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zdarma do všech domácností

Odhalení památníku obětem válek

Martinská stěna – slavnostní otevření
(tom) Vážení čtenáři, v dubnovém čísle byl tématem měsíce
lesopark Martinská stěna, jeho obnova, fotky současného stavu. Od té doby je lesopark hojně navštěvován občany, kteří
jsou nadšení z příjemného přírodního prostředí, a má za sebou,
bohužel, již i první vandalské poničení informační tabule. Na
přelomu dubna a května platil měsíční zákaz vstupu z důvodu
odstraňování škod způsobených silnějším větrem, které naštěstí nebyly veliké.
Důležité je, že park žije. A protože nastala příhodná doba,
ráda bych Vás pozvala na slavnostní otevření, a to v pátek
19. června od 16 hodit u samotného srdce parku. Na programu bude stylové přeříznutí dřevěné „stuhy“, ukázka dřevorubeckého umění, přítomnost iniciátorů obnovy Martinské stěny
s možností komentované prohlídky a malé občerstvení od dobřanského pivovarníka.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
právě jste otevřeli vydání listů, ve kterém otiskujeme pravděpodobně historicky největší počet poděkování... Napočítáte
kolik? Ano, květen byl velmi „akční“ měsíc a každý, kdo se
jakkoliv podílel na některé z nich, si zaslouží slova chvály.
Ani v červnu nebude o akce na území města nouze. Věřím, že
pokud Vás neoslovila žádná v minulých měsících, stane se
tak v těch dalších. Již nyní se můžete těšit na prázdninové
dvojčíslo, kde najdete jejich přehled pro druhé pololetí. O jedné zářijové však informujeme už teď. Dobrou zprávou totiž pro
nás všechny je, že nepřijdeme o tradiční festival… Radbuzafest bude! A jako realizátor se o to postará tým dobřanského
rodáka Jardy Hudce, a že se máme na co těšit, se dočtete
uvnitř čísla. Již v tomto vydání také najdete upoutávku na
filmový „letňák“ na náměstí. Program sice není ještě kompletní, ale věřte, že filmová nabídka bude pestrá. A v neposlední
řadě si Vás dovoluji upozornit na několik tipů na výlety, které
jsme pro Vás připravili v předstihu, a doufáme, že Vás budou
inspirovat při plánování prázdninových cest.
Krásný a pohodový začátek léta přeje
Jaroslava Umnerová

V Dobřanech bude sídlit další firma
z vědeckotechnické světové extratřídy
(sob) V dlouhodobě nepronajaté továrně v kasárnách začne
od července působit firma Applycon, která se zabývá vývojem
a výrobou elektroniky do textilu.
Firma je ryze česká, spolupracuje s vícero univerzitami u nás
i v Británii, její činnost není spojená s žádnou významnou
dopravní či jinou ekologickou zátěží. Pro město to kromě pracovních míst znamená i vylepšení rozpočtu o tři čtvrtě miliónu
ročně.

V Plzni vyrábějí chytré oblečení.
Umí volat i nabíjet.
Převzato z idnes.cz
Obleky umožňující poslech hudby, telefonování, ovládání
kamery, odolné bundy se solárními články, světelnými zdroji,
GPS anténou a senzory, které reagují na venkovní podněty včetně zaměření laserových zbraní, vyvíjí a vyrábí plzeňská firma
Applycon.
Podle ředitele firmy Milana Baxy šaty využívají extrémní sportovci, záchranáři, pracovníci rafinerií, dolů i pacienti v nemocnicích.
“Nositelnou elektroniku neboli inteligentní textilie tady nikdo
nedělá, i dnes je to ve světě výjimečné,” dodává Baxa. Applycon začal na přelomu let 2005/2006 spolupracovat s firmou
Interactive Wear z Mnichova. „Hledali někoho, kdo zavede vyvinuté systémy do výroby a bude se s nimi věnovat vývoji nových
technologií a jejich aplikací,” řekl Baxa.
Série snowboardového oblečení vyrobená pro firmu O´Neill
měla ve světě obrovský úspěch. Mezi první odběratele patřily
firmy z módního a zábavního průmyslu, které ověřily, jak zareaguje široká veřejnost na nové možnosti textilního průmyslu
a oděvů. Od roku 2007 se firma přesouvá na průmyslové aplikace, chce se prosadit v oděvech a uniformách pro náročná
povolání.
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Poděkování za zdařilý máj
Poté, co jsem v minulém čísle listů a na některých akcích
poděkoval za nápady a aktivitu, stalo se, co jsem nečekal. Nikdy
jsem netušil, jak může být tak milá věc jako poděkování příčinou zklamání. Když pochválíte jednoho a druhého ne, způsobí
to lítost. Krom ní také podezření. Proč tak a ne onak?
Je to tím, že se u nás děje najednou tolik věcí, že se člověk
prostě soustředí na to, co ho v danou chvíli nejvíce zaměstnává.
Málokdy se může ohlížet zpět, akce, střih, další akce, takový byl
květen v Dobřanech.
Jediná šance je chronologický postup.
Děkuji našim vojenským „historikům“ za dobřanskou bitvu
století i za svržení náckovských krámů z okna, májovníkům za
mírné a veselé oslavy, všem, kteří nad akcemi dohlíželi z titulu
své profese. Tenisové hale a badmintonovému svazu za první
(a snad ne poslední) Mistrovství ČR seniorů. Fourcrossařům za
dvojitou porci závodů na špičkové úrovni. Též našim myslivcům
za noblesní kynologickou soutěž taktéž republikového formátu.
Vozembach obhájil titul mistra republiky, hurá! Díky! Hvězdné okamžiky přinesla do města spolupráce místní jezdecké společnosti a TJ Slavoj, „koňáci“ se stali dobrými nájemci dobřanské jízdárny a přivedli hvězdu světového formátu. Zasloužený
úspěch.
Následoval půlmaraton, naše TJ dokázala, jak je akceschopná a že nechápe partnerství s městem jen jako nataženou ruku.
Vstřícná byla i hvězda naše Modrá a vyznamenaly se též Šlovice. O ostatních už jsme psali dopředu nebo se mohou potěšit
z chvály běžců například v Plzeňském deníku nebo z dopisu
ředitele závodu.
Stříbro hokejbalistů, díky sportovcům i těm, kteří jim dávají
svůj čas a energii.
Vozembach a Bábinky v Senátu, díky za reprezentaci. Dášo,
díky za výborný nápad a profesionální realizaci.
Školy, Němci, Slovinci, opět ukázka toho, že dobřanští lidé
mají formát, který by od obyvatel šestitisícového městečka
málokdo čekal.
Poslední víkend je po uzávěrce, ale už teď je jasné, že bude
zač děkovat. A že bude nejlepší držet se zavedené praxe, děkovat osobně na akcích, pokud je k tomu uděleno slovo. Děkuji za
trpělivost s děkováním.
Martin Sobotka, starosta města

Budování “Malé strany” začalo archeologickým průzkumem.
Pracovníci ZČM zatím objevili jasné důkazy o tom, že toto místo bylo dobrou adresou už v době halštatské. Potvrzuje se tak
předpoklad, že jde o jedno z nejzajímavějších území z hlediska
historie osídlení Dobřan.

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Pozvánka
Šlovice v letošním roce slaví 770 let od první písemné zmínky
o obci. Srdečně Vás zveme na připomenutí tohoto výročí, které
proběhne o prodlouženém víkendu 3.-5. července na šlovickém
hřišti. Připravili jsme pestrý program pro všechny věkové generace, vezměte dobrou náladu a přijďte si užít příjemné odpoledne. Program akce najdete zde v listech.
Michal Trdlička, předseda osadního výboru Šlovice

Zdravotní středisko a Penny market Dobřany
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získává
za následováníhodné propojení marketu s další funkcí občanské
vybavenosti a vytvoření objektu městského vzhledu, což bohužel
není v našich sídlech samozřejmostí.
Foto: Ing. arch. Miloslav Michalec, předseda poroty, Bc. Martin
Sobotka, starosta města Dobřany a Karel Reytt, investor

Anketa – rychle hlasovali a vyhráli
(tom) Známe jména výherců dárkových poukázek, kteří byli
starostou města 18. května vylosováni z došlých a řádně vyplněných hlasovacích lístků ankety „Jaký symbol, motiv či téma by
podle Vás mělo reprezentovat město Dobřany v novém logu?“.
Těmito šťastlivci se stali pan Josef Štych, paní Jaroslava
Radová a paní Marta Schlehoferová. Každý obdrží dárkovou
poukázku na zmrzlinu „U Hřiště“, kterou si mohou vyzvednout
v Městském kulturním středisku Dobřany.
Děkujeme za účast hlasováním v anketě a těm, kteří by ještě měli zájem spoluvytvářet nové logo města, připomínáme, že
možnost hlasovat byla prodloužena, a to do 14. června 2015.
Hlasovat můžete buď vhozením anketního lístku do nádoby
v Městské knihovně Dobřany či Městském kulturním středisku
Dobřany nebo elektronicky na www.dobrany.cz.
Další anketa na letní prázdninové období se bude týkat chybějících služeb či podniků ve městě.

Další etapa Stromořadí bez dotace
(sob) Výbor ROP Jihozápad neschválil avizovanou dotaci pro
již zahájenou rekonstrukci ulice Hornická. Podle jeho člena
Marka Sýkory došlo k naprostému zvýhodnění žádostí z jižních
Čech na úkor těch z Plzeňského kraje. Přestože jsme získali dost
bodů, jsme pouhý náhradník hluboko pod čarou.

Dendrologové potěší milovníky smrků
(sob) Plánovaná rekonstrukce zahrady MŠ Stromořadí nezahrnuje žádné významné kácení vzrostlých stromů, odborné
posudky vyšly dobře i na linii jehličnanů na západní straně.
Patrně šlo o odbornou výsadbu. Jediné, co ubyde, jsou keře
v prostřední části zahrady, stromy budou naopak doplněny,
zejména v jejím jihovýchodním cípu.

Policie informuje
Dnešní příspěvek bych chtěl věnovat problematice bezdomovců na Náměstí TGM v Dobřanech.
Řešení problematiky bezdomovců v centru města Dobřany je
jednou z bezpečnostních priorit v rámci spolupráce města Dobřany a Policie ČR pro rok 2015. Za poslední období byli bezdomovci opakovaně řešeni pro přestupková jednání proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití a z prostoru náměstí vykazováni.
Na základě podkladů Policie ČR vydal správní orgán Městského úřadu v Dobřanech pro 50letého muže ze severního Plzeňska
zákaz pobytu v katastru města na dobu 3 měsíců. Vzhledem
k nerespektování zákazu byl muž předveden na obvodní oddělení a bylo mu sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
U soudu se ze stejného přečinu bude zodpovídat i další z bezdomovců, který vědomě nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody za krádeže spáchané v nedávné době v Dobřanech. 60letý muž
z Chlumčan byl policisty obvodního oddělení po provedení vyšetřovacích úkonů dodán k odpykání trestu do věznice Plzeň-Bory.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

VÝSTAVA

V PÁŘE A DÝMU

Vzpomínka na vlaky, lidi a mašiny v kresbách Petra Nováka

Dobřanská galerie
18. června – 31. července 2015
Otevřeno:
pondělí-čtvrtek 9:00–17:00, pátek 9:00–16:00 (přestávka 12:15–13:00)
sobota a neděle 13:00–17:00
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PAMĚŤ DOMOVA / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vážení čtenáři,
pan Vítězslav Schwarz 16. dubna 2015 zemřel. S laskavým souhlasem jeho syna uveřejníme postupně ještě čtyři pokračování
vzpomínek. I tak chceme uctít památku pana Vítězslava Schwarze.

Pan Vítězslav Schwarz

(1929 v Mantově – 2015 v Plzni)
Díl 5.
(v předchozím dílu o přijetí do učení, elektrikářské praxi a pádu německého letadla v Dobřanech …)
Poznal jste za války nějaké
zajímavé lidi?
Já sem se nějak nemoh´
seznámit, já sem byl zaměstnanej ... protože byla práce
doma, v zemědělství, musel
jsem krmit, kydat hnůj, vozit,
do pískovny házet písek, připravovat na příští den, takže,
no nevím, že bych se seznámil
... chodil jsem do školy ...
Zúčastnil se po válce někdo
z vaší rodiny odsunu z Dobřan do Německa?
Ne, u nás nikdo ... jo - z matky
strany jo, ale ty nebyli v Dobřanech, ty byli v Mantově.
Z matky strany, ty jo, ty její
sourozenci někteří. Ona byla
z devíti dětí. Ona ta jedna nejstarší, ta byla svobodná, měla
dvě děti a barák. Ona se měla
dobře, klucí byli narukovaní
… Na ně brala, když byli narukovaní, dostávala peníze. Ona
dělala od tý strany, jmenovalo
se to hauptgruppenleiterin,
byla to skupinová vedoucí. Ty
měly na starosti vybírat příspěvek, zvát na schůze a tak
dál. No tak, to víte, tam byl
barák pěknej, stodola u toho,
stáj, no, tak je vystěhovali.

Ty vostatní, ty byli na vojně,
ty sourozenci její. Ten nejmladší, ten pad´ v Rusku, ten
byl třikrát raněnej a vždycky
musel znovu. Ten prošel vod
začátku všechny války, akorát nevim, jestli byl v Polsku
… ale ve Francii už byl nasazenej, na Balkáně byl nasazenej, i na Krétě byl vysazenej, no a potom byl v Rusku.
To byl nejmladší bratr, byl
z německý rodiny (komentář:
musel povinně do války). Já
jsem se narodil v Mantově.
Kdybyste jeli někdy z Chotěšova přes Mantavou jako na
Losinou, jako na Křížový vrch,
tak poslední barák vpravo
v Mantově.
Jak to tu probíhalo po válce, když odsunuli Němce
a osídlovali to tu Čechy?
No, probíhalo to ... to bylo
… nic, ticho, nesmělo se nic
řikat. Aby se nemohlo něco
ulejt, nebo co já vím … a tak
ještě večer přišli, v sedm hodin
... a za dvě hodiny že musej´
bejt sbalený a hned je naložili
a vozili je na nádraží na vagony. Jenom sedláci, s koňma.
Češi je vozili. Každej si směl

vzít padesát kilo a hotovo. To
bylo všude tak ...
Když byste srovnal odchod
Čechů na začátku války
a odchod Němců na konci
války, byl v tom nějaký rozdíl?
Tady ti mohu říct, že ani ne,
tady v Dobřanech. Někde
v pohraničí jo. Tady celkem
to nebylo nejhorší. Oni věděli, kdy se to bude zabírat, to
bylo určený, postupně, to bylo
našestkrát. To bylo něják rozděleno, napřed to mělo bejt
jenom pět a pak to prosadili,
že to bylo šest. Dobřany, Litice, Šlovice, Robčice. Co tady
bylo do osmnáctýho roku počet Němců, kolik bylo. Že tu
byli hlavně převážně Němcí,
tak se prosadilo, že sebrali ty
Dobřany, Nová Ves, co byla.
Chlumčany byly protektorát.
Tady byly hranice na poli, na
mezích.
Že tady byly taky pole, tak
když jsem byl na poli, taky
přišli ... Tady byly hranice,
takový dřevěný mezníky, krabice, kulisy. To jsi udělal dva
kroky a byl jsi v Čechách …,
to byla legrace. Ale bylo tam

pásmo dost velký ... Celnice
byla tady za tratí na Dnešice,
tam byla jedna celnice, druhá
celnice byla nahoře na Vysoké,
na křižovatce po starý silnici,
tam byla druhá ... o dvě stě
metrů dál byla česká celnice.
Ovšem když potom byl protektorát, tak se ty český všechny
zrušily. Potom jsme chodili
volně na fotbal do Chlumčan.
To jsi se musil nahlásit na celnici, kam jdete a kdy půjdete
zpátky, v kolik. „Já to musim
zapsat,“ řikal, „protože my se
budeme střídat, víte, aby ten
pak věděl, že se vracíte.“ Jinak
by byli vyhlásili pátrání. Stejně potom nebylo kam utéct.
Bylo zabraný všechno, nebylo
kam utéct. To nás už pouštěli potom. To už byli dobřanští
celníci, Němcí, starý dědkové.
Byli už většinou starší, že už
nemusili na vojnu.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2011 / 12 projektový tým ve
složení:
Jakub Fořt, Kateřina Mafková a Dominika Hrádková pod
vedením a s editací Mgr. Jaroslava Šedivého

Vzpomínáme
Dne 15. 6. 2015 vzpomínáme
1 rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní
Marta Tětková.
Ani po roce není menší bolest
ze ztráty naší milované maminky,
babičky, sestry, tchýně a tety.
Stále vzpomínáme.
Dcera Dagmar s rodinou,
sestra Miloslava s rodinou.
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24. května uplynulo 18. výročí,
kdy od nás navždy odešla naše
milovaná manželka, maminka,
tchyně, babička a prababička,
paní
Jaroslava Baumruková
z Dobřan.
S bolestí v srdci vzpomínají děti,
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / NAPSALI JSTE NÁM

Blahopřejeme
Na světě jsou miliony lidí a já jsem
měla to štěstí vzít si za manžela toho
nejlepšího muže z celé planety, pana
Vladimíra Homra.
Dne 12. 6. 2015 to bude 50 let od
počátku naší společné cesty životem.
Muži můj drahý, děkuji Ti
za společně prožité chvíle.
Děkuji Ti i za tři syny, za čas a péči,
kterou si jim i mně věnoval.
Jsem ráda i za vnuky, kteří jsou
naší velkou radostí.
Přeji si, aby naše společná cesta
nikdy neskončila.
Tvoje manželka Marie

Poděkování ZUŠ Dobřany za
Improvizační dílnu pro děti
i dospělé s Jiřím Stivínem

Poděkování městu Dobřany
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Váš skvělý přístup
a organizaci té části závodu půlmaratonu Plzeňského kraje, která
proběhla na území Vašeho města. Dále bych velmi rád poděkoval
i všem občanům města Dobřany za vytvoření báječných podmínek
pro všechny běžce a běžkyně a zároveň i navození velmi přátelské
atmosféry. Ta, ač se to mnohdy nezdá, má velký vliv na výkony sportovců, kteří si užívají nejen samotný závod, ale i skvělou
náladu mezi přihlížejícími. Mnozí ze závodníků neskrývali v cíli
své nadšení z toho, jak moc se jim líbil samotný průběh závodu
právě ve Vašem městě. Hlavně poukazovali na neustále výtečné
povzbuzování každého proběhnuvšího závodníka, ať už běžícího
na předních místech, nebo v samotném závěru startovního pole.
Výtečný, z hlediska vytvoření té pravé sportovní atmosféry, byl
nápad a povzbuzování místního kolektivu mažoretek. Nadšení a ta
originalita fandění, se kterou se své funkce ujaly, stojí za velkou
pochvalu. Určitě to dodalo všem startujícím mnoho nových sil do
druhé poloviny trati. Město Dobřany, jeho představitelé a všichni
občané zaslouží velikou pochvalu. Vést trasu samotným centrem
byl zajímavý experiment, který se ukázal jako správně a vhodně
zvolený. Právem můžete být na své občany doslova hrdý.
Zároveň věřím, že při přípravě druhého ročníku půlmaratonu
Plzeňského kraje bude Vaše město opět osloveno, aby připravilo zajímavý program, který všem závodníkům zpříjemní těžké
chvilky závodu právě při probíhání Dobřany. A že úkol splníte na
podtrženou jednotku, tak to vím již nyní. Ještě jednou děkuji Vám
a všem, kteří se na organizaci podíleli, a nemalý dík patří i všem
občanům malebného městečka Dobřany. Děkuji moc.
Konstantin Wiesner, ředitel půlmaratonu Plzeňského kraje

Perfect!

Děkujeme touto cestou vedení ZUŠ Dobřany za zorganizování ojedinělého vzdělávacího pořadu Jiřího Stivína - Improvizační
dílna pro děti i dospělé, konané v sobotu 16. 5. 2015 v ZUŠ J.S.
Bacha Dobřany. Zvláštní dík patří pí učitelce Evě Šustrové, která uspořádání dílny iniciovala, a v neposlední řadě Plzeňskému
kraji za finanční dotaci.
Velmi nás potěšila možnost vidět, resp. hlavně slyšet společné
improvizace žáků s tímto českým velikánem na jeho odpoledním
koncertu otevřeném veřejnosti.
Společná volná improvizace na kapky deště vedla k naprosté
nirváně - husí kůže signalizovala, že vzájemná harmonie dosáhla vrcholu kvality.
Kdo by čekal, že žáci při hraní bez not nepotřebovali dobré
znalosti stupnic, subdominant či akordů, ten by se pletl. Stejně
jako matematika je exaktní vědou, a přesto uznává obor s úlohami řešenými odhadem, to převedeno na hudbu znamená hraní
bez not.
Slovy zúčastněné dcery: „Jsem moc ráda, že k nám přijel.
Pomohl mi nebát se improvizovat a předvedl různé druhy fléten
a dalších nástrojů. Vůbec nelituju, že jsem kvůli Stivínovi musela
zrušit účast na taneční soutěži.“
Jan Okrouhlý

I was lucky to visit some time ago the ateliers of the most
prominent modern Czech sculptor Vaclav Fiela. His works
symbolized our feelings in so many ways. One was a huge,
smooth teardrop carved from stone symbolizing war sufferings.
He explained that it is a teardrop because wars leave behind
nothing but tears.
On the way back to Pilsen, we stopped in Dobřany and after
a tasty lunch walked around the picturesque town square. Hearing about the sad events in Dobřany 70 years ago I must agree:
This is a perfect place for the Tear.
Marja-Liisa Kinturi, Journalist
Helsinki Finland

Perfektní!
Byla jsem šťastná, že jsem před časem navštívila ateliéry
vynikajícího moderního českého sochaře Václava Fialy. Jeho
díla zobrazují mnohostranně naše pocity. Jedním z nich byla
obrovská jemná slza vytesaná z kamene, která symbolizuje
válečné utrpení. Autor vysvětlil proč právě slza - války po sobě
nic kromě slz nezanechávají.
Cestou zpět do Plzně jsme se zastavili v Dobřanech a po chutném obědě jsme se procházeli okolo malebného náměstí. Po
vyslechnutí smutné události, která se stala před 70 lety v Dobřanech, musím souhlasit: Tohle je pro „Slzu“ perfektní místo.
Marja-Liisa Kinturi, novinářka
Helsinki Finsko
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ROZHOVOR
Léto bez zmrzliny si málokdo dokáže představit a bez zmrzliny z Dobřan „od hřiště“ by to asi nešlo vůbec. Kvalitní zmrzlina by
měla být plné chuti a mělo by v ní být skutečné ovoce, ne jen ochucovadla a chemie… Jak se připravuje zmrzlina, jaká je její tradice
v Dobřanech, co musí zmrzlinář umět a jaká má toto řemeslo úskalí, jsem si povídala s majitelkou firmy, která připravuje vyhlášenou
domácí zmrzlinu, Lenkou Žďánskou.
Letos slavíte 15 let od první zmrzlinářské sezony v Dobřanech. Můžeš,
prosím, čtenářům připomenout Vaše
začátky?
Nezdá se to, je to už opravdu hodně
dávno, ale velmi dobře si to pamatujeme.
Dostali jsme se k tomu úplně náhodou.
Můj strejda měl v Nýrsku krámek s potravinami, přijel k nám na návštěvu a s obrovským nadšením
nám vyprávěl, že si koupil zmrzlinový stroj. V Sušici vyprodávali zmrzlinářské stroje, které sloužily v prodejnách tehdejšího
obchodního řetězce. Já jsem v té době byla na mateřské dovolené, bydleli jsme v Alšovce a vhodné prostory tam byly, tak jsme
stroj také koupili. Nejprve jsme točili zmrzlinu jen o víkendech
a dělali jsme dva druhy z práškových směsí. Úplně první várka
zmrzliny byla jen 20 porcí a z toho polovinu měla naše rodina
(smích).

ný z netradičních – okurka, sezam, lékořice, karotka. Propadák?
Nevíme o něm. Chutě lidí jsou různé. Někomu nechutná grep,
někomu vanilka a jinému třeba pistácie, která není zelená jako
ta prášková. Z našeho pohledu to byla pivní, když jsme ji zkoušeli poprvé, ale druhý pokus se dle zákazníků vydařil. (smích)
Chuť zmrzliny…o tom to celé je. Jak vybíráte suroviny?
Základem smetanových zmrzlin je smetana, plnotučné mléko,
s tím problém není. Trochu problém nastává s ovocnými. Pokud
bychom měli dělat zmrzlinu jen z čerstvého ovoce, tak budeme
mít sezonu tak tři měsíce a budou to pořád stejné druhy. Proto
používáme i ovoce mražené a kvalitní ovocná pyré. Máme několik dodavatelů, ale přesto je s některým ovocem velký problém.
Některé suroviny dovážíme přímo z Řecka nebo Itálie. Vykupujeme i přebytky od místních pěstitelů (maliny, rybíz, jahody,
angrešt...).
Kam chodíte nebo jezdíte pro inspiraci?
Navštívili jsme jednoho z nejlepších zmrzlinářů u nás. Byli
jsme na kurzu a veletrhu v Itálii. Odebíráme italský zmrzlinářský časopis, dále to jsou i různé, zejména zahraniční, weby
a v neposlední řadě vlastní fantazie.
Jak vypadá den zmrzlináře?

Jak se tak přihodí, že se člověk stane zmrzlinářem?
U nás to byla fakt spíš náhoda. I když se pořád za zmrzlináře
nepovažujeme. Stále jsme v začátcích.

Ráno vstáváme kolem osmé, posnídáme, pak nezbytný nákup
a drobný úklid, na vaření nezbývá moc času. Velký dík patří
mojí mamince, že nám přes léto vaří, a kolem deváté odjíždíme
na pracoviště. A to nám nastává hlavní okamžik dne – rozhodnout, jaká zmrzlina bude. Zkontrolujeme zralost dovezeného
ovoce, vybereme to nejvhodnější a doplníme smetanovými druhy. Pak začne příprava - loupání, krájení, míchání. V 11 hodin
otevíráme a do 20 hodin opakujeme tento proces několikrát. Po
zavření okénka se musí umýt stroje a nádobí. Domů přijíždíme
tak hodinu před půlnocí. No a druhý den nanovo.
Teď víme, jak vypadají letní dny zmrzlinářské rodiny.
A co v zimě?

Příchutí už bylo opravdu mnoho. Máš přehled, kolik druhů jste již vyráběli?

Snažíme se odpočívat a nabrat sílu na novou sezonu. Hledáme inspiraci na veletrzích a festivalech, ale moc jich v tomhle
období bohužel není. A v únoru už se těšíme na první natočené
kornouty.

Před časem jsme aktualizovali seznam na 106 receptur. Zrovna o minulém víkendu přibyla další - pivní. Je to poměrně těžké,
nemáme příliš mnoho inspirací. Byli jsme v Itálii na zmrzlinovém veletrhu, ale i tam byly spíše klasické příchutě. Snažíme se
stále inovovat. Takže když je čokoláda, jednou je to “jen” čokoláda, jindy čokoláda s oříšky nebo třeba kávová čokoláda.

Před časem jsem zaznamenala výzvu, že hledáte realizátora nového vizuálního stylu. Jak dopadl výběr, už víme.
Jak probíhal a jak těžké bylo vybrat vítěze této neveřejné
soutěže?

Jakou zmrzlinu připravujete nejčastěji? A je nějaká, která byla u zákazníků naprostý propadák?
Stále je to klasika - vanilka, čokoláda, jahoda, malina, borůvka.
V současné době točíme šest druhů denně, ale “klasiku” zařazujeme pravidelně. Pořád jezdí noví zákazníci a ne každý je nadše-
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Vyhlásili jsme záměrně neveřejnou soutěž, a přesto se sešlo
i několik hodně podobných návrhů. Celkem jsme obdrželi na
70 návrhů log. Výběr byl dost těžký. Vybrali jsme tři návrhy,
které jsme ocenili, a z nich pak jeden, téměř poslední zaslaný,
který už můžete vidět na našem facebookovém profilu Zmrzlina „U Hřiště“ Dobřany. Brzy se objeví na firemním oblečení,
ubrouscích, praporku a časem i na stánku.

ROZHOVOR / KULTURA
Jaké další novinky pro nadcházející sezonu máte nachystané?
(smích) Několik novinek už bylo – mascarpone, cheesecake,
alkoholové Malibu, černý bez, zázvor a ještě máme něco v záloze. Prozradím asi zatím jen jednu a to bude olivová. Ve světě je
poměrně rozšířená, tak uvidíme, co na to řeknou naši zákazníci.
Je to pohodové povídání a čiší s tebe pozitivní energie...
Jsou i nějaká úskalí téhle práce?
Snažíme se brát všechno pozitivně a s úsměvem. Samozřejmě
nějaká jsou, ale snažíme problémy házet za hlavu.
Jedna trochu osobní, ale musím ze zeptat. Jakou zmrzlinu máš nejraději?
Rozhodně pistácii, pak citron a pomeranč patří mezi mé favority. V rodině se však úplně neshodneme (smích). Syn má nejraději grep, banán a mléčnou čokoládu, dcera vlašský ořech
v kombinaci s mandarinkou a manžel… má rád všechny, ale
jeho top jsou také čokoláda a všechny ovocné.
A na závěr… Proč je Vaše zmrzlina tak výjimečná?
No přece proto, že je s láskou připravovaná.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených návštěvníků.
Jaroslava Umnerová

Ota Janeček
vernisáž výstavy obrazů

úterý 9. června 2015 v 19 hodin
kostel sv. Víta v Dobřanech
V hudebním programu vystoupí
P.U.D.U. - Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů.
Otevírací doba kostela sv. Víta
po–čt 9:00–12:15 a 13:00–17:00 | pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00
so, ne 13:00–17:00
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KULTURA
Navíc se dozvíte, jak z nudných fotek udělat vtipné, jak
své fotky vystavit a sdílet na
internetu, či jak je tisknout
pro kamarádky a kamarády.
KNIHY PRO DĚTI
VALENTA Milan:
Muřinoh a Krchomilka
Věděli jste, že existuje Zádveří? A v něm spousta zvláštních, trochu strašidelných, ale
vlastně i tak trochu legračních
stvoření a bytostí? A že nejčastěji jsou k vidění na hřbitově? A právě tam se potkali
Muřinoh (pravý a nefalšovaný
hřbiťák) a Krchomilka (obyčejná, i když ne tak docela,
holka z masa a kostí, která
se ve skutečnosti jmenuje
Johanka). Tedy až tak úplně se nepotkali, Muřinoh
se zkrátka zjevil, a to kvůli Johance a její pasti a také
troše zkyslého mléka. A jak to
všechno bylo a co z toho jejich
nenadálého přátelství vzešlo?
To už si přečtěte sami, aneb
bez práce nejsou příběhy, jak
by vás jistě poučil Muřinoh,
znalec rčení a přísloví.

BIDNER Jenni:
Fotografování pro děti
Jak fotografovat a zábavně
upravovat fotky
Toužíte fotit jako nějaký
opravdu skvělý fotograf? Tento průvodce světem digitální
fotografie pro menší i větší
fotografy je určen pro ty z vás,
kteří se chtějí svými snímky
hlavně bavit. Kromě základních fotografických technik
a postupů vám kniha nabídne i řadu tipů a projektů pro
zpracování vlastních nápadů.
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OTČENÁŠEK Vojtěch:
Mechanické rybičky
Ekologický komiks
Planeta Země se stala neobyvatelnou. Lidé ji nepřestali drancovat a ničit, a tak se
sami přivedli do záhuby. Jediné, co na planetě zbylo, byly
stroje s vlastní vůlí. Poslední zůstatek lidské tvořivosti
– „mechanické rybičky“.
Sledujme jejich fantastickou
cestu po dně moře a nakonec
až za hranice vesmíru.

FLEKOVÁ Hana:
Šité doplňky nejen pro náctileté
Praktická a zábavná kniha
(nejen) pro náctileté slečny,
které by se chtěly naučit šít
a vyrobit si elegantní a cool
záležitosti. Postupně, krok
za krokem, se nejprve seznámíte s materiálem a potřebnými pomůckami, potom se
naučíte základním technikám
i stehům a pak se můžete bez

obav pustit do 17 báječných
projektů. Všechny výrobní
postupy a návody jsou doprovázeny bohatou fotografickou
přílohou a šablonami, takže
práce vám půjde pěkně od
ruky.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Nejkrásnější výlety vlakem
Rodinné toulky
•	40 vyjížděk vlakem pro
celou rodinu
• navazující pěší výlety
•	nejatraktivnější železniční
tratě
• patní jízdy, mosty, viadukty
• železniční zajímavosti

DACHS Lan: Klauni
Detektiv Michael Crow
Když se začnou objevovat klauni, nemusí to ještě znamenat,
že do města přijel cirkus…
Ulicemi New Yorku se plíží
zákeřný vrah a čeká. Jeho
motivy jsou nejasné, podpis děsivý. Na tváře brutálně
zavražděných obětí maluje

klaunské obličeje. Kolik přibude mrtvých, než mu detektiv
Michael Crow a psycholožka
Anne Shawová přijdou na
stopu? Oběti spojuje s Anne
společná minulost. Je vrahem
někdo, koho dobře zná? Může
být příštím „klaunem“ ona?

POSPÍŠILOVÁ Jarmila:
Kočka na plotě
Kolikrát jste si o někom řekli:
„Ten se má, ten je za vodou,
jeho starosti na mou hlavu.“
A teprve později jste zjistili, že
byste s tím člověkem ani za
nic neměnili?
Anežka, jejíž vstup na tento svět nebyl právě idylický,
vyrůstá ve spokojené rodině jako milované hýčkané
děvčátko a na první pohled
všechno vypadá úžasně jako
v reklamě. Avšak jen do chvíle, kdy se díky kruté dětské
poznámce dozví tajemství….
KALÁBOVÁ Naděžda:
Hry a pohádkové cestování
Pro děti od 5 do 8 let
•	činnosti motivované příběhy a říkankami
•	hry pro rozvoj samostatného projevu dítěte
•	křížovky, úkoly, hádanky,
hry, soutěže
Jak a čím děti nadchnout
a zaujmout. Určitě vám dobře
poradí dva cestovatelé, šašek
Vašek a šašek Smíšek, kteří
se v této knize vydali pohádkovým vláčkem do světa her,
pohádek a fantazie. Tyto
náměty ocení nejen všichni
vychovatelé, učitelé a rodiče,
ale především děti samy.

KULTURA

Listování, jinak scénické čtení s Lukášem Hejlíkem, Lenkou Janíkovou a Alanem Novotným, zorganizovala Městská knihovna
Dobřany pro I. a II. stupeň Základní školy Dobřany.
Jedná se o neotřelý způsob, jak motivovat děti k četbě.
Knihy Bertík a čmuchadlo, Ztraceni v čase a Život k sežrání měly
bezpochyby úspěch jak u žáků, tak u jejich kantorů.

Radbuza fest přivítá v září Mňágu
a Žďorp a další populární kapely

ZLOBIVÁ PÍSMENA
–ouřka, bl–sky, h–omy, racho–, a d–lší –říšerně strašid–lné
zvu–y se ozýva–y z les–. Kluci po–kali, n–ž h–omy us–anou,
a j–ko o –ávod –ak p–lášili – m–ynářovu st–vení.
Úkol: Najdi ztracená písmenka. Když si je napíšeš na papír
v přesném pořadí, objevíš novou, utajenou větu.

(red) Ani letos nebude
kulturní dění v Dobřanech
ochuzeno o tradiční rockový
festival Radbuza fest, konaný na náměstí T. G. Masaryka. Uskuteční se v obvyklém
termínu, první sobotu po
prázdninách, která tentokrát vychází na 5. září.
Letošní program, který odstartuje ve 14 hod.
a poběží až do půlnoci,
nabídne nejen přehlídku
zajímavých regionálních kapel , ale i vystoupení hvězd české
scény, jakou je například Mňága a Žďorp. Pro legendární sestavu z Valašského Meziříčí, sdruženou kolem zpěváka Petra Fialy,
to bude vůbec první koncertní návštěva Dobřan. Mezi dalšími
účinkujícími bude také populární Děda Mládek Illegal Band,
Bára Zemanová band a mnozí další.
„Rádi bychom navázali na jedenáctiletou tradici festivalu
a současně přinesli do jeho dramaturgie nový vítr, aby program
zaujal jak pravidelné zasvěcené fanoušky, tak i širokou veřejnost, „ dodává za pořadatelský tým Jarda Hudec, dobřanský
rodák, jinak ředitel Hudebních cen Žebřík a organizátor řady
dalších kulturních akcí a projektů.
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SVATOVÍTSKÉ
SLAVNOSTI

13. června 2015 / Náměstí T.G.M.
AC/DC REVIVAL BAND – ŠPEJBL’S HELPRS
EXTRA BAND REVIVAL ● LUCIE REVIVAL
THE END OF COLOURS – THE DOORS REVIVAL
16:00–17:30

AC/DC revival band – Špejbl’s Helprs

18:00–19:30

Extra band revival (Jarda Soukup, Radek Zíka)

20:00–21:30

The End of Colours – The Doors Revival

22:00–24:00

Lucie revival

13.–14. června 2015 / školní jídelna ZŠ Dobřany
10:00–16:00
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Dobřanské pohledy 2015 – výstava

Dobřanská pouť

KULTURA

Dobřanská pouť
Srdečně zveme na poutní mši svatou
do koStela Sv. víta v dobřanech,

která se koná v neděli 14. 6. 2015 v 10:00 hodin

Po bohoslužbě bude na farním dvoře
připraveno malé občerstvení
římSkokatolická farnoSt dobřany
ve správě

koinonie Jan křtitel
s podporou města dobřany.

KVĚTNOVÁ OHLÉDNUTÍ

KVH a oslavy 70. výročí
osvobození Dobřan
Oslavy pro Klub vojenské historie začaly uspořádáním výstavy
v dobřanském infocentru, která stále trvá, a to do 12. června.
Hlavní akcí byly Májové slavnosti svobody 1. a 2. května.
V rámci těchto oslav jsme připravili bitvu americké armády
s německou, ukázku dobových táborů, připomínku na noční
nálet z r. 1943 a kapitulaci německé posádky. Také jsme se
zúčastnili odhalení pomníku na náměstí a májového průvodu v Dobřanech, bitev v Chebu, Staňkově, Horšovském Týně
a v Rokycanech. Další významnou událostí byl slavnostní
nástup vojenského útvaru v Klatovech.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Městu Dobřany za finanční podporu, dále skautskému středisku Zelený šíp, členům
KVH a všem nadšencům, kteří se nezištně a s radostí podíleli
na organizaci a průběhu oslav. Velký dík patří také vám, návštěvníkům oslav, bez kterých by tyto akce neměly smysl. Ještě
jednou díky!
Za KVH Miloslav Faifr

Během letošních Májových oslav jsme společně s vojáky slavili
70 let od konce II. světové války. Děkujeme všem, kteří se do
oslav zapojili, všem, kteří nás mile přijali (restaurace Beseda,
cukrárna U Broučků, radnice, restaurace Modrá hvězda).
Lidové muzice Vozembach tak začala doba nejrůznějších přehlídek a festivalů. Za námi jsou krásné akce v Rožmitále pod Třemšínem a Černošicích u Prahy. Další nás čekají.
Vaši Vozembaši

Víkend lovecké kynologie

V akcemi nabitém víkendu 1.-3. 5. proběhla zdárně nominační soutěž ohařů na Memoriál Richarda Knolla, který se uskuteční ve dnech 29. a 30. 8. v Chlumci nad Cidlinou.
V lese na Vysoké se konaly lesní disciplíny (chování na stano-

višti, šoulačka s odložením, barva - práce na pobarvené stopě),
rovněž hladký průběh a občerstvení pro rozhodčí, vůdce a koronu zajišťovali členové MS Dobřany včetně dvou dobřanských
adeptů.
Na disciplíně BARVA (500 kroků dlouhý dosled spárkaté zvěře) jsme měli možnost sledovat i pár psů, kteří byli vedeni kromě
běžných vodičů jako hlasič a oznamovač, což jim díky vyššímu
koeficientu zvyšuje bodové ohodnocení.
Vybraných 14 disciplín (z celkových 29) se posuzovalo dle
Zkušebního řádu pro všestranné zkoušky, z celkových 35 psů
(12+12+11) dokončilo jen 18. Nejvíce psů vypadlo na práci
v poli, několik v lese a na vodě.
Přestože byla soutěž personálně a časově náročná, jsme rádi,
že se uskutečnila v rámci OMS Plzeň, šlo již o třetí vrcholovou
akci během několika let, o což se zasloužil dobřanský Eduard
Martínek, kterému patří poděkování za přínos v lovecké kynologii.
Poděkování patří rovněž Městu Dobřany za podporu a zastavení lesnických prací v týdnu před nominací.
Za MS Pavel Krákora
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Sláva jízdárny opět ožívá

zájemce z širokého okolí a jezdeckých závodů, ale víceúčelovým prostorem, který umožní konání například chovatelských,
kynologických či společenských akcí. (vk)

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

Po několika desetiletích opět duní bývalou dragounskou jízdárnou koňská kopyta. Po skončení zkušebního provozu nyní
hala naplno slouží potřebám místních jezdeckých spolků. Slavnostní otevření tohoto unikátního prostoru ozdobil svou přítomností mistr světa v práci s lasem a bičem a vynikající jezdec,
Leoš Holcknecht.

Ve dnech 2. a 3. 5. se na Šlovickém vrchu uskutečnily fourcrossové závody Dual Cup a 4X Cup.

Diváci se zatajeným dechem sledovali, jak s milimetrovou
přesností odsekává odvážným návštěvnicím bičem od úst růže
či dokonalý výcvik jeho devítiletého koně amerického plemene
Quarter Horse. V závěrečné části programu pak Leoš Holcknecht
odpovídal na dotazy publika. O hudební doprovod se postaral
mládežnický dechový orchestr KUFR z Klatov. Před jízdárnou
tak zněla nejen řízná dechovka, ale například i známé melodie z westernu Tenkrát na západě. V programu se představily
i členky Rehabilitačního jezdeckého oddílu TJ Slavoj. V rámci
oficiální části slavnostního otevření haly nechybělo ani vystoupení mistryně republiky v drezuře v kategorii mladší junioři,
Terezy Čechurové z Dobřan s koněm Elfen Prinz. Návštěvníci
akce se navíc mohli prostřednictvím vizualizací seznámit se
záměry města v souvislosti s dalšími úpravami jízdárny a okolí.
Slavnostní otevření haly bylo finančně podpořeno z Grantového
dotačního titulu města Dobřany a Grantového dotačního programu MAS Radbuza.
Hala by se podle nájemce Jana Košťála z Jezdecké společnosti Dobřany měla v budoucnu stát nejen dějištěm tréninků pro
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Půlmaratonu se zúčastnilo i mnoho Dobřaňáků včetně Antonína
Hornáka.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Fotoreportáž o cestě dobřanských žáků ZŠ do slovinských Brežic
14.–17. 5. 2015

Co na fotkách nenaleznete? Například skvělé taneční vystoupení našich páťáků nazvané Cesta či mohutné bubnování 33 drumbenistů (žáků a žákyň 2. stupně včetně 10 dospělých účastníků zájezdu), oboje na pódiu brežického Kulturního domu. Setkání
s žáky a pedagogy zagrebské školy či přijetí panem starostou Ivanem Molanem na brežické radnici. Individuální setkání, rozhovory,
navázaná či opět potvrzená přátelství, úsměvy při setkání, slzy při loučení … Inu, 12 let partnerství už má své 3D.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

V národopisném muzeu v Kršku si děti zkusily přišívání knoflíků ...

... či usedly do školních škamen a psaly na břidlicové tabulky.

Naše učitelky uvítaly důkladnou exkurzi Vojta Kordík, dudák, a naši páťáci zahrá- V sobotní odpoledne - které děti trávily na výlebrežickou školou. Zde například školní knihov- li a zazpívali na vernisáži výtvarné výstavy tech se slovinskými rodinami - vyrazili čeští
na s čítárnou.
v brežickém hradě.
i slovinští učitelé na renovovaný hrad Pišece.

Nejsmutnější je vždy nedělní loučení před školou.

Na zpáteční cestě jsme navštívili jezero Bled.
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6. badatelská exkurze Jeseníky – Velké Losiny
V rámci projektu Regiopopulár se ve dnech 19.–21. 5. 2015
vybraní žáci třídy 9. A zúčastnili 6. badatelské exkurze, jejímž
cílem byla technicky zajímavá místa v oblasti severní Moravy.
Část cesty tam i zpět si děti užívaly pohodlné a rychlé cestování
v pendolinu, kterým většina z nich jela poprvé.
Hned první den děti navštívily unikátní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, nejvýkonnější vodní elektrárnu v ČR, která
se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce
1350 m. Po prohlídce horní nádrže se děti seznámily s odborným
výkladem o způsobu fungování elektrárny a měly možnost prohlédnout si podzemní kavernu s turbínami (i když z celého soustrojí, umístěného pod zemí, jsou k vidění jen rozběhové motory).

Druhý den z Koutů, kde byly děti ubytovány, vyrazily pěší túrou do
Velkých Losin. Cesta vedla chráněnou krajinnou oblastí a poskytla dětem „na vlastní nohy“ poznat přírodní krásy Jeseníků. Ve
Velkých Losinách děti zhlédly papírnu, v níž se vyrábí ručně papír
stejnými technologiemi jako před čtyřmi sty lety. Poslední den byl
věnován krátké prohlídce Šumperka, zemědělskému skanzenu
v Rapotíně a prohlídce železničního skanzenu v Lupěném.
Přestože počasí exkurzi příliš nepřálo a byl kvůli němu původní program trochu obměněn, exkurze byla přínosná a zajímavá.
Místa, která děti navštívily, jsou v ČR zcela unikátní, příroda
Jeseníků i historie kraje většinu z účastníků zaujala.
Věra Hříšná, ZŠ Dobřany

Německé děti ve škole
Již podruhé děti ze čtvrté třídy Základní školy v Obertraublingu navštívily spolu s panem ředitelem Gilbertem Cabarthem
a jeho zástupkyní paní Barbarou Danzer, jednou maminkou
a jedním dědečkem naši školu, konkrétně 1. stupeň. V rámci
navázaného partnerství na každé z dětí čekal protějšek z našich
čtvrtých tříd, aby společně strávili středu 20. května při programu, který pro ně připravily třídní učitelky 4. ročníku a také
lektoři česko-německé agentury Tandem. 31 německých dětí
a stejný počet našich čtvrťáků zvládlo za pomoci her základní
zdvořilostní obraty v partnerském jazyce, společně se všichni
naobědvali v naší školní jídelně a odpoledne je čekala soutěž
se sladkou tečkou v cukrárně nakonec. Při soutěži vydatně

pomohli i organizátoři z řad žáků 2. stupně. Děkujeme za sponzoring a spolupráci Dobřanskému pekařství.
Zvláštní skupinu návštěvníků tvořily i 4 dívky z obertraublingské Reálné školy pod vedením jejich učitelky nepovinné češtiny
paní Miroslavy Putz. Ty měly vlastní program s několika našimi
němčináři z 2. st. spolu s paní učitelkou Zdenou Tomanovou.
Poděkování patří týmu našich paní učitelek ve složení Vendula Urbancová, Hanka Pilnáčková a Eva Fekerlová a paní zástupkyni Jitce Netolické, které obětavě připravily celé setkání včetně
vynucené mokré varianty. Reciproční návštěva našich čtvrťáků
v Obertraublingu je naplánována na 9. června 2015.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Navazování partnerství na náměstí

Společné skládání papírových lodiček
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Žáci podnikají - nejmladší
podnikatelé dobřanské školy

… tak začíná článek v Plzeňském deníku, který informuje
o projektu finanční gramotnosti.
Na začátku školního roku nám Regionální hospodářská
komora nabídla účast v projektu minipodniků. Žáci keramiky
vytvořili fiktivní podniky a postupně se učili vše, co k podnikání
patří. Získali fiktivní živnostenský list, navrhli a vytvořili zboží,
pronajali si dílnu, propočetli výplaty, náklady i ceny výrobků
– tady nám vypomohla konzultací skutečná účetní pí Hadačová,
navrhli si logo, webové stránky, vytvořili katalog… prostě vše,
co jsme v daném čase stihli… Vyšel nám i rozhovor v novinách
– školním Podlavičníku a v Plzeňském deníku. V závěru projektu v rámci chráněných webových stránek žáci zkusili i mezi
sebou obchodovat. Zjistili, zda je o jejich výrobky zájem, ale i to,
že někteří jim neodepíší ihned. Otestovali si i vlastní spolehlivost apod.
Zároveň jsme se připravovali na závěrečný veletrh všech
zúčastněných 90 minipodniků. Prezentaci jsme věnovali velké
úsilí, vytvořili jsme plakáty, ušili ubrusy, napadlo nás i udělat
krabičky na výrobky, vizitky… A pak přišel den veletrhu. Jedna z maminek - paní Vaňková - nám obětavě vlastním autem
navezla všechny výrobky, nástěnky… a po celodenní pomoci
nám zase věci odvezla. Děkujeme. V Parkhotelu v Plzni jsme
spolu s ostatními představili naši celoroční práci. Naše prezentace výrobků sklidila velký úspěch. Znalostní dovednosti jsme
trochu pokazili (asi tréma), ale hodnocením úkolů v průběhu
roku jsme zas nějaké body získali.

Ještě jeden zážitek z realizace projektu. Podnikatelky podepisovaly pracovní smlouvy a jeden zaměstnanec ji podepsal bez
vyplněné částky odměny za práci. Děvčata přiběhla a volala:
„Hurá, dáme mu jen 50 Kč za hodinu!“ Celá skupina si ihned
začala smlouvy číst a postižený reagoval: „Už nikdy nepodepíšu
nic bez čtení.“
Do projektu jsme vstupovali s tím, že si v rámci projektu vybavíme dílnu pomůckami a pro školu získáme tiskárnu a notebook, děti si vyzkoušejí podnikání nanečisto a získají i nějaké
ty vědomosti z finanční gramotnosti. To, že dobřanská škola
a keramici takto zabodují, nikdo nečekal. O to víc si toho ceníme. Prostě keramici ostudu neudělali – díky! V průběhu práce
vznikla i dobrá parta, vždyť přišli i o jarních prázdninách tvořit
keramický květ.
Ještě plánujeme udělat venkovní výpal v námi postavené peci
a to znamená ji i celou noc hlídat. Na to se všichni těší. Čekáme
jen na přízeň počasí.
Pokud naši práci chcete vidět, představíme své výrobky v kostele sv. Víta při Noci kostelů a při tradiční výstavě Dobřanské
pohledy ve školní jídelně při dobřanské pouti. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Jana Šindelářová, ZŠ Dobřany

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
ve 12. ročníku mezinárodní flétnové soutěže „Novohradská flétna“
(15. 5. 2015 ZUŠ Trhové Sviny - zobcová a příčná flétna)
M. Vozárová
Šárka Samcová

zobcová flétna

2. místo

kategorie A1

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
ve 43. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2015“
(30. 5. 2015 Lidice)
I. Vyhnalová
Teresie Eisenhammerová

Čestné uznání

Kristýna Tichotová

Čestné uznání

Téma světlo

Viktorie Jánská

Čestné uznání

Téma světlo

Téma světlo

Naši úspěšní keramici a keramičky
Konečný verdikt poroty – udělila úžasné 3. místo minipodniku v tomto složení: Nikola Kastnerová, Karolína Bešková,
Karolína Eichlerová, Magdalena Hadačová, Vlastimil Vaněk,
Jan Kříž, Klára Uhlíková, Lucie Leváková, Lucie Gurnioková,
Jakub Urban, Kateřina Švecová. Přitom výrobky byly hodnoceny jako nejlepší. Myslím, že pro zúčastněné to bylo - jak by řekl
K. Gott – nečekané ohodnocení. Teprve nyní nám dochází, jací
jsou keramici … no, nemáme šikovné děti?
Finanční gramotnost je v současné době asi to, čím by měli projít všichni žáci. Je určitě dobře, pokud si vše odzkouší nanečisto,
a pokud jim podnikání nevyjde, nic se neděje. V době zadlužených
domácností by se určitě měli učit hospodařit i dalším dovednostem spojeným s reálným podnikáním. My jsme to štěstí měli.

16. 5. 2015 proběhla v ZUŠ J. S. Bacha Improvizační dílna Jiřího
Stivína, známého muzikanta a baviče, které se zúčastnili žáci,
učitelé i někteří rodiče nejen z Dobřan, ale i z okolních uměleckých škol.
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Dobřanské bábinky a Vozembach v senátu
Na pozvání pí senátorky za Plzeňský kraj, paní Dagmar Terelmešové, ,jsme se stali zástupci ZPČ regionu v 1. ročníku krojovaných slavností, které se konaly ve Valdštejnské zahradě v Praze a které pořádala stálá komise Senátu ČR pro rozvoj venkova.
Jak to všechno bylo?
19. 5. 2015 jsme v 10 hodin nastoupili společně se souborem
Vozembach do autobusu a vydali se do Prahy. Cesta byla velice
příjemná i díky panu řidiči, který ochotně poslouchal navigaci
paní Dáši, a tak jsme se bez problémů dostali až před sídlo
Senátu ČR. Zahrada, ve které jsme vystupovali, byla malinko
skrápěná deštěm, ale na naše vystoupení se počasí umoudřilo a občas vykouklo i sluníčko. Zahrada byla zaplněna stánky
s ukázkami výrobků z různých krajů, a tak jsme si mohli prohlédnout i zkusit, jak se fouká sklo, ochutnat, jak chutná pravé
selské máslo na čerstvém chlebu, jaké se v Čechách pečou dobré koláče a jiné dobroty a jaké se vyrábí v malých venkovských
řeznictvích uzenářské mlsy. Ve 13 hod. zahájil pan předseda
senátního výboru pro rozvoj venkova přehlídku a náš Vozembach svým vystoupením potěšil diváky. Naše vystoupení Dobřanských bábinek následovalo, zazpívaly a zatančily jsme písničky o pivě - co by mohlo lépe náš kraj reprezentovat! Diváci
nás odměnili potleskem a my jsme s díky přijali od pí senátorky
Terelmešové Pamětní list. Po ztrátě trémy pak následovaly už
jen samé příjemné zážitky. Výborný oběd v senátorské jídelně
ocenili hlavně dospívající hoši, kterým už řádně vyhládlo, pak
následovala prohlídka prostor senátu, kde si mohli naši mladí
vyzkoušet řečnický pult a pronést plamenný projev o pěstování
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obilnin na našich polích. Celý senátní prostor je velice pěkně
zdobený, a tak moc děkujeme, že jsme mohli tuto krásu vidět na
vlastní oči. Vše však má svůj konec, a tak jsme si ještě poslechli
další účinkující při ochutnávkách u stánků a už na nás čekal
náš autobus.
Myslíme si, že jsme splnili přání paní senátorky a důstojně
jsme reprezentovali naše město.
Milá paní Dášo, velice děkujeme za krásný den, který jste
nám připravila. K poděkování se připojují rovněž všichni členové Vozembachu.
Zdeňka Blažková

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(6-7. 5. 2015 Mikulov - sólové dudy, komorní hra s dudami,
soubory lidových nástrojů)
M. Vozárová, K. Vlahačová-Kartáková, K. Křemenák
Vozembach
M. Tomášková, T. Duchek, C. Kučera, Š. Vyletová, F. Brada, J. Šístková, K. Sobotková, A. Bartoníčková, I. Živná,
T. Stupka, V. Kordík, Z. Sobotková, M. Regentová, A. Nekolová, A. Vozárová
1. místo
kategorie II.
M. Vozárová
dudy
Markéta Regentová
Vojtěch Kordík

2. místo
2. místo

komorní hra s dudami
Markéta Regentová, Vojtěch Kordík
2. místo

kategorie II.		
kategorie IV.

kategorie II.

ní, s jakým byli odhodlaní přijít na jeviště a spustit, byla ohromující. Doslova všem spadla brada po takovém života a úsměvu
plném výkonu. Radost tomu všemu ještě dodávaly nové kroje,
pravé plzeňské, ve kterých to všem náramně slušelo.
Spolu s Vozembachem vyslala „do boje“ Základní umělecká
škola J. S. Bacha i dudáky (Markétu Regentovou a Vojtěcha
Kordíka), kteří soutěžili každý sólo a pak spolu v duu. Sečteno
podtrženo – výlet na Moravu přivezl nejkrásnější ocenění, která
jsme si mohli přát. Markéta získala druhou cenu ve své kategorii, taktéž i Vojta a společně se umístili také na druhé příčce.
Vozembach si přiváží 1. cenu a spolu s ní i speciální ocenění
pro nejmladší zpěvačku Adélku Bartoníčkovou za interpretaci
písničky Vandrovala blecha a zvláštní ocenění pro vedoucí souboru. K závěru přichází to nejdůležitější – poděkování!
Obrovské díky patří vedoucím souboru, všem dětem, které to
nevzdaly a snažily se, co to šlo. Dále také hudební škole, která
má Vozembach pod svými křídly. A hlavně – našim rodičům,
kteří neváhali, oblékli na sebe kroje, vzali vlajku a transparenty
a fandili přímo na místě. Bez takové podpory by to nešlo!
Marie Kordíková

Cena poroty Adéle Bartoníčkové za sólový zpěv.
Cena poroty Kryštofu Křemenákovi, Mgr. Kláře VlahačovéKartákové, Magdě Vozárové za pedagogické vedení Vozembachu.

Obhájili jsme zlato!

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(26. 4. 2015 Plzeň)

Ve středu 6. května tohoto roku vypravil Plzeňský kraj autobus „s náplní“ dvou folklorů – plzeňský Meteláček a náš dobřanský Vozembach. Lidová muzika jela reprezentovat město
i svůj kraj do moravského Mikulova na ústřední kolo lidových
nástrojů soutěže MŠMT. Protože soutěžní pravidla nedovolila
našim konzervatoristům účast v souboru, řady Vozembachu
trošku prořídly a dá se říci, že vzniklo uskupení zcela nové.
Vedení ve stálém složení – paní učitelky Magda Vozárová, Klára Vlahačová – Kartáková a pan učitel Kryštof Křemenák (který
se ze zdravotních důvodů bohužel nezúčastnil samotné soutěže)
– se zhostilo velmi těžké úlohy podle mě nejlépe, jak mohlo.
Bylo velmi náročné mladší členy velké „lidovky“ sehrát i bez
těch starších. Nicméně prvotní obavy byly zažehnány a všichni
fandili, drželi palce a podporovali soutěžní Vozembach.
I já, jakožto „stará členka“, jsem se vypravila do Mikulova,
i když jen „na kukačku“. Bylo úžasné vidět, jak se ti prďolové
snaží vyrovnat starším souborům. Jiskra v jejich očích a nadše-

pí uč. P. Stupková
taneční choreografie - O ovečkách
Hodanová Adéla, Kabátová Adéla, Millerová Viktorie, Benediktová Alena, Schleglová Kateřina, Sýkorová Klára, Šrajerová Dominika, Tomášková Marie, Bartoníčková Adéla, Klinkovská Anna Marie
1. místo, nominace na postup
diplom za ztvárnění a citlivé propojení všech uměleckých složek
taneční choreografie - Dračky
Čepická Julie, Bromová Anna, Vozárová Aneta, Weberová
Klára, Frantová Zuzana
diplom za práci s rekvizitou a vystavění dramatické linky
taneční choreografie - Svatá Lucie
Peksová Anna, Plajnerová Bára, Urbancová Anna, Maxová
Klára, Matějková Kateřina Kristýna, Maxová Lucie, Valentová Adéla, Kapitánová Marie
diplom za zpracování námětu a citlivý umělecký projev
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Rozhovor s Filipem Bradou
kem od Bohuslava Martinů a Jeepers Creepers od Harryho
Warrena.
Kde to podle mého bylo nejtěžší a kde se mi to nejvíce líbilo?
Tak asi..... všude to bylo těžké, ale nejtěžší to bylo v Turnově
na celostátním kole, kde konkurence byla už vážně na vysoké
úrovní a ještě k tomu tak blbý sál, kde jsem byl rád, že jsem slyšel alespoň sebe. Nejvíce se mi to líbilo v Ostravě - Pro Bohemia
2015, kde byla příjemná atmosféra, krásná akustika a sál.

Ahoj, Filipe. Tento školní rok jsme o tobě v Dobřanských
listech psali již několikrát v souvislosti s tvými soutěžními
úspěchy. Vyhrál jsi celostátní kolo Karlovarského skřivánka, z mezinárodní soutěže Pro Bohemia sis přivezl první
cenu a v národním kole soutěže základních uměleckých
škol jsi získal druhé místo. Jak jsi se na soutěže připravoval, co jsi zpíval, kde to bylo z tvého pohledu nejobtížnější
a kde se ti nejvíce líbilo?
Jak jsem se připravoval? No, bylo to velmi deprimující, být
skoro každý den v ZUŠ Johana Sebastiana Bacha. Každý den,
kdy jsem tam byl, jsem musel zpívat to samé, a když to zpíváte
po několikáté, tak už vám to vážně leze krkem, ale stálo to za
to, ta tvrdá práce.
Zpíval jsem Bohatá milá od Bohuslava Martinů, poté Trávo,
trávo od Ferdinanda Sládka, Památky od Leoše Janáčka, Já
jsem Majstr seminářsky od Václava Trojana, Otevření Sloveč-

Zpíváš také v komorním triu, se kterým jste letos v krajském kole soutěže ZUŠ získali první cenu, a zároveň jsi
členem dětské lidové muziky Vozembach, která si přivezla
z celostátního kola cenu první. Zatímco v komorním zpěvu
se věnujete spíše populární hudbě, ve Vozembachu přirozeně vedou lidové písně. Čemu dáváš ty sám přednost?
V obou souborech se cítím příjemně a s oběma soubory mám
velké plány......... :D
Máš nějaké pěvecké vzory?
Ne, já poslouchám vše kromě rapu, takže že bych měl vysloveně nějaký vzor, to nemám.
Míváš při vystoupení trému? Většinou to tak nevypadá:)
Mám a ani si nedokážete představit, jakou. Nikdo nejde na
jeviště bez trémy. Ale musíte to dokázat a zahrát.
Příští rok budeš končit první cyklus studia sólového zpěvu a čeká tě tedy absolventský koncert. Co na něj chystáš
a jaké máš plány do budoucna?
Co chystám na absolventský koncert, je překvapení a plán
mam jen jeden - vypravit se do světa.
Děkuji za rozhovor. Klára Vlahačová-Kartáková

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
4. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
KONCERT VÍTĚZŮ a LAUERÁTŮ

– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

8. června 2015 od 16.00 hodin / Třída 5. A ZŠ Chlumčany
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. E. Šustrové

15. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
TOMÁŠ IMPELLIZZERI – klavír
KAROLÍNA TOTHOVÁ – zpěv

9. června 2015 od 17.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. L. Telešnukové

16. června 2015 od 8.30 a 10.00 hodin / sál ZUŠ
VÝCHOVNÉ KONCERTY pro 1. a 2. třídy ZŠ Dobřany

9. června 2015 od 18.30 hodin / koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA p. uč. J. Rady

17. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. Z. Fryčkové

10. června 2015 od 17.00 hodin / Káčko
BOSÝMA NOHAMA – 5. ročník
– vystoupí žáci tanečního oboru, v rámci vystoupení tanečního
oboru se uskuteční výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

16. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
ZÁVĚREČNÝ ŽÁKOVSKÝ KONCERT I

11. června 2015 od 17.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. J. Faltýnové
12. června 2015 od 17.15 a 18.15 hodin / Káčko
„O BUDULÍNKOVI“ – dětská operka
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18. června 2015 od 13.00 hodin / Pečovatelský dům Loudů
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
18. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Š. Vyletová (zpěv), Z. Sobotková (flétna, klavír), V. Dvořáková
(flétna)
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Přijďte na Šlovičák
O existenci bývalého tankodromu na Šlovickém vrchu ví
v Dobřanech skoro každý. Leckdo sem jednou do roka zavítá
na závod série Offroadmaraton nebo v rámci novoroční vycházky KČT. Mnozí zaznamenali činnost oddílu fourcrossu a jeho
každoroční Dual a 4X závody na zdejší trati. Kdo čte pozorně
Dobřanské listy, ten tuší, že se jedná o přírodně cenné území,
kde žijí vzácní živočichové a rostliny. Ale ono se tu toho děje
a bude dít mnohem víc…
V loňském roce získalo město ve spolupráci s Daphne ČR projekt z Operačního programu životního prostředí „Obnova raně
sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených druhů rostlin
a živočichů v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch“. Projekt si klade za cíl zastavit zarůstání území křovinami a naopak
zvětšit plochy holé půdy, travnaté vegetace a drobných tůní,
které jsou důležité pro přežití zajímavých společenstev živočichů a rostlin (více v DL 12/2011 nebo na http://www.dobrany.cz/mesto-dobrany/podpora-eu-narodni-programy-a-jine/).
Práci odstartovalo kácení křovin, následovaly pojezdy obrněných transportérů BVP a bagrování nových tůněk. Pokračovat
se bude ručním pokosením vyčištěných ploch a jejich opětovným poježděním obrněnci. Na projekt by měly navazovat další
činnosti, které pomohou udržovat pestrou mozaiku přírodních
stanovišť vyhovující co možná největšímu počtu druhů živáčků (pěší, cyklistické i motoristické aktivity, výhledově možná
pastva ovcí).
Průběžně by zde měl probíhat výzkum rozmanitosti různých
skupin organismů (od hmyzu po ptáky, od lišejníků po cévnaté
rostliny), k němuž se můžete připojit i Vy! Pokud na Šlovickém
vrchu uvidíte, či dokonce vyfotíte cokoliv zajímavého, neváhejte
se pochlubit na https://www.facebook.com/Slovicak. Pokud si
zrovna nebudete jisti tím, co jste vyfotili, budeme se snažit Vám
pomoct s určením.
O aktuálním dění na Šlovickém vrchu se můžete dozvídat na
výše zmíněném facebooku, informovat Vás budeme i na stránkách Dobřanských listů. Zde je pozvánka na nejbližší akce:

•	Offroadmaraton Dobřany, 19.–21. 6. 2015 (více na www.
offroadmaraton.cz)
•	Exkurze (nejen) za listonohy do bývalého vojenského prostoru Dobřany, 27. 6. 2015, sraz v 8:30 na vlakovém nádraží.
Vedoucí Martin Jiran (AOPK ČR), Ondřej Peksa (Západočeské muzeum v Plzni). Doporučená výbava: boty a oděv do
terénu, lupa, dalekohled.
•	Pojezdy obrněných transportérů BVP, 5.–6. 9. 2015 (v tomto termínu by zde měla proběhnout i další přírodovědná
exkurze spojená se sousedskou vycházkou).
Tak přijďte na Šlovičák!
Aktuální informace o dění naleznete na: www.facebook.
com/Slovicak.
Ondřej Peksa
koordinátor aktivit na Šlovickém vrchu

Listonoh letní z tůně na Šlovickém vrchu (břišní strana).

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
20. června 2015 od 14.00 hodin / klášter Chotěšov

24. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ

CHOTĚŠOVSKÝ SLUNOVRAT

TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. M. Svobodové

– vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhanaigh
25. června 2015 od 16.30 hodin / koncertní sál ZUŠ
20. června 2015 od 17.00 hodin / koncertní sál ZUŠ

TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. K. Vlahačové-Kartákové

TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA pí uč. E. Šmejkalové
25. června 2015 od 18.00 hodin / koncertní sál ZUŠ
21. června 2015 od 11.00 hodin / koncertní sál ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA p. uč. P. Vacka

Š. Vyletová (klavír), K. Uhlíková (flétna), I. Živná (flétna)

22. června 2015 od 18.00 hodin / malý sál Měšťanské besedy

26. – 28. červen 2015

v Plzni

70. ročník Mezinárodního folklórního festivalu

ZÁVĚREČNÝ ŽÁKOVSKÝ KONCERT II

STRÁŽNICE 2015

.
23. června 2015 od 19.00 hodin / farní sál Plzeň – Litice

– v rámci festivalu vystoupí dětská lidová muzika
VOZEMBACH

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR – KUD OTON ŽUPANČIČ,

sobota 27. června 2015 od 15.00 do 16.00 hodin ve skanzenu

ARTIČE – SLOVINSKO, dirigent Dragutin Križanić

– amfiteátru ve Strážnici
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Duben u Delfínů byl plný oslav

Delfíňata a Delfíni v Praze

Přestože oslavy 25 let znovuobnovení činnosti Pionýra připadly na únor a na naší skupině se měly konat 18. března,
dohodli jsme se, že je oslaví společně oba oddíly až v dubnu,
kdy mají opět společné schůzky ve čtvrtek. Od listopadu do
března byly z kapacitních důvodů našich kluboven vždy v pondělí a čtvrtek.
Oslavy začaly společným výletem do ZOO v Praze 18. dubna
(o něm na jiném místě). Na 23. duben jsme připravili velký
dort ozdobený pionýrským znakem a číslicí 25. Byl moooooc
dobrý. Než jsme ho ale nakrájeli, tak jsme se s ním na památku vyfotili. Skoro jsme se na fotku nevešli. Další mlsání – cukrovinky, ovoce apod. bylo připraveno před klubovnou.
O týden později složilo svůj oddílový slib šest členů - 2
vedoucí a 4 děti, podepsali se na pamětní listinu, kterou ukládáme na tajném místě v lahvi, dostali krásná oddílová trička
a přívěšek s delfínem.
Pak jsme hráli stolní a míčové hry a nakonec většina z nás
šla na stanoviště v maskách čarodějnic spolu s vedoucími
a ochotnými maminkami. To byla další akce, kterou jsme
v rámci oslav připravili – Čarodějné hry (o ní na jiném místě).
Dál nás čekají další zajímavé schůzky, příprava na Den dětí
a tábory.
Za Pionýrskou skupinu v Dobřanech
Libuše Nejedlá

Tak nástup a jedem, to byl začátek výletu do ZOO v Praze,
kam se 18. dubna vydalo spolu s vedoucími a několika rodiči
30 dětí, nejen členů Pionýra v Dobřanech.
Společně se snažili v ZOO mimo jiné najít informace o 25 zvířátkách. Proč zrovna 25? Protože Pionýr letos slaví 25 let své
obnovené činnosti.
Postupně tak například zjistili, že je tam i s mláďaty 10 žiraf,
které pocházejí z Afriky, stejně jako stádo 6 slonů včetně mláďat. Našli i 3 lední medvědy, 2 pandy, 8 bizonů, 4 gorily, 2 hrochy, 2 orly, jednoho velkého a dva 2 malé pštrosy, 24 tučňáků,
lva, zebry a další. Část výpravy se svezla lanovkou a prohlédla
si tak areál ZOO z výšky.
Výlet se všem moc líbil a unaveni se vraceli zpět domů do
Dobřan.
Přikládáme pár fotek, další najdete na www.dobrany.cz ve
fotogalerii.
Za PS Dobřany I. Fidlerová

Čarodějné hry v Dobřanech
Tak se jmenovala akce, kterou připravili vedoucí a děti pořádající Pionýrské skupiny v Dobřanech na odpoledne 30. dubna
2015 v prostoru bývalých kasáren. Čarodějnice malé i velké kam
se podíváš, ale hlavně víc jak sto dětí v doprovodu dospělých si
prošlo od startu do cíle 7 stanovišť. Na nich si mohly vyzkoušet
hod míčkem do koše, chůzi na obřích stopách, prolézt lanovou
překážku s míčkem na lžíci, prohodit koště kruhem, trefit šipkami terč s liškou, na koloběžce převézt pařát na metu, vyrobit
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záložku do knihy Čáry a kouzla staré čarodějnice. Na každém
stanovišti je čekala nějaká odměna, a jak bylo na dětech i rodičích vidět, všem se akce líbila. Dále byla pro děti výměnou za
startovní kartu šance si opéct buřtíka před klubovnou zahrádkářů, kteří s pionýry na akci spolupracovali.
Poděkování za pomoc tak patří nejen vedoucím, kteří akci připravili, ale i maminkám, které pomáhaly na stanovištích, stejně jako dětem z oddílu, ale i městu Dobřany, které celou akci
finančně podpořilo.
Libuše Nejedlá, odd. vedoucí

Kytičky
Ve středu 13. května jsme v rámci Dne boje proti rakovině prodali 700 „kytiček” a získali 18 308 Kč. Na tomto krásném výsledku se podílely z řad rodičů pí Houšková a Válková, vedoucí Iva,
Víťa, Šárka a Katka a za děti Monika a Matěj Madaiovi, Kristýna
Tichotová, Ája Halagánová, Klárka Weberová, Anička Kubešová,
Linda Houšková, Klára a Dominika Šrajerovy, Magda Brokešová
a Romana Koudelková. Všem patří pochvala a moc děkujeme.
Za Pionýr Dobřany L. Nejedlá

První květnovou sobotu se na hasičské stanici v Plzni na Košutce konala hasičská soutěž. Memoriál Vendulky Fránové je soutěží dorostu v disciplínách 100 m překážek a výstup na cvičnou
věž. Za dobřanské SDH se soutěže zúčastnili Jan Šváb a Michaela Provazníková. Míša i Honzík jsou v poli závodním těmi nejmladšími, a závodí tedy v kategorii mladšího dorostu. Oběma
mladým hasičům se v Plzni velice dařilo a přivezli si domů cenné
medaile. Honzík Šváb ve své kategorii nenašel přemožitele na
stovce ani na věži a získal dvě zlaté medaile. Ve výstupu na věž
Honza dosáhl času 9,99 sekundy a na stovce 20,97. Míša na
věži zaběhla čas 10,97 s a získala také zlatou medaili. Na stovce
dosáhla čas 21,66, což stačilo na bronz.
Trenér družstva dorostu Martin Provazník
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Zahrádkáři brigádničili
Jako každoročně na jaře, tak i letos se sešli dobřanští zahrádkáři ve čtvrtek 16. 4. 2015 odpoledne na brigádě, jejímž hlavním
úkolem byla údržba keřů na „kruháku“ v Přeštické ulici. Další
skupina současně pracovala na prořezávání stromů v dolní části parku u Kotynky. Potřebné nářadí, jako žebřík, pilky, nůžky
i rukavice, jsme si přinesli z domova.
Další nutnou prací byl úklid okolí klubovny a příprava dřeva
na oheň pro předvečer 1. máje – pálení čarodějnic. Počasí bylo
příznivé a vše se podařilo udělat, jak bylo v plánu.
Výbor ČZS děkuje za účast všem zúčastněným členům při
údržbě a úklidu a také děkuje za odvoz větví a shrabaného odpadu panu Pokornému z Technických služeb města Dobřany.

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Červen je pro zahrádkáře obdobím první sklizně a spousty
práce. V červnu zrají první jahody a rané třešně, maliny a další
rané ovoce a zelenina. Začíná také velký boj se škůdci a plevely,
v suchém období bychom měli zahrádku vydatně zalévat.
V červnu kvete velké
množství okrasných dřevin,
především azalky a pěnišníky a hlavně růže – ať keřové
a popínavé, z nichž některé
kvetou pouze v červnu, tak
i záhonové, které kvetou až
do podzimu. Odkvetlé růže
a pivoňky sestřiháváme
nad prvním vrcholovým listem, abychom podpořili další kvetení, a rostliny pohnojujeme roztoky s plnými hnojivy. Výmladky
podnoží (tzv. vlky) vylomíme nebo uřízneme pod povrchem přímo u kořene.
Cibule tulipánů, hyacintů, narcisů a dalších cibulovin vyryjeme koncem měsíce z půdy a ve stínu necháme na jednom místě
až 5 let, velkokvěté tulipány je vhodné vyrývat každý rok. Na
konci června uklízíme očištěné cibule na suché a tmavé stanoviště (ideální je sklep). Provedeme letní řez okrasných dřevin
a tvarujeme živé ploty. Trávník vyžaduje pravidelné sečení, hnojení a v případě sucha i zavlažování.
V zeleninové zahradě začínáme sklízet salát, mrkev karotku, petržel s natí, rané košťáloviny, rané brambory. Využíváme
uvolněné záhony po ředkvičce a salátech, abychom vysadili další košťáloviny a listové saláty, ředkev a odrůdy mrkve pro podzimní sklizeň. V červnu ještě můžeme vysazovat bylinky a léčivky na záhony a do nádob. Začínáme s první sklizní pažitky,
kopru, tymiánu, máty, šalvěje a dalších. Většinu z nich sklízíme
před květem.
Zálivka, okopávka a odplevelování jsou v tomto období
nezbytné. Pokračujeme v přihnojování zeleniny dusíkem. Po 34 dávkách ledkem začneme hnojit hnojivy vícesložkovými, např.
Cereritem nebo Kristalonem. V obchodech jsou k dispozici hnojiva pro konkrétní skupiny zeleniny jako je Allin pro cibuloviny
nebo Cucumin pro tykvovité aj.
Rajčata tyčková vytáčíme doprava k opoře a vyštipujeme
výhonky v paždí listů. Rajčata vedeme pouze na jeden výhon.
Naopak keříčková rajčata necháme růst bez zásahu, sama
ukončí růst. U rajčat se doporučuje používat kapkovou závlahu
nebo zalévat ke kořenům.
U skleníkových okurek salátovek (hadovky), které pěstujeme
na opoře, zkracujeme postranní výhony za každým 3.-4. plodem.
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U této kultury nepoužíváme hnojiva obsahující chlor, a pokud
zaléváme vodou z vodovodního řádu, měla by být odstátá, aby
chlor vytěkal. Po celou dobu pěstování dbáme na preventivní
ochranu, zejména proti plísni okurkové a škůdcům.
Také v ovocné zahradě se
v červnu rozhodně nebudeme
nudit. Vrcholí sklizeň jahod
a také uzrává černý rybíz,
později červený a bílý rybíz
a angrešt. Koncem měsíce
začínají zrát ranější odrůdy
malin. Sklízíme je často a pravidelně, protože zralé plody
velmi rychle měknou a opadávají. Můžeme zahájit letní řez stromů. U výchovného řezu mladých stromků redukujeme počet
mladých výhonů pro docílení kompaktnějších a nižších korun.
Při udržovacím řezu starších stromů zejména odstraníme bujné
výhony rostoucí ze středu koruny (vlky). Kontrolujeme výskyt
moniliózy. Napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme,
omezíme tak další šíření choroby. Při vhodném počasí stříháme
stromy proti strupovitosti – Dithane, Delan, Novozir, Discus.
Proti padlí jabloňovému i na angreštech stříkáme Bayleton. Proti mšicím použijeme Pirimor nebo Mospilan.
Mnoho radosti z úspěšné práce a dobré úrody přeje
Český zahrádkářský svaz

Rybáři
Ani koncem dubna a do 2. dekády května
jsem neměl zvláštní úspěchy. Faktem je, že jsem
k řece šel jenom občas. Téměř vždy jsem sice
něco ulovil, ale byli to jen menší kapříci nebo
podoustve a cejnkové. Z nouze jsem si ponechal
jen jednoho kapříka 41 cm. V polovině května jsem dvakrát
zkoušel noční lov na žížaly, ale poprvé jsem chytil jen dva malé
kapříky a podruhé jsem neviděl ani záběr. Zatím tedy ryby moc
neberou. Ale slyšel jsem již o úlovku úhoře 70 cm a občas se prý
chytí nějaký ten mírový kapr. Ale jistě to není ono.
S dětským kroužkem jsme již byli několikrát na řece, ale také
bez úspěchu. O moc lepší to nebylo ani na Kotynce, kde 12 dětí
ulovilo asi 10 kapříků. Velice jsme uvítali nabídku dobřanského
střediska ČEVAK a.s., kde nám umožnili chytání na nevyužívané usazovací nádrži, kde jsou i kapři okolo 50 cm.
Od května se již krmí obsádky na rybnících, a proto je nejvhodnější doba na odevzdávání krmného odpadu.
Na 6. 6. zveme děti do 15 let na dětské rybářské závody, které
se budou konat na rybníku Dolní Kotynka.
Vladislav Šefl

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Ornitologická vycházka
Oblíbenost ornitologie (vědy zabývající se ptáky) je mezi lidmi
poměrně vysoká, ale má i svá proti, která některé lidi odrazují,
například velmi brzké vstávání.
Letos, tj. 10. 5. 2015, to znamenalo vstát tak, aby člověk včas
dorazil na sraz v šest hodin u vlakového nádraží. Zde se sešli,
především kvůli horšímu počasí, jen skalní příznivci a byli za
to odměněni konopkou obecnou, jež byla viděna už druhým
rokem. Konopka je malý pěvec, který je v Čechách již poměrně
vzácný. Zbytek zájemců o ornitologickou vycházku se připojil
u čističky odpadních vod o hodinu později.

ky červené. Při kontrole sítí, na kterou nás ornitologové vzali
s sebou, jsme byli svědky nalétávání kukačky na reproduktor,
z něhož se ozýval hlas cizí kukačky. Tímto chováním se kukačka snažila odehnat zdánlivého rivala ze svého teritoria. Celkově
jsme viděli 35 druhů ptáků a další jsme ještě zaslechli, jak nám
prozpěvují z křoví či z vrcholů stromů.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat pracovníkům Záchranné
stanice živočichů v Plzni, kteří nám byli ochotni ukázat něco ze
své práce.
Michal Šedivý

Vydali jsme se cestou po proudu řeky Radbuzy směrem
k „houpací“ lávce. Při prodírání se podrostem jsme poslouchali prozpěvování našich pěvců, především všudypřítomné pěnice černohlavé nebo strnada obecného (viz. foto), jehož snadno poznáte podle hlasu znějícího jako:,,Kdybys tak, sedláčku,
chcíp.‘‘
Po této části naší trasy jsme se připojili k ornitologům ze
Záchranné stanice živočichů v Plzni. Pan Pajsker nám demonstroval chytání ptáků do sítí. Používá k tomu nylonové sítě
s malými oky, které ptáci v letu nevidí, a díky jejich pružnosti
se tedy do nich snadno zachytí. Poté jsme ptáky ze sítí citlivě
vymotali a okroužkovali malými hliníkovými kroužky. Kroužkování slouží vědcům ke sledování života ptáků.

�������� ���� � ��������� �� ��� �������� ������
�� ������� ������� �������

����� �� ! �� �������� �"���#�� ����
$ ����� � �������� ���%��� �������

&���%�� ����
'������ ( )*+�
K okroužkování jsme odchytili 8 druhů ptáků, z nichž nejzajímavějším byl zde poprvé odchycený strnad rákosní (viz. foto).
Dalšími, už běžnějšími druhy byli například rákosník obecný
a rákosník zpěvný, budníček menší, pěnice slavíková. Na chvíli se nám také podařilo zahlédnout tři kroužící dravce - luňá-

������# ���%,� -����� �%� .�������/ ��0�
strana 23

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / TIPY NA VÝLET

Myslivecký den pro děti a veřejnost

Turisté vás zvou

Myslivecké sdružení Dobřany pořádá v pátek, 19. června
2015, akci Myslivecký den pro děti a veřejnost“. Místem konání
jsou lesní pozemky v prostoru lesa „Vysoká“ (směrem za řízenou skládkou odpadů Vysoká) a v okolí myslivecké chaty „Diana“. Páteční dopoledne je převážně určeno pro žáky Základní
a Mateřské školy Dobřany, vítána je i účast široké veřejnosti.
Cílem projektu, který je podpořen Grantovým dotačním titulem
Města Dobřany, je přiblížit práci členů mysliveckého sdružení
z hlediska ochrany lesů a lesních porostů, vysvětlení role myslivců jako ochránců přírody a přiblížení důležitosti lesů pro život
obyvatel. Program akce nabízí rovněž ukázky výcviku loveckých psů a dravců, ukázky dokrmování lesní zvěře a ukázky
umění mysliveckých trubačů. Součástí programu jsou i soutěže
ve střelbě ze vzduchové pušky na terč, soutěže v poznávání zvuků lesních zvířat a soutěže v poznávání lesních porostů. Pro děti
je připraveno občerstvení, drobné dárky a pro soutěžící diplomy
s cenou. K vidění bude i živá zvěř, např. prase divoké, liška
a různé druhy dravců. Po celou dobu konání této akce je zajištěno občerstvení.
Tímto zvou členové Mysliveckého sdružení Dobřany k návštěvě nejen příznivce myslivosti, ale i ostatní dobřanské občany.
MS Dobřany

7. června
DEN TURISTIKY NÝRSKO
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Nýrska. Akci pořádá odbor KČT Nýrsko na trasách
5 – 25 km. Start v moštárně Nýrsko od 7,30. Cíl
tamtéž do 17,00 hod. Odjezdy zpět v 15,39 sp., 17,38 R. Vedoucí Luboš Kučera.

Čes ký ry b á řský sv az
místní organizace Dobřany
s podporou města Dobřany

pořádá v sobotu 6. června 2015 od 7.30 hod.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
na rybníku Dolní Kotynka pro děti do 15 let
 Zúčastnit se mohou všechny děti, kteří zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
děti nemusí mít rybářský lístek !
 Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
 Prezentace účastníků a losování míst 7.30 – 8.00 hod. (pozdní příchod možný)
 Začátek závodu v 8.00 hod., ukončení lovu v 10.30 hod.
 Vyhodnocení závodu v 11.00 hod.
 Startovné: zdarma
 Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
 V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
 Kontakt pořadatel: tel.: 604 334 827
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16. června
ÚDOLÍM KOSÍHO POTOKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,56/ do
Plané u Mariánských Lázní. Vydáme se po modré tz, přes město
Planá a vystoupáme na rozhlednu Šibeniční vrch. Modrá nás
povede na silnici, po které půjdeme, i když ji značka opustí, až
do Otína. Tam se znovu napojíme na modrou značku a ta nás
dovede k vodopádům u Čertovky. Přejdeme na zelenou tz., která vede k bývalému Křínovskému mlýnu kolem Kosího potoka.
Můžeme cestou vystoupat ke zřícenině hradu Třebel a těšit se
přírodou kolem Kosího potoka. Ten se ve stejnojmenné osadě
vlévá do Mže. Pak zbývá jen kousek do cíle, žst. Ošelín. Délka
vycházky 20 km. Stoupání 829, klesání 892 m. Odjezd vlakem
v 16,10 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
20. června
ZE ŠŤÁHLAV PŘES ROZHLEDNU KOTEL DO ROKYCAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,29 hod. /z Plzně v 8,08 hod./ do
Šťáhlav. Povede nás modrá tz. do areálu zámku Kozel. NS nás
zavede na zelenou tz., která vede k Neslivskému rybníku. Po
žluté značce půjdeme přes hájovnu Potoky do Rakové. Značku
opustíme a po polní, později lesní cestě dojdeme k rozhledně
na vrcholu Kotle. Modrá tz. nás zavede do Rokycan na nádraží.
Délka vycházky 16 km. Stoupání 330, klesání 338 m. Odjezd
vlaku v 15,30 hod. Vedoucí Luboš Kučera.

Ilustrační foto

Petrův zdar

9. června
Z KLATOV DO BEZDRUŽIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Klatov. Půjdeme po
červené tz. do Tajanova a Dupandy, kde přejdeme na zelenou
tz., která vede na Tupadelské skály. Přejdeme na Spiessovu
NS, po které dojdeme do Bezděkova. Délka vycházky 11 km.
Stoupání 191, klesání 188 m. Odjezd vlakem v 15,52, 16,22
a v 17,51 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Srdečně zve MO ČRS DOBŘANY

23. června
PO TRAMPSKÉ CESTE DO DAVLE
Odjedeme z Dobřan vlakem ve 4,40 hod. do Jílového u Prahy. Před nádražím /zelená tz./ nás dovede do osady Žampach
a k převozu na řece Sázavě. Přejdeme na červenou tz., která
vede na levém břehu řeky po vyhlídkách kolem řeky Sázavy.
NS Medník končí u Pikovic a my přejdeme na pravý břeh, po
kterém dojdeme do Davle na vlak. Délka vycházky 13 km. Stoupání 573, klesání 668 m. Odjezd vlakem v 15,44 hod. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
27. června
PŘES ŠLOVICKÝ VRCH VYSOKOU DO CHLUMČAN
A DOBŘAN
Sejdeme se v 9,00 hod. u kruhového objezdu. Vydáme se kolem
nádraží na Šlovický vrch a půjdeme na hřeben Vysoké. Zpět do
Hradčan, Chlumčan a Dobřan. Délka vycházky 16 km. Stoupání 289, klesání 291 m. Vedoucí Karel Bohmann.

TIPY NA VÝLET
30. června
ZE SRB DO ČÍŽKOVA NA ROZHLEDNU NA SKÁLE
A DO NOVÝCH MITROVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08 hod./ do
Srb. Z nádraží půjdeme po zelené tz. do Srb a lesem do Čížkova.
Přejdeme na žlutou tz., která vede do Železného Újezdu, napojuje se na NS, na které je rozhledna na Skále. Znovu se napojíme na žlutou tz., která nás dovede na červenou. Pod Korálkou
a po ní dojdeme do Nových Mitrovic. Délka vycházky 17 km.
Stoupání 454, klesání 313 m. Odjezd v 14,51 BUS, 16,50 BUS
a pak vlak. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Za bylinkami na zámek

Bylinkové panství na zámku Rochlov se veřejnosti otevírá jen
příležitostně, a tak je škoda takovou šanci propást. Letos se
tu 14. července zastaví se svým programem Devět týdnů baroka. Na 25. července se chystá Řemeslnění a na konci srpna
se uskuteční tradiční Dožínky. Dříve zpustlý zámek prochází
postupnou rekonstrukcí a mění se v půvabný objekt, který rozhodně stojí za návštěvu – třeba při cyklovýletu.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za
každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Tipy na léto
Za zábavnou vědou

Zábavu na celý den pro celou rodinu můžete zažít v plzeňské
Techmanii. Skvěle strávený čas pro všechny, kdo rádi objevují,
experimentují a přicházejí věcem na kloub, tu lze rozdělit mezi
stovky interaktivních exponátů, zábavné vědecké show, filmy ve
3D planetáriu a programy v laboratořích a dílnách. Tady si návštěvník třeba zkusí práci kriminalistů při řešení zločinu nebo se
seznámí se 3D tiskárnami.

Za Rusalkou

Romantická atmosféra a odkaz na dědictví předků čeká na
návštěvníky Chudenic. Czerninové rekonstruovali svůj zámek
Lázeň a nabízejí zde odpočinek a relaxaci. K tomu láká i okolní lesopark, nedaleká Americká zahrada s úctyhodnými a výjimečnými stromy nebo Kvapilova jezírka. Právě u nich se nechal
Jaroslav Kvapil okouzlit atmosférou natolik, že mu z vodní hladiny vystoupila křehká Rusalka.

Za svatým Jánem

Nepomuk otevřel muzeum věnované tamnímu nejvýznamnějšímu rodákovi, svatému Janu Nepomuckému. Návštěvník
se zde seznámí nejen s jeho osobností, ale i s dobou, v níž žil,
s jeho kultem a mýty kolem něj a také s osobností arciděkana
Jana Strnada, který v roce 1930 založil v Nepomuku první Svatojánské muzeum. Nově otevřené expozice nadchnou především
milovníky církevních památek a historie.

Za filmovou romantikou

Na zámku v Žinkovech najdou filmaři skvělé kulisy k nejrůznějším žánrům. Natáčelo se tu Neberte nám princeznu, Der
Lebensborn – Pramen života, Jestřáb kontra Hrdlička nebo třeba Území bílých králů. Zámek prošel náročnou rekonstrukcí,
která mu navrátila někdejší krásu, a zve k návštěvě i seznámení
se svou bohatou historií. Konají se tu různé akce nebo se tu
můžete jen zastavit při cestách okolím.

Za starými řemesly

Seznamte děti s provazníkem, mandlířkou, slaměnkářem
nebo šindelářem. Tahle řemesla a ještě spoustu dalších přibližuje Muzeum techniky a řemesel v Kolovči. Stačí pár kroků a ocitnete se v kloboučnictví, školní třídě, koloniálu nebo
u zubaře v roce 1936. Nechybí ani část věnovaná kolovečské
keramice. A dovezete-li si náležité množství starých bab, možná
vám je vyhlášený mlýn přemele na jednu mladou pannu.
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SPORT

Amatér cup 2015
1. května 2015 se na hřištích Pétanque clubu Dobřany konal
již 10. ročník nejstaršího pétanquového turnaje v Dobřanech.
Počasí bylo tradičně vynikající. Přijeli také Klatovští a přišli
i úplně noví hráči, kteří pétanque soutěžně doposud nehráli. Po
rozlosování do základních skupin začaly boje. Některé zápasy
byly velice vyrovnané. Favorité jednotlivých skupin postoupili bez problémů. Nováčci, ti sbírali především zkušenosti. Po
skončení bojů ve skupinách se turnaj rozdělil na hlavní turnaj,
kam postoupily první dvě dvojice ze skupin, a na malý turnaj,
kde hrály zbývající dvojice spolu s poraženými semifinalisty
z hlavního turnaje.
Tento malý turnaj se hrál vyřazovacím systémem K.O. a měl
jen jednoho vítěze. Tím se stala nově sestavená dvojice, Jindra
Bechyně a Zdeněk Duban. Ve finálové skupině hlavního turnaje
se utkali každý s každým, manželé Boži a Bohuš Kubovi, Vláďa
Khás s Karlem Kopejskem a manželé Štulcovi. V celém turnaji nepoznali porážku Vláďa Khás s Karlem Kopejskem a s přehledem zvítězili. Druhé místo vybojovali manželé Kubovi a třetí skončili manželé Štulcovi. Za povšimnutí stojí fakt, že Boži
Kubová v letošním roce v každém zápase stála na bedně.
Příští akcí je tradiční „Junior cup“, dětský turnaj dvojic,
v sobotu 20. června.
Zdeněk Duban

Tenisová akademie Dobřany
sklidila úspěch na oblastním
přeboru západních Čech
V sobotu 16. května se na kurtech plzeňského klubu TK Škoda
Plzeň konal západočeský okresní přebor v kategorii minitenis pro
děti ve věku 4-7 let. Zúčastnilo se ho i několik hráčů naší Tenisové akademie v Dobřanech, Matěj Fejka, Pepíček Fišer a Matyáš Bláha. Hrací systém turnaje byl nejprve rozdělen na skupiny,
ze kterých dva nejlepší hráči postupovali do finálního pavouka.
Mezi kvalifikující hráče ze skupin do pavouka postoupili i naši
mladí tenisté Matěj Fejka a Pepíček Fišer. Oba dva minitenisté
na sebe narazili v semifinále a z výsledného boje postoupil do
finálního kola Matýsek Fejka, který se utkal ve svém souboji s vítězným hráčem turnaje, Václavem Viltem. Máme velkou
radost z úspěchu našich mladých tenistů a velmi nás těší jejich
pokroky, ať už na trénincích, nebo i na turnajích.
Výsledné umístění dětí na přeboru:
1. Václav Vilt (Lokomotiva Plzeň)
2. Matěj Fejka (TA Dobřany)
3. Pepík Fišer (TA Dobřany)
4. Silvie Pleskotová (TK Klatovy)
Pavlína Šmatová, foto Jaroslava Fejková

Pepíček Fišer, Václav Vilt, Matěj Fejka, Silvie Pleskotová

Václav Vilt, Matěj Fejka
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Nejlepší badmintonisté z celé republiky soutěžili v Dobřanech
Město Dobřany hostilo v letošním roce vrcholnou badmintonovou soutěž – Mistrovství ČR v kategorii seniorů. V sobotu
2. května se sjelo přes osmdesát hráčů z celé republiky, aby
v Tenisové hale v Dobřanech bojovali v řadě kategorií o titul
Mistra ČR.
Záštitu nad soutěží převzal starosta města Dobřan Martin
Sobotka, který spolu s místostarostkou Lenkou Tomanovou
soutěž nejen zahájili, ale zúčastnili se i slavnostního zakončení
a předání cen vítězům. Ve své zahajovací řeči starosta mimo
jiné řekl, že pro město Dobřany je ctí hostit takto významnou
soutěž, ze strany pořadatelů pak zazněla chvála na organizační a technickou přípravu mistrovství a prostředí, ve kterém se
konalo. „V Plzni nemáme vhodné prostory pro konání badmin-

tonových soutěží republikového formátu, a proto jsme přivítali
možnost uspořádat toto mistrovství ve vaší nádherné sportovní hale v Dobřanech,“ prohlásila předsedkyně Západočeského
badmintonového svazu Milada Nováková.
Že senioři nejsou žádné staré babičky či dědečkové, dokazovali všichni hráči na kurtech. Byli rozděleni podle věkových
kategorií od 35 let až po kategorii nad 65 let. Na všech bylo
vidět, že celý svůj život spojili s tímto krásným sportem a že
se mu i v pokročilejším věku s radostí věnují. Na závěr vyjádřili hráči i organizátoři přání, aby se příští mistrovství ČR opět
konalo v Dobřanech. A to je vizitka, která mluví za vše.
Vladimír Tomášek

Konec další kuželkářské sezony
Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany ukončil další soutěžní ročník 2014-2015. Soutěže družstev skončily po 20. dubnu, a proto se náš příspěvek dostal do novin o měsíc později.
V oddíle je registrováno 17 hráčů, kteří jsou rozděleni do dvou
družstev. Náš oddíl se zúčastňuje tradičně krajského a okresního přeboru. Družstvo „A“ má 7 členů a hraje krajský přebor.
Desetičlenné družstvo „B“ hraje okresní přebor.
V daných soutěžích jsme odehráli lepší průměr. Družstvo „A“
skončilo v kraji na 4. místě s 28 body a se ztrátou dvou bodů na
třetí pozici. Družstvo „B“ se umístilo také na 4. místě v okresním přeboru. Získalo 31 bodů a na třetí místo chyběly 2 body.
/viz tabulky obou soutěží/.
Naši hráči se také zúčastnili přeboru jednotlivců v kategorii mužů a seniorů, kde se nám vůbec nedařilo. V mistrovství
plzeňského okresu nastoupili za muže Kořan a Smetana, kteří
se dále nedostali, za seniory Baloun, Sloup a Šesták. V této
kategorii postoupil do krajského kola J. Baloun a dostal se až
do semifinále ČR, které se konalo v Ústí nad Labem. Bohužel to
byl poslední postup.
Také musíme vyzdvihnout ty lepší hráče, kteří mají velké
zásluhy na celkovém umístění družstev. V družstvu „A“ je to
Pavel Sloup a v „B“ Jan Ebelender. Oba skončili v hodnocení
jednotlivců na třetích místech z 80 hráčů.
Nyní nás čeká brigáda v podobě údržby na kuželně. Od dubna
jsme začali s náborem nových členů a budeme pokračovat i na
podzim 2015.
S pozdravem „hodu zdar“
Otto Sloup, předseda kuželkářského oddílu

Družstvo „A“
1. TJ Sokol Kdyně B
2. TJ Havlovice A
3. TJ Sokol Újezd sv. Kříže
4. TJ Dobřany
5. TJ Havlovice B
6. SK Škoda VS Plzeň B
7. TJ Baník Stříbro B
8. TJ Sokol Pec pod Čerch.
9. Sokol Plzeň V
10. TJ Havlovice C
11. TJ Slavoj Plzeň B
12. CB Dobřany B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
16
14
13
12
12
9
8
8
6
7
1

4
1
2
2
3
2
1
2
0
3
0
0

2
5
6
7
7
8
12
12
14
13
15
21

238:114
245:107
216:136
197:155
198:154
189:163
160:192
158:194
157:195
144:208
144:208
66:286

2573
2561
2577
2520
2496
2523
2517
2478
2505
2500
2480
2341

36
33
30
28
27
26
19
18
16
15
14
2

Družstvo „B“
1. TJ Přeštice A
2. Sokol Plzeň V B
3. TJ Baník Stříbro D
4. TJ Dobřany B
5. SK Škoda VS Plzeň D
6. TJ Přeštice B
7. TJ Baník Stříbro C
8. Sokol Plzeň V C
9. SKK Rokycany D
10. CB Dobřany C
11. SK Škoda VS Plzeň C
12. TJ Slavoj Plzeň D
13. SKK Dobřany

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
18
16
14
14
11
13
11
10
9
4
5
1

4
0
1
3
2
4
0
1
2
3
3
1
0

2
6
7
7
8
9
11
12
12
12
17
18
23

261:123
256:128
223:161
224:160
226:158
206:178
201:183
186:198
176:208
177:207
136:248
129:255
95:289

2489
2469
2439
2448
2454
2430
2447
2406
2409
2390
2356
2334
2271

40
36
33
31
30
26
26
23
22
21
11
11
2
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Mistrovství České republiky v kuželkách v Českých Velenicích
Posledním víkendem v dubnu skončila kuželkářská sezóna pro
starší žákyně, kdy se konalo Mistrovství ČR v kuželkách v Českých Velenicích. Na mistrovství se probojovala dvě děvčata, Adina
Klára Kvačová a Valerie Fišerová, a utkala se s nejlepšími 25 hráčkami z celé republiky. Obě děvčata nejsou v kuželkách žádnými
nováčky, a tak se dalo předpokládat, že nedají soupeřkám ani
jednu kuželku zadarmo. První se na dráhu postavila Adina, která,
jak bývá jejím zvykem, mívá slabší první dráhu a pak vše dohání
na dráze druhé. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a Adi pokořila
419 kuželek, což stačilo na 12. místo, a tím si zajistila postup na
nedělní Mistrovství ČR ve sprintu. Vali bojovala statečně, padaly
i devítky a její číslo se zastavilo na 398 poražených kuželkách.
Obsadila 19. místo, postup na nedělní sprint si ale nevybojovala.
V neděli do sprintu nastoupilo 16 nejlepších hráček z předešlého
dne. Náš tým CB Dobřany reprezentovala jen Adina, která první
rozstřel vyhrála, porazila soupeřku a postoupila do čtvrtfinále.
Tam ji už bohužel soupeřka přehrála o 3 kuželky a Adi se do boje
o medaili neprobojovala. I tak ale odjela děvčata spokojená.
Martin Provazník

Dobřanští hokejbalisté letos historicky úspěšní aneb Šneci všude s medailí
Dvě naše kategorie již mají po sezóně,
dá se říci, že v obou případech jsme opět
uspěli v republikovém měřítku.

Starší dorost – Bronzoví kluci v ČR

Realizační tým: Šlehofer, Matoušek – trenéři, vedoucí: Vísner
Nejdříve začnu těmi staršími. Starší dorost TJ Snack Dobřany
po základní části extraligy tabulku opanoval a nechal za sebou
týmy z Plzně, Kladna, Pardubic, Ústí n. L., Hradce Králové,
Letohradu, Kovo z Prahy, Mostu, Jihlavy a Vsetína. To však nic
neznamenalo, neboť první příčka bývá v bojích play off ošidná.
Vše se také potvrdilo hned ve čvrtfinále, kdy nás potrápil tým
z hlavního města ČR – Kovo Praha. Probrali jsme se až po zpackaném úvodním zápase na domácím hřišti a v dalších duelech
jsme svého soka takřka k ničemu nepustili. Tři výhry za sebou
znamenaly postup mezi nejlepší čtyři celky v ČR. Tam nás čekalo silné Ústí nad Labem, které se právě na tyto play off boje velmi
dobře posílilo. My jsme chtěli vsadit především na kluky, kteří
si své výsostné postavení uhráli v základní části. Samozřejmě,
že náš kádr také doznal změn, ale vesměs jsme se doplnili pár
hráči, kteří za nás nastupovali již od žáčků. Zpět k semifinále.
Ústí nás předčilo chytrostí a hlavně kádrem, v němž převažovaly starší ročníky. Prohráli jsme všechna tři utkání a soupeři
musíme sportovně pogratulovat. Škoda, poněvadž doma jsme
dvakrát padli až po nájezdech. Jsme však rádi, že naši kluci
absolvovali takhle těžkou konfrontaci, na rozdíl od soupeře
totiž zůstaneme minimálně příští sezónu téměř všichni pohromadě. Přesto si náš starší dorost zaslouží pochvalu za celou
sezónu. Pod námi skončila taková tradiční hokejbalová města
jako Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Jihlava atd.
Skončili jsme tedy třetí v ČR, kluci dostanou bronzové medaile a to je pro naše město další velký mládežnický úspěch.

Mladší žáci – VICEMISTŘI ČR

Realizační tým: Úbl Petr – trenér, vedoucí: Gawenda a Duchek
Aby toho nebylo málo, pak vybuchla další sportovní ,,bomba“.
Naši mladší žáci se po pátém místě v zkl. části kvalifikovali na
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závěrečný turnaj, na kterém startovalo deset top týmů z celé
ČR. Kluci na čele s trenérem Petrem Úblem ve skupině porazili
pražskou Hostivař, poté následovala prohra po nájezdech s Karvinou, dále výhra s Hradcem Králové a prohra s Mladou Boleslaví. Zisk sedmi bodů našemu týmu určil v semifinále Letohrad.
V nervy drásajícím zápase rozhodly naše úspěšné nájezdy a další náš historický mládežnický úspěch byl na světě. Finále ČR
v kategorii mladších žáků jsme hráli před několika lety a nyní
jsou v dorostu kluci, kteří tohle zažili, např. Jan Kovářík, Lukáš
Kaňák, Michael Čechura, Filip Suchý atd… Zpět k současnosti.
Dva nejlepší týmy v ČR pro rok 2015 si to rozdaly kdo s koho.
Pražský Kert byl nad síly Šnečků a vyhrál 4:0. Naši kluci však
statečně bojovali až do poslední vteřiny. Stříbrné medaile nejmladším dobřanským hokejbalistům náramně slušely.

TJ Snack Dobřany – mladší žáci = vicemistři České
republiky pro rok 2015

Vzhledem k tomu, že tým mužů a mladšího dorostu ještě hrají
a oba jsou rovněž ve finále svých soutěží, přineseme článek až
v příštím vydání DL.
Za hokejbal v Dobřanech Václav Šlehofer
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Fotbal TJ Dobřany
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Stále více nových nadějí přibývá do přípravky za mladší kategorii. Věkové rozmezí se pohybuje mezi 6.-9. rokem. Kluci si
v přátelských zápasech vyzkouší, jak vypadá hra o vítězství na
branky, a připravují se tak na postup do starší kategorie, kde se
již projeví naplno a mohou svou brankou rozhodnout výsledek
zápasu. Tréninky vedou pánové Miroslav Homr a Josef Šneberger, napomáhají Zdeněk Eichler a Patrik Smetana.

Pořadatelem je Asociace školních sportovních klubů ČR ve
spolupráci s Fotbalovou asociací ČR, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a hlavním městem Praha. Generálním partnerem je McDonald’s ČR, dalšími partnery Adidas ČR,
Sportisimo atd.
Patronem letošního turnaje je gólman reprezentační jednadvacítky Tomáš Koubek.
McDonald’s Cup je výjimečný turnaj se skvělými fotbalovými
výkony dětí, naplněný nezapomenutelnými okamžiky pro malé
i velké.
Nechybí ani program krajských finále, která na patnácti místech Česka začínají od pondělí 18. května a hrají se až do 29. 5.,
z kterých vzejde 16 postupujících školních družstev pro finálový
celorepublikový svátek fotbalu (10. a 11. června v Jablonci nad
Nisou).
Žáci ZŠ Dobřany 1. stupně /chlapci i dívky/ se zúčastnili
okrskového i okresního kola turnaje, kde vyhráli 1.místo.
S velkou radostí tak postoupili do krajského kola, které se
bude konat 26. 5. 2015 na 33. ZŠ v Plzni – Skvrňanech.
O celkovém výsledku budu vás, milé čtenáře, informovat až
v dalším čísle Dobřanských listů. Níže jsou vypsány zápasy,
které žáci úspěšně odehráli.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
22. dubna jel tým starší přípravky do Merklína. Počasí bylo velmi chladné, výsledek však potěšil Dobřanské hned 10x. Domácí zápas s týmem z Chlumčan ukázal odhodlanost vybojovat
výhru ze všech sil. Do sítě soupeře se podařilo střelit 7 branek.
Ve Stodě si celý tým zápas užil. Branky padaly jedna za druhou,
bylo vidět nadšení, radost, odhodlání a výborný výkon. Na hřišti
soupeře v Chotěšově přišla první prohra. Hráči byli vláční a bez
elánu, bylo těžké dostat balon do sítě soupeře. Výsledných pět
branek lehce snížilo výhru domácích. Zápas se Vstiší opakoval
fotbalové dění, které proběhlo již na půdě tehdy domácích, kteří
inkasovali 23 branek. Tentokrát na hřišti v Dobřanech obdrželi
16 branek. Oba trenéři byli velmi spokojeni.
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

18.

22. 4. 2015

Merklín - Dobřany

3:10

19.

24. 4. 2015

Dobřany - Chlumčany

7:5

McDonald’s Cup 2014/2015 kategorie B - starší
Okrskové kolo 28. 4. 2015 Chlumčany:
Dobřany/Chlumčany 4:1
Dobřany/Štěnovice 1:0
Dobřany/Přeštice 2:0
Dobrany/Stod 1:1
Dobřany/Chotěšov 1:2
Dobřany/Merklín 5:0
Pořadí: 1. Dobřany, 2. Štěnovice, 3. Stod, 4. Chotěšov, 5. Přeštice, 6. Merklín
Nejlepším střelcem ve starší kategorii byl vyhlášen Ondřej Oravec.
Okresní kolo - finálová část, 13. 5. 2015,Přeštice
Dobřany/ Štěnovice 1:0
Dobřany/ Nepomuk 2:1
Dobřany/ Spálené Poříčí 2:0
Dobřany/ Přeštice 0:3
Pořadí: 1. Dobřany, 2. Štěnovice, 3. Přeštice, 4. Nepomuk,
5. Spálené Poříčí.

Branky: Bäuml David 3, Brabec Petr 3, Brant Martin
20.

7. 5. 2015

Stod - Dobřany

9:12

Branky: Brabec Petr 5, Brant David 3, Šampalík 2, Šneberger Josef,
Hájek Matěj
21.

12. 5. 2015

Chotěšov - Dobřany

10:5

Branky: Brant David 2, Brant Martin, Brabec Petr, Šneberger Josef
22.

15. 5. 2015

Dobřany - Vstiš

16:3

Branky: Hájek M. 5, Šneberger J. 4, Šampalík D. 2, Veselý M. 2, Filo,
Špís, Kubela

MC DONALD´S CUP
McDonald’s Cup, fotbalový turnaj pro kluky a holky ve věku
6-11 let, se každoročně hraje na více než 3 000 základních škol
v ČR.
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ŽÁCI
11. kolo
Dobřany – Losiná 8:0 (1:0)
Ve 2. jarním utkání hostily Dobřany tým z Losiné. Domácí od
první minuty určovali tempo zápasu, ale protože našim žákům
chyběl větší klid v zakončení, skončil první poločas hubeným
vedením 1:0. O přestávce udělali trenéři Jakub Kraus a Jan
Roubíček pár změn v rozestavení hráčů a tento tah se opravdu
povedl. Po necelých 10 minutách druhého poločasu narostlo
skóre o 3 branky, a tak dostali příležitost ostatní hráči z lavičky.
Zbytek zápasu se už nesl v exhibičním duchu a bylo jen otázkou, na jakém čísle se konečné skóre zastaví.
12. kolo
Stod – Dobřany 0:1 (0:0)
K utkání odjížděl tým s velkým respektem, protože stodský
tým přes zimní přestávku velice dobře posílil. A na kvalitě utkání to bylo znát. V prvních minutách zápasu měli míč více na
kopačkách domácí hráči, ale velkému počátečnímu náporu
Dobřany odolaly a vytvořily si také několik šancí. V 25. minutě zápasu stáli při žácích snad všichni svatí, protože útočník
domácích přestřelil asi z metru prázdnou bránu. Druhý poločas
se nesl v podobném duchu jako ten první a hráči hrozili převážně z brejků. Po jednom z nich dostal dobřanské do vedení
F. Strejc, a protože v infarktovém závěru domácí už nedokázali
vyrovnat, odvezl si náš tým cenné vítězství 1:0. Všichni hráči
zaslouží za toto utkání velkou pochvalu.
13. kolo
Letiny – Dobřany 1:6 (0:3)
V Letinech dostali v základní sestavě příležitost především
mladší hráči kádrů. Této příležitosti se vůbec nezalekli a v 10.
minutě zápasu se povedlo skóre otevřít. Zbytek poločasu a vlastně i celého zápasu se nesl v poklidném tempu, které bohužel
narušil silný déšť, se kterým to neměli hráči na hřišti vůbec
lehké, ale i to k fotbalu patří. Další malou kaňkou bylo, že jsme
poprvé na jaře inkasovali, ale i tak se můžeme chlubit druhou
nejlepší obranou v soutěži a vůbec nejlepší obranou na jaře.
14. kolo
Spálené Poříčí – Dobřany 0:3 (0:2)
Ve šlágru kola zajížděli žáci na horkou půdu do Spáleného
Poříčí. Protože celý tým nebral toto utkání na lehkou váhu,
vyjížděl do Poříčí hodinu a půl před zápasem, aby se mohl
pořádně rozcvičit. To ale netušil, jaké překvapení je po příjezdu do Poříčí čeká. Hřiště bylo hodinu před zápasem zamčené
a opuštěné, jako kdyby se tu žádné utkání hrát nemělo.
Po 10 minutách dorazil na hřiště správce s tím, že nemá klíče
a musíme ještě počkat, než mu je dovezou. Do šaten se nakonec
Dobřanští dostali 30 minut před zápasem. V samotném utkání
jasně dominovali a nepouštěli hráče Poříčí do žádných příležitostí. Poločas skončil po krásných asistencích Petra Hejhala a ještě lepších zakončeních Robina Miloty a Františka Němečka 2:0
z pohledu našich borců. Ve druhém poločase přidali další branku, a protože domácí vůbec nestíhali, snažili se je zastavit aspoň
za cenu zákeřných faulů, což si naši trenéři nenechali líbit, a ještě
před závěrečným hvizdem si to s trenéry domácích pěkně od plic
vysvětlili. Ale nejdůležitější je, že hráči zvládli toto těžké utkání na
jedničku a kromě pár odřenin se nikomu nic vážného nestalo.
DOROST
Dobřanský dorost i nadále pokračoval v sérii vítězství, když
doma zvítězil v utkání proti Chlumčanům 4:1 a následně jako
jediný v této sezoně porazil lídra tabulky Kasejovice 2:1, a získal tak důležité body. Vítězný pokřik se pak z domácích kabin
nesl ještě dvakrát, a to po vydřených zápasech se Střížovicemi a Lhotou, které oba skončili výsledkem 3:2. V následujícím
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zápase se ale vítězná šňůra přetrhla, když dorostenci prohráli
s Křimicemi 2:3.
Do posledních čtyř soutěžních kol, ze kterých odehraje dorost
tři utkání, jde celý tým s plným nasazením a odhodláním porvat
se o třetí příčku s Chlumčanami, které jsou v těsném tříbodovém závěsu.
Výsledky (žáci):
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

12.

25. 4. 2015

Dobřany - Losiná

8:0

Branky: Němeček František 2, Strejc František, Linda Martin,
Sandany Jakub, Milota Robin, Mašek Erik, Hrubý Lukáš
13.

2. 5. 2015

Stod - Dobřany

0:1

Dobřany - Letiny

6:1

Branky: Strejc František
14.

9. 5. 2015

Branky: Hejhal Petr 2, Oravec Ondřej, Rubeš Jan, Homr Jindřich,
Milota Robin
15.

16. 5. 2015

Spálené Poříčí - Dobřany

0:3

Branky: Milota Robin, Němeček František, Strejc František
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Tým
Žákava

14

12

2

0

106:12

38

PK

(Prav)

2.

Dobřany

14

12

1

1

65:14

38

1

( 16)

3.

S. Poříčí

14

8

1

5

56:35

26

1

( 4)

4.

Chlumčany

14

8

0

6

57:35

24

5.

Merklín

14

8

0

6

59:48

24

6.

Štěnovice

14

6

1

7

42:44

20

1

( -2)

7.

Záhoří

14

6

1

7

59:62

19

19

( -2)

8.

Stod

14

4

0

10

36:59

12

9.

Losiná

14

1

1

12

12:88

5

1

(-17)

10.

Letiny

14

1

1

12

16:111

4

( 17)

( 3)
( 3)

( -9)
(-17)

Výsledky (dorost):
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

19.

19. 4. 2015

Dobřany - Chlumčany

4:1

Branky: Strejc František 2, Němeček František, Smetana Patrik
20.

26. 4. 2015

Kasejovice - Dobřany

1:2

Branky: Smetana Patrik 2
21.

3. 5. 2015

Dobřany - Střížovice

3:2

Branky: Polívka Patrik, Smetana Patrik, Schlehofer Bohuslav
22.

9. 5. 2015

Lhota - Dobřany

2:3

Branky: Smetana Patrik 2, Strejc František
23.

17. 5. 2015

Dobřany - Křimice

2:3

Branky: Strejc Lukáš 2
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Kasejovice

20

17

2

1

102:21

54

1

( 26)

2.

Křimice

21

17

1

3

91:33

53

1

( 22)

3.

Chlumčany

20

12

2

6

54:25

38

4.

Dobřany

21

12

1

8

54:58

38

1

( 4)

5.

Zruč

20

8

2

10

63:46

27

1

( -1)

6.

Střížovice

20

7

3

10

35:47

26

2

( -9)

7.

Lhota

21

4

3

14

56:93

17

2

(-18)

8.

Bolevec

21

3

2

16

37:117

12

1

(-22)

9.

Losiná

20

3

2

15

30:82

11

( 8)

(-19)

SPORT
MUŽI „A“
Hodnocení mistrovského utkání Chlumčany: Dobřany
1:1 PK ( 6:7)
Dobřanské Áčko se dostalo do velice složité situace, kdy
v týmu chybí velmi zásadní opory, jakými jsou zranění: útočník Jaroslav Schovánek, stoper Petr Mareš a středopolař Tomáš
Kydlíček. Mužstvo bylo doplněno dalšími dorostenci, kteří mají
velmi dobrou výkonnost, a bude třeba je zapracovat do kádru
mužstva. V základní sestavě již střídavě působí od začátku jarní
části soutěže dorostenci Lukáš Strejc, Patrik Smetana, Patrik
Polívka a gólman Karel Lang. Připojení další mladé krve, Patrika
Jáchyma a Filipa Olaha, bude velkým příslibem zejména do
příští sezóny. Další velice významné doplnění kádru je v osobě
zkušeného Miroslava Homra, který má týmu co nabídnout.
Nedělní utkání v Chlumčanech pro nás začalo velmi příznivě.
Celý tým hrál s velkou chutí, dařila se jednoduchá kombinace
a vzniklo několik gólových příležitostí. Odměnou bylo vedení po
vytvořeném tlaku v soupeřově šestnáctce, kdy se trefil Lukáš
Strejc. Vzápětí po něm se do nádherného zakončení dostal Jan
Roubíček po milimetrovém pasu Miroslava Homra. Bohužel
o milimetry minul branku. I soupeř měl v zápase několik brankových příležitostí, ale tým podržel výborně chytající Ondřej
Bouček. Ve druhém poločase zápas pokračoval v poněkud vlažnějším tempu, vázla kombinace a po několika vynucených střídáních se Dobřanští již nedostávali tak snadno před soupeřovu
branku. Chlumčany toho využily, vyrovnaly a týmu mužů se
již nepodařilo vstřelit další branku v základním hracím čase,
po velmi solidním výkonu tedy utkání skončilo 1:1. V penaltovém rozstřelu přišel úspěch a zisk dvou cenných bodů. V zápase
dominovali oba gólmani, kdy výsledek 1:1 je především jejich
zásluhou. Pochvalu zaslouží celý tým včetně střídajících hráčů.

Výsledky (muži):
Kolo

Termín

Domácí - Hosté

Výsledek

20.

3. 5. 2015

Chlumčany - Dobřany

1:1 (PK 5:6)

Dobřany -Hradec A

5:2

Branky: Strejc Lukáš
21.

10. 5. 2015

Branky: Roubíček Jan, Smetana Patrik, Olah Filip, Strejc Lukáš
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Tým
Chotěšov A

22

15

2

5

71:31

49

2

( 14)

2.

Losiná A

22

14

3

5

58:30

46

1

( 12)

3.

Žinkovy

22

12

4

6

57:30

43

3

( 7)

4.

Předenice

22

11

7

4

48:24

43

3

( 7)

5.

Kasejovice

22

13

2

7

69:43

41

6.

Nepomuk B

22

12

3

7

63:61

40

1

( 6)

7.

Radkovice

22

10

5

7

37:40

36

1

( 2)

8.

Dobřany

21

6

9

6

39:41

31

4

( -3)

9.

Chlumčany B

22

6

5

11

29:36

27

4

(-10)

10.

Letiny

21

5

5

11

30:65

24

4

(-13)

11.

Dvorec

22

7

2

13

37:68

23

12.

Lužany

22

4

5

13

23:49

21

4

(-16)

13.

Střížovice

22

4

5

13

38:67

18

1

(-16)

14.

Hradec A

22

5

1

16

45:59

17

1

(-17)

( 8)

(-10)

Hodnocení mistrovského utkání Dobřany - Hradec 5:2
(3:1)
SESTAVA: O. BOUČEK, HOMR, RAJT, OPATRNÝ (84´ SKÁLA), ČIMERA, SKŘIVAN (72´ V. BOUČEK), ROUBÍČEK, OLAH
(80´ MRÁČEK), STREJC, BROŽÍK (64´JÁCHYM), SMETANA
BRANKY:18´, 82´ ROUBÍČEK, 25´ SMETANA, 30´ OLAH, 83´
STREJC
Před zápasem si tým mužů slíbil, že k dalšímu „podcenění“
soupeře ze dna tabulky už nedojde. Od začátku utkání se snažil
plnit především defenzivní úkoly, vyplnit střed hrací plochy a ze
zajištěného prostoru přecházet do útočných akcí, udržet míč
a střídavě kombinovat jak na středu, tak i v lajnovém prostoru.
Až na málo výjimek se to podařilo a nadstavbou byl rychlý gól
po dělovce Jana Roubíčka. Dále se dařila středová kombinace
a rychlý přechod do finální fáze. Druhou branku přidal po dokonalém uvolnění Patrik Smetana, když si tváří v tvář mazácky
poradil s hostujícím gólmanem. Třešničkou na dortu byla 30.
minuta, kdy výborně hrající Jan Roubíček zatáhnul míč pravou
lajnou a předložil ho skvělou přihrávkou Filipu Olahovi, který
nedal soupeři šanci.
Bohužel v závěru poločasu se tým nevyvaroval chyby, která
ho stála branku na 1:3. Ve druhém poločase se dlouho nemohl
dostat do tempa a navázat na herní lehkost z první půle. Naštěstí soupeř liknavost nepotrestal, naopak opět Roubíčkovou dalekonosnou střelou se dostal do jistoty 4:1 a zápas mohl v klidu
dohrát. Pátý gól přidal svým důrazem a tahem na branku výborně hrající Lukáš Strejc a ještě v 89´ upravil soupeř náhodnou
střelou na konečných 5 : 2. Až na několik individuálních chyb
byl trenér pan Luděk Šilhánek s výkonem mužstva spokojen.
Dominika Bošková
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ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, 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
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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Plzeň – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Kotlový gril Montana
na dřevěné uhlí,
grilovací plocha cca  46 cm,
smaltovaný povrch,
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,Kotlový gril
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací plocha
cca  47 cm, víko smaltováno,
teploměr v poklopu,
rozměry: 59 x 53 x 91,5 cm

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan

3.390,-

5.490,895,-

Modulový rošt

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky,
práškově lakovaný
povrch, hlavní
grilovací plocha:
60 x 45 cm, rozměr:
127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově
lakováno v antracitové barvě, eukalyptové dřevo
s certifikátem FSC, roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm,
stohovatelná židle, polohovací křeslo

1 x stůl
6x židle
2x poloh. křeslo
9-dílný set
ušetříte

8.490,-/ ks
2.290,-/ ks
3.590,-/ ks
29.410,27.410,2.000,-

Plzeň – Borská pole, Stavební 1
(u ul. Folmavská)İwww.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné
domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

15-06 Dobrany 190x250 CMYK.indd 1

K nákupu
nad 500,- Kč získáte
s tímto kupónem
3 kg dřevěného uhlí

ZDARMA!

1 ks/ 1 osoba/
1 den
Platnost
kupónu
do 30. 6. 2015
Dobřanské listy
14.05.15 10:20
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INZERCE
KOUČKA ZDRAVÍ A KRÁSY…
PŘIPRAVTE SE NA LÉTO

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

Zbavte se Vaší NADVÁHY a ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ.
To vše pomocí certifikovaných a patentovaných přípravků a náplastí
nyní za skvělé JARNÍ CENY.

CO MŮŽETE ŘEŠIT?

Nadváhu, tvarování postavy, akutní i dlouhodobé bolesti a záněty,
imunitu, alergii, kožní problémy, zažívací problémy, nemoci, energii,
stres, křečové žíly, bércové vředy a mnoho dalších zdravotních
problémů a nemocí včetně cukrovky.
Vše je vhodné též PRO DĚTI.
NEZÁVAZNÁ KONZULTACE 30 min. 80 Kč
INFORMACE: 776

827 008 Z. ŠÍPOVÁ

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVEN 2015

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

ÚT

2. 6.

14 - 17

ČT

18. 6.

14 - 17

ČT

4. 6.

14 - 17

ÚT

23. 6.

14 - 17

PO

8. 6.

14 - 17

PÁ

26. 6.

9 - 12

ČT

11. 6.

14 - 17

ÚT

30. 6.

14 - 17

ST

17. 6.

14 - 17

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00

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

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

Společnost RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o. hledá do
svého kolektivu kolegy na tyto pozice:
-

Seřizovač CNC obráběcích strojů a mistr směny
Operátor CNC obráběcích strojů
Skladník
a další.

Společnost RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o. se zabývá
obráběním a výrobou komponent pro hřídelové spojky a upínky.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
dobrany@ringfeder.com
nebo pro více informací volejte na tel. 377 201 511.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219

Řádková inzerce
► P
 rodám dřevěnou postýlku včetně matrace a povlečení ve velmi dobrém
stavu. Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536

E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy
Typografie: Kalous & Skřivan
Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková

 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku – čištění
► Č
interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.

 ledáme brigádníka pro pomocné práce v zemědělství zde v Dobřanech.
► H
V případě zájmu volejte na tel. č. 731 118 271.

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
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Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.

Registrováno: MK ČR E12353

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
SEDMERO KRKAVCŮ
5., 6. a 20. 6. v 17:00 hodin
(ČR, pohádka, 97 min, přístupný, režie:
Alice Nellis)

Mladá dívka na sebe bere těžký úkol.
Musí se pokusit zachránit své bratry
a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze,
vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě
a opravdové lásce... Hlavní hrdinkou je
mladá dívka Bohdanka (Marta Issová),
která se narodí do utrápené rodiny
pekaře, jehož žena před lety v návalu
vzteku proklela sedm svých synů, ze
kterých se stali krkavci. Rodiče před
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají.
Když se Bohdanka na prahu dospělosti
dozví o prokletí své rodiny, rozhodne
se, že musí bratry zachránit. Od místní čarodějky (Zuzana Bydžovská) se jí
dostane rady, že musí svým bratrům
ušít košile. Ale ne lecjaké - sama bez
pomoci musí natrhat kopřivy, zpracovat vlákna, utkat látku a ušít každý
steh. Bohdanka se vydává na dlouhou
cestu za záchranou svých bratrů.
Vstupné: 120 Kč
ZEMĚ ZÍTŘKA
5. a 6. 6. ve 20:00 hodin
(USA, sci-fi/rodinný, 130 min, do 12 let
nevhodný, dabing, režie: Brad Bird)
Bývalý dětský génius Frank (George
Clooney), naplněný rozčarováním ze
světa, ve kterém žije, a Casey (Britt
Robertson), chytrá a optimistická
dospívající dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství
záhadného místa, ztraceného kdesi
v čase a prostoru, známého pouze pod
názvem „Země zítřka“. To, co na tomto
místo budou muset vykonat, navždy
změní celý svět – a také je samotné.
Vstupné: 120 Kč
HURÁ NA FOTBAL
19. 6. v 17:00 hodin
(Argentina/Španělsko/Indie/USA, animovaný, 106 min, přístupný, dabing,
režie: Juan José Campanella)
Amadeo už od malička trénuje s kamarády fotbal. Jenže jeho spoluhráči jsou
figurky a hřištěm fotbalový stůl. Mimo
to pracuje v malém baru v zapadlé vesničce a je zamilovaný do Laury. Jak čas

plyne, vyroste z něj nejtalentovanější
hráč stolního fotbálku. Do vesnice se
ale vrátí Ace, nejlepší světový fotbalista. Bez varování nechá zničit fotbalový
stůl, zdemolovat bar a chystá se srovnat vesnici se zemí. Amadeo se zlomenou duší nad ruinami uroní slzu, která
přivede k životu figurky z jeho milovaného fotbálkového stolu a tím odstartuje neuvěřitelné dobrodružství.
Vstupné: 120 Kč
JURSKÝ SVĚT
19. 6. ve 20:00 hodin (2D, titulky)
20. 6. ve 20:00 hodin (3D, dabing)
(USA, dobrodružný, 125 min, přístupný,
režie: Colin Trevorrow)
Vědecké experimenty s novými druhy
mohutně podporuje strohá manažerka parku Claire Dearing (Bryce Dallas
Howard), která ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich biolog
Owen Grady (Chris Pratt) vidí hlavně
nebezpečí, zvlášť ve tvorech, které
nestvořila příroda, ale laboratoř. Události mu dají za pravdu, když se jeden
z takových mazlíčků doslova urve ze
řetězu a začne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci parku a posléze také
návštěvníky, mezi nimiž jsou také dva
synovci Claire, kteří za tetou přijeli na
prázdniny. Teď už nejde o vyšší tržby
ani o udržení prestiže. Cílem všech
začalo být holé přežití.
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)
MIMONI
26. 6. v 17:00 hodin (3D)
27. 6. v 17:00 a 28. 6. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, přístupný, dabing,
režie: Kyle Balda, Pierre Coffin)

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi,
padouchovi s velkým P? Odpověď na
výše uvedenou otázku najdete hned
úvodu, který mapuje historický vývoj
Mimoňů. Představte si, že tihleti dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl
své existence v posluhování tomu
největšímu darebákovi široko daleko.
Kdykoliv shodou náhod, ke kterým
často přispívali oni sami, o svého pána
přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo
celá staletí, od Tyranosaura Rexe, přes
hraběte Drákulu a císaře Napoleona

až do okamžiku, kdy žádného nového
nadřízeného najít nedokázali a upadli
do hluboké deprese. Tu zvýraznila i skutečnost, že se v onen tragický moment
nalézali v zemi věčného sněhu a ledu.
Naštěstí se v jejich středu zjevili tři
hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart
a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili
do světa, aby všem svým mimoňským
kamarádům vrátili smysl života. Štěstěna je zavedla až do Ameriky, na floridský festival zločinců všeho typu, jehož
se měla zúčastnit i absolutní královna
světového zločinu, Scarlett Odkráglová.
„Ta a žádná jiná!“ řekli si Kevin, Stuart
a Bob a okamžitě zahořeli touhou začít
pro Scarlett pracovat. Sympatie rozhodně nebyly oboustranné, přesto se
zlodcera s trefným příjmením rozhodla
vyzkoušet jejich schopnosti...
Vstupné: 115 Kč/130 Kč (3D)

lu života, ke které se již nikdy nechtěla
vracet. Na povrch vyplouvají skutečnosti, které vnášejí trhliny do jejího tehdejšího svědectví. Libby začíná pochybovat o pravdivosti věcí, které jako dítě
viděla. Znovu otevírá hluboko pohřbené
vzpomínky na tragickou minulost.
Vstupné: 120 Kč

TEMNÉ KOUTY
26. 6. ve 20:00 hodin
(Francie, mysteriózní thriller, 104 min,
do 15 let nevhodný, titulky, režie: Gilles
Paquet-Brenner)

si musí po smrti matky vybrat, zda žít
v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem (Pavel Řezníček), kterého
nikdy neviděla. Venkovské prostředí na
ni zpočátku působí jako zoo plná exotů,
kteří jsou sice zajímavou náplní pro její
blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec
navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům
o převýchovu a raději se věnuje své
praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je
postupně zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným
rozdělením nově vzniklé rodiny. A to
právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první lásku...
Vstupné: 110 Kč

Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron)
jako jediná přežila brutální masakr své
rodiny. Matka a sestry byly zavražděny
během rituálního satanského obřadu
přímo před jejíma očima. Za strašlivý
zločin byl na základě Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben.
O 30 let později. Na Libby se obrátí tajný
spolek s názvem Kill Club, který prošetřuje známé zločiny. Nutí ji přezkoumat
události oné noci a znovu otevřít kapito-

ANDÍLEK NA NERVY
27. 6. ve 20:00 hodin
(ČR, romantická komedie, 105 min, přístupný od 12 let, režie: Juraj Šajmovič)
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

MUDr. Radana Salvétová

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

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

Veterinární ordinace

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 11:15
středa
7:15 - 11:15
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15
pátek
8:00 - 11:15

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

Gynekologie - odborný ženský lékař

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

12:00 - 14:30
12:00 - 13:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Sběrný dvůr

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

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

Gynekologická poradna

Oční optika

Veterinární ordinace

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

12:00 - 18:00
12:00 - 17:00

Interní ambulance – NOVĚ!

MUDr. Jitka Šebestová

Diabetologie

Městský úřad Dobřany

Ordinační hodiny:
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Nová 956 (budova starého zdr. střediska)
kontakt: 377 972 582
e-mail: dobrany1@triumfa.cz, www.triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí, středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Martin Straka

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 7:30
8:00 - 13:30

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

MUDr. Viola Gottwaldová

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

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00

kontakt: 721 529 770
Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek, neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)

umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
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
12:00 - 17:00
pondělí
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00

