý Riki uteče do 

Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, pro-

tože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým ka-

mínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce 

každý získat, se ukryje v Rikiho srdci. S kým může 

Riki sdílet toto tajemství?

Vstupné: 120 Kč

TO NIC, DRAHÁ
23. 9. ve 20:00
USA / psychologický thriller / 123 min / 15+ / titulky / 

režie: Olivia Wilde

Alice, žena v domácnosti z 50. let (Florence Pugh), 

žije se svým manželem (Harry Styles) v naoko doko-

nalém vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, že 

jeho okouzlující společnost možná skrývá znepoko-

jivá tajemství.

Vstupné: 130 Kč

BANGER.
25. 9. v 18:00
ČR / drama, hudební / 111 min / 15+ / režie: A. Sedlák

S mladým raperem Alexem (Adam Mišík) se nečekaně 

rozejde přítelkyně Sára. Podle Alexe existuje jen jedi-

ná cesta, jak ji může získat zpět, a to nahrát banger. 

Honba za slávou a respektem na hudební scéně se 

přetaví v zoufalý a nebezpečný čin ohrožující desítky 

mladých lidí na životě.

Vstupné: 120 Kč

MINAMATA
29. 9. ve 20:00
VB, USA, Japonsko / drama / 115 min / 12+ / titulky /

režie: Andrew Levitas

William Eugene Smith (Johnny Depp) se proslavil jako 

jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé světo-

vé války. Na začátku sedmdesátých let ale žije samo-

tářsky. Změna nastane, když jej redaktor slavného 

časopisu Life tajně vyšle do japonského rybářského 

města Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel je zde 

totiž po desetiletí ohrožováno jedovatou rtutí, kterou 

do moře vypouští chemická továrna.

Vstupné: 130 Kč

PRINCEZNA REBELKA
30. 9. v 17:00
Francie / animovaný / 89 min / přístupný / dabing /

režie: Julien Fournet

Mia je sirotek. Žije v ulicích středověkého města Fo-

ggyburg. S třemi ochočenými lasičkami přežívá díky 

krádežím jídla z hradu zlověstného regenta Tristana, 

který chce získat trůn. Jednoho dne, aby unikla strá-

žím, které ji pronásledovali, se Mia přestrojí a obleče 

si princeznovské šaty.

Vstupné: 120 Kč
SPOLU
30. 9. ve 20:00
ČR / drama / 118 min / přístupný / režie: David Laňka, 

Martin Müller

Pětadvacetiletá Tereza se po rozchodu s přítelem 

vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi s auti-

smem (Štěpán Kozub). Její návrat navždy změní ži-

voty všech. Domácnost, do které se vrátila, se totiž na 

rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen 

pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost.

Vstupné: 120 Kč

Sledujte www.kacko.cz a FB 3D kino Káčko

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 
čtvrtek 6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00–12:00

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
 nemocní prevence, očkování
pondělí 7:30–10:00 13:00–14:30
úterý 13:00–15:00 15:00–18:00
středa 7:30–10:00 10:00–14:30 
čtvrtek 7:30–10:00 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00–15:00
úterý, čtvrtek 8:00–18:00 na objednání
středa 8:00–11:00 na objednání
pátek 7:30–11:30 na objednání

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

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

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

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

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

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

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
pondělí–pátek 8:30–12:15 13:00–17:00
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
pondělí–pátek 9:00–12:30 13:00–16:00

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

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

Informační přehled


