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zdarma do všech domácností

Budulínkovo dýňobraní

V sobotu 22. 10. se ve školní jídelně konalo Budulínkovo dýňobraní. Součástí akce byla i soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni.
Foto: Jakub Urbanec

Vital park pro všechny
Rok 2017 by měl být rokem, kdy město Dobřany zaměří svoji pozornost na výstavbu nebo rekonstrukci sportovišť a prostranství vhodných ke sportovním aktivitám veřejnosti. Není to jen fotbalový stadión a příprava projektu na opravu sportovního areálu
pod nádražím. Protože se dnes snaží sportovat všichni, nesmíme zapomínat ani na veřejnost, která není sportovně registrovaná,
a především na naše seniory.
Právě proto se rozhodla rada města navrhnout do rozpočtu města na rok 2017 projekt Vital parku. Je to systém venkovních
cvičebních strojů, které mohou využívat všichni, kteří jdou, běží náhodně okolo, nebo se rozhodnou jít si jen tak zacvičit. Stroje by
měly být umístěny v parku bývalých kasáren nad DPS Harmonie.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

ZPRÁVY Z RADNICE

Raději se
vyhněte průjezdu
Chotěšovem
(red) Rekonstrukce průtahu
silnice první třídy přes sousední Chotěšov má trvat až do
září příštího roku. Ve všech
etapách narazíte při snaze
projet touto obcí na různě
složité uzavírky. Při cestě do
Stodu nebo Nýřan je tak dobré volit objízdné trasy mimo
I/26. Ve hře bylo i opatření,
které by na měsíc odklonilo
všechna vozidla od Domažlic
přes Dobřany na I/27. Tuto
katastrofu se kraji a městu
podařilo prozatím odvrátit,
průjezd kamiónů by narostl 7krát, což by město téměř
nepropustně rozdělilo na dvě
části.

Hřiště už se zelená, hledají se
fotbalisté!
(sob) První milník v rámci obnovy areálu fotbalového hřiště je
za námi. Oseté hřiště bylo předáno do konce září, tedy v termínu. Díky příznivým klimatickým podmínkám se již zelená a je
na nejlepší cestě k tomu, aby na něm ostrý provoz začal Žito
cupem v půlce příštího roku.
Na spadnutí je i dohoda mezi městem a firmou VYSSPA, která
zabrání soudním jednáním. V jejím rámci město získá dodatečné práce za 1,8 milionu Kč (kvalitnější okna, oplocení tréninkového hřiště a velkoryse pojaté atrakce pro děti) jako kompenzaci
za pomalý průběh stavby.
Největším problémem dobřanského fotbalu je tak špatná
situace A-týmu, který trpí zoufalým nedostatkem hráčů. Musíme doufat, že vidina důstojného areálu přiláká dost fotbalistů.
Těch, kteří pomohou v této mimořádně těžké době, si budeme
náležitě považovat. Všeobecně se předpokládá, že po otevření
nového hřiště zájem rapidně stoupne, ale z klubu zní, kdo dřív
přijde, ten dřív mele.

Významný
investor na obzoru

Město je v jednání s významným investorem do průmyslové zóny. Aby měli zastupitelé
kompletní informace, pozval je
starosta města do stávajících
prostor firmy. Účastníci exkurze (celkem 5 z 15) mimo jiné
obdivovali, jak se společnost
zapojuje do evropských programů.

Nové autobusové
stání u biotopu
Kotynka
(red) V těchto dnech vzniká
nové autobusové stání u biotopu Kotynka. Původní zastávka se mění k nepoznání... Již
nyní je hotová terénní úprava,
je osazena “budka” a v několika málo dnech dojde k jejímu
polepení reklamou na Martinskou stěnu a Šlovický vrch.
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Údržba struh

Během měsíce září a října byly
vyčištěny strouhy, které ústí
do řeky Radbuzy nad starým
mostem. Zlepšily se tím nejen
odtokové poměry, ale i vzhled.

Gratulace

Ohlédnutí za sezonou biotopu
Kotynka
Letošní léto bylo opravdu rozmarné. Rychlé přechody jednotlivých front přes naše území, nejčastěji od západu, přinášely velkou oblačnost, srážky a ochlazení. Výsledkem byly o tři stupně
nižší průměrné teploty a málo koupacích dnů. To se podepsalo
na návštěvnosti snad všech venkovních koupališť. I na Kotynku
přišlo o třetinu méně návštěvníků než v předchozí sezoně.
Biotop Kotynka je navštěvován zejména ve dnech, kdy svítí
slunce a je možné se opalovat. Škoda, že dětské hřiště, posilovací stroje či sportovní hřiště, kterým nějaký ten mráček či
ochlazení nevadí, již tolik využívány nejsou, a to ani v době, kdy
je vstup do areálu snížen či zdarma.
Město se snaží každou sezonu něco vylepšit. Již před otevřením se upravovala technologie přírodního čištění vody a luxování nečistot v bazénu. Díky těmto opatřením a také i díky nižším
teplotám si voda dlouho udržela výbornou kvalitu. Dalším letošním vylepšením byl nový barevný protiskluzový povrch dětského brouzdaliště.
Nyní areál čeká zazimování, ale v plánu jsou již další investice
pro příští sezonu. Město se chystá na základě zahraničních zkušeností přidat další stupeň čištění, samozřejmě opět na přírodní
bázi.
Ing. Jiřina Beranová, tajemnice

Milá redakční rado,
obvykle nemám čas Vám
dát vědět vždy, když někdo
pochválí Vaše dílo.
Občas při jednáních dojde na to, že Vaše noviny se
dostanou protistraně do ruky.
Skoro každý projeví najevo své
upřímné překvapení z kvality
„místního plátku“. Například
marketingová ředitelka firmy
CZSH řekla, že ona sama je
z Pardubic a tam takhle pěkné noviny nemají. Chápete?
Statutární město!
Teď jsem nad listy přistihl zkušenou redaktorku ČTK
Ladu Peškovou, jak chválí
o 106. Mezi bývalými kolegy
z plzeňské novinářské obce
patří mezi ty nejschopnější žurnalisty a nechválí moc
často. Pravila, to jsou nejlepší místní noviny, jaké jsem
kdy viděla. To takhle naplníte
obsahem každý měsíc?
Jsem rád, že se Vám daří.
Vaše každoměsíční práce velice pomáhá propagovat naše
město, je potřeba si najít čas
na poděkování!
Srdečně zdraví
Martin Sobotka
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Hospodaření města čekají
velké změny

E-Pepa podruhé aneb Opakování
je matka moudrosti

Zahájení provozu spalovny Chotíkov ukrajuje od září hodně prostředků z příjmů města. Město se musí
připravit na novou situaci tak, aby
nemuselo mnoho ubrat z tempa své
obnovy a z plnění Programu rozvoje
města.
Vyschl totiž další důležitý pramen, díky kterému Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd postupně vylepšovaly svou podzemní infrastrukturu
a v návaznosti na ni i svůj vzhled.
Fondy EU v novém plánovacím
období nejsou zaměřené na důležitá
témata a čerpat z nich lze také velmi omezeně.
První z oblastí, na kterou se zaměřuji, je daň z nemovitostí.
V současné době ve spolupráci s berním úřadem řešíme účinnou kontrolu toho, jak pečlivě se vybírá. Od roku 2018 bych rád
prosadil dukovanský model, který znamená značnou změnu.
Jednoduše jde o to, že se daň výrazně zvýší. V takovém případě se budou na rozpočtu velice výrazně podílet zejména velkosklady a průmyslové podniky. Výrazně hlouběji v kapse zaloví
i spekulanti, kteří na našem území nechávají chátrat historické hospodářské budovy (zejména pivovar a ústavní statek).
U posledně jmenovaných jde i o motivaci, aby se svým majetkem začali zacházet lépe.
O poznání méně pak vzhledem ke konstrukci této daně dopadne toto opatření i na domácnosti. Kouzlo dukovanského modelu
je v tom, že občanům je zvýšení této platby kompenzováno jiným
způsobem. V našem případě budu navrhovat snížení poplatku
za odpady o 500 Kč z 500 Kč na osobu, tedy nulový poplatek.
Standard služeb včetně sběrného dvora zůstane zachovaný.
Čistý přínos by měl v každém případě přesáhnout hranici
15 milionů Kč, aniž by nějak poškodil domácnosti. Spolu se
snižováním cen tepla a zanedbatelným růstem ceny už tak velmi levné vody jde o naplnění mého osobního volebního hesla
„levnější služby“.
Uvolněná kapacita úřadu se tak soustředí na další poplatkové agendy, lepší evidenci psů a vymahatelnost práva proti těm,
kdo se nechovají jako správný chovatel.
Budu též navrhovat, aby se výnos daně nerozpustil jen tak
v rozpočtu. Kompletně bude využitý na sítě ve vlastnictví města, cesty, chodníky, které na některých místech zatím rozhodně
nejsou naší společnou chloubou. Vznikne něco na způsob fondu infrastruktury a měl by být zajištěn systémový přísun peněz,
když už místní komunikace ztratily podporu z Bruselu.
Smyslem daně z nemovitosti je omezovat zabírání dalších
a dalších částí země výstavbou bez ohledu na krajinu, i v tom
spočívá kouzlo tohoto opatření.
Věc má ještě jeden aspekt. Když jsem v zastupitelstvu obhajoval současnou podobu daně, zdůvodňoval jsem to tím, že nízkými sazbami ulevíme lidem v době prudce se rozvíjející krize a že
díky příjmům ze skládky máme případné zvýšení jako skrytou
rozpočtovou rezervu.
Je po krizi, je po zlatých časech skládky, je čas naplnit dávné předsevzetí, na emailu sobotka@dobrany.cz rád uvítám vaše
názory i náměty související s novou situací v hospodaření města. Na přijetí vyhlášek máme čas do září 2017.
Martin Sobotka, starosta

(red) Jak jste se mohli v minulém čísle Dobřanských listů
dočíst, došlo k naplnění iniciativy, která vzešla z minulé redakční
rady. Šlo o vytvoření komunikační
cesty pro oznamování nebezpečných stavů ve městě, a proto byla
pro tento účel zřízena internetová
adresa epepa@dobrany.cz.
Pokud narazíte na lampu, která
nesvítí, na ukradené víko od kanálu, poraženou dopravní značku,
suché větve, špatně nalajnovanou
komunikaci a podobně, stačí věc
vyfotit. U poruch veřejného osvětlení je potřeba uvést č. sloupu (viz foto) a ulici. Pak už jen fotku přepošlete na epepa@dobrany.cz, do předmětu můžete napsat ulici, kde se nebezpečný stav nachází. Okamžitě dostanete
potvrzení, že Váš mail dorazil, do tří pracovních dnů se dozvíte,
kdo problém řeší, nebo že už byl vyřešený. Třetí mail dorazí, až
bude stav odstraněný. V případě veřejného osvětlení zatím zpětná vazba neexistuje, tj. smluvní partner neposkytuje informaci,
že už je osvětlení opraveno.
Tento systém byl spuštěn 1. 10. 2016 a během prvního měsíce provozu jej využilo min. 5 oznamovatelů.

'REĚDQ\

Dobřany v Dobřanech

V říjnu město Dobřany pohostilo návštěvu z naší partnerské obce
Dobřany v Orlických horách. Na programu byla návštěva Techmanie a Mariánské Týnice a společenský večer.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Švábovi za kladné
vyřízení a obětavost vůči postižené ženě. Od srdce veliký dík.
Dcera a maminka Serynkovy z Dobřan
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Město Dobřany
zve na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU SADOVÝCH
A DALŠÍCH ÚPRAV V LOKALITĚ ZA STODOLAMI

pátek 11. 11. 2016 v 16:00 hodin
Sraz bude přímo na řešeném pozemku, na který se dostanete
z ulice Oty Kovala nebo Císaře Karla (viz mapka).
Těšit se na Vás budou zástupci města a architektka zpracovatelské firmy.

Dobřany v historii a v době přítomné. Na straně 52 píše: „Zde
jednou zastihl lesní, jménem Peter, pytláka při pytlačení. Ve
vystupňované půtce se oba současně zastřelili. Příbuzní lesního zde pověsili na paměť obraz sv. Petra a příbuzní pytláka
zde zřídili červený kříž“. Rekonstruovaná komunikace lemuje
nejvýchodnější část katastru Dobřan a je důležitá i z pohledu
lesního hospodářství (odvozy natěžené dřevní hmoty, zvýšení
ochrany majetku díky nové strouze). Náklady na opravu činily
téměř 5,5 milionu Kč včetně DPH. Úspěšná žádost na projekt
rekonstrukce, kterou město podalo v prvním kole Programu
rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, zajistila evropskou finanční podporu ve výši 80 % nákladů. V podzimním, 3. kole příjmu žádostí podáme žádost na rekonstrukci
lesní cesty na Šlovickém vrchu.
Lenka Tomanová, místostarostka

Dobřany zažily taktické cvičení

U Petra se obnovovalo

Vysoká se stává stále oblíbenějším cílem pro milovníky procházek, cyklistiky i pro houbaře. Projít se lesem je příjemné,
ale i zdravé. Jak říká moje babička, rodačka z Předenic, les na
Vysoké léčí plíce. Novinkou z konce léta, kterou můžete pro své
výlety využít, je obnovená lesní cesta v délce přes dva kilometry
od obce Hradčany až k „Petru“. U Petra si můžete prohlédnout
znovuobnovený kříž, ke kterému se váže historická událost,
o níž se zmiňuje Ferdi Vlčka ve své knize z roku 1932 Město
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26. října 2016 v dopoledních hodinách proběhlo v Dobřanech na základní škole taktické cvičení složek integrovaného
záchranného systému s názvem AMOK. Tématem cvičení bylo
řešení mimořádné události, a to útok aktivního střelce v budově
základní školy. Na linku 158 oznámil zaměstnanec školy střelbu v budově, pravděpodobně ze samopalu. Podle jeho výpovědi
bylo na místě několik mrtvých a zraněných osob. Střelba stále
trvala a byla slyšet v nepravidelných intervalech. V budově byl
chaos, křik, bylo slyšet volání o pomoc a sténání.
Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost prvosledových
hlídek, a to, zda v této rizikové situaci zvolí vhodný taktický
postup, který musí vést k eliminaci pachatele. Samozřejmostí
je poskytnutí první pomoci, evakuace budovy a nezbytně nutné
je při cvičení i prověření koordinace s Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou
Plzeňského kraje a Městskou policií.
redakčné kráceno, zdroj: www.policie.cz

PAMĚŤ DOMOVA
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové
vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po
válce (zhruba do roku 1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti
a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových
stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Růžena Kripnerová
(*1932 v Dobřanech)
Díl 5.
(V předchozím díle jsme se dozvěděli o životě dětí za války, o odsunu i o poválečném setkání s kamarádkou z dětství – v Dobřanech
a v Německu)
Byli tady za války vojáci?
Vojáci za války tady moc nebyli, až potom před dobřanským
náletem, tak sem odvezli nějaký
transport vojáků do kasáren.
Ti tu byli snad den nebo přijeli
v noci a druhou noc rozbombardovali (spojenci) ta kasárna. Tak
tam bylo hodně mrtvých, takže
to odnesli. Nejvíc to odnesla ta
kasárna a léčebna.
Pan Schwarz vzpomínal ještě
na Francouze.
To až ale po převratu. Přišli
s Američany i Francouzi.
Ale prý tu za války byli francouzští zajatci.
Jo, tak to jo, zajatci, tak to možná někde tu dělali, tak to je
možný.
S těmi jste se nesetkala?
Ne.
Poslouchali vaši rodiče exilové vysílání?
Poslouchali. Evropu.
Vy jste s nimi také někdy
poslouchala?
Já jsem celkem… bylo mi třináct, já o to neměla takový
zájem.
A jak jste vnímala vy a vaše
rodina návrat Beneše a Masaryka z Londýna?
No, tak to víc naši, mami a tatí,
ti o tom víc hovořili.
Hrozilo nějaké nebezpečí,
kdyby Němci zjistili, že rodiče poslouchají zahraniční rozhlas?
No… tak… to bysme byli asi
sami.
Myslíte třeba, že by vás dali
do koncentračního tábora?
No, tak nás… určitě by je zavřeli, já nevím, jak to praktikovali,
no a my bysme byli museli jít
taky někam. To oni hlídali.

Kdo to hlídal? Gestapo?
No, tady hlídali… jak se jmenovali… eses? Ne... ti tady chodili, ti tu měli stan. Vlastně tady
z těch lidí v Dobřanech, kteří
tu zůstali Němci, tak oni potom
byli na koni. Ale když jsme tu
byli všichni, tak moc růžky
nevystrkovali, to bylo normální.
Ale pak holt, když přišli Němci,
tak oni byli Němci, tak určití
lidé prostě se dali k té stráži.

dilo nakupovat. No a to se normálně platilo.

A byli nějak odlišení, měli
nějakou uniformu?
Měli.

Udávalo se tady taky? Byli
tady nějací kolaboranti?
To… já… o tom nevím.

Pásku na paži taky?
Taky.

Jaká tady byla nálada, když
přijeli Američané? Vítali jste
je?
No, vítali. To jsme právě stáli
u řeky… když jste na tom mostě, tak jedna řeka teče jako od
budky a potom je taková strouha a my jsme bydleli vlastně za
tou řekou tam v těch barácích,
tak tam jsme stáli, když oni přejížděli ten most, Američani, a to
byla sláva, to se všem ulevilo.
I když nám zas nebylo tak hrozně, ale když přijeli, tak jsme byli
všichni rádi, že to skončilo.

Hnědou měli?
Hnědou a takovou kulatou
čepici s kšiltem. A hnědou
košili, myslím, a často chodili
s takovými vysokými červenými
pokladničkami a vybírali.
Co chodili vybírat?
Peníze.
Na co?
No… chodili prostě.
To jenom zazvonili a vzali si
peníze?
No ne, chodili tak jako třeba
chodí tři králové a takhle chodili
oni vybírat.
Ale asi častěji?
No, častěji.
Za války dostávali lidé, kteří chodili do práce, výplatu
a ještě lístky na jídlo?
Ano.
To museli platit a ještě dávat
lístky?
No, ty lístky na jídlo, to jste platili. To, co jste si koupili za ty
lístky, tak to jste museli zaplatit. To byl příděl potravin na
měsíc pro rodinu. Každý měl
svůj lístek, no a na ten se cho-

Takže i kdybyste měla lístků,
kolik byste chtěla, a neměla peníze, tak byste si jídlo
nemohla koupit?
Nemohla. No, něco bylo možná
bez lístků, ale většinou jako na
máslo, na chleba, na cukroví,
na cigarety, tak to byly lístky.
Na takové ty hlavní potraviny.

To jste věděli z rozhlasu, že
se blíží?
Ano. To bylo už v rádiu. To už
hlásili, že jsou třeba u Domažlic
nebo takhle, tak to už se čekalo a hlásili, aby se nevycházelo,
aby nedošlo třeba k něčemu,
aby po sobě nestříleli nebo
něco, ale tady k tomu nedošlo,
v Dobřanech.
Vojáci byli ubytovaní mezi
lidmi?
Možná, že někdo bydlel, ty oficíři asi bydleli někde, ale ti vojáci v nějaké budově, asi jestli
nebydleli ve škole, ale nevím
tedy. To si jako dost dobře
nepamatuju.
Vy jste v těch dnech chodili do
školy, nebo jste měli volno?

Nechodili jsme do školy, tak
právě si myslím, vzpomínám,
jestli tam nebyli ti vojáci ve škole. A oni byli štědří. Dávali nám
čokoládu, žvýkačky, my takový
oči, my jsme to neviděli nikdy,
žvýkačky. No, to všechno dneska máte.To my jsme viděli, až
když přijeli Američani. Anebo
nám dávali burákové máslo, to
bylo taky tak dobré.
Chutnalo vám? Kupujete si
ho dneska ještě?
Chutnalo. Já nevím, jestli ještě
je.
Ještě se vrátím k lístkům na
jídlo. Stávalo se, že vám někdo
něco prodal bez lístků?
No, načerno. Dávali načerno.
To tady byl statek Kraftů, ten je
tam pořád, tam jsme chodili pro
mlíko. A vedle byl mlýn Fuchsových, tam já jsem chodila pro
mouku. Nechávali nám mouku.
Ke Kraftům jsme chodili pro
mlíko, mami jim pomáhala na
poli … No a taky se doma držel
králík, aby něco bylo, slepice,
tak to jsme měli na dvoře, krocany, prostě aby něco bylo na
vylepšenou.
Mohl za to být nějaký trest?
No, to by byl trest, protože se
muselo všechno odevzdávat
a všechno mléko museli odevzdávat, a když jsme si šli my
pro mléko, tak se to muselo
schovat, anebo jít za tmy, ale
zase, aby vás nikdo neviděl...
Bála jste se?
Někdy jsem se bála, no. (smích)
Protože nevíte, koho potkáte.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení:
Jana Krajčovičová, Jan Pokorný, Jakub Fořt, Mgr. Michaela
Hlaváčová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínáme
10. října uplynul
1. smutný rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš drahý, pan
Míra Man.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

3. 11. jsme vzpomněli již
7. výročí úmrtí naší drahé
Dany Winterové.
Vzpomíná manžel a děti
s rodinami.

Blahopřejeme
V listopadových dnech oslavíme
80. narozeniny našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana
Jana Petreka.
Hodně zdraví do dalších let přeje dcera
s dětmi a pravnoučaty.

Naše milovaná maminko, sluníčko,
přejeme ti hodně štěstí, zdraví k tvým
63. narozeninám.
paní Serynková
Od srdíčka dcera Vendulka, syn Fanda,
vnučky Vendulka, Leontýnka,
Viktorka. Rodina Serynkova.

Vzpomínáme
31. října uplynulo 15 let od chvíle,
kdy dotlouklo srdce našeho
milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

Dne 7. listopadu 2016 uplynul rok,
kdy odešlas tiše,
jako když lístek ze stromu spadne.
Tvůj hlas se ztratil,tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal.

Josefa Marka
z Dobřan, Plzeňské ul.

Veronika Gurnioková
S láskou vzpomínáme.

Vzpomíná dcera Jarka s Pavlou
a syn Josef s rodinou.

Dne 26. 10. uplynul
první smutný rok,
co nás ve věku 51 let navždy opustil
náš bratr, strýc, synovec, pan
Karel Házi.
Stále vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 27. 11. uplyne 13 let, co nás
navždy opustil pan
Jan Holý.
Vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami.
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Přítel Jakub s dcerou Terezkou, rodiče Iveta
a Pavel Gurniokovi, sestra Lucinka, bratr Patrik,
prarodiče Zdeňka a Josef Duchkovi a rodina Cingrošova.

Tolik jsi miloval život
a s námi chtěl jsi být, ale osud byl
tak krutý a nenechal Tě žít.
Odešel jsi tak náhle, že tvoje rty nám
sbohem dáti nestačily...
Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.
Dne 2. listopadu tomu bude
již šest let, co nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr, vnuk, strýc,
synovec, bratranec
a skvělý kamarád
Vladislav Khás.
V našich srdcích ale žije dál a nikdy na něj nezapomeneme.
Dne 14. prosince by mu bylo 34 let.
Moc nám chybíš, Vládíku.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Khásova, Čmolíkova, Vavřínkova, Grancova.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / KULTURA

Blahopřejeme

Podzimní Fotomaraton
(red) V druhé polovině října se uskutečnil druhý Fotomaraton, nad kterým převzaly záštitu místostarostky města Dagmar
Terelmešová a Lenka Tomanová. V době odeslání Dobřanských
listů do tiskárny neproběhlo vyhlášení vítězů, budeme Vás tedy
informovat v příštím čísle.

Dne 20. 10. 2016 oslavila 90. narozeniny paní Bohumila
Doležalová, rodačka z Přeštic. Hodně zdraví, radosti a pohody do
dalších let přeje dcera s manželem, vnučky s rodinami a 4 pravnoučata. Za milou návštěvu a gratulaci děkujeme pí Terelmešové
a pí Jandové.

V říjnu se v jednacím sále Městského kulturního střediska Dobřany uskutečnil seminář Google pro začátečníky.

28. 4. 2017 od 19:00 hodin / divadlo Káčko Dobřany
Vstupné: 310 Kč

Předprodej vstupenek v infocentru a na www.kacko.cz od 1. 12. 2016.
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KULTURA
Městská knihovna

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

Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00		 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00		 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00		 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí			
úterý, čtvrtek			
středa
9:00 - 11:00

KNIHY PRO DĚTI
SOLBERG Auhild A.:
Válka proti superkrávám
Být jiný není žádná sranda.
Seznamte se s Ane Beou. Je
jí dvanáct, umí skvěle počítat, má vynikající smysl pro
humor a zároveň je ze všech
sedmáků skoro nejmíň oblíbená. Albínka s bílými vlasy,
bledou pletí a špatným zrakem zkrátka nezapadá. Kdyby
neměla kamaráda Nilse, život
by byl absolutně nesnesitelný. Anne Beu i Nilse si prostě
zamilujete. Superkrávy Theu,
Ronju a Širin začnete svorně nesnášet. Budete se smát
a brečet zároveň. Zaručeně.
Absolutní čtenářská pecka
nejen pro dvanáctileté.

MATĚJOVSKÝ Bohumil:
Čuňa, Zulu a Ferda
Vítěz literární soutěže z roku
2015 o nejlepší humorný příběh pro děti.
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12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

ŠINKOVSKÝ Martin:
Dobrodružství v Benátkách
Malý Bóďa tráví letní prázdniny u dědečka vinaře na
Moravě. Ten mu jednoho dne
prozradí, že všichni vinaři si
nesmírně cení pomoci vinného skřítka Vincenta. Bóďa si
není jistý, jestli ho děda nevodí za nos, ale ještě toho večera
ho Vincent požádá o pomoc
a vezme ho s sebou do jednoho z nejkouzelnějších a nejtajemnějších měst světa - do
Benátek. A tak začíná zatím
největší dobrodružství Bóďova života…

Pašík, který nechce skončit jako jitrnice. Opice, která
utekla z cirkusu a míří do
Afriky. Voříšek, kterého lidé
odkopli jako… no, psa. Zulu
náhodou
osvobodí
Čuňu
z chlívku a vydávají se společně na útěk před rozzlobeným hospodářem. Cíl: Afrika.
Vydrží jejich přátelství takovou zkoušku?

PARI Iveta:
Potraviny známé neznámé
Jak se pěstují, odkud pochází
a jak je připravit.
Po přečtení této knihy budeš
mít přehled o tom, jaké exotické ovoce i jiné pochutiny
jsou dnes v obchodech běžně
k dostání. Budeš mít přehled
o tom, jak a kde se pěstují,
zda rostou na stromu či na
keři, na poli nebo pod vodou.
Najdeš tu i mnoho receptů
na výborná jídla. Je to dobrodružný výlet do cizích krajin!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ŠTRÁFELOVÁ Milena:
Sestry B.
Na samotném začátku byl jen
obdiv malé dívenky ke starší
sestře a touha ji napodobit. Do
života Sester B. však zasáhly
i velké dějiny. „Já jsem přece chtěla jen hrát,“ obhajuje
se Lída Baarová, když jí Zorka vyčte vztah s nacistickým
ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. Zorka přitom po ničem netouží tolik
jako po divadle. A právě tato

touha ji nakonec stála život.
Herečtí kolegové ve vypjaté
poválečné době na ni pohlíželi
jako na sestru kolaborantky
Lídy Baarové. Mladá herečka
to neunesla a spáchala sebevraždu. Lídě nezbývalo nic
jiného, než si klást otázky,
kdo za to může…

TAYLOR Sarah:
Pro lásku k dceři
Dělo se něco podezřelého,
o tom nebylo pochyb. Ochromil mě děsivý strach. Můžete
to třeba nazvat mateřským
instinktem, ale už tehdy jsem
věděla, že jsem o Nadiu přišla.
Příběh matky, která se vydala
hledat svou unesenou dceru
do Libye.
DALBY Richard:
Viktoriánské duchařské
historky
Sbírka duchařských povídek
z viktoriánské doby. Setkáme
se zde s mnoha druhy duchů,
jak se zlomyslnými a hrůzostrašnými, tak i se sympatickými a dobrotivými.

Nová služba pro čtenáře
Městská knihovna Dobřany připravila novou službu pro čtenáře. Od 15. 11. 2016 budou rozesílány všem čtenářům,
kteří uvedli emailovou adresu, předupomínky o termínu
vrácení jejich výpůjček. V případě, že si čtenář nepřeje zasílat upozornění, může to sdělit buď elektronicky, nebo při nejbližší návštěvě knihovny.

KULTURA

Reprezentační ples města Dobřany

Folklórní soubor Vozembach

Dobřanské bábinky

Karolína Tothová

Fordance Orchestra

Iluzionista Štěpán Šmíd

Abba Stars

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • LISTOPAD 2016
3. 11. 2016 ve 20:00 hodin

MONSIEUR CHOCOLAT

Francie, životopisný/drama, 119 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Roschdy Zem, 80 Kč

Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně
s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku
20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi
v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc překážek, než s kolika počítal...

13. 11. 2016 ve 20:00 hodin | Festivalová kavárna

DRYADS – DÍVKY NEBREČÍ

Norsko, 88 min, přístupný od 14 let, titulky, režie: Sten Hellevig, 60 Kč

Hilda je znuděná jednotvárným příměstským životem. Nový impulz do života získá až po
přesunu party mladých hudebníků do rozpadajícího se starého domu v sousedství. Ani chvíli
neváhá a začne pozorovat nové sousedy z okna a následně propadne kouzlu jejich charismatické zpěvačky, díky níž zjistí, že být v pohodě má svou jedinečnou cenu.

14. 11. 2016 ve 20:00 hodin | Festivalová kavárna

ODNIKUD

USA, 89 min, přístupný od 14 let, titulky, režie: Matthew Newton, 60 Kč

Tři ilegální imigranti, dvě dívky a chlapec se v Bronxu snaží dokončit střední školu a zažádat
o politický azyl. Hrdinové bojují s předsudky a stereotypními názory okolí a zatímco ostatní
američtí teenageři prožívají své první lásky, oni předčasně dospívají a jsou konfrontováni
s nekompromisní autoritou zástupců establishmentu.

15. 11. 2016 ve 20:00 hodin | Festivalová kavárna

PŘÍBĚH FANNY

Belgie/Francie, 94 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Lola Doillon, 60 Kč

Je rok 1943 a Evropou zmítá 2. světová válka. Fanny a její dvě sestry se spolu s dalšími
židovskými dětmi skrývají v centrální Francii. Zdánlivý klid netrvá dlouho, dočasný azyl se
stává nebezpečným a děti jsou nuceny se vydat do relativně klidné italské zóny. Fanny se
stává hlavou celé skupiny a osud ostatních je v jejích rukou...

24. 11. 2016 ve 20:00 hodin

EGON SCHIELE

Rakousko/Lucembursko, 109 min, přístupný od 15 let, titulky, režie: Dieter Berner, 110 Kč

Mladý Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou svého krajana Gustava Klimta,
ale brzy nachází vlastní výrazové prostředky v expresionismu a odvážných aktech. Jeho hlavní
inspirací jsou krásné a mladé ženy. A jsou zásadními múzami nejen jeho tvorby, ale i života.
Osudový vliv na něj mají ale jen dvě – jeho sestra a první múza Gerti a mladičká Wally.
Speciální projekce MFF JUNIORFEST ve Festivalové kavárně – sál Městského kulturního střediska Dobřany, náměstí T.G.M. 5
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KULTURA

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ PROGRAM
V DOBŘANECH
****************************************
27. 11. 2016 od 14 hodin / Náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark

• Prodej adventního, vánočního a dárkového zboží.
• Výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu
Klíček.
• Doprovodný program na pódiu.

27. 11. 2016 od 17 hodin / Náměstí T.G.M.

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu

3. 12. 2016 od 14 hodin / Klubovna Pionýrské
skupiny Dobřany

Andělské tvoření
4. 12. 2016 od 15 hodin / Káčko

Mikulášská nadílka

4. 12. 2016 od 17 hodin / kostel sv. Mikuláše

Adventní koncert - Věra Klásková

• Zahraje irské a jiné balady z britských ostrovů a doplní je
řadou koled od nás a z dalších zemí Evropy.

5. 12. 2016 od 17 hodin / Dobřany

Pekelné koňské spřežení

• Spřežení vyrazí z průjezdu domu č. p. 111 na dobřanské
náměstí.

Kalendáře na rok 2017 v prodeji

Městské kulturní středisko Dobřany, náměstí T.G.M. 5
● nástěnný A3 - cena: 200 Kč
Historie českého dobrovolného hasičského sboru
v Dobřanech
● stolní, týdenní - cena: 90 Kč
Města a obce České republiky

11. 12. 2016 od 17 hodin / kostel sv. Mikuláše

Singtet

• Vokální šestičlenná skupina z Horšovského Týna. Zpívá
písničky ve vícehlasých úpravách, inspirované kapelami
The King’s Singers a 4TET.

18. 12. 2016 od 17 hodin / kostel sv. Mikuláše

Dobřanské pěvecké sbory

• Vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany,
seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky a P.U.D.U.

Termíny plesů
v sále Psychiatrické nemocnice Dobřany

Tip na vánoční dárek

Rockový bál – 12. 11. 2016
Dětský maškarní bál – 29. 1. 2017
Sportovní ples – 24. 2. 2017
Společenský ples – 10. 2. 2017
Maškarní bál pro dospělé – 4. 3. 2017
Ples květin – 25. 3. 2017

na zvýhodněnou cenu LET BALONEM (2017)

Dva spolky se ještě před vyjasněním smluvních vztahů
rozhodli vsadit na jistotu a mají zamluvený sál ve Vstiši.
Myslivecký ples – 21. 1., Vstiš
Rybářský bál – 10. 2., Vstiš
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KUPON

S tímto kuponem máte možnost
zakoupit hodinový let balonem pro
jednu osobu za 3 290 Kč.
Platí pro prvních 10 zájemců.
Informace a rezervace letu na:
telefon: +420 725 085 422
e-mail: info@balony.cz

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Skauti děkují
Za celé středisko Zelený šíp Dobřany bych velmi ráda poděkovala všem,
kteří i přes nepřízeň počasí přišli na
Pohádkový les a zajistili pohádkovou
disciplínu.
Děkuji paním učitelkám z mateřské
školy Loudů a Stromořadí, jmenovitě
Janě Maxové, Janě Šiškové a Aleně
Palkoskové, které nezaváhaly a přišly
nám pomoci.
Děkuji všem skautům, skautkám, vlčatům a světluškám:
Kytičkovi, Baby Krakenovi, Mentolce, Taťkovi, Sýsovi, Happy,
Hance K., Barče Tr., Karlosovi, Terezce V., Matesovi, Šampusovi, Adélce V., Radunovi, Kanimu, Škubánkovi, Břetě, Věrčíkovi, Marmošovi, Barykovi, Kennnymu, Sardince a Švestce. Dále
také kamarádům: Klárce M., Lucince M., Lucce R., Nele R.,
Zdeňkovi T., Terce, Naty, Nikče, Vojtovi K., Klárce U., Ireně
a Simče J.
Přátelé, 16 let nám nepršelo a počasí nám vždy přálo. Jednou
se to tedy muselo stát. Teď už nám zase dalších 16 let bude
svítit sluníčko.
Díky vaší obětavosti a ochotě 91 dětí mohlo přes nepříznivé
počasí zažít Pohádkový les a pobavit se při plnění soutěžní disciplíny na vašem stanovišti.
Jsem ráda, že vás mám a že se na vás můžu spolehnout.
Díky moc!!! ☺ Šíša

Bahenní lázně? Nad očekávání!

Počasí jsme si na 20. října, na akci “Představení novinek”
v Dobřanech, objednávali dlouho dopředu. Přesto to tak možná
nevypadalo - pršelo totiž ještě okolo osmé hodiny ranní, kdy
už byly do prostoru depa offroadového závodiště pod Šlovickým
vrchem naváženy stroje. Akce ale přesto úderem desáté hodiny, přesně dle plánu, vypukla - návštěvníci se začali scházet
a dokonce se přišlo podívat i slunce, které během dne několikrát zvědavě vykouklo z mraků.
Jako první byla představena manipulační technika KRAMER,
kterou zastupovaly čtyři kolové nakladače a jeden manipulátor.
Pak už jsme pokračovali v rychlém sledu - pásový traktor John
Deere 9620RX, jenž je se svým maximálním výkonem motoru
670PS nejsilnějším v současnosti vyráběným traktorem společnosti John Deere. Následovalo představení řezačky John Deere
8600i, a to přímo námi provozovaného předváděcího stroje, který jsme v letošním roce ukázali už u 27 zákazníků. Poté přišla
na řadu další z novinek John Deere - kompletně přepracovaná
sklízecí mlátička řady T, konkrétně rovněž předváděcí model
John Deere T670HM. Jako poslední z novinek přišly na řadu
červené stroje KUHN reprezentované kombinací žacích mačkačů FC 3125 DF FF a FC 9530 DF a secím strojem ESPRO.
Zasloužený úspěch sklidil i atraktivní doprovodný program
- ukázky dřevorubeckých sportů, možnost svezení vozidly John
Deere Gator, na čtyřkolkách, pásovým traktorem John Deere 9620RX a dokonce i v tréninkovém kamionu LIAZ Martina
Macíka ml., kterému tímto přejeme hodně štěstí a co nejlepší
umístění na Rallye Dakar 2017!
Na závěr bychom rádi poděkovali návštěvníkům z řad našich
současných a možná i budoucích zákazníků za hojnou účast,
Městu Dobřany za vstřícnost a možnost akci uspořádat a samozřejmě všem těm, kteří se na zajištění příjemně stráveného dne
podíleli.

P.S. Jakmile jsme stroje večer uklidili, začalo opět pršet, takže
v úvodu zmíněná a na pozvánce avizovaná objednávka počasí
nakonec vyšla dokonale …
zdroj: www.strompraha.cz
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Dobřanští zpěváci se v Praze neztratili!
(vom) Ve dnech 21.–23. října 2016 se konal již 14. ročník Písňové soutěže B. Martinů, kterou vyhlašuje Gymnázium a Hudební
škola hlavního města Prahy za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové.
Soutěž je vypsaná pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením ve věku od 10 do 20 let.
V početné konkurenci zpěváků z České a Slovenské republiky si Vojta Kříž vyzpíval čestné uznání, Tomáš Duchek 2. cenu
a Veronika Chamolová se stala vítězkou ve své kategorie. Všichni žáci navštěvují ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a jsou ze třídy paní
učitelky Kláry Vlahačové-Kartákové.
V soutěži konzervatoří získala krásnou 3. cenu bývalá žákyně pěveckého oddělení naší školy Jana Šístková, která v současné
době navštěvuje 2. ročník plzeňské Konzervatoře pod vedením prof. Simony Procházkové.
Dne 7. listopadu 2016 se bude konat v Praze v koncertním sále B. Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně koncert
vítězů této soutěže, který natočí a odvysílá Český rozhlas Vltava.

Veronika Chamolová

Tomáš Duchek, pí uč. Klára Vlahačová-Kartáková

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany získala 2. místo v kategorii „NEJLEPŠÍ ZUŠ“
Plzeňského kraje
Dne 11. října 2016 ocenil hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs a náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládež,
sport a ekonomika Jiří Struček vítěze celostátních kol uměleckých soutěží ve školním roce 2015/2016 . Setkání se zúčastnili
ředitelé příslušných základních uměleckých škol, pedagogové,
kteří žáky na soutěže připravovali, a dle zájmu také rodiče. Za
naši školu byli pozváni Antonín Šneberger (akordeon), Šimon
Mertl (akordeon) a vyučující pan učitel Petr Vacek.
V kategorii – „NEJLEPŠÍ ZUŠ“ Plzeňského kraje jsme získali
ve školním roce 2015/2016 dosud nejlepší umístění – 2. místo
z celkového počtu 34 základních uměleckých škol.
Ve školním roce 2015/2016 naši žáci soutěžili např. v Klatovech, Karlových Varech, Teplicích, Praze, Lidicích, Nových
Hradech, Ostravě, Orlové, ale také v zahraničí – v Klingenthalu
v Německu nebo Marlborghettu v Itálii.
Bohužel Plzeňský kraj všechny umělecké soutěže nezahrnuje do celkového bodového ohodnocení škol. To nevadí, protože
v uměleckých soutěžích nejde jenom o umístění, ale především
o motivaci. Žáci navíc mohou poznat nové koncertní sály, kulturní památky jiných měst, ale také načerpat inspiraci pro svůj
další umělecký rozvoj.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim žákům, kteří
se nebáli soutěžit a reprezentovali naši ZUŠ ve školním, okres-
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ním, krajském i ústředním (celostátním) kole Národní soutěže
ZUŠ nebo v jiných uměleckých soutěžích. Poděkování patří všem
pedagogům školy, kteří své žáky na soutěž svědomitě připravovali, a také za podporu všem rodičům. Velmi si toho vážíme.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Antonín Šneberger, Šimon Mertl, p. uč. Petr Vacek

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Kavárna po škole

slouží k rozvoji komunikace v cizím jazyce (pro naše děti v angličtině i v němčině), k poznávání reálií navštívených regionů
i k odbourávání bariér.
Pro naše německé přátele jsme připravili animační odpoledne ve škole, jeden den strávily děti v Plzni (Plzeňské historické podzemí, procházka historickým centrem Plzně, Techmania
a nezbytný shopping v Olympii). Poslední dopoledne jsme celé
strávili na Martiňáku, děti ve smíšených skupinách procházely naučnou stezku a plnily úkoly tzv. hledačky v její upravené anglické verzi. Zpestřením bylo opékání dobřanských buřtů
(děkujeme Technickým službám za zajištění palivového dřeva).
Němečtí učitelé si navíc zahráli bowling v dobřanském CB,
navštívili Velkou plzeňskou synagogu a zhlédli výstavu bratří
Saudků v Západočeském muzeu.
Všichni si pobyt hezky užili a již teď se těšíme na návštěvu
Obertraublingu v dubnu 2017.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Již třetí školní rok pořádá ZŠ Dobřany a Sdružení rodičů při ZŠ
Dobřany cyklus besed s názvem Kavárna po škole. První letošní byla, již podruhé, zaměřena na učení a nazvaná Jak se učit.
I tentokrát se těšila velkému zájmu z řad rodičů i dětí.

Německé děti v Dobřanech
Úspěšně pokračuje spolupráce naší Základní školy a Reálné
školy v Obertraublingu. V říjnu opět přijelo 22 německých dětí
a 3 učitelé na třídenní pobyt v Dobřanech. Každé dítě mělo svého českého partnera, u něhož bylo ubytováno. Výměnné zájezdy
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Dobřanská Drakiáda
Psal se 15. říjen 2016, na obloze zataženo, sluníčko se snažilo,
jen vítr, nutný k pouštění draků, chyběl. Na louku u starého
mostu postupně přicházeli účastníci souboje draků domácích
s koupenými, malých s velkými. Někdo to vzdal předem a nebral
si ani startovní číslo, i když mu drak později vzlétl. Hodnotit
soutěž, kdy některý drak nevzlétl vůbec, nebo kdy už ostatní
draci byli na zemi, nebo kdy soutěžící měl draky dva, kdyby
jeden nechtěl létat, bylo dost složité. Proto byli hodnoceni jen ti
nej... a odměnu dostali za snahu všichni. Děti, rodiče i prarodiče
se zhruba 30 soutěžními draky se opravdu snažili, ale větru moc
neporučili. Nepomohlo ani přání pořadatelů – MěKS a Pionýra
v Dobřanech. Přesto se něco podařilo. Do vzduchu se jako první
dostal drak s číslem 7 Elišky Drechslerové, nejvýš se opakovaně
podíval koupený drak s obrázkem orla, který držel na druhé
straně provázku Jakub Duban, nejmenšího dráčka, kterému se
ale létat nechtělo, měl Dominik Silovský. Největšího draka (koupeného) s číslem 19 se podařilo dostat do vzduchu, pokud nás
fotosnímky neklamou (nepodařilo se doběhnou včas k držitelce
provázku), Radce Koubové, a nejhezčího draka domácího s otisky rukou měl Erik Švamberk. Přítomní dospěláci mohli dětem
koupit cukrovou vatu, cukrovinky nebo balonek, případně masku. Sobě pak grilovanou klobásu či něco teplého k pití. Nejvýš
a nejdál odlétl balonek v podobě koně, ale byl mimo dané soutěžní kategorie, a tak mu jeho výkon nebyl uznán. Po celou dobu
hrála jako vždy hudba, pro zahřátí se mohly děti svézt na koloběžce nebo si zaskákat v pytlích. Na závěr čekalo opékání vuřtů.
A co jinak? Poděkování pořadatelům, ale i všem, co pomáhali,
aby to bylo odpoledne příjemné pro všechny.
Libuše Nejedlá
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Pouť na Kamínku aneb
Také jsme zmokli!
Po Pohádkovém lese přišel déšť i na 6. pouť pro děti na
Kamínku. Naštěstí ne od začátku, takže si mohli návštěvníci
– především rodiny s dětmi – užít různých činností na stanovištích zhruba 50 minut, než kapky deště nabraly na razanci.
Po dvaceti minutách pršet přestalo, ale žádní noví návštěvníci
již nepřicházeli, a tak byla pouť ukončena a závěrečné hudební vystoupení dobřanských farníků určené dětem bylo zrušeno.
Můžeme se těšit za rok.
Komu poděkovat za přípravu stanovišť? Žákům z 1. i 2.
stupně školy, ochráncům přírody, skautům a skautkám, Klubu vojenské historie a zástupcům dobřanské farnosti a Diakonie ČCE. A samozřejmě zase všude přítomnému Pavlu Krákorovi, který se citlivě staral, aby vše bylo na svém místě
a nikomu nic nechybělo. Pouť opět proběhla ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem a za finanční podpory
města Dobřany.
A komu se na Martiňáku líbilo, může přijít ve čtvrtek
17. 11. 2016 na tradiční pracovní dopoledne. Sraz je v 9 hodin
u kaple a nezapomeňte si vzít pevné pracovní rukavice a buřty
na oheň.
Za skupinu pro trvale udržitelný rozvoj Martiňáku
Jaroslav Šedivý

11.–17. 11. 2016
Plzeň | Dobřany | Domažlice | Horšovský Týn | Přeštice

Rozhovor s programovým ředitelem festivalu Michalem Šaškem
(sam) Již podeváté proběhne letos na podzim Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2016. Za filmovými
projekcemi mohou návštěvníci putovat do Horšovského Týna, Domažlic, Přeštic, Dobřan a Plzně. „Letošní ročník bude probíhat od
pátku 11. listopadu do čtvrtka 17. listopadu a pro návštěvníky máme přichystáno hned několik novinek,“ informuje programový
ředitel festivalu Michal Šašek.
Především bych rád upozornil na zcela novou soutěžní sekci
celovečerních animovaných filmů. Diváci se mohou těšit na
oblíbené Mumínky nebo na skvělou animaci z filmařské dílny
Tima Burtona. V Plzni rozšiřujeme filmový program do areálu
DEPO 2015, kde se uskuteční dopolední projekce pro studenty
středních a vysokých škol. Právě zde budeme promítat skvělý
americko-německý nezávislý film Morris from America, který
získal v letošním roce ocenění v Sundance. Od neděle do úterý
mohou příznivci kvalitních filmů zavítat do plzeňského Dominik
Café, kde bude promítnut například i belgicko-francouzský film
Příběh Fanny (Fanny´s Journey). Pro návštěvníky máme dále
přichystanou jednu skutečně speciální projekci. Ve středu 16.
listopadu uvedeme ve světové premiéře dlouho očekávaný druhý
díl pohádky Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Snad se nám podaří
získat na tuto událost i některého z herců.
Michal Šašek (vpravo) s ředitelem polského festivalu pro děti
a mladé publikum Ale Kino!, režisérem a členem odborné poroty
v roce 2015, Jersym Moskowiczem (vlevo).
Juniorfest si prošel pouhými osmi ročníky a přesto předstihl
ve své kvalitě obsazením a organizací mnohé starší festivaly
a v současnosti je druhým největším filmovým festivalem
pro děti a mládež v České republice. Co spatřujete za tímto
úspěchem?
Především celoroční nasazení nejužšího týmu a zájem nových
lidí s námi spolupracovat. Právě náhled těchto lidí zvenčí přináší
důležité podněty jak festival neustále posouvat a zatraktivňovat.
Myslím si, že dnes jsme na maximu možného. Festival se rozrostl
z Horšovského Týna, kde jsme začínali v roce 2008, do pěti měst
včetně Plzně. Na začátku byla kolekce 15-20 promítaných filmů
a dnes se blížíme k padesátce. U projekcí samotných toto číslo
vzrostlo několikanásobně. V letošním roce překročíme stovku.
Bez nasazení organizačního týmu by to šlo jen stěží. Největším
problémem jsou finanční prostředky z privátní sféry. Naopak
je nutné neustále děkovat všem pěti samosprávám, v nichž se
festival koná, a samozřejmě Plzeňskému kraji, bez kterého by
festival již dávno nebyl.
V loňském roce se Juniorfestu podařilo prolomit hranici
11 000 návštěvníků. Na co byste je nalákal v letošním roce?

Na festivalu bude uvedeno zhruba 50 snímků z celé Evropy,
na které z nich byste rád upozornil?
V letošním roce jsem si splnil sen. Podařilo se zakoupit práva
na trilogii o strašidlech ze Spessartu, která mě provázela celým
dětstvím. Tyto filmy uvedeme v dalších festivalových městech,
Horšovském Týně, Domažlicích, Přešticích a Dobřanech.
Velkou radost mi udělal nizozemský film Trollie, který se objeví
v soutěži pro děti, a samozřejmě nastartování již zmíněné
soutěže celovečerních animovaných filmů. Možná zde je na
místě poděkovat mé kolegyni Báře Černé, která s nápadem
přišla.
Festival každoročně hostí mnoho významných osobností
českého i zahraničního filmu. Můžete nám již některé
osobnosti prozradit?
No, na tuto otázku vždy nerad odpovídám. V tuto chvíli totiž
finalizujeme návštěvu jedné zahraniční hvězdy, která se objevila
v sérii o Harry Potterovi a nyní natáčí dva seriály pro Netflix. Tak
snad to vyjde. V letošním roce odměníme nejvyšším festivalovým
oceněním Zlatá rafička dramaturga Jiřího Chalupu, kterého široká
veřejnost zná jako dlouholetého moderátora Studia Kamarád,
a dále hereckou legendu Stanislava Zindulku. K předávání vždy
zveme jejich přátele a herecké kolegy. Doporučuji pravidelně
sledovat webové stránky a Facebook festivalu.
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Zlatá rafička poputuje k Jiřímu Chalupovi a Stanislavu Zindulkovi

(sam) Již patnáct osobností českého i světového filmu obdrželo nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička. „V letošním roce převezmou ocenění další dvě legendy české filmové a televizní tvorby – dramaturg
Jiří Chalupa a herec Stanislav Zindulka,“ informuje Judita Soukupová, ředitelka festivalu. Jiřího Chalupu si mnozí pamatují
jako moderátora původního Studia Kamarád. V současnosti se věnuje dramaturgii a scénáristice v České televizi, kde se zaměřuje
převážně na tvorbu pro děti. Stanislav Zindulka je český herec, který ztvárnil řadu divadelních a televizních rolí. Mezi jeho nejznámější patří například postava dědečka Josefa z filmu Báječná léta pod psa, postava Lorence z jednotlivých filmových sérií Básníků
nebo role praporčíka Turka z Četnických humoresek. K předání Zlatých rafiček dojde nejen za osobní účasti nositelů, ale také jejich
profesních kolegů a přátel.
Zlatá rafička je cena udělovaná spolkem JUNIORFEST z.s. Ocenění je každoročně předáváno významným českým a zahraničním
osobnostem za celoživotní tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež.

Městské kulturní středisko Dobřany
a Juniorfest, z.s.
vás zvou na výstavu

11.–17. 11. 2016 | DOBŘANY

OD FILMÁKU

Festivalová kavárna
2004

2016

K JUNIORFESTU
2.–18. listopadu 2016
Dobřanská galerie

mezinárodní ﬁlmový festival pro děti a mládež

sál Městského kulturního střediska Dobřany, náměstí T.G.M. 5

DRYADS – DÍVKY NEBREČÍ

ODNIKUD

PŘÍBĚH FANNY

Dryads – Girls Don´t Cry

From Nowhere

Fanny‘s Journey

13. 11. 2016 ve 20:00 hodin

14. 11. 2016 ve 20:00 hodin

15. 11. 2016 ve 20:00 hodin

Norsko / 2015 / 88 minut / doporučená přístupnost

USA / 2016 / 89 minut / doporučená přístupnost

Belgie, Francie / 2016 / 94 minut / doporučená

14+ / titulky / režie: Sten Hellevig / 60 Kč

14+ / titulky / režie: Matthew Newton / 60 Kč

přístupnost 12+ / titulky / režie: Lola Doillon / 60 Kč

Mladá Hilda je znuděná jednotvárným
příměstským životem. Nový impulz do
života získá až po přesunu party mladých

Tři ilegální imigranti, dvě dívky a chlapec
se v Bronxu snaží dokončit střední školu
a zažádat o politický azyl. Hrdinové bo-

Je rok 1943 a Evropou zmítá 2. světová válka. Fanny a její dvě sestry se spolu s dalšími
židovskými dětmi skrývají v centrální Fran-

hudebníků do rozpadajícího se starého
domu v sousedství. Následně propadne

jují s předsudky a stereotypními názory
okolí a zatímco ostatní američtí teenageři

cii. Zdánlivý klid netrvá dlouho, dočasný
azyl se stává nebezpečným a děti jsou nu-

kouzlu jejich charismatické zpěvačky,
díky níž zjistí, že být v pohodě má svou

prožívají své první lásky, oni předčasně
dospívají a jsou konfrontováni s nekompro-

ceny se vydat do relativně klidné italské
zóny. Fanny se stává hlavou celé skupiny

jedinečnou cenu.

misní autoritou zástupců establishmentu.

a osud ostatních je v jejích rukou...
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mezinárodní ﬁlmový festival pro děti a mládež
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9. ročník
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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN

Hlavní partneři:

Za výrazné podpory:

'REĚDQ\

Hlavní mediální partner:
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Hlavní rozhlasový partner:

Doprava hostů:

Mediální partneři:

Přepravce filmů:

mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
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11.–17. 11. 2016 | DOBŘANY

5+

NI

ORFE
ST

POJAR DĚTEM

JU

DOPROVODNÉ AKCE

10+

KRÁLOVÉ HOR

16. 11. 2016 ve 16:00 hodin

16. 11. 2016 ve 18:00 hodin

Česká republika | 2016 | 68’ | české znění | 60 Kč

Rakousko | 2015 | 97’ | český dabing | 60 Kč

NI

Mládě orla je vyhozeno z hnízda a tím odsouzeno
k smrti. Chlapec Lucas nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec uzavřel do sebe
a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě
dohromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho
Abel. Tajně se o něj stará a krmí ho.

T

U

J

Pásmo animovaných filmů Břetislava Pojara, který
je znám především jako tvůrce populárních seriálů
Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka.
Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel
v posledních letech svého života.

ORF

ES

FILMOVÝ MARATON

FILMOVÁ VÝCHOVA NÁRODNÍHO
FILMOVÉHO ARCHIVU – CHACHA
CHICHI

ZNÁŠ DOBŘANY?

DEN S ČESKOU TELEVIZÍ

12. 11. 2016 v 8:30 hodin | náměstí T.G.M.

14. 11. 2016 ve 12:00 hodin | náměstí T.G.M.

11. 11. 2016 v 10:00 hodin | Káčko

90 minut | zdarma

240 minut | zdarma

120 minut | 60 Kč

Úkolem detektivní hry na motivy geocachingu je

Setkání nejen s pořady a moderátory ČT:D, ale také

najít podle upravených fotografií šest míst ve městě

s oblíbenými postavičkami Studia Kamarád, které

Chceme vám představit postavy filmové grotesky,

Dobřany a zakreslit symbol, který na pozici naleznete.

letos slaví kulaté narozeniny. Součástí odpoledne bu-

chceme se s vámi zasmát v kině, ale hlavně se ch-

Pro ty, kteří nejsou místní, budou u každé fotografie

dou atraktivní soutěže a pracovní dílny.

ceme naučit vytvářet vtipné situace. Umíte naschvál

k dispozici pomocné, orientační GPS souřadnice. Cíl

zakopnout nebo se zamotat do vlastních končetin?

bude u Kina Káčko, kde můžete zajít na navazující

Po projekci proběhne pohybová grotesková dílna!

promítání vybraného filmu.

LOUTKOHERECKÁ REVUE
NA KOUZELNÉM PALOUČKU

JAK SE DĚLÁ FILM:
FILMOVÉ MASKY

14. 11. 2016 ve 14:00 hodin | Káčko

15. 11. 2016 ve 13:00 hodin | Festivalová kavárna

JAK SE DĚLÁ FILM:
DABINGOVÁ DÍLNA
S OLGOU WALLÓ

(sál MKS Dobřany, náměstí T.G.M. 5)

16. 11. 2016 v 9:00 hodin | Festivalová kavárna

Permanentka na celý maraton za 240 Kč.

8+

12+

12+

HOSPODA VE SPESSARTU

MIKROB A GASOIL

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

16. 11. 2016 ve 20:00 hodin

16. 11. 2016 ve 22:00 hodin

17. 11. 2016 v 0:01 hodin (z 16. 11. na 17. 11.)

Německo | 1958 | 99’ | český dabing | 60 Kč

Francie | 2015 | 103’ | české titulky | 60 Kč

Velký Británie, USA | 2016 | 133’ | český dabing | 130 Kč

Hudební komedie o statečné komtesce Franzisce, která
ze spárů loupežníků unikla převlečená za tovaryše.
A když zjistila, že její lakomý otec není ochoten pro
tovaryše, se kterým si vyměnila šaty, upustit měďák,
vydá se ho zachránit. V loupežnickém hnízdě se stane
pomocníkem mladého a pohledného náčelníka…

Drobný Mikrob a vynalézavý Gasoil jsou tak trochu
nenápadní a přehlížení teenageři. Vyhlídka, že dva
měsíce prázdnin prožijí se svými rodinami, je pranic
neláká. Jak ale uniknout před nudnou rutinou? Třeba
tak, že postavíte neortodoxní vozidlo a v něm zamíříte
na netradiční dobrodružný road trip po Francii.

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým
záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská
sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem
světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu
nebezpečná) uniknou z kufříku?

60 minut | 60 Kč

(sál MKS Dobřany, náměstí T.G.M. 5)

120 minut | 60 Kč

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den.

360 minut (2 bloky á 180 minut s přestávkou) | 60 Kč

Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat,

V pracovní dílně Vás maskéři české filmové pohádky

bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném

Řachanda seznámí s tím, jak se vypořádali s náročným

V rámci pracovní dílny legenda českého dabingu

paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice,

maskérským úkolem.

Olga Walló nastuduje a předabuje s dětmi scénu

kamarádi žabáci Kvik a Kvak a na palouček zavítají
kamarádi Jů a Hele.

z oblíbeného francouzského filmu Asterix a Obelix.

mezinárodní ﬁlmový festival pro děti a mládež

11.–17. 11. 2016
PÁTEK 11. 11. 2016

ÚTERÝ 15. 11. 2016

08:00

08:00

10:00

18:00

Kino Káčko
MUMÍNCI NA RIVIÉŘE
(Finsko, Francie / 2014 / 76 minut / doporučeno od 7 let /
překlad do sálu / 60 Kč)
Kino Káčko
FILMOVÁ VÝCHOVA NÁRODNÍHO
FILMOVÉHO ARCHIVU – CHACHA
CHICHI
Umíte naschvál zakopnout nebo se zamotat do vlastních
končetin? Těšte se na pohybovou groteskovou dílnu! / 60 Kč
Kino Káčko
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
9. ROČNÍKU MFF JUNIORFEST 2016
Slavnostní zahájení bude opět v režii dětí z Dobřan, které si
připravily nejedno překvapení. / 60 Kč

SOBOTA 12. 11. 2016

DOBŘANY

08:30
10:00

15:00

Náměstí T.G.M.
ZNÁŠ DOBŘANY?
Detektivní hra na motivy geocachingu. / ZDARMA
Kino Káčko
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
(Německo, Švýcarsko / 2015 / 105 minut / doporučeno od
6 let / český dabing / 60 Kč)
Kino Káčko
AKCE ARKTIDA
(Norsko / 2014 / 87 minut / doporučeno od 8 let / český
dabing / 60 Kč)

10:00

13:00

13:30

17:00

20:00

STŘEDA 16. 11. 2016
08:00

NEDĚLE 13. 11. 2016
10:00

15:00

20:00

Kino Káčko
UKVÁKANÉ PRÁZDNINY
(Rusko / 2016 / 81 minut / doporučeno od 7 let / překlad do
sálu / 60 Kč)
Kino Káčko
FOTBALOVÁ PARTA – LEGENDA ŽIJE!
(Německo / 2016 / 100 minut / doporučeno od 6 let /
překlad do sálu / 60 Kč)
Festivalová kavárna* DRYADS – DÍVKY NEBREČÍ
(Norsko / 2015 / 88 minut / doporučeno od 14 let / české
titulky / 60 Kč)

09:00

10:00

16:30

PONDĚLÍ 14. 11. 2016
08:00

10:00

12:00

14:00

17:00

20:00

Kino Káčko
TLAPKA
(Maďarsko / 2015 / 92 minut / doporučeno od 6 let / překlad
do sálu / 60 Kč)
Kino Káčko
ROSA & DARA A JEJICH VELKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
(Česká republika / 2015 / 62 minut / doporučeno od 5 let /
české znění / 60 Kč)
Náměstí T.G.M.
DEN S ČESKOU TELEVIZÍ
Setkání s oblíbenými postavičkami Studia Kamarád. Součástí
odpoledne budou soutěže a pracovní dílny. / ZDARMA
Kino Káčko
LOUTKOHERECKÁ REVUE
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Na pohádkový palouček zavítají i kamarádi Jů a Hele. / 60 Kč
Kino Káčko
HÖRDUR
(Německo / 2015 / 84 minut / doporučeno od 12 let /
překlad do sálu / 60 Kč)
Festivalová kavárna* ODNIKUD
(USA / 2016 / 89 minut / doporučeno od 14 let / české titulky / 60 Kč)

Kino Káčko
TROLLIE
(Nizozemí / 2016 / 86 minut / doporučeno od 7 let / překlad
do sálu / 60 Kč)
Kino Káčko
HŘIŠTĚ
(Rusko / 2015 / 104 minut / doporučeno od 12 let / překlad
do sálu / 60 Kč)
Festivalová kavárna* JAK SE DĚLÁ FILM:
MASKY VE FILMU
Jak se dělaly masky k ﬁlmu Řachanda. / 60 Kč
Kino Káčko
TSATSIKI, TATÍNEK A OLIVOVÁ
VÁLKA
(Švédsko / 2015 / 91 minut / doporučeno od 10 let / překlad
do sálu / 60 Kč)
Kino Káčko
PIRÁTI SILNIC
(Finsko / 2015 / 84 minut / doporučeno od 8 let / překlad do
sálu / 60 Kč)
Festivalová kavárna* PŘÍBĚH FANNY
(Belgie, Francie / 2016 / 94 minut / doporučeno od 12 let /
české titulky / 60 Kč)

18:00

20:00

22:00

Kino Káčko
ABULELE
(Izrael / 2016 / 96 minut / doporučeno od 9 let / překlad do
sálu / 60 Kč)
Festivalová kavárna* JAK SE DĚLÁ FILM: DABINGOVÁ
DÍLNA S OLGOU WALLÓ
Legenda českého dabingu v rámci pracovní dílny nastuduje
a předabuje s dětmi scénu z ﬁlmu Asterix a Obelix. / 60 Kč
Kino Káčko
OFFLINE
(Německo / 2016 / 87 minut / doporučeno od 11 let / překlad
do sálu / 60 Kč)
FILMOVÝ MARATON
Kino Káčko
POJAR DĚTEM
(Česká republika / 2016 / 68 minut / doporučeno od 5 let /
české znění / 50 Kč)
Kino Káčko
KRÁLOVÉ HOR
(Rakousko / 2015 / 97 minut / doporučeno od 10 let / český
dabing / 60 Kč)
Kino Káčko
HOSPODA VE SPESSARTU
(Německo / 1958 / 99 minut / doporučeno od 8 let / český
dabing / 60 Kč)
Kino Káčko
MIKROB A GASOIL
(Francie / 2015 / 103 minut / doporučeno od 12 let / české
titulky / 60 Kč)

ČTVRTEK 17. 11. 2016
00:01

Kino Káčko

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE
NAJÍT
(Velká Británie, USA / 2016 / 133 minut / doporučeno od
12 let / český dabing / 130 Kč)

* Festivalová kavárna – sál Městského kulturního střediska Dobřany,
náměstí T.G.M. 5

Předprodej vstupenek: www.juniorfest.cz, www.goout.cz

MFF JUNIORFEST

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rušná sezóna na Šlovickém vrchu

Foto: J. Jílek
Závěr vegetační sezóny na Šlovickém vrchu provázelo burácení
motorů. První zářijový víkend se na bývalé cvičiště po roce vrátila vojenská technika. Šest „bévépéček“ mělo za úkol v předem
vybraných trasách projíždět travní porosty, křoviny i bahnité
tůně. Cílem akce, která by se měla i v budoucnu periodicky opakovat, je vytvořit mozaiku různých stanovišť, od holé půdy, přes
suché trávníky, až po skupinky křovin i vyšších stromů. Jedině tak je možné zachovat vhodné prostředí pro život řady vzácných druhů rostlin i živočichů. Proto pojezdy obrněnců dotovala
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z programu POPFK.

vali. Offroady se spolu s vojenskou technikou zjevně zasloužily
také o obohacení místní květeny o nový významný druh, silně
ohrožený bělolist žlutavý. Jde o drobnou, nenápadnou rostlinu
z čeledi hvězdnicovitých, schopnou růstu pouze na narušených
otevřených ploškách, jaké vznikají třeba právě pojezdy vozidel
mimo cesty.
Na Šlovickém vrchu se toho samozřejmě dělo v průběhu
roku mnohem víc. V rámci péče o nově vyhlášenou evropsky
významnou lokalitu si vzaly část území do správy tři spolky.
Působí zde oddíl fourcrossu, motokrosový HEC klub a také OFF
klub, sdružující milovníky terénních aut. Členové spolků zde
mohou za předem domluvených podmínek provozovat své aktivity a zároveň mají za úkol pečovat o svěřené území z hlediska
udržování pořádku i ochrany přírody.
Kromě řady brigád, o kterých bylo psáno v květnových DL,
proběhla řada dalších, menších i větších akcí: na vrcholu kopce bylo vybudováno místo dalekého rozhledu (město Dobřany,
Dálniční stavby); byl proveden zevrubný botanický průzkum
(Západočeské muzeum v Plzni), zavěšeny budky pro pěvce (O.
Peksa) i dravce (P. Krákora), vytvořena naučná trasa s QR kódy
(Občanské sdružení Ametyst spolu se ZŠ Dobřany); proběhly
dvě veřejné přírodovědné exkurze (O. Peksa, J. Koptík). A pomalu se chystá projekt na pastvu polodivokých exmoorských poníků (spolupráce města Dobřany, Krajského úřadu, AOPK ČR
a nevládních organizací Juniperia a Česká krajina).
Všem, kteří se podíleli na zvelebování Šlovičáku, díky!
Pokud vás zajímá více, navštivte naše facebookové stránky
https://www.facebook.com/Slovicak/timeline.
Ondřej Peksa

Foto: O. Peksa
Druhou akcí, která proběhla zhruba měsíc po té předchozí,
bylo hromadné ježdění členů OFF klubu. V sobotu 1. října se
sjelo na 20 offroadů, aby předvedlo své dovednosti v terénu
a zároveň pomohlo přírodě. Jelikož auta nedisponují takovou
silou a vahou jako tanky, jejich hlavním úkolem bylo projíždět
menší i větší tůně. Jak se totiž ukázalo, nejen mezery v pásech
obrněnců, ale i vzorky v kolech a náběhy blatníků offroadů jsou
skvělým prostředkem pro přenos semen a vajíček vodních organismů (z tůně do tůně, při méně důkladném mytí i z lokality na lokalitu). Důležitým momentem je také „vyježdění“ vody
nebo vyházení bahna mimo tůně. Vajíčka listonohů letních totiž
potřebují pro svůj správný vývoj období vyschnutí. V letošním
roce jsme mohli krásně pozorovat pozitivní výsledek tohoto
snažení – na zářijové exkurzi pro veřejnost jsme viděli desítky
listonohů v tůni, kde se v předchozích letech vůbec nevyskyto-
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Rybáři

Houpací lávka

V neděli po prvních volbách jsem chtěl
zkusit chytat na brambor, ale manželka je
všechny rozmačkala na kaši. „Tak si vezmi
bábovku!“ Pro legraci jsem si ukrojil plátek, okousal okraje a hnědou náplň a ze zbytku umačkal těsto.
Nejprve jsem ale chytal na rybičku. Prošel jsem úsek od mostu
až k betonové lávce, ale ulovil jsem jen dvě malé štiky. Již jsem
to chtěl vzdát, ale nakonec jsem ještě zajel pod Kraftu. Rozmačkal jsem starý rohlík s vodou na těsto a provnadil místo lovu.
Za chvíli mi začaly brát malé podoustve. Když jsem jich několik chytil, vzpomněl jsem si na kousek těsta z bábovky. Vybalil
jsem druhý prut a namačkal kousek těsta na háček. Krásně mi
po něm voněly prsty. Snad bude vonět i rybám. Po nahození
jsem prut položil jen tak přes tašku a dál se bavil chytáním
podouství. Náhle se prut s bábovkou prudce ohnul a proklouzla
brzda navijáku. Rychle jsem po něm hmátl a přisekl. Silný tah
dával tušit kapra. Byl to pěkný šupináč 45 cm. Nastražil jsem
znovu kousek bábovky a nahodil. Netrvalo pět minut a prut se
zase ohnul. Počáteční nápor byl sice pěkný, ale potom již tah
nebyl tak silný. Tentokrát to byl kapřík těsně pod míru. Bábovka kaprům očividně chutnala. Protože se již šeřilo a neměl jsem
baterku, sbalil jsem pruty a spokojeně jel domů.
V sobotu 15. 10. se lovil Montajch. Já se nezúčastnil, protože
jsem byl ve volební komisi. Ale údajně se lovilo i dost kaprů
přes 40 cm, kteří byli vysazeni do řeky. V neděli jsem vyrazil
brzy ráno nad jez u školy. Když jsem ale hodinu neviděl zabrat,
přemístil jsem se nad jez u budky. Tam jsem ulovil dva kapry 42 a 43 cm, tři menší jsem pouštěl. V pondělí jsem jel až
kvečeru. Po vodě plulo lupení a znepříjemňovalo lov na splávek.
Stejně se již stmívalo, a tak jsem splávky vyměnil za policajty.
Po chvíli jeden popojel nahoru. Myslel jsem, že se za vlasec
chytilo lupeno. Když policajt znovu popojel, pro jistotu jsem
zasekl. A byl to kapr. Sice těsně pod míru, ale táhl jako velká
ryba. Ryby braly opatrně, pomalu, průvěs vytáhly nadvakrát
až natřikrát. Několik záběrů jsem minul, často mi ožrali rohlík podoustve a jelečkové. Nakonec jsem si odnesl kapry 42
a 44 cm, tři malé, 2 podoustve a jelečka jsem pustil. Pak jsem
tam byl ještě ve středu. To jsem dojížděl již za šera. Nad jezem
seděl kolega Jirka a měl již na břehu kapra 46 cm. Já šel zase
na své místo. Nahodil jsem a rovnou mezi očka zavěsil policajty. Ryby ten večer braly nádherně. Celkem jsem chytil dva kapry 45 a 42 cm, 8 menších, tři podoustve a jelečka. Když jsem
balil, bylo 21 hodin.
Děti z rybářského kroužku byly v září a říjnu asi třikrát na
Kotynce. Jednou jsem tam s nimi také byl a docela jsem se bavil.
Většinou měly slušné vybavení, proti mým starým, z několika
různých částí „slepovaným“ prutům a rozhrkaným navijákům
přímo špičkové. Z batohů vytahovaly kukuřici a různé speciální
nástrahy. Bylo vidět, že málo poslouchaly, co jsme jim hned
na začátku na schůzce v klubovně říkali. Např. že na takové
nástrahy se ryba musí naučit, lovné místo se musí nějaký den
ve stejnou dobu zakrmovat, při lovu na rohlík musí být rohlík
čerstvý, aby držel na háčku, a chce to mít s sebou ještě několik
starších, které se rozdrobí, umačkají s vodou na těsto, kuličky z něj se pak pohazují okolo splávku, čímž se ryby přilákají
k nástraze na udici. Jenom nalámat rohlík a naházet do vody je
špatné, kousky zůstanou plavat na hladině a proud nebo vítr je
odnesou pryč. Názorně jsem jim předvedl, že po zakrmení okolo
splávků se záběry brzy dostavily. Kroužek teď běžně navštěvovalo 8-12 dětí.
Vladislav Šefl

Velmi mě potěšil článek“Houpací lávka se dočká opravy“, uvedený v Dobřanských listech č. 9 ze září 2016.
Na tu lávku si pamatuji již od svých 3-4 let (nedávno mi bylo
65), kdy jsme po ní chodívali s rodiči téměř každou neděli za babi
a dědou do Nové Vsi. Používali ji horníci, kteří na šachtu docházeli z horní části Dobřan a nebo dojížděli vlaky na nádraží.
Lávka měla na obou stranách řeky nosnou konstrukci tvořenou stojkami a šikmými táhly z ocelových traverz, zakotvenou
do masivních betonových základů. Mezi stojkami byla přes řeku
natažena ocelová lana, nesoucí vlastní dřevěnou konstrukci lávky
se zábradlím. Na lávku se z každé strany vystupovalo po 5 nebo 6
dřevěných schůdcích. Při přecházení se lávka na lanech nádherně houpala, obzvláště když se jí trochu pomohlo kýváním nebo
poskakováním. Dalším a asi hlavním účelem lávky bylo umožnění kontroly a údržby trasy lanové dráhy, která vedla ze šachty
na nádraží a přecházela řeku kousek vedle lávky. Lanovka vedla
přes dřevěné věže se dvěma páry vodících kol, upevněných na
betonových patkách (ty jsou ještě vidět při výjezdu z Dobřan na
Šlovice nedaleko za posledním domkem vlevo a také v lese při
cestě od bývalé šachty do Nové Vsi). Často jsme se jako děti
houpaly na lávce a sledovaly, jak vozíky s hlasitým buch-buch,
buch-buch přejížděly svými závěsnými kladkami přes vodící kola
na věžích. Ze šachty na nádraží jezdily naložené uhlím, zpátky se
vracely prázdné. Od svých 15 let jsem často chodíval v noci na
ryby kousek nad lávku a pamatuji, jak přes ni chodili horníci na
noční směnu a po nich se další vraceli z odpolední. Ještě před
vojnou jsem přes ni běhával. Potom šla ale šachta do útlumu,
lanovka přestala jezdit a zchátralou lávku již nechtěli udržovat
a jednoho dne ji strhli. Tedy jen lana a dřevěnou konstrukci.
Betonové základy, ocelové stojky a táhla se zachovaly dodnes.
Po čase někdo natáhl mezi stojkami na jedné straně dvě ocelová lana nad sebou. Při troše odvahy bylo možno po spodním jít
a horního se držet rukama. Potom byla natažena lana i na druhé
straně, přes ně se položily palety a podlážky a provizorní lávka
byla na světě. Občané Dobřan ji pak začali hojně využívat při
procházkách okolo řeky. Za obnovení a následnou údržbu lávky
patří dík třem, čtyřem lidem, kteří si ale nepřáli být jmenováni.
Větší opravy se lávka dočkala asi před 15 lety, kdy se v okolí
Dobřan pořádal nějaký závod motocyklů a pořadatelé naplánovali trasu závodu přes lávku. Provedli tehdy důkladné zpevnění
lávky z fošen, aby motocykly mohly bezpečně přes lávku přejíždět. Od těch dob ale lávka postupně zase chátrala, ačkoliv ji
jeden z těch čtyř stále opravoval a udržuje ji dodnes. Největší
škody na ní páchají povodně. Nosná lana lávky totiž vedou přes
stávající betonové základy a vahou lávky je její střed prověšen
pod úroveň břehů. Při velkých vodách na ni narážejí plovoucí větve. Pamatuji, jak po jedné povodni byla lávka přetočená a zůstaly v jejích lanech zaklesnuty hromady větví a klacků. Dlouho se
přes ni nedalo chodit. Až zase ti dobrovolníci za velkého rizika
větve z lávky vyřezali a odstranili a lávku znovu opravili.
Ještě jako člen stavební komise jsem zakreslil stávající konstrukci a podal návrh na opravu lávky. Bylo mi ale sděleno, že
oprava by byla příliš drahá. Nyní se tedy našlo cenově přijatelné
řešení. Když jsem posuzoval dvě navržené varianty opravy nebo
spíše rekonstrukce lávky, přiklonil bych se spíše k variantě lávky
klenuté. U druhé varianty je vidět, že lávka bude prohnutá. V tom
případě by se musela zbudovat se schůdky jako ta původní, anebo
zřídit vysoké nájezdy tak, aby její nejnižší prověšená část byla alespoň 1 m nad úrovní břehů. Při povodních totiž plují po řece někdy
velké větve nebo i stromy, jejichž boční větve trčí nad vodu.
Vladislav Šefl
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Listopadové květy v přírodě jsou vzácné. Mohou
kvést pouze rostliny krátkého dne, jakými jsou
chryzantémy, tak příznačné svým názvem - listopadky. Pokud počasí dovolí, vysazujeme ještě růže
a také cibuloviny, které
nevyžadují k zakořenění delší dobu. Jsou to např. modřence,
snědky a cibulové kosatce. Keře růží přihrneme zeminou smíchanou s kompostem. Na jaře hrůbek rozhrneme a budeme mít
aspoň základní pohnojení keře. Růže před příchodem mrazíků
přihnojíme také síranem draselným v dávce 30g/m2 a superfosfátem rovněž 30g/m2 a přikryjeme chvojím. Také na skalce
chráníme choulostivější rostliny chvojím. Jehličňany a stálezelené listnaté keře občas zavlažíme. Likvidujeme uschlé letničky
i květiny z truhlíků, které nechceme, nebo nemůžeme uchovat.
Z balkonových květin přezimujeme zejména pelargonie a fuchsie, ale také oleandry, clivie a další. Nejvhodnější místo pro
jejich uchování je veranda nebo jakákoliv chladnější mísnost,
kde je dostatek světla a teplota se udrží i za silnějších mrazů
nad nulou. Ovocnáři sklízejí už jenom ty nejpozdnější ovocné
druhy a odrůdy. V mnoha školkách u zahradníků pokračuje
prodej stromků a keřů. Je dobré mít předem připravené vyhloubené jamky pro jejich výsadbu, dokud nezamrzne půda. Základní zásada pro úspěšné ujmutí: kořeny keře i stromku namočíme alespoň na půl dne do čisté vody, před vysazením kořeny
zkrátíme, po vysazení dbáme, aby výpěstky byly v zemi ve stejné úrovni, jako rostly ve školce, dobře je zalijeme a upevníme
k opěrnému kůlu. Je vhodné zabezpečit také kmínky mladých
stromků proti okusu zvěří. Maliník a keřové rybízy je potřeba
na trvalé stanoviště vysazovat asi o 5 cm hlouběji, než rostly ve
školce. Výhony sazenic přihrneme zemí do výše 15–20 cm, když
jsme předtím keře a stromky po výsadbě dostatečně zalili. Keře
a stromky přihnojujeme kompostem, podle potřeby doplněným
superfosfátem a draselným hnojivem.
Do odplevelených a slabě nakypřených záhonů jahod rozhodíme dobře vyzrálý kompost. Ovocnou část naší zahrádky je třeba
také pravidelně vápnit. K vápníku jako živině mají ovocné druhy
různé nároky. Nejvíce ho potřebují peckoviny mimo broskvoně,
vápníme je každým druhým rokem, středně ho požadují jádroviny a vyhovuje jim většinou tříletý cyklus vápnění. Kyselejší prostředí potřebuje drobné ovoce včetně jahodníku – tam vápníme
podle jeho obsahu tak za čtyři roky. Celý problém správného
vápnění je náročnější, ale v každém případě dělají chybu ti pěstitelé, kteří vápnění nevěnují žádnou pozornost. Vápnění provádíme ještě před zamrznutím půdy volným rozhozením mletého
dolomitického vápence nebo i páleného vápna v těžších půdách.
U mělce kořenících jabloní a hrušní na typových podnožích
neobrýváme ani nekypříme hluboko pásy nebo mísy okolo kmenů, abychom nepoškodili kořenové vlášení. Stačí nakypřit lehce
povrchovou vrstvu a nastlat mulčovací materiál, který nesmí být
příliš utužený a neprodyšný, ani nesmí sahat vysoko kolem kmene, aby neposkytoval útočiště pro hraboše. Všechno spadané listí
shrabujeme a kompostujeme, zvláště jabloní a hrušní, poprášené vápnem, abychom omezili zdroj strupovitosti. Je velká škoda
zbavovat se listí a trávy jako zdroje organické hmoty a posléze
humusu ukládáním do odpadních kontejnerů, nebo je dokonce
pálit. Sklizené ovoce uskladňujeme do dřevěných nebo plastových přepravek. Jablka pokládáme stopkou dolů nejvýše ve dvou

vrstvách na sobě, hrušky stopkou vzhůru či podélně. Uskladňujeme pouze zdravé, čisté ovoce. Pravidelně pak ovoce ve sklepě
kontrolujeme a třídíme, aby nám neplesnivělo. Za chladnějších
nocí otvíráme okno do sklepa a větráme, snažíme se tak snížit
teplotu ve skladovacích prostorách na 4 až 5°C a udržovat vzdušnou vlhkost na přijatelné úrovni. Za příznivého počasí před koncem listopadu u broskvoní provedeme postřik proti kadeřavosti
listů měďnatými nebo sirnatými přípravky – např. 0,6% Kuprikol
50, 5% Sulka nebo 0,6 % Champion 50 WP.
Zelináři mají stále ještě několik druhů zeleniny ke sklizni.
Pokud jsme nestihli sklidit ze záhonů mrkev, celer bulvový, zelí,
květák, kedlubny a brokolici, urychleně dokončíme jejich sklizeň, aby nedošlo k namrznutí konzumních částí. Kapusta kadeřavá a růžičková snášejí dobře nízké teploty, až -15°C, proto
s jejich sklizní spěchat nemusíme. Zrýt je třeba všechny volné
záhony na tzv. hrubou hroudu a zbavit se všech zbytků a plevelů. Je vhodné mít sestavený plán výsevů a výsadeb záhonů
s předstihem pro jaro a podle toho hnojit záhony organickými
hnojivy (chlévským hnojem nebo granulemi hnoje kravského či
koňského) rozhozením před rytím na podzim.
Také zeleninové záhony je třeba alespoň ob rok povápnit –
listopad je vhodná doba. Z nádrží, nádob a závlahových hadic
vypustíme či vylijeme vodu před příchodem mrazů. Kořenovou
a košťálovou zeleninu očistíme a vytřídíme před uskladněním.
Nemá smysl ukládat poškozené a nemocné kořeny mrkve, petržele a salátové řepy – snažíme se je co nejdřív spotřebovat
v kuchyni. Zdravé kořenové druhy ukládáme ve sklepě do beden
s čerstvým pískem nebo do polyetylénových sáčků, košťáloviny na police nebo do bedniček. Nezapomínáme na pravidelnou
kontrolu uložené zeleniny ve sklepích a dalších prostorách, zda
nepodlehla hnilobě, plísním apod. V chladničce vydrží plody
papriky maximálně dva týdny. Cibule nebo česnek do uzavřené
chladničky nepatří, protože jsou brzy napadeny plísní. Pokud
chceme mít čerstvou pažitku i v zimním období, vyryjeme celé
trsy, rozdělíme je, přesadíme do květináčů či truhlíků. Rostliny musí nejprve promrznout, samotné rychlení pak probíhá
na světlém místě u okna v mírně teplé místnosti. Zásobíme se
tak zelenou natí na celou zimu. Kořeny křenu sklízíme před
příchodem silnějších mrazů. Vyryjeme je, očistíme a uložíme svisle do vlhkého písku ve sklepě. Křen obsahuje značné
množství vitamínu C a řadu důležitých minerálních látek, které
zvyšují sekreci žaludečních šťáv. Slabší kořeny vytřídíme (asi
síly tužky), zakrátíme na 10 cm dlouhé řízky pro jarní výsadbu
a založíme přes zimu také do vlhkého písku.
Příjemný podzim na zahrádce přeje výbor ČZS
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Šneci z Dobřan se měří s republikou
Muži – 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA
Realizační tým: trenéři – V. Šlehofer st., Matoušek

V druhé nejvyšší soutěži v ČR se prozatím
náš tým sehrává. Střídavé výkony nás drží
uprostřed nesmírně vyrovnané tabulky. Stačí
jedno dvě zaváhání a hned jste na chvostu.
Platí to ale i naopak, jednou dvakrát vyhrajete a jste v bojích
o čelo. Soutěž o 18 týmech bude hodně zajímavá, neboť do play
off postoupí pouze osm nejlepších. Výhodou jsou domácí hřiště, ale bodovat musíte i venku, jinak do finálové části nemáte
šanci postoupit. Zejména výjezdy na Moravu jsou velmi náročné
a nic nelze podcenit. Jeden už máme za sebou, a to do Brna.
Sice jsme prohráli, ale výkon nebyl špatný. Bohužel se počítají
body… Na podzim nás čeká ještě daleká Opava a navíc přesun
v podvečerních sobotních hodinách tak, abychom v nedělním
utkání po pětisetkilometrové štrece byli důstojným soupeřem.
Naposledy náš mladý tým doma porazil Pardubice po parádním
výkonu 4:0 a v dalším domácím zápase pak znovu zvítězil 5:2
v derby s nedalekou Třemošnou. Stále je tedy o co hrát a my se
snažíme přistupovat ke všem zápasům stejně, což v praxi znamená, že jak doma, tak i venku.
Ještě bychom měli zmínit jednu velmi důležitou informaci. Na
konci přípravného období náš stadion v Dobřanech poctila svojí
návštěvou vycházející hvězda slavné hokejové NHL David Pastrňák, který na našem hřišti nastoupil „v hokejbalovém“ za ČR
U20. Všem přítomným aktérům našeho turnaje a i nepochybně
divákům ukázal, že je to opravdový sportovec. Neodmítl žádný
rozhovor, dětem a fanouškům se ochotně podepisoval. Věřme,
že se mu bude v dresu Bostonu Bruins v nejslavnější hokejové
soutěži na světě dařit a že mezi Šneky opět zavítá.

Dorost aktuálně vede extraligu skupiny A, která má 8 týmů.
I tady se dá říct, že soutěž je hodně vyrovnaná a že každý může
porazit každého. Naši kluci prozatím vše vyhráli a vydřeli, pouze
v jednom případě odešli poraženi. Po masivním odchodu loňského silného ročníku našich hráčů z Dobřan, kteří se stali mistry
ČR, jsme popravdě čekali i horší scénář, ale nespíme a kluci
makají. To je nesmírně důležitý fakt. V posledním aktualizovaném utkání porazili naši dorostenci Kladno 2:1 (22. 10.), když
výhru doslova vydřeli. První tři týmy z naší skupiny postoupí do
finálových bojů, kde je doplní zbylé tři týmy postupující z druhé,
rovněž osmičlenné skupiny B, která je složena z celků prioritně
moravských a z východních Čech.
Extraliga st. dorostu
1.

Snack Dobřany

7

6

0

0

1

23:15

18

2.

HBC Plzeň

6

5

0

0

1

44:7

15

3.

Kovodemont Most

7

5

0

0

2

41:10

15

4.

Blatná Datels

6

4

0

0

2

27:12

12

5.

ALPIQ Kladno

7

4

0

0

3

21:11

12

6.

Elba DDM Ústí n./L.

7

2

0

0

5

25:31

6

7.

HBC Zliv

7

1

0

0

6

5:29

3

8.

Wolves Chomutov

7

0

0

0

7

5:76

0

1. NHBL - muži
1.

TJ HBC Olymp J. Hradec

9

7

1

1

0

44:16

24

2.

SHC Opava

10

6

1

2

1

40:20

22

3.

SK Kometa Polička

10

6

1

2

1

34:20

22

4.

HbK Karviná

7

5

1

0

1

32:19

17

5.

HBC Nové Strašecí

9

5

1

0

3

27:20

17

6.

HbC Rondo Teplice

8

5

0

2

1

22:15

17

7.

SK Jihlava

10

5

0

1

4

24:23

16

8.

TJ Snack Dobřany

10

4

0

2

4

26:26

14

9.

SK Kelti Beroun

10

3

2

1

4

27:29

14

9

4

0

1

4

28:29

13

10.

HBC Pardubice Svítkov

11.

HC Jestřábi Přelouč

10

3

1

2

4

27:29

13

12.

HBC Tygři M. Boleslav

10

1

4

0

5

27:33

11

13.

Jungle Fever Kladno

10

2

2

1

5

20:28

11

14.

TJ Tatran Třemošná

9

3

1

0

5

19:28

11

15.

TJ Lokomotiva Č. Třebová

10

3

1

0

6

22:38

11

16.

HBK Bulldogs Brno

9

2

1

1

5

20:25

9

17.

HBC Chlumec n./C.

10

1

1

2

6

15:40

7

18.

HBC Plzeň-Litice

10

0

2

2

6

14:30

6

Starší dorost – Extraliga
Realizační tým: trenéři – V. Šlehofer st., Matoušek, trenér brankářů:
Marek
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St. dorost v extralize po výhře s Kladnem:
Zleva stojí: Kobr, Sloup, Zelenka, Michálek, Hrubý, Kovářík,
Málek a O. Šlehofer
Pod nimi zleva: Babor, Hájek, Fořt, trenéři: V. Šlehofer st.,
Matoušek, Truchlý
Ležící: Čapek
Starší žáci – mistrovství ČR, skupina Střed
Realizační tým: trenéři – V. Šlehofer mladší a Kodýtek

Do rolí trenérů jsme dosadili nové tváře, resp. hráče, kteří nastupují v mužské kategorii. Ve smyslu: Vychovej si svoje nástupce či spoluhráče. Je to změna a zatím funguje velmi
dobře. Všichni šlapou a i výsledky jsou pro náš klub milým
překvapením, vždyť se v těchto kategoriích od mužů až po žáky
měříme s republikou! Naposledy zvítězili kluci v Rakovníku 2:0
a mají zápas k dobru. Ovšem nepřechválit, zajíci se vždy počítají
až po honu.

SPORT
Mis. ČR – starší žáci, sk. Střed
1.

HBC Hostivař

8

7

0

1

0

48:17

22

2.

Kelti 2008

8

6

1

1

0

42:13

21

3.

HBC Prachatice

8

6

0

0

2

43:28

18

4.

HBC Plzeň

8

5

0

2

1

47:13

17

5.

Snack Dobřany

7

4

2

0

1

41:13

16

6.

Suchdol n./L.

8

4

0

0

4

28:22

12

7.

KOVO Praha

8

4

0

0

4

27:21

12

8.

Nové Strašecí

8

1

2

0

5

32:58

7

9.

Elba Ústí n./L.

8

2

0

0

6

16:50

6

10.

Rakovník

8

1

1

0

6

14:35

5

11.

Pedagog ČB

8

1

0

1

6

22:71

4

12.

ALPIQ Kladno

7

0

0

1

6

12:31

1

Dále zde máme v regionální soutěži mladší žáky, přípravku
s minipřípravkou.
Tady jsme zvolili realizační tým v sestavě Úbl, V. Šlehofer st.
a Duchek.
Zde na výsledky nehledíme a snažíme se vychovat hráče pro
starší, výše zmíněné kategorie, to je náš hlavní cíl.

Přípravka po turnaji v Třemošné:
Zleva: trenér Jakub Juráň, Patrik Poslední, Jan Šlehofer, Lukáš
Tichota, Matyáš Eichler a trenér Václav Šlehofer mladší
Pod nimi zleva: Erik Švamberk, Václav Hradský, Radek Plajner,
Ondřej Soukup
Ležící: Pavel Vajda
V regionu působí také dvě naše mužské rezervy. B-tým hraje
2. NHBL a C-tým krajskou ligu Západ, oba záložní týmy slouží
prioritně mužské jedničce, která je zmíněna nejvýše, tedy A-tým
mužů. V rezervách se pohybují prioritně mladí kluci, aby měli co
možná největší zápasovou zátěž, jsou doplněni o pár zkušených
hokejbalistů. Čili náš klub pracuje na mnoha frontách, a to vše
při celkem hodně velké hráčské základně, kterou nám navýšili
zejména nově příchozí přípravkáři s ještě mladšími dětmi.
Další informace hokejbalového klubu TJ Snack Dobřany
najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na klubových fb stránkách.
Václav Šlehofer, TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

TJ Dobřany – oddíl fourcrossu

Bikeři z Dobřan mají za sebou další sezonu. Pojďme se společně podívat, jaká byla. Začátek sezony se nesl v duchu příprav
areálu a tratí na Velkou cenu Dobřan, která se uskutečnila 21.22. 5. 2016. Dnes můžeme říct, že tento závod byl z celého seriálu nejlepší. Už jen díky počtu závodníků, který byl největší ze
všech závodů, a také díky kladným ohlasům samotných jezdců
a hodnocení ostatních pořadatelů. Novinkou byl letos závod dětí
na nově postaveném okruhu.
Samotným jezdcům se také dařilo.
V bikrosu Jarda Fejfar skončil ve své
kategorii cruiser 30+ na druhém místě v celkovém pořadí Českého poháru.
Na mistrovství republiky měl bohužel
smůlu. Z třetího místa spadl a skončil osmý. Jeho syn Matěj naopak jezdil
výborně a navíc jel dva závody v jeden
den. V kategorii cruiser mini si vybojoval druhé místo a v kategorii boys 1516 po bezchybné jízdě bere 3. místo.
Ve fourcrossu si veterán Michal
Brožík vybojoval postup do elitní
kategorie díky vyhraným závodům
na domácí půdě v Dobřanech a pak
také v Litoměřicích. V kategorii elit už
pár let závodí jeho bratr Tomáš, takže
příští rok uvidíme bratry Brožíky spolu v jedné kategorii. Tomáš
si ve vyrovnané konkurenci vedl také slušně, ale chybělo mu
štěstí. Bojoval o celkové umístění na stupních vítězů a o místo
v reprezentaci. Bohužel měl na letním soustředění v Rakousku
pád, při kterém si vykloubil rameno, a musel si dát od závodění pauzu. Tímto také přišel o místo v reprezentaci. Nejlepšího výsledku dosáhl ještě před úrazem na Světovém poháru
v Jablonci nad Nisou v polovině července. Ve světové konkurenci
vybojoval 7. místo a v celkovém pořadí světového poháru skončil
na 13. místě. V Českém poháru skončil celkově pátý. Tomáš se
věnuje ještě jedné disciplíně, a to sjezdu. Sjezdová sezona byla
zatím jeho nejlepší. V elitní kategorii jezdil vyrovnané výsledky
od osmého do dvanáctého místa a to mu dalo celkové 8. místo.
Letos však naposled díky věku v kategorii elit.
Sezona byla opravdu náročná. Nyní následuje pro bikery
zasloužený odpočinek. Ten nebude ale trvat dlouho, protože je
třeba se připravit na další sezonu. Zimní příprava začíná už za
pár týdnů. Uvidíte nás zase na jaře na Šlovickém vrchu a doufáme, že se náš kolektiv rozšíří o mladé naděje.
Tomáš Brožík
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Klub cestovatelů zahajuje svou
4. sezónu
Když jsme v roce 2013 začínali s Klubem cestovatelů, netušili
jsme, jaké popularity tato akce dosáhne. A to i přes to, že hlavními tvůrci programu jsou „pouze“ amatérští cestovatelé přímo
z našeho regionu. V průběhu tří let působení Klubu se o své cestovatelské zážitky podělilo formou fotografií, filmů a vyprávění již
několik desítek těch, kteří mají – jak se říká – toulavé boty.
Podívali jsme se s nimi do mnoha koutů světa, od Česka až
po Nový Zéland.
I v nadcházející sezóně se mohou příznivci cestování těšit na
nové zážitky z mnoha zemí. Kromě toho si budou moci opět
zasoutěžit prostřednictvím originálního AZ kvízu, který je zaměřen na otázky spojené s cestováním.
Chceme touto cestou pozvat všechny, které cestování zajímá,
a zejména ty z vás, kteří se chtějí o své cestovatelské zážitky podělit s ostatními a současně ukázat, co na svých cestách zažili.
Cestovatelské večery budou probíhat v příjemném prostředí
sportovního klubu Tenisové haly v Dobřanech, a to každý druhý
čtvrtek od 19:00 hod. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.

ciplínách vypadl z dalšího klání také M. Kalina a o medaile tak
bojovala šestice závodníků v disciplíně HOT SAW, v níž závodníci musí odříznout 3 kotouče z ležícího kmene v co nejkratším čase s extrémně ostrou pilou. Z „našich“ si nejlépe vedl
Z. Maťha z Oseka u Rokycan, ale jeho bodová ztráta z předchozích disciplín byla tak velká, že se nedostal na stupně vítězů
a obsadil 5. místo. Lépe se dařilo J. Kamírovi, který skončil na
krásném 4. místě, což znamená také nominaci na mistrovství
světa družstev, které proběhne 11.-12. 11. 2016 ve Stuttgartu.
Mezi 5 nominovanými závodníky je taká Z. Maťha.
Příznivci tohoto sportu mohou klání sledovat online na www.
STIHL.cz v přímém přenosu a všichni ostatní mohou alespoň
držet palce.

K & F Dance Dobřany

Termíny schůzek:
2016: 17. 11., 1. 12., 15. 12.
2017: 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2. 9. 3., 23. 3., 6. 4.
Programová náplň jednotlivých setkání bude upřesněna na
první schůzce 17. 11. 2016.
Vladimír Tomášek

Úspěch dobřanských dřevorubců
v Liberci

(pami) Po 9 kvalifikačních závodech v dřevorubeckém sportu
STIHL TIMBERSPORTS skončila letošní sezona. Jejím vyvrcholením bylo mistrovství ČR, které proběhlo 2. 10. 2016 v Liberci, kam se nominovalo 12 nejlepších dřevorubců s nejlepšími
výsledky, aby poměřili své výkony. Byli jsme rádi, že mezi nimi
byli 4 zástupci z Plzeňského kraje, jmenovitě 12. nominovaný
Václav Langmajer, 4. nominovaný Zdeněk Maťha, z 3. místa
postoupil Dobřaňák Martin Kalina a z 2. místa rovněž Dobřaňák
Jan Kamír.
Závod probíhal za velké podpory vysokého počtu diváků tak,
že po 3 disciplínách skončili 4 závodníci s nejnižším počtem
bodů, mezi nimi bohužel i V. Langmajer. Po dalších dvou dis-
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Jak již název napovídá, tato taneční skupina pod vedením
Karolíny Fišerové má za sebou první ostré soutěžní vystoupení. Soutěž se konala v sobotu 22. 10. 2016 v kulturním domě
v Klatovech.
Pojďme ale pěkně od začátku. Zhruba před třemi roky se
Karolíně zrodil v hlavě nápad založit taneční kroužek pro děti
a mládež. O kroužek byl tehdy značný zájem, a proto byl rozdělen na dvě věkové skupiny. Převážná většina chodila ještě
na základní školu, a tak rozdělení bylo jednoduché. Na první
a druhý stupeň. Po první sezoně zkoušení sestav, tančení, ale
také fyzické přípravy zůstalo deset nejsilnějších a přišlo na řadu
první vystoupení na Sportovním bále v Dobřanech. Následovaly
další bály a skupina se dostala do podvědomí občanů. Po další
sezoně vystupování, kdy si je dobřanské spolky samy zvaly na
své akce, přišel další nápad, zkusit svůj um na taneční soutěži.
Do této doby to byla pro děvčata myšlenka zcela nereálná. Avšak
nic není nemožné! Děvčata se pod vedením zkušené lektorky ještě více semkla a vzala tuto výzvu zcela vážně. Tréninky dvakrát
týdně se staly samozřejmostí. Mnozí si možná myslí, že tancování
je pohodový sport, ale opak je pravdou. Představte si třeba čtyřminutový běh ve sprintu. Pro svou kvalitní přípravu měla děvčata
i soustředění, které bylo podpořeno Grantovým dotačním titulem
města Dobřany 2016, za což patří městu velké díky!
A jaký byl tedy výsledek jejich snažení? Dívky z K&F Dance
si vytančily na jejich první soutěži v kategorii plesové formace
krásné druhé místo!
Děvčata nebudou spát na vavřínech, v polovině listopadu
jedou na další soutěž do Písku a příští rok v březnu je čeká
soutěž v Chebu, kde budou bojovat o postup na mistrovství
republiky!
Tomáš Brožík
Držte jim palce!			

TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
5. listopadu
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Odjedeme vlakem v 6,41 hod./z Plzně v 7,10 hod./
do České Kubice.
Varianta A. Půjdeme po červené tz. k Zelené chýši
a po žluté k České studánce. Po ceremoniálu půjdeme přes Pec pod
Čerchovem do Chodova, kde je cíl. Délka vycházky 12 km. Stoupání 589, klesání 640 m. Vlak zpět v 16,11 hod. Vedoucí Luboš Kučera. Varianta B. Po modré tz. na Čertův kámen a Babylon, dále po
červené tz. na Dmout – bývalá hájovna, kde přejdeme na zelenou
tz., která nás dovede přes Vavřineček do Domažlic. Délka vycházky
12 km. Vlak zpět v 16,29 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
8. listopadu
KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ OKRUH
Odjedeme vlakem v 8,29 hod. do Klatov. Povede nás městský okruh
po historii Klatov. Na závěr navštívíme čajovnu. Délka vycházky
10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. listopadu
PŘES DOLNÍ LUKAVICI DO PŘEŠTIC
Odjedeme vlakem v 8,29 do Chlumčan. Půjdeme Hájem do Horní
Lukavice, přes židovský hřbitov do Dolní Lukavice. Cesta směrem
na Krasavce nás dovede na červenou tz., po které dojdeme do Střížova. Zde přejdeme na naučnou stezku /NS/ a po ní přes Ticholovec,
kapličku sv. Anny do Příchovic a Přeštic. Délka vycházky 16 km.
Stoupání 245, klesání 238 m. Vedoucí Karel Bohmann.
15. listopadu
DO STŘÍBRA KOLEM ŘEKY MŽE
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. /z Plzně v 9,05 hod./do Pňovan
žst. Půjdeme kolem řeky po CS č. 37, kolem Válečkova mlýna na
červenou tz., která nás povede přes Vranov, kolem štoly Amálie
a Michael do Stříbra. Délka vycházky 11 km. Stoupání 280, klesání 299 m. Odjezdy zpět: 15,12 R Pendolino, 14,31 SP. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

koná Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje. Délky vycházky
13 km. Stoupání 468, klesání 296 m. BUS zpět v 17,08, Všeruby
17,42, Plzeň CAN 18,30 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.
29. listopadu
Z PLZNĚ – NOVÉ HOSPODY DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. do Plzně. MHD na Novou Hospodu.
Povede nás zelená tz. přes Valchu, Novou Ves do Dobřan. Délka
vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
		
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za
každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB. Bližší informace lub.kucera.t@seznam.cz. Těší se
na Vás vedoucí vycházek.

Podzimní Šumavou
Že je Šumava krásná, o tom není třeba nikoho přesvědčovat.
Proto tam v rámci našich vycházek častokráte zavítáme. Zatím
jsme uskutečnili dvě podzimní vycházky. První 11. října ze Zelené Lhoty do Nýrska a druhou 18. října z Kašperských Hor na
hrad Kašperk a do Nezdic na Šumavě.
Po příjezdu do Zelené Lhoty jsme se dali po zelené tur. zn., která nás dovedla ke Kollerovu kostelu. Zde stojí za zmínku velmi
pěkně opravený kostel spolu s přilehlým hřbitovem. Dále jsme
prošli křížovou cestu, přešli jsme na naučnou stezku, která nás
dovedla k Hamerskému dvoru. Naše cesta pokračovala po žluté tur. zn. kolem přehrady Nýrsko, přes hráz a Starou Lhotu
do Nýrska. V Nýrsku jsme se zastavili u lesního divadla, přešli
jsme do sportovního areálu, kde jsme poobědvali, a v 16 hodin
odjeli domů do Dobřan.

19. listopadu
PODZIMNÍ POCHOD
Sejdeme se v 8,00 hod. u kruháku. Půjdeme do Vstiše podél řeky,
nebo po silnici, dle počasí. Dále kolem Vachtlova mlýna, Metálky
do Mantova a Chotěšova, kde je cíl. Zpět se vydáme polní cestou
po levém břehu řeky Radbuzy, odbočíme ze silnice před mostem
přes řeku k betonové lávce do Vstiše a Dobřan. Délka vycházky
13 km. Vedoucí Luboš Kučera.
22. listopadu
CESTOU KE KRÁLI SMRKŮ
Odjedeme vlakem v 6,12 hod./z Plzně v 7,00 hod./ do Valy u Mariánských Lázní. Půjdeme po Euregio Egrensis cestě, ze které odbočíme k Myšímu pramenu, k Hájenskému pramenu, dojdeme do
Aleje Svobody, vystoupáme ke Králi smrků, vrátíme se a dojdeme
k hájovně Valy. Zde přejdeme na modrou tz., která nás dovede do
Mariánských Lázní. Délka vycházky 11 km. Stoupání 200, klesání
169 m. Vlak zpět v 13,50 os., 15,04 PE., 16,55 R. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
26. listopadu
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,16 hod./ do Plas. Půjdeme po NS do Loman, Lomničky, Dolní Bělé a Horní Bělé, kde se

Druhá vycházka byla zaměřena na Kašperskohorsko. Po příjezdu do Kašperských Hor jsme si nejprve prohlédli město, navštívili informační středisko a pak se vydali na pochod. Čekal
nás velmi dlouhý a namáhavý výstup na hrad Kašperk. Ten
jsme si zpříjemnili hledáním hub, což se nám dařilo. Po výstupu jsme došli na hradní nádvoří a dopřáli si malé občerstvení. Po prohlídce hradu jsme pokračovali v pochodu přes obec
Nezdice na Šumavě do Strašína. Příjemně nás překvapila obec
Nezdice, která je velmi pěkně upravená, září čistotou a malebností. Zvláště nás upoutal jeden dům, ve kterém je umístěna
pekárna. Tu lze navštívit kdykoli, ale chléb se peče pouze ve
vyhrazených dnech, takže jsme neochutnali. Další cesta nás
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vedla po silnici do obce Strašín, jehož dominantou je kostel
zasvěcený Panně Marii. V areálu tohoto svatostánku je kaple sv.
Marie spolu se zvláštním kamenem, na kterém lze nalézt otisky
nohou sv. Marie. Pak následovala prohlídka obce, bohužel bez
možnosti občerstvení. V 15 hodin jsme odjeli autobusem přes
Kašperské Hory do Sušice a přesedli na vlak, který nás dovezl
domů do Dobřan.

Byli bychom rádi, kdyby více občanů z Dobřan s námi putovalo po krásách naší vlasti.
Jindřich Šmatlák

Hangár 3 se podruhé otevřel veřejnosti

1. 10. 2016 byl letos podruhé a zároveň naposledy otevřen
Hangár 3, ve kterém sídlí ClassicTrainers, pro veřejnost. Na
první říjnový den jsme připravili malou výstavu o historii 5. stíhacího leteckého pluku, naše letadla jsme doplnili figurínami,
které jsme oblékli do originální výstroje RAF z druhé světové
války, a jako host dne přiletěla LockheedElectra 10 ze sbírky
našich kamarádů z Leteckého muzea na Točné. Den se velice
vydařil a hangár navštívilo dle našeho odhadu 400-450 návštěvníků. Jsme velmi rádi, že ve velkém počtu byly zastoupeny
rodiny s dětmi. Mezi vzácnými hosty byli i starostové okolních
obcí. Další den Hangáru 3 plánujeme na jaro 2017 a chystáme mnoho překvapení! Děkujeme všem za návštěvu, a pokud si
myslíte, že pro Vás můžeme něco vylepšit, tak nám to napište!
Jiří Horák
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Exkurze na židovský hřbitov
i rozhlasová laboratoř. Nejen takový je
plzeňský Týden vědy a techniky AV ČR.

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice.
Letošní, šestnáctý ročník se
uskuteční od 1. do 13. listopadu
2016 a ponese se v duchu motta „Za hranice známého“. Připraveno je na 600 akcí po celé
republice: přednášky, výstavy,
dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké
kavárny a mnohé další aktivity
napříč všemi vědeckými obory.
V Plzeňském kraji se uskuteční
přes dvacet akcí.
Zajímavé přednášky z historie se konají ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni. Doporučujeme například
přednášku Oběti Osvětimi a popírači holocaustu Vojtěcha Kyncla, která proběhne 7. listopadu. Zúčastní se jí a promluví na ní
i pamětnice, která byla v tomto koncentračním táboře vězněna
a hrůzy v Osvětimi přežila. Druhá část se bude zabývat přístupem evropských států k připomínání holocaustu a genocidy.
Za astronomií se můžete vydat na plzeňské gymnázium na
Mikulášském náměstí. Na přednáškách Oty Kéhara se například
dozvíte, co to vůbec planeta je, na které je nejtepleji a která má
nejvíc měsíců. Svět fyziky a techniky se návštěvníkům odhalí
v Techmania Science Center v Plzni. Kromě přednášek se zde návštěvníci můžou také těšit 12. listopadu na rozhlasovou Laboratoř
vědců a herců, která představí pět aktuálních vědeckých témat
v 50 minutách. Vědci vysvětlují, herci glosují, diváci se baví.
Za tajemstvím vědy se můžete vydat i do Muzea Českého lesa
v Tachově, jehož pracovníci připravili pro návštěvníky zajímavé
workshopy. Mimo jiného se zájemci mohou zúčastnit workshopu Slyšíš-poznáš-sčítáš zaměřeného na ornitologii nebo exkurze na tachovský židovský hřbitov s názvem Psáno v kameni,
která se bude věnovat dokumentaci židovských náhrobků.
Vstup na celý festival je zdarma, na některé akce, zejména na
přednášky, vědecké kavárny a filmy je potřeba rezervace. Ta je
možná přes webové stránky www.tydenvedy.cz, kde jsou také
uvedeny kompletní informace o celém programu festivalu.
Bc. Denisa Žežulková

INZERCE
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

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.

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

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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INZERCE

Řádková inzerce

Půjčovna
Nosič kol Thule EuroClassic G6 929
Čistič koberců Karcher Puzzi 10/1
Střešní box MD19 500litrů
Vibrační pech Wacker 70-2i 75kg
Vibracní deska Ammann AVP 1850
včetně gumové podložky
Ponorný vibrátor na beton Dynapac 3,2m

120kč/den
220kč/den
80kč/den
400kč/den
400kč/den
250kč/den

►Z
 ákladní škola Dobřany přijme vychovatelku.
Informace J. Šedivý, tel. 602 658 066.
►Z
 ákladní škola Dobřany přijme kvalifikovaného kuchaře /
kvalifikovanou kuchařku do školní jídelny. Nástup možný
ihned. Informace - paní Černá, tel. 377 972 448.

Rezervace a dotazy na tel. 608 701 409
nebo na email petr.rezac@email.cz
Při půjčení na více dní cena dohodou.

►K
 oupím byt 2+1 v Dobřanech v osobním vlastnictví.
Platba hotově. Tel.: 721 101 889

Petr Řezáč Vodní Újezd

►P
 ronajmu byt 2+1 v Dobřánkách. Tuhé topení.
Od půlky listopadu. Tel.: 731 118 271
►Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
LISTOPAD A PROSINEC 2016
PÁ

4. 11.

14 - 17

PO

28. 11.

14 - 17

ÚT

8. 11.

14 - 17

ČT

1. 12.

14 - 17

PÁ

11. 11.

14 - 17

ÚT

6. 12.

14 - 17

ST

16. 11.

14 - 17

PÁ

9. 12.

9 - 12

ÚT

22. 11.

9 - 12

ÚT

13. 12.

14 - 17

Do 15. 1. 2017 zavřeno.
Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu
klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.
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► Přijmeme

prodavačku do prodejny KOVO-ELEKTRO,
náměstí T.G.M. 117, Dobřany. Pracovní úvazek – 6 hodin,
nástupní plat 13 000 Kč. Informace na tel. 734 419 612,
377 972 686.
►P
 rodám konferenční stolek, dekor javor.
Rozměr: 104x63x42 cm. Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536
►P
 rodám stolek pod počítač v pěkném stavu.
Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536
►P
 rodám péřovou deku + polštář, klasický rozměr,
v dobrém stavu. Cena: 800 Kč. Tel.: 776 772 536

INZERCE

PLZEŇ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

kg

19,90

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování
Eco plné

od

1.490,6lux Eco prosklené

1.890,-

1.490,-

10 W

GARANTUJEME VÁM
NEJNIŽŠÍ CENU
NA TRHU

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí,
ø květináčů od 8 do 32 cm

8 kg

59,-

42,-

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU
POSEZENÍ DO NAŠEHO

od 1 palety: 39,-

LED žárovka

Dřevěné brikety

A+

10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky,
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg,
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská),
tel.: 377 012 911

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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INZERCE

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

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

www.aggeo.cz

Otevřeno

Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00, So 8:00 - 12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
MONSIEUR CHOCOLAT

TROLLOVÉ

TROLLOVÉ

3. 11. ve 20:00 hodin

6. 11. v 15:00 hodin

20. 11. v 15:00 hodin

Francie, životopisný/drama, 119 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Roschdy
Zem

USA, animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn

USA, animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové. Jedinou vážnější starost na světě
jim dělají Bergeni, kteří jsou šťastní jedině tehdy, pokud mají Trolla v žaludku.
Nekonečně optimistická Poppy všechny
problémy řeší písní, tancem a objetím.
Kdežto bručounský Větvík žije v neustálém strachu z Bergenů, netančí a nezpívá. A právě na těchto dvou hrdinech je,
aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů.
Vstupné: 130 Kč

Trollové jsou veselí a šťastní skřítkové.
Vstupné: 130 Kč

Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl
prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou
Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy
a dobové předsudky připraví Padillovi
v podání Omara Sye (Nedotknutelní)
víc překážek, než s kolika počítal...
Vstupné: 80 Kč

DOCTOR STRANGE 3D
4. 11. ve 20:00 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

USA, akční/dobrodružný, 115 min, do 12 let
nevhodný, dabing, režie: Scott Derrickson

17. 11. v 00:01 hodin (z 16. na 17. 11.)
19. 11. v 16:30 hodin
20. 11. v 18:00 hodin (3D)

Život světoznámého neurochirurga Dr.
Stephena Strange se změní po strašlivé
dopravní nehodě, která mu znemožnila
používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat
uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo známé
jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že KamarTaj není jen chrámem uzdravení, ale
i základnou pro boj s temnými silami.
Vstupné: 150 Kč

USA, rodinný/fantasy, 133 min, přístupný, dabing, režie: David Yates

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve
kterém se nachází obrovská sbírka
vzácných magických tvorů z jeho cest
kolem světa. Co se může stát, když
se nadaný britský kouzelník vydá do
Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu
nebezpečná uniknou z kufříku?
Vstupné: 130 Kč/150 Kč (3D)

JÁ, KOCOUR
5. 11. v 17:00 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

USA, komedie/rodinný, 87 min, přístupný,
dabing, režie: Barry Sonnenfeld

18. 11. ve 20:00 hodin

Tom Brand je milionář a velmi úspěšný
podnikatel, který zanedbává svou rodinu. Jeho dcera Rebecca si k 11. narozeninám přeje kočku. Tom se náhodou
ocitá ve zverimexu podivínského Felixe
Perkinse. Svérázný majitel přesně ví, co
Tom potřebuje: velkého kocoura jménem
Pan Chlupáč. Po cestě na dceřinu párty
má Tom nehodu. Po probuzení zjišťuje,
že se jeho mysl ocitla v těle kocoura.
Vstupné: 110 Kč

ČR, komedie, 97 min, přístupný, režie:
Tomáš Hoffman

Eliška se po rozvodu rozhodne začít od
nuly jako učitelka v malé středočeské
vesničce. Starosta nastěhuje Elišku do
jednoho domu s nerudným Božíčkem,
který díky svým neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.
Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček
pracuje jako hrobník. Eliška má ovšem
na chlapy také momentálně spadeno.
Vstupné: 120 Kč

POHÁDKY PRO EMU
5. 11. ve 20:00 hodin
6. 11. v 18:00 hodin

PŘÍCHOZÍ

ČR, romantický příběh, 110 min, přístupný, režie: Rudolf Havlík

USA, sci-fi/drama, 117 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Denis Villeneuve

Petr Miller pracuje pro imigrační úřad
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze
uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto
šokován. Musí jít o nějaký omyl. Ale co
když je Ema opravdu jeho dcera?
Vstupné: 120 Kč

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení
elitního týmu – v čele s odbornicí na
lingvistiku Louise Banksovou – s cílem
zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na
pokraji globální války, Banksová se
společně se svým týmem pokouší ve
velmi omezeném čase najít odpovědi.
Vstupné: 120 Kč

19. 11. ve 20:00 hodin

EGON SCHIELE
24. 11. ve 20:00 hodin
Rakousko, životopisný/drama, 109 min,
přístupný od 15 let, titulky, režie: Dieter
Berner

Mladý Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou svého krajana
Gustava Klimta, ale brzy nachází vlastní
výrazové prostředky v expresionismu
a odvážných aktech. Jeho hlavní inspirací jsou krásné a mladé ženy. A jsou
zásadními múzami nejen jeho tvorby,
ale i života. Osudový vliv na něj mají ale
jen dvě – jeho sestra a první múza Gerti
a mladičká Wally.
Vstupné: 110 Kč

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
25. 11. ve 20:00 hodin
Austrálie/USA, životopisný, 131 min, do 12
let nevhodný, titulky, režie: Mel Gibson

Krátce poté, co Japonci 7. prosince
1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Američan
Desmond Doss, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal
nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal
se zdravotníkem 307. pěšího pluku
77. pěší divize. V březnu 1945 vypukla
krvavá bitva o Okinawu. Během vyčerpávajících 12 hodin, za stálého ostřelování, zachránil životy 75 mužů...
Vstupné: 110 Kč

CHVILKOVÁ SLABOST
26. 11. v 19:00 hodin
Divadlo v Řeznické

Audrey (Petra Špalková) a Tony (David
Matásek). Dvacet let manželství.
Dvě děti. Dva roky po rozvodu. Bývalí
manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která
se má nyní prodávat. Jejich společné
setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou vystát. Pustí se do
úklidu chalupy a Audrey s Tonym dojde,
že pořádek si musejí udělat především
ve svých vztazích.
Vstupné: 410 Kč
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).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
Změna programu vyhrazena.
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Třída 1. Máje 1300

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

kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 - 14:30
úterý
8:30 - 17:30
středa
7:00 - 13:00
6:30 - 12:30
čtvrtek
pátek
6:30 - 12:00

Veterinární ordinace

MUDr. Petr Krčál

MVDr. Drahomíra Jeroušková
pro objednané

MUDr. Regina Janů

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová

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

Diabetologie

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

kontakt: 773 981 308
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 - 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 - 14:30
Kožní ordinace v Dobřanech bude do konce
roku uzavřena. Pondělní provoz kožní ordinace bude obnoven od ledna 2017.

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

MUDr. Jana Prošková

kontakt: 377 224 305
pondělí - pátek
6:00 - 12:00
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Školní 33, kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
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

Oční optika

Gynekologická poradna

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

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

Dagmar Strejcová

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Viola Gottwaldová

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

Nová 956, kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 - 15:00

NOVĚ

Vančurova 1289, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
úterý, čtvrtek
16:00 - 19:00
středa
pouze objednaní pacienti

kontakt: 775 519 042, janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 - 15:00
úterý
6:30 - 17:00
středa
6:30 - 14:00
8:00 - 13:00
čtvrtek

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

na objednání
na objednání

MVDr. Tereza Sýkorová

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

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.

8:00 - 18:00
8:00 - 11:00

Veterinární ordinace

Gynekologie

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

úterý, čtvrtek
středa

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

Oční optika

Jaroslava Ježková

Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek
8:00 - 17:00

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí, středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové číslo: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
ve městě

