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Obnovené Havelské trhy přilákaly řemeslníky i návštěvníky

Předposlední říjnovou a na nějakou chvíli
asi poslední slunečnou sobotu, pět dní po svatém Havlu, bylo na náměstí od ranních hodin
živo. Vrcholily několikatýdenní přípravy na
obnovené Dobřanské posvícení a Havelské řemeslné trhy. Ještě za tmy se začali sjíždět řemeslníci zblízka i zdaleka, někteří poprvé, jiní
již jako naši staří známí, ale všichni s úsměvem na rtech a plni očekávání. Poskládat na
náměstí téměř 50 stánků ke spokojenosti
všech zúčastněných se zdálo být chvílemi téměř nemožné. A hle, v deset hodin dopoledne
už všichni pyšně postávali u svých stánků, návštěvníci vybírali z pestré nabídky skutečně
překrásných keramických, dřevěných, drátovaných, háčkovaných, šitých a dalších výrobků, děti si samy zkoušely některá řemesla...
O hudební kulisu trhu se s kramářskými
a jarmarečními písněmi postarali pan flašinetář Honza se svojí zpěvačkou, paní Evou, kteří
se během dne několikrát vystřídali s kapelou
Tabasker. Všechna jejich vystoupení sklidila

velký potlesk. Mnozí návštěvníci hudebníky
podpořili nejen zpěvem, ale i tancem…
Také dopolední divadelní vystoupení mělo
úspěch, tentokrát však zejména u dětského
publika. Když se ozvalo zacinkání zvonečku,
mačkalo se u podia několik desítek dětí a bedlivě sledovaly pohádku O statečném kováři
Mikešovi. A když byla princezna zachráněná,
mohly se děti nechat svézt na dřevěném, klikou poháněném kolotoči. Tou poctivě točil
pan Hronek a točil a točil a stále se usmíval
a děti se vozily - kolotoč se celý den téměř nezastavil.
Pestrou nabídku řemeslného trhu doplňovalo několik stánků s občerstvením. Káva, koláče,
čokoládové pralinky a samozřejmě také posvícenské menu – kachnička se zelím a knedlíky
z restaurace U Sousedů, partnera akce.
Možnost navštívit málokdy otevřenou zvonici a pohlédnout na náměstí, Dobřany i celý
širý svět z výšky nalákala více než stovku dobřanských i nedobřanských návštěvníků trhu.

Vám, co jste přišli podpořit obnovenou akci,
kterou možná pamatují vaši prarodiče, a tím
dát najevo, že vás dění ve městě zajímá, děkujme. A vy, co jste nepřišli, nelitujte a přijďte
příště!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany
Foto: Jakub Urbanec
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Neveselá historka
maloměstská
Hřbitovy považuje většina lidí za místo
téměř nedotknutelné, asi nebudeme přehánět, když úctu k místu posledního odpočinku
označíme za povinnou vlastnost pro každého
slušného člověka.
Nechce se nám věřit případům vandalských kousků či občasných výstřelků. V našem městě jsme ale svědky systematického
loupení. Podezření padá na konkrétní osobu,
která působí, jako by pro ni byly krádeže živých květů životním sportem.
Indicie jsou nasnadě, osoba svými kleptomanickými kousky proslula již dříve, řada
lidí spatřila na skalce kousek od hřbitova
květiny, které se nápadně podobaly těm, které nedávno přinesli pozůstalí svým zemřelých. Cílené líčení fotopastí i policisté krčící
se za náhrobky, vše zklamalo. Osoba buď na
cizím hrobě z laskavosti rovnala větrem narušené pořádky, nebo květiny v tašce zrovna
přinesla.
Onehdy jsem cestou z práce zahlédl onu
dámu, jak nasedá na bicykl s prázdnými taškami, vydal jsem se za ní, ale asi jsem byl příliš nápadný, u brány hřbitova paní neodbočila a pokračovala do ulice U Lomy.
Jediným řešením je podle odborníků kamerový systém, což nás přivedlo do dalšího
kola vyjednávání s pověstným spekulantem,
firmou SEPA Credit, které patří ještě řada pozemků pod chodníky města. Jen v Přeštické
ulici vyšlo majetkové narovnání na více než
800 tisíc, stejně bychom to jednou museli
udělat. Ale klid na hřbitově je důvod navíc.
Snad učiníme přítrž svéráznému sportu.
Hřbitov není na hraní!
Martin Sobotka, starosta

Změna č. 1 Územního
plánu Dobřany
Městský úřad Dobřany, stavební odbor
jakožto pořizovatel, oznamuje, že zveřejnil prostřednictvím veřejné vyhlášky na
úřední desce města Dobřany a na www.
dobrany.cz návrh změny č. 1 Územního
plánu Dobřany. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Případné dotazy je možno směřovat na vedoucího stavebního odboru pana
Bc. Davida Šmůlu.
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K čemu jsou dobré koncepce?

Studie, koncepce, programy, za to se vyhazují peníze? Tuto otázku slýcháme často. Vůbec se tazatelům nedivím, stát, kraje i některé
obce vrší hory papírů, aniž by se do nich někdo podíval a řídil se jimi.
Bohužel, někdy se s vaničkou vylije i dítě.
V Dobřanech máme dobré zkušenosti s Programem rozvoje města, kterým se radnice řídí
a ladí své kroky s názory odborníků a veřejností.
Smutná událost z posledních dnů nám velice zkazila náladu. V kasárnách padly nejkrásnější lípy v Dobřanech. Stalo se tak na základě letitého povolení ke kácení, se kterým už

nebylo možné nic dělat. Jiskřičkou optimismu
je fakt, že dnes už by se nestalo, aby město
podlehlo tlaku stavební firmy a bez rozmyslu
poslalo pily na skutečně hodnotné stromy.
Máme totiž Územní studii sídelní zeleně,
díky které známe stav, hodnotu a perspektivu všech nejvýznamnějších ploch městské
zeleně a dále díky inventarizaci i kvalitu jednotlivých dřevin v zastavěném území Dobřan,
Šlovic a Vodního Újezdu.
Tak až budete mít pocit, že jsou studie k ničemu, představte si, jak tam ty lípy mohly příští jaro vesele medovat, kdyby ten dokument
existoval před komunálními volbami 2014.
Lenka Tomanová, místostarostka

Pozemky a cyklistika
Program rozvoje města má kromě rekonstrukcí stadionů ještě dvě další investiční priority. Obě
se týkají cyklistiky. Jde o mezinárodní trasu CT3 a také o místní stezky, po kterých se lidé bezpečně dostanou do práce, do školy, za kulturou či za službami. Prvním průlomem po letech bezradnosti měl být úsek propojení Dobřan a Vstiše, na který se naváže i Vodní Újezd.
Bohužel i v tomto úseku jsme narazili na jeden problémový pozemek. Patří Arcibiskupství
pražskému, které má svá přísná pravidla. Nechtěli z nich uhnout ani na přímluvy církevních hodnostářů z kraje. Patří jim kus louky, potoka a úhoru vedle fotbalového hřiště v zátopovém pásmu
Chlumčanského potoka i řeky. K jejich pozemku navíc není žádný přístup po veřejné cestě.
Město by jim vybudováním stezky zhodnotilo majetek, přesto byly podmínky nesrovnatelně
tvrdší, než na které jsme zvyklí. Směna za pole 1:4 v neprospěch města, to opravdu nebyla volba.
Nakonec se na nás usmálo štěstí a v Praze prošel návrh směny přibližně jedna ku jedné. Pokud
vše dobře dopadne, můžeme v lednu žádat o dotaci a od ZUŠ do Vstiše se brzy budou moci dostat
děti o řád bezpečněji než dosud. Trasa povede mezi pastvinami a oběma hracími plochami fotbalového stadionu. Procházky na zmrzlinu tak budou zčásti možné krásnou nivou řeky Radbuzy,
těch 36 korespondencí, schůzek a telefonátů se snad nakonec vyplatí.
Martin Sobotka, starosta
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Oblíbené parkoviště u sportovní haly
se přestěhuje na místo po Integře

V roce 2016 jsme vyhověli požadavku motoristů ze sídliště Pančava, kteří požadovali vznik
zabezpečeného parkoviště. Na zkoušku jsme využili prostor u sportovní haly, který nyní musíme
v rámci rekonstrukce uvolnit.
Nechceme zklamat lidi, kteří si na tuto službu navykli, ani ty, kteří na místo čekají v pořadníku.
Proto jsme hledali řešení. Vzhledem k nízké ceně demoličních prací padla volba na Integru. Celý
areál kotelny firma APB zlikvidovala za 900 tisíc s daní. Abyste měli představu, jak moc výhodná
cena to je, můžeme porovnat s demolicí podstatně menších garáží v kasárnách v roce 2010. Vyšla
na 2,7 miliónu.
Integra má řadu výhod. Jednou z nich je, že příjezd neleží v zóně sídliště, kde je zakázán vjezd
nákladních vozidel. Na parkoviště tak budou moci vjíždět i dodávky, které jinak ztrpčují život majitelům osobních aut. Na rozdíl od stávajících prostor zde pro ně budou dostatečně velká místa.
Další předností je poloha v centru sídliště, kam každý pohodlně dojde.
Řešení je to pouze na čas, po Integře zbyly zpevněné plochy a celou akci je možné provést
s minimálními náklady. Připomeňme hlavní motiv, kvůli kterému se lidé tohoto řešení dožadovali. Pokud je auto volně na ulici, parkují tak, aby na něj viděli z okna, na zabezpečené stání tento
požadavek nemají.
Dobrá zpráva na závěr, nepočítáme se zdražením pro osobní auta. Stávající zákazníci od nádraží dostanou jako odškodnění za „stěhování“ měsíc nájmu zdarma.
Martin Sobotka, starosta
Michal Pokorný, vedoucí technických služeb

Oprava objektu čp. 145, náměstí T.G.M. Dobřany
Zastupitelstvo města Dobřany na svém zasedání 18. 10. 2017 rozhodlo o podání žádosti
na rekonstrukci objektu čp. 145, náměstí T.G.M., do dotačního titulu na výstavbu 4 bytů
z výzvy č. 19 – Sociální bydlení ITI (IROP č. 60).
Vzhledem k velkému množství žádostí o byty v Dobřanech je každé rozšíření bytového fondu
přínosem. Ve stávajícím objektu čp. 145 jsou dva byty, z nichž pouze jeden může být využíván.
Zásadní a úplnou rekonstrukcí vzniknou 4 plnohodnotné byty a v přízemí zůstanou zachovány
nebytové prostory. Z dotace je možné na rekonstrukci objektu získat 7,5 mil. Kč, což je při celkovém rozpočtu akce 10 mil. Kč podstatná částka.
Co si má občan představit pod pojmem sociální bydlení? Jedná se o bydlení pro lidi pracující,
kteří se ocitli v těžké životní situaci, jako jsou ženy samoživitelky, mladé rodiny, které žijí v bytě
s rodiči v tzv. přeplněných bytech, nebo ti, kteří ztratili partnera. O přidělení těchto bytů bude na
návrh sociální komise města rozhodovat Rada města Dobřany.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Spolupráce s krajskými
silničáři se posunula
na vyšší úroveň

Město Dobřany je protkané krajskými komunikacemi, které výrazně dopadají na život
občanů. Protože jejich údržba musí být řádně
koordinovaná s městem, začala jsem svolávat
pravidelné schůzky se zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Poslední z nich se
konala v září za účasti pana starosty Sobotky
a vedoucího technických služeb Pokorného
a řešili jsme zejména údržbu těch komunikací, které přinášejí největší problémy. Domluvili jsme se proto na vyčištění propustků a seříznutí krajnic na komunikaci č. 18035 (podél
zadního areálu Psychiatrické nemocnice směrem na Chlumčany) kvůli svedení dešťových
vod ze silnice a zamezení problému s ucpáváním dešťové vpusti v křižovatce s ulicí Jiráskova a toku vody po komunikaci s kulminací
u fotbalového stadionu. Za rychlou realizaci
SÚSPK velice děkujeme.
Následně by měli v Jiráskově ulici provést
silničáři pročištění, seříznutí a vyhloubení
příkopů od křížku směrem na Vstiš až k bezejmenné vodoteči v nepříjemné zatáčce a tím
pádem převedení dešťových vod mimo městskou jednotnou kanalizaci.
Lenka Tomanová, místostarostka

Krátce

Počátkem října byl osázen kruhový objezd na tř.
1. máje plnokvětými narciskami, jejichž krásu
budeme moci obdivovat s přicházejícím jarem.

www.dobrany.cz
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Pančava opět prokoukne
Na rozdíl od minulého roku jsme letos
uspěli se žádostí o dotaci na další etapu „Regenerace panelového sídliště Pančava“. V červenci přišlo rozhodnutí, že se na nás dostalo
již poosmé. Tentokrát jde o směs nutných
oprav a vylepšení.
V ulicích Protifašistických bojovníků
a Osvobození se budou opravovat chodníky
a postaví se nové kontejnerové stání. Před
garážemi v Sokolovské bude opravena místní
komunikace.
Pro sportující mládež vzniká ve veřejném
prostoru za panelovým domem v ulici Loudů
první workoutové hřiště v Dobřanech. Samostatnou pozvánku na slavnostní otevření a exhibici najdete níže.
Obnovy se dočká také antukové tenisové
hřiště. Rozvoji pohybových schopností našich
nejmenších bude sloužit nová lanová pyramida ve vnitrobloku ulice 17. listopadu, která je
již od konce října namontována, viz foto.
Celkové náklady akce činí 3 462 327 Kč
včetně DPH, z toho dotační prostředky činí
2 400 000 Kč.
Lenka Tomanová, místostarostka

Dobřany
Městské kulturní středisko

SPOLUPRÁCE PŘI POŘÁDÁNÍ
KULTURNĚ–SPOLEČENSKÉ ČI
SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2018
Městské kulturní středisko Dobřany
(MKS Dobřany) nabízí spolupráci při
pořádání kulturně-společenských či
sportovních akcí v roce 2018 ve městě
Dobřany a jeho místních částech
s podílem MKS Dobřany na nákladech
ve výši do 3.000 Kč na jednu akci.
Žádosti na předepsaném formuláři
je možné podávat v termínu
od 1. 10. do 15. 11. 2017 osobně
v MKS Dobřany, nám. T.G.M. 5, Dobřany
nebo elektronicky na mail
kultura@dobrany.cz.
Formulář pro žádost je stejný jako
v minulém roce a můžete si ho vyžádat
na mailu kultura@dobrany.cz.

Jaroslava Umnerová,
ředitelka MKS Dobřany
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Není stavba jako stavba, není stadion
jako stadion
Dobřany
GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
na rok 2018
pro poskytování neinvestičních dotací
v oblastech kultury, tělovýchovy
a sportu, cestovního ruchu a turistiky,
vzdělávání, environmentální osvěty,
výchovy a vzdělávání, veřejně
prospěšných společenských aktivit,
zdravotnictví a sociální péče, prevence
užívání drog a kriminality za účelem
obohacení kulturního a společenského
života ve městě Dobřany a jeho
místních částech Šlovice a Vodní Újezd,
budování a propagace veřejně
prospěšných činností jednotlivců,
spolků a ostatních subjektů.

(sob) Zatímco se při rekonstrukci fotbalového areálu původní termín dokončení 16. 12. 2016
postupně posunul až na červen 2017, u areálu pod nádražím se pohybujeme po časové ose opačným směrem. Podle smlouvy má být hala hotová 30. dubna 2018, ale pravděpodobně bude předána již na přelomu roku. Obdobně pozitivně se zatím vyvíjí i finanční stránka. Akce projektovaná na 80 milionů se vysoutěžila za 70 % ceny a první změnové listy náklady ještě dále snižují.
Nezbývá, než aby naši borci poklepali hokejkou o něco kovového, abychom milý vývoj nezařekli.

Vítání občánků
Dne 14.10.2017 byli starostou města Martinem Sobotkou přivítání tito noví občánci města:

V rámci Globálního dotačního titulu města
Dobřany na rok 2018 je dnem 02. 10. 2017
vyhlášena

VÝZVA č. 1
k podávání žádostí o dotace
na celoroční provoz v roce 2018

Žádosti na předepsaném formuláři
spolu s požadovanými přílohami
bude možné podávat v termínu
od 06. do 16. 11. 2017 do 14:30 hodin
do podatelny Městského úřadu
Dobřany, náměstí T. G. M. 1

Jakub Bouzek, Ella Janoušková, Antonín Pikun, Martin Pok, Nela Veselá

Pravidla Globálního dotačního titulu,
Výzvu č. 1 s podrobnými informacemi
a formulář žádosti spolu s přílohami, je
možno získat od 02. 10. 2017 na internetových stránkách města Dobřany www.
dobrany.cz (sekce Globální dotační titul
města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie Kučerkové,
Městský úřad Dobřany, správa dotací,
1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853,
e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa
dotací je rovněž konzultačním místem,
schůzku pro konzultaci je nutné předem
domluvit.
Martin Sobotka, starosta města Dobřany
Rozárie Bäumlová, Stela Jančová, William Melichar, Oliver Prokop, Václav Rott

www.dobrany.cz
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Rozhovor

Rozhovor s Vladimírem Tomáškem
Dobřanská veřejnost zná pana Vladimíra Tomáška asi převážně jako člověka, který v našem městě vybudoval a provozuje sportovní areál
se dvěma tenisovými halami. A protože není úplně obvyklé, aby investor dával své vydělané peníze do sportovního projektu, zeptali jsme
se pana Tomáška přímo:
Jak k tomu vlastně došlo?
V Dobřanech má tenis již poměrně dlouhou
tradici. Je zde tenisový oddíl TJ, který má v užívání krásný tenisový areál v Džungli se čtyřmi
antukovými kurty. Bohužel jedním ze specifik
tohoto sportu je, že se dá hrát venku jen zhruba půl roku. Od října do dubna není možné
venkovní antukové kurty využívat. Nucená
půlroční pauza je nepříjemná a v tomto období se dá hrát jen v halách. Nejbližší jsou v Plzni, jejich kapacita však není schopna v tomto
období uspokojit ani zlomek poptávky.
Z uvedeného faktu vyplývá, že požadavek
celoročního provozování tohoto sportu vyžaduje postavit specializovanou halu. K tomu
jsou třeba nemalé investiční prostředky. Z veřejných zdrojů je naprosto nereálné prosadit
výstavbu takového areálu v malém městě,
jako jsou Dobřany. Když to však není možné
z veřejných zdrojů, jsou jedinou šancí zdroje
soukromé.
V takovém případě se musí sejít několik
faktorů. Investor musí být především lokální
patriot a chtít pro své město něco udělat. Současně musí být sportovní nadšenec, musí mít
nápad, musí mít peníze a musí mít schopnost
svou vizi realizovat.
A tím investorem jste tedy byl vy?
Od roku 1990 jsem podnikal. Založil jsem
a 17 let řídil akciovou společnost B&BC, a.s.,
s jejímiž chodníkovými dlažbami a dalšími
betonovými výrobky se dnes a denně naši
občané setkávají po celém městě. Před odchodem do důchodu jsem svůj podíl ve firmě prodal a rozhodoval jsem, co udělat s nabytým
časem a penězi. V té době se zrodil plán na
výstavbu tenisové haly.
Tato myšlenka byla původně podpořena
možností získat na výstavbu sportovního
komplexu dotaci z evropských fondů, ale z důvodu administrativních průtahů při získávání
potřebného pozemku se nepodařilo termín
pro podání žádosti dodržet a další možnost
se již nenaskytla. To už jsem měl ale vypracovány všechny projekty a kolegové z tenisu
obeznámení s projektem se zajímali, kdy se
začne hrát.
Bylo to těžké rozhodování, protože finanční
rozpočet na výstavbu představoval mnohem
vyšší prostředky, než které jsem původně
uvažoval do projektu vložit. S ohledem na to,
kolik času a energie jsem do té doby přípravě
projektu věnoval, by mně přišlo líto tak zají-
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mavý projekt nerealizovat a rozhodl jsem se,
že do něj dám všechno, co mám. Stavbu jsem
zahájil na jaře 2011 a 12. května 2012 se konalo slavnostní otevření. V letošním roce tak
máme za sebou již pět let provozu.

Tenisová hala je komerční projekt. Vydělává?
Již v době, kdy jsem tento projekt připravoval, mně bylo jasné, že investice do výstavby
sportovního zařízení nemůže být zisková.
Kdyby to tak bylo, měli bychom sportovišť
mnohem víc. Jako v každém jiném oboru i zde
panuje tržní prostředí a zákon nabídky a poptávky. To znamená, že ceny v obdobných zařízeních, například v Plzni jsou v nějaké výši
a pokrývají pouze nezbytné náklady provozu,
protože jejich sportoviště byla vybudována
z veřejných zdrojů a ještě dostávají na provoz
dotace. Já jako soukromý investor na žádné
dotace nárok nemám a také je nedostávám.
Nemohu dát cenu vyšší, než je cena obvyklá
v daném místě a čase, a z toho vyplývá, že příjmy pokryjí pouze provozní náklady, ale nepokryjí náklady na amortizaci.
Takže tenisová hala je ztrátová?
Budeme-li to brát z účetního hlediska, tak
ano. Ekonomická ztráta spočívá v tom, že investice negeneruje zdroje na svou obnovu.
Z hlediska pokrytí provozních nákladů jsme
dnes přibližně na nule. V prvních dvou letech
náběhového provozu jsem ale musel dotovat
i provozní ztrátu. Schopnost si ekonomicky
vydělat na svůj provoz je základním předpokladem pro to, aby hala fungovala a plnila
účel, pro který byla budována. A tady je to
podstatné, podle čeho hodnotím úspěšnost
celého projektu. Tenisová hala se stala - zejména v zimním období - bohatě využívaným
střediskem tohoto sportu. Neslouží jen občanům Dobřan, sjíždějí se sem tenisté z širokého okolí, koná se zde řada tenisových turnajů,
kapacitu hal využívá pro své soutěže i Krajský
tenisový svaz. Hala se stala výraznou a viditelnou součástí města Dobřany a nabídla jejím občanům a zejména dětem možnost smysluplného sportovního vyžití. A v tom vidím
hlavní přínos a zisk mé investice.
A je o tenis v Dobřanech zájem?
Jak už jsem uvedl, hala neslouží jenom dobřanským tenistům, jezdí k nám hráči z Plzně
a celé spádové oblasti Plzeňského kraje. Od

počátku ale byl můj projekt zaměřen na podporu sportování dětí. Za tím účelem jsme založili Tenisovou akademii, která nabízí výuku
tenisu již od čtyř let věku. V současné době tu
máme 120 dětí,
což představuje stoprocentní naplnění kapacity tohoto výukového systému.
Děti odborně vedou dva profesionální trenéři. Tenisová akademie probíhá v období
školního roku, v období prázdnin pořádáme
pro děti příměstské tábory s výukou tenisu
a s organizováním dalších sportovních aktivit.

Ale hala neslouží jenom tenisu …
Na základě požadavku sportovní veřejnosti
a dle našich možností jsme rozšířili nabídku
sportů v tenisové hale o badminton. Dvakrát
v týdnu – v úterý a v pátek – jsou k dispozici pro veřejnost čtyři badmintonové kurty,
kam si mohou přijít zahrát i ti, kteří si jenom
chtějí protáhnout tělo a přitom nemusí být
zdatnými hráči. Trénovat k nám chodí ale
výkonní sportovci. Pořádá se zde řada celostátních badmintonových turnajů, protože
ani Plzeň nemá pro badmintonové soutěže
takové podmínky, jaké dokážeme nabídnout
my. V posledních třech letech u nás proběhla
mistrovství ČR seniorů, letos také open turnaj
ČR juniorů a v příštím roce budeme hostit mezinárodní juniorský turnaj.

Tenis a sport není to jediné, čím hala
žije. Pořádáte tu také Klub cestovatelů,
o co jde?
K mým koníčkům patří mimo jiné cestování
a poznávání cizích krajů. Za předchozího režimu se dalo cestovat jen omezeně, po roce
1990 se otevřely hranice a pro mě i možnosti
podívat se do míst s diametrálně odlišnou historií a kulturou. Od roku 1990 jsem postupně
navštívil asi 70 různých zemí a na svých cestách jsem pořizoval amatérské dokumentární
filmy, určené především pro uchování mých
cestovatelských zážitků. Občas jsem tyto filmy promítal v okruhu svých přátel a známých.
Vzhledem k tomu, že se tento okruh stále rozšiřoval, přesunuli jsme promítání z domácích
podmínek do společenské místnosti v Tenisové hale, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka vhodná na promítání těchto filmů.
V průběhu doby přicházeli na promítání další zájemci a počet diváků tak postupně rostl.
Nakonec dostala tato aktivita neoficiální název „Klub cestovatelů“, v rámci jehož činnosti

Paměť domova
dostali prostor prezentovat své cestovatelské
zážitky i ostatní zájemci o cestování. Letos
zahajujeme už pátou sezónu, za minulé období proběhlo asi 50 cestovatelských večerů
a návštěvnost stále stoupá. Máme s tím určitý
problém, protože kapacita společenské místnosti je cca 40 lidí a někdy je už návštěvnost
přes kapacitu. Rostoucí zájem je dán nejenom
atraktivností přednášek, ale i tím, že je vstup
zdarma, panuje tu neoficiální přátelská atmosféra, k dispozici je občerstvení konzumované
v průběhu celého večera, prostředí umožňuje
přímý kontakt cestovatele s posluchači a tím
i rozsáhlou diskusi k promítaným filmům.

Na koho se můžeme letos těšit?
Do konce roku máme naplánovány tři akce:
16. listopadu se podělí se svými zážitky
z Venezuely manželé Perglerovi z Přeštic,
30. listopadu budeme cestovat s pí Dvorskou a p. Kašparem po indickém Ladakhu
a 14. prosince si vyslechneme povídání pana
Majáka o přírodních zajímavostech Chile
a Bolívie. Program na první čtvrtletí příštího
roku se ještě upřesňuje, ale těšit se můžeme
na zážitky mladých plzeňských cestovatelů,

kteří podnikli cestu do Číny dvěma starými
feliciemi, a na další příspěvky dobřanských
i jiných cestovatelů.

Existuje v rámci vašich aktivit nějaká
spolupráce s městem Dobřany?
Samozřejmě existuje. Pokud se týká sportovních aktivit, město v osobě pana starosty
Sobotky zaštiťuje významné sportovní akce,
pomáhá při jejich propagaci a poskytuje
i drobnou finanční podporu organizátorům
akcí. Dobrá spolupráce je i s tenisovým oddílem TJ Dobřany, kde si recipročně poskytujeme určité výhody při využívání obou tenisových areálů. Díky tomu mohou děti, které
jsou členy tenisového oddílu TJ, využívat
v průběhu zimní sezóny tenisovou halu stejně
jako děti našeho vlastního tenisového klubu
FUNTOM.
V oblasti propagace činnosti Tenisové haly
a pořádání Klubu cestovatelů spolupracujeme
s Městským kulturním střediskem, které nám
poskytuje prostor na stránkách Dobřanských
listů a od minulého roku poskytuje cestovní
náhrady přespolním přednášejícím v rámci
Klubu cestovatelů. Na řešení problému s ka-

pacitou sálu máme od MKS nabídku využít
pro některé cestovatelské přednášky kulturní
zařízení města Káčko. Zvažujeme tuto nabídku, i když se tím mění celý charakter této akce,
ale vstřícnosti, jak řešit problém s kapacitou
sálu, si ceníme.

Chtěl byste na závěr poslat nějaký vzkaz
čtenářům DL?
Povídali jsme si tady o sportu a cestování.
V tomto duchu bych chtěl pozvat všechny občany, aby se k nám přišli podívat – jsme otevření
pro všechny, nejsme žádná uzavřená klubová
společnost. Dáváme vám možnost si zasportovat, neboť sport utužuje ducha i tělo. Dáváme
vám možnost podívat se do cizích zemí a touto cestou alespoň částečně porozumět jiným
národům a kulturám. Možná nám všem to pomůže zbavit se mnoha předsudků, které vůči
jiným kulturám a národům mnohdy máme.
Věřím, že obě uvedené aktivity pomáhají v praxi naplňovat známé Tyršovo heslo: V zdravém
těle zdravý duch. Tak ať jsme všichni zdraví.
Za redakci DL děkujeme a panu Tomáškovi
fandíme. Václav Hrdonka a Jakub Urbanec

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 4.
(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na život ve škole za války a popisuje svoji rodinu.)
Jak jste získávali jídlo?
Všechno bylo na lístky. Všichni byli rádi,
když dostali trochu té mouky. Maminka jim
vždycky dala trochu mouky do toho pytlíčku,
nosili takové kapsáře. Pomáhali nám na poli.
Raději chtěli jídlo za pomoc než peníze.
Byla zde paní Kotasová, jak se jde k pizze
u starého kina, tak tam byla hospoda (nějaký
pan Kotas), byl tam také kovář a jeho sestra
měla prodejnu a sbírala od Čechů to, co odevzdávali. I Němci museli odevzdávat. Každý
měl knížku, tam se psalo, kolik odevzdal vajíček, mléka ... A to se nahlašovalo každý měsíc.
Jednou za rok se mohlo zabít prase, musela se
odevzdávat kůže z prasete, dostali jsme potvrzení a razítko, že se to zakládalo na pravdě.
Šmíd (byli dva - Pepík, ten měl mlýn, a Rudolf,
ten měl hospodu), mlel mouku. Tatínek odevzdal semletou mouku od Martina Šlégla (Němec), ten pak pekl chleba z naší mouky a odepisoval ho z knížky, každý týden jsme brali tři
bochníky chleba. Maminka ušila velikánskou
tašku a brácha nebo bratranec pro ně šli. Paní
Šmídová byla hodná. On tam měl i české mlynáře i pekaře. Paní mlynářka to vždycky vydá-

vala, měli velké hospodářství, koně měli. Dělali tam takové dobré točenky z chleba, Němci to
dělají taky. Za války jezdil nějaký pan Portler
a vozil preclíky a volal: „Pretzel und Brot!“ Měl
černé sako, kalhoty a bílou kytku v klopě, sedláci se sběhli, on jim prodal své zboží (na lístky). Nebylo to špatné. Každý to bral jinak. To
víte, když nebudete nikomu ubližovat, brát na
něj klacek ... nám neublížili. Byli jsme tu léta.
Mouku jsme měli. Martin Šlégl, ten co ji pro
nás mlel, tak říkal vždycky tatínkovi. „Schovej si něco, přijde kontrola, přijdou vojáci.“ Ti
měli nákladní vozy a sbírali obilí pro koně. Za
tři dny po varování pak přijeli a tatínek pak
říkal, že je zle. Přišel velitel, šel po schodech
na půdu. To už jsme měli schované obilí pod
slámou. Byla jsem zvědavá, chtěla jsem jít za
ním, ale tatínek nás zahnal, že mají jít děti
dolů. Němec na to říkal, že nás má nechat,
že jsme děti zvědavé. Pak se ptal tatínka, zda
může dát něco pro jejich vojsko. Říkali nám ne
Češi, ale Čecháčkové. Tatínek se k nim choval
slušně, řekl, že jim něco dát může. Tři pytle –
oves pro koně, pšenici na mouku. On na to říkal, že je to dobrý Čecháček. A naši Němci po-

řád bědují, že nemají nic. Kdyby to ale vždycky
tatínkovi neřekl Martin Šlégl, tak nám to vzali.
Museli jsme nahlašovat, kolik jsme vymlátili
obilí, co jsme sklidili. Běda něco zatajit. Ta k y
tady byla jatka, teď tam má pan Dolák auta. Na
jatka se odevzdávalo. Když se vědělo, že bude
výsek, řekl to jeden druhému. My jsme tam
pak šli, kdo tam šel, dostal kus masa (cca 1kg
– jak se to povedlo useknout). To jsme taky
čekali na maso frontu. Zase se ušetřily lístky.
Nikdo se zde nepopral, byli jsme ukáznění.
Museli jsme také pomáhat rodičům na poli,
stavět budky, pást husy na louce. To bylo takové romantické. Bylo bombardování, kde byla
fronta, tam byla válka jiná, ale ... Jedině ty potraviny, to bylo horší. Muselo se dělat, museli
jsme uklízet. Nesměla být tráva kolem domů,
každý musel mít před domem uklizeno.
(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová
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Téma měsíce: Soutěž o nejkrásnější okno nebo balkon

Známe historicky první vítěze letní květinové
soutěže

V letošním létě vyhlásilo město Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním střediskem soutěž o nejkrásněji rozkvetlé okno a balkon. Pětičlenné komisi se v kategorii „okno“ nejvíce líbila
květinová výzdoba pana Kuby z Dobřánek. Nejhezčí balkónek měla paní Pešková z ulice Sportovců, také vyzdobený výsadbou z převislých pelargonií.
Všichni ocenění soutěžící se sešli na slavnostním předání cen, kde vytvořili příjemnou atmosféru a sami dospěli k názoru, že jsou průkopníky. Spolupráce města a občanů je nutná, bez ní
naše město nikdy nebude úplně k světu.
Gratulujeme všem oceněným a děkujeme jim za snahu o zkrášlení města.
Lenka Tomanová, místostarostka
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Hodnocení soutěže
účastníky

(red) Všichni soutěžící se shodli na tom,
že v příštím ročníku čekají více přihlášených
účastníků, protože pěstování květin je nejen
starost, ale i radost, a to nejen pro ně, ale i pro
lidi, kteří jdou náhodou okolo. Prostě prázdná okna nebo balkony nevypadají tak hezky,
jako když jsou zaplněny květinami a mohou
alespoň trochu pomoci zlepšit vzhled našeho
města.

Kultura

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

BAUER Jan: Krvavé léto
Případy královského soudce Melichara.
Děj historické detektivky
se odehrává bezprostředně po olomoucké vraždě
posledního přemyslovského krále Václava III. Hlavním hrdinou je královský
soudce Melichar z Roupova, stárnoucí šlechtic, který ztratil někdejší
ctižádost a rozhodnost.

KNIHY PRO DĚTI

Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
PADEVĚT Jiří: Tři králové
Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic
Sparta I a Sparta II.
V publikaci navštívíte
místa, na kterých připravovali
výbušniny
a ilegálně vysílali Josef
Mašín, Václav Morávek
a Josef Balabán. V případě vysílacích radiostanic se jedná o zapomenuté hrdiny, které tato kniha důstojně připomene.
DVOŘÁKOVÁ Jaroslava: Toulky po Bretani
Bretaň – oblast proslavená záhadnými menhiry a divokým skalnatým
pobřežím
Atlantského oceánu. Vydejte se
s námi na cestu po nejzápadnějším
regionu
Francie. Průvodce, který
vás bude bavit!

DUPLESSYOVÁ Virginie:
Dokonalá matka je mýtus!
Konečně průvodce pro přežití obyčejných
maminek! Tahle kniha zbaví všechny maminky pocitu viny a s humorem jim vrátí sebevědomí.

MOSSOVÁ Emma: Vlogerky
Z outsiderky hvězdou
You Tube!
Přestěhovat se do nového domu, školy i státu,
a to všechno najednou,
je samo o sobě dost velká pohroma. Horší však
je, když se hned první
den ve škole totálně znemožníte a vaše „bezva“ spolužačka to natočí
a dá na internet. A přesně tohle se stalo Lucy.
Obsahuje tipy, jak začít svůj vlastní vlog!
FRÁŇOVÁ Alexandra: Najdi svůj styl
Inspirativní průvodce
světem fashion a beauty.
Víš, jaký máš typ pleti a jak se o ni starat?
Tušíš, co bys měla mít
v kosmetické taštičce?
Máš pocit, že tvoje vlasy jsou katastrofa a že
nemáš co na sebe? Po-

třebuješ zkrátka někoho, kdo ti poradí, co je
stylové. V této příručce najdeš všechno, co potřebuješ vědět. Pomůže ti najít styl, který bude
originální - jen tvůj!

KRÜSS James:
Tim Tolar aneb Prodaný smích
Tim Tolar je výjimečný malý chlapec,
který se umí smát nenapodobitelným zvonivým smíchem. Jednoho dne však svůj
smích prodá tajemnému cizinci za schopnost vyhrát každou
sázku. Když si uvědomí, o co přišel, vydává
se do světa tajemného cizince najít. Při svém
putování zažije mnohá dobrodružství. Podaří
se mu nakonec získat svůj smích zpátky?

NOVÁKOVÁ Ivana:
Jak Kubík přestal být mlsný
Výlet do země skřítků.
Kubík je prima kluk,
jenže je tuze mlsný.
S jídlem zlobil odjakživa. Doma, ve školce
a teď už i ve škole. Až
se na to jeden skřítek
nemohl dívat a vzal
Kubu na výlet. Jen ať
kluk vidí, kolik to stojí úsilí, než se jídlo dostane na talíř! Kniha nabízí dětem veselou
výpravu za poznáním o jídle a o potravinách.
Najdou tu spoustu informací o zodpovědném
přístupu k vlastnímu zdraví a celé planetě.

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2018

Téma:

LES

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: úterý 15. 5. 2018

Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 8. 6. 2018 v 15:30 hodin v kostele sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou
na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti do středy 20. 6. 2018
od 9:00 do 16:00 hodin.
Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak).
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže: Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou,
dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní práci je nutno
označit (ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru
(např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu
formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem přímo na adresu garanta: jpfs@email.cz. Soutěžní práci je nutno označit
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně
9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

www.dobrany.cz
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Kultura
Dana HOMOLOVÁ
Lucie ZEDNÍČKOVÁ
Anna KULOVANÁ
Martin KRAUS

vstupné:

310 Kč

3. 5. 2018
19:00
Káčko
Dobřany
Hra o vztazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi
samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
nebo na www.kacko.cz.
TIP NA DÁREK: V Městském kulturním středisku můžete zakoupit také dárkové poukazy na představení.

10
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Kultura

Adventní čas v roce
2017
Vánoční čas je za dveřmi a jistě ho můžu
právem označit za období 4 týdnů, které patří mezi nejpopulárnější chvilky v roce. Během adventu se peče cukroví, nakupují dárky
a různé drobnosti, uklízí se, ale také se navštěvují trhy a vánoční koncerty. Příležitostí
je velmi mnoho a času vlastně velmi málo. Letošní advent začíná 3. prosince, což je přesně
21 dnů do Vánoc. A co nás o letošních adventních nedělích čeká? Ta první patří tradičně již
několik let Mikulášskému jarmarku a rozsvícení vánočního stromu. Letos jím bude smrk
z našeho katastru. Nákupem výrobků u mnoha stánků můžete opět přispět Nadačnímu
fondu Klíček. Druhá a třetí neděle je vyhrazena koncertům v kostele. V neděli 10. 12. se
představí P.U.D.U. a hosté a o stříbrné neděli
přijde na řadu už klasika adventů v našem
městě – koncert sborů. Poslední adventní neděle, zlatá, vychází na Štědrý den a lidé se mohou společně setkat na půlnoční mši, kterou
zajišťuje farnost.
Jaroslava Umnerová,
ředitelka MKS Dobřany

Přehled bálů
2017
11.11. Rockový bál

2018
26. 1. Myslivecký bál

28. 1. Dětský maškarní
9. 2. Společenský bál

16. 2. Sportovní ples
17. 2. Babský bál

23. 2. Rybářský bál

3. 3. Maškarní pro dospělé

17. 3.		 Květinový ples

Kulturní kalendář
LISTOPAD
4. 11.
4.–9. 11.
11. 11.
20. 11.

O štít města Dobřany
MFF Juniorfest
Hororový ostrov
Rošáda – divadlo

PROSINEC
3. 12.

Mikulášský jarmark
Rozsvícení vánočního stromu
5. 12.
Čertovské spřežení
10. 12., 17. 12. Adventní podvečery

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM V DOBŘANECH
3. 12. 2017 od 13:30 hodin / Náměstí T.G.M.
Mikulášský jarmark

•	vystoupení MŠ Dobřany, ZŠ Dobřany, ZŠ Plzeň – Beránci, ZŠ Dobřany – Hvězdičky,
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany – DéDomhnaigh, Vozembach
•	Jazzové úpravy koled v podání Ivan Audes trio a Soňa Hanzlíčková Borková
(sólistka DJKT v Plzni)

	Soňa Hanzlíčková Borková - zpěv, Ivan Audes - piano, Tony Zimmel - bicí, Roman Hasnedl - basa

•	prodej adventního, vánočního a dárkového zboží
•	výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček
•	vernisáž výstavy obrazů – kostel sv. Víta

3. 12. 2017 od 17:00 hodin / Náměstí T.G.M.
1. adventní podvečer

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled

5. 12. 2017 / Dobřany
Pekelné koňské spřežení

10. 12. 2017 od 17:00 hodin / kostel sv. Mikuláše
2. adventní podvečer
P.U.D.U. a hosté

10. 12. 2017 od 15:00 hodin / kino Káčko
Mikulášské promítání – bude upřesněno

17. 12. 2017 od 17:00 hodin / kostel sv. Mikuláše
Dobřanské pěvecké sbory
24. 12. 2017 od 14:00 hodin / kino Káčko
Štědrodenní promítání – bude upřesněno

1. 1. 2018 od 13:00 hodin / u viaduktu za panelárnou
Novoroční výstup na Šlovický vrch
1. 1. 2018 od 18:00 hodin
Slavnostní uvítání roku 2018 – ohňostroj

Sestra v akci
Na sobotu 21. října 2017 připravilo Městské kulturní středisko Dobřany zájezd na nový muzikál Sestra v akci do Hudebního divadla Karlín v Praze. Objednaný autobus nás pohodlně dovezl
z Dobřan přímo k divadlu v Karlíně a po skončení představení zase zpět. V titulní roli muzikálu zazářila Lucie Bílá, skvělé výkony podali i ostatní herci, například Iva Pazderková, Václav Noid Bárta,
Václav Vydra a Martin Písařík. Všem divákům se muzikálové představení velmi líbilo, proto se
Městské kulturní středisko rozhodlo uspořádat na jaře další zájezd do Prahy na některé z muzikálových představení. Budeme se těšit, že 10. 3. 2018 třeba zase pojedete s námi na muzikál Čas růží.
Eva Špísová, MKS Dobřany

Doprava před školou
V pátek 13. října pět dětí ze školního Senátu vyrazilo ráno před školu, aby zjistilo, jak to aktuálně vypadá s dopravou před budovou prvního stupně naší školy. Kluci a holky si okolí školy
rozdělili na tři zóny a s dozorem vyučujících počítali auta, která tady zastavila. U vchodu do šaten
zastavilo 37 aut, před školou po obou stranách zastavilo 32 aut. Tento den tedy u školy zastavilo
celkem 69 aut. Nováčci (ti, kteří se monitoringu zúčastnili poprvé) si mysleli, že 69 aut je hodně,
ale minulý rok se počet aut pohyboval kolem 90 a někdy dokonce překročil i stovku! Zdá se tedy,
že více dětí chodí pěšky nebo jejich rodiče parkují na náměstí či jen krátce zastaví na rohu školy
u náměstí. Řidiči dávají pozor, jen jedno auto zastavilo přímo uprostřed křižovatky. Senátoři také
sledovali spolužáky při přecházení. Většina dětí se chovala správně, rozhlédla se, ale bohužel pár
dětí se bezhlavě vrhlo do silnice. A to je další úkol nás dětí ze Senátu.
Šimon Mařík, předseda Senátu – Dolní sněmovny

www.dobrany.cz
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Další úspěch žáků ZŠ
v jednotné přijímací
zkoušce na SŠ

Také v letošním roce uspěli naši žáci devátého, případně i pátého ročníku v jednotné
přijímací zkoušce na střední školy. Obdrželi
jsme výsledkovou sestavu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je v České republice z pověření MŠMT organizátorem této
zkoušky, o úspěšnosti našich uchazečů o přijetí na čtyřleté studijní obory (29 žáků z celkem
35 končících v 9. ročníku) a na osmiletá gymnázia (10 žáků 5. ročníku). Absolventi naší
školy opět dosáhli nadprůměrných výsledků
ve srovnání s republikovým průměrem. V českém jazyce byl republikový průměr 60 %
(vloni 48,4 %), naši deváťáci dosáhli průměru 74,6 % (vloni 75,4 %) a v matematice byl
státní výsledek 46,3 % (vloni 48,7 %) a naši
absolventi byli na 62,1 % (vloni 62,5 %).
Také žáci 5. ročníku, kteří zkusili štěstí
v přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia,
byli se svými výsledky nadprůměrní: český
jazyk ČR 55,4 % (vloni 48,3 %), ZŠ 63,0 %
(vloni 40,5 %); matematika ČR 53,7 % (vloni
48,6 %), ZŠ 65,0 %. Přesto nebyli všichni přijati, z desíti přihlášených jich uspělo šest. Souviselo to s počtem přihlášených na jednotlivé
školy, na některých byl skutečně velký převis
poptávky nad nabídkou.
Oboje považujeme za velký úspěch a i touto
cestou za něj děkuji našim (bývalým) žákům
a jejich vyučujícím. Porovnání v množině
všech základních škol je pro nás ještě příznivější než výsledky z každoročních srovnávacích testů Kalibro (český jazyk, matematika
a angličtina), kterého se účastní jen část škol
ČR.
V letošním školním roce jsme se nově zúčastnili pilotáže v 5. a 9. ročníku testů firmy
Kalibro pro jednotnou přijímací zkoušku. Žáci
si tak s půlročním předstihem ve známém
klimatu školy, a tedy bez stresu, vyzkoušeli napsat test v českém jazyce a matematice,
aby získali zkušenost se zkouškou i aby měli
srovnání a informaci o svých znalostech. Srovnání včetně možného půlročního vývoje získá
i škola v republikových srovnávacích testech
Kalibro, které žáky čekají na začátku dalšího
kalendářního roku.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Kavárna po škole
V úterý 17. 10. 2017 byl v ZŠ Dobřany zahájen další, již čtvrtý cyklus besed pro rodiče a veřejnost. Tématem bylo pokračování úspěšného jarního semináře Efektivní komunikace s Mgr. Michalem Dubcem, nyní zaměřeného na zvládání emocí. Semináře vlastně proběhly dva, první (od
14 hodin) byl určen učitelům školy. Popsali jsme si a rozebrali typické situace, k nimž dochází ve
vztahu učitel/rodič versus žák/dítě a při nichž emoce silně vřou. Nacházeli jsme způsoby jejich
řešení za pomoci popisného jazyka a vzájemného respektování. A také jsme si museli přiznat, že
v našem národě není až tak běžné své city kulturním způsobem zveřejňovat. Ale právě to je cesta,
kdy neubližujeme ani sobě, ani jiným. Tak snad se nám, účastníkům kurzu, bude dařit tyto techniky trénovat, či na ně aspoň pamatovat, když do nějakého konfliktu vstoupíme. Velké poděkování
patří maminkám ze Sdružení rodičů, že na kavárny napekly dobroty.
Další Kavárna po škole se bude konat ve čtvrtek 30. 11. 2017, více informací je v oznámení
v tomto čísle Dobřanských listů.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků na 4. cyklus besed

Kavárna po škole
čtvrtek 30. 11. 2017 od 15.00 do 19.00 hod.
(volný příchod a odchod) na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)

Mikulášské tvoření (3 workshopy)
Vánoční inspirace spojené s tvorbou zboží na Mikulášský jarmark – pro
rodiče, děti, učitele a kohokoliv dalšího, kdo by chtěl svou torbou přispět
k podpoře Nadace Klíček provozující Dětský hospic v Malejovicích.
1. workshop: zdobení perníčků i pro úplné začátečníky (kuchyňka
v přízemí vlevo, materiál zajištěn)
2. workshop: vazby z chvojí - materiál bude zajištěn, ale pokud si někdo
přinese vlastní (větvičky, stužky, přízdoby, příp. tavné pistole…), bude
také vítán – v učebně hudební výchovy (přízemí vlevo)
Garanti: Mgr. Eva Fekerlová, Blanka Kopsová, Jaroslava Denková

3. workshop: tvorba z papíru a papírových pramenů (věnce, zvonky, svícny
…) - učebna výtvarné výchovy (2. poschodí)
Garanti: Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Štěpánka Simbartlová

vstup zdarma do počtu volných míst
malé občerstvení zajištěno

Školství, spolky a neziskové organizace

Německé děti opět v Dobřanech
V rámci partnerství mezi městy a školami nás letos v říjnu navštívilo v doprovodu čtyř učitelů 21 žáků Reálné školy v Obertraublingu. Ve třech
dnech pobytu v Dobřanech v rodinách svých českých partnerů byl pro ně připraven bohatý program, ale také běžné sdílení v českých rodinách.
Zhruba polovina partnerů se již setkala opakovaně a jsou vytvářena dlouhodobá partnerství. Dochází při nich k překonávání bariér geografických,
jazykových i osobních, německé i naše děti (při recipročních pobytech v Německu) se učí samostatnosti a adaptabilitě na nové podmínky.
Kromě jiného čekal děti i týmový crisscross naší školou a hledání správných odpovědí na česko-německé reálie a také celodenní výlet do Střediska environmentální výchovy v Horažďovicích, kde žáci společně nakrmili hospodářská zvířata, vyráběli jablečný mošt, prohlédli si terarijní
živočichy či putovali na koloběžkách po ostrově mezi řekou Otavou a mlýnským náhonem při dendrologické vyjížďce. V poslední den návštěvy
absolvovali žáci program v litické svíčkárně, pochutnali si na obědě v litické Koinonii a po nezbytném shoppingu v plzeňské Olympii se naši žáci
rozloučili s německými partnery na plzeňském nádraží. Němečtí učitelé měli navíc na programu prohlídku zámku v Lužanech a pěší vycházku kolem
řeky Úhlavy do Přeštic.
Naše děti pojedou do Německa v květnu 2018 a kromě jiného se zúčastní i slavností dračích lodí v Regensburgu.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Pozvánka na třídní sraz

Volné pracovní místo

Milí bývalí spolužáci z 9. třídy ZDŠ Dobřany, Školní ul., kteří jste za sebou naposled zavřeli dveře naší školy v červnu roku 1970 (třídní učitelka Anna Mašková), zpozorněte! Zvu vás tímto na třídní sraz, který se koná v pátek 24. listopadu t.r. v prostorách Cinema Bowling (bývalé kino). Potvrďte mi prosím svoji účast
co možná nejdříve. Na setkání s vámi se těší Jarka Marková, tel. 606 623 124,
e-mail: jmarkova@belowhill.cz

Základní škola Dobřany přijme asistenta pedagoga na dopolední poloviční úvazek s nástupem od 1. 12. 2017, příp. dle domluvy.
Vhodné i pro důchodce, kvalifikační předpoklad: maturita. Informace u ředitele školy tel.: 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz.

Samhain v kostele sv. Víta
V sobotu 21. 10. se v kostele sv. Víta v Dobřanech sešli lidé
ke společné oslavě keltského svátku Samhain, symbolizujícího hranici mezi létem a zimou. Tento svátek, ze kterého se
postupně vyvinuly naše Dušičky nebo Svátek všech svatých,
později Halloween, znamená v keltském kalendáři začátek
nového roku. V jeho duchu mohli posluchači zažít komponovaný literárně-hudební večer, na kterém představila své poutavé podzimní verše paní Eva Horová, autorka básnické sbírky
Lukavické snění a zastupitelka Dolní Lukavice. Vedle básní
rozezněla kostel i keltská hudba v podání mladší i starší kapely DéDomhnaigh - Neděle při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. Toto
spojení hudby a poezie bylo pro kapelu i paní básnířku prvním společným počinem, milým obohacením i další motivací
do budoucna.
DéDomhnaigh
Popis: zleva zpředu - pí Eva Horová, Jiří Němeček, Anna Beránková, Anna M. Klinkovská, Magda Cebová, Markéta Tichotová, Vendula Svobodová, Lucie
Vaňková, Markéta Regentová, Andrea Hošková, pí uč. Eva Šustrová, Kristýna Vápeníková, Lukáš Filip, pí uč. Telešnuková a Lukáš Palkoska.
Foto: Radek Hora

www.dobrany.cz

|

13

Školství, spolky a neziskové organizace

Pěvecké oddělení dobřanské ZUŠ soutěžilo
v Praze

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, jejíž 15. ročník proběhl 20.–22. 10. 2017 na Gymnáziu
a Hudební škole hl. m. Prahy, je určena pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením.
Soutěž vznikla se záměrem podpořit interpretaci písní českých i světových skladatelů a patří
k soutěžím s mezinárodní účastí. Setkávají se zde malí i větší pěvci ve věku 10–20 let z Česka, Slovenska, Německa a Polska. Mladší zpěváčky hodnotí porota z řad pedagogů a výkonných umělců
z naší republiky, starší zpěváky pak porota mezinárodní.
Letošní ročník byl pro naše pěvce opravdu úspěšný, protože si všichni zúčastnění přivezli některou z cen, nebo postup z I. kola soutěže. Mezi nejstaršími posluchačkami hudebních škol do
dvaceti let soutěžila teprve šestnáctiletá Štěpánka Vyletová, která se úspěšně probojovala do II.
kola soutěže. V kategorii D – dívky si Čestné uznání vyzpívala Adélka Bartoníčková a Kristýnka
Málková získala ve stejné kategorii 2. cenu. V kategorii C – chlapci získal Tomáš Duchek taktéž
2. cenu. V kategorii A1 soutěžila Veronika Chamolová, která věkově patřila do kategorie nižší,
avšak letos ve stejné kategorii soutěžit nemohla, neboť je její loňskou vítězkou. Přesto si mezi
staršími slečnami vyzpívala parádní 2. cenu a zároveň zvláštní cenu Jarmily Novotné. Nejlépe
porota ohodnotila výkon Jakuba Reisera, který se v kategorii D – chlapci stal jejím vítězem.
Všichni žáci navštěvují ZUŠ J. S. Bacha Dobřany a jsou ze třídy paní učitelky Kláry Vlahačové Kartákové. Všem zpěvákům, paní učitelce a korepetitorům gratulujeme!
V soutěži konzervatoří získala krásnou 2. cenu bývalá žákyně pěveckého oddělení naší školy
Jana Šístková, která v současné době navštěvuje 3. ročník plzeňské konzervatoře pod vedením
prof. Simony Procházkové.
Koncert vítězů proběhne ve středu 8. 11. 2017 v sále B. Martinů (HAMU Praha) od 19.00
a bude jej nahrávat a v záznamu vysílat ČR Vltava. Kdo by si chtěl mladé zpěváky přijet poslechnout do tohoto krásného prostoru, je srdečně zván.:)
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7. 11. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
21. 11. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
23. 11. 2017 / 14:00 / PD Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

24. 11. 2017 / 18:00 / kostel sv. Mikuláše
Koncert mladých umělců
Jan Karásek (zpěv)
Jakub Šefl (trubka)

Karolína Tothová (zpěv)

Tomáš Impellizzeri (klavír)

Šárka Kučerová (příčná a zobcová flétna)
Marie Kordíková (příčná flétna)
Jana Šístková (zpěv)
Filip Brada (zpěv)

2. Benefiční koncert bývalých žáků ZUŠ
J. S. Bacha Dobřany na podporu stavby
nových varhan v Dobřanech.
Koncert je věnovaný k oslavám 70. výročí
založení hudební školy v Dobřanech.

Netradiční draci

zleva K. Málková, J. Reiser, A. Bartoníčková, Š. Vyletová, pí uč. K. Vlahačová Kartáková, V. Chamolová,
Tomáš Duchek
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V sobotní odpoledne 23. září se v MC Budulínek sešla skupinka dětí a rodičů, aby si
společně pod vedením lektorů Karla Ryšavého a Zuzky Štychové vlastnoručně vyrobili draka. A tak se zhruba na tři hodiny ve
společné shodě stali měřiči, kresliči, střihači,
lepiči a výtvarníky…… a ve výsledku si hrdě
odnášeli domů krásné a originální draky. Draky pak mnozí vyzkoušeli na říjnové drakiádě
a všichni svorně prohlásili, že létají lépe než
kupovaní. Akce byla podpořena z Globálního
dotačního titulu města Dobřany.
Za MC Budulínek Zuzka Štychová

Školství, spolky a neziskové organizace

7. pouť na Kamínku

Po loňském zklamání, kdy musela být pouť na Kamínku kvůli dešti předčasně ukončena, jsme letos vzhlíželi s obavami k zamračené obloze. Ale
kromě silného větru a krátké přepršky na samém začátku pouti nakonec nic dalšího její konání neohrozilo. Na děti zase čekaly různé aktivity, které
pro ně připravili dobrovolníci z řad místních spolků a organizací. Mohly tvořit z přírodních materiálů, něco si zahrát, složit, zacvičit, ale i zazpívat
a zatančit si s doprovodem skupiny AmiKo. Vyvrcholením pouti byla pohádka O skřítku Podzimníčkovi, v jejímž závěru děti ozdobily suchou větev
barevným listím a své tváře barevnými usměváčky.
Velké poděkování patří dobřanské Koinonii, skautům a skautkám, dětem ze Základní školy, Diakonii a Klubu vojenské historie. Pouť finančně
podpořilo město Dobřany.
A vzkaz od Pavla Krákory, který opět stál za celou organizací poutě: přijďte ve sváteční pátek 17. 11. 2017 na tradiční dopolední pracovně rekreační brigádu na Martiňák. Nezapomeňte si vzít pracovní rukavice a buřty na oheň. Mohli bychom zasadit pár stromků a hezky si to v lese užít!
Jaroslav Šedivý

Klub seniorů
Kdykoliv jdeme do Klubu seniorů, obdivujeme krásné ,,ATRIUM
V PEČOVATELSKÉM DOMĚ LOUDŮ''. Atrium je plné květin všeho
druhu, od narcisek, tulipánů, sněženek, kosatců, růží, krásných hortenzií až po krokusy. Prostě záplava různých květin. Za tím je také
hodně práce a času. O úpravu těchto květin se obětavě starají paní
Věra Píšová s paní Ivanou Ulrichovou.
Okolí PD bylo nově osázeno zelení. Keře a chodníčky byly upraveny a někteří senioři si před svůj byt umístili truhlíky s květinami.
Máme velké rozpětí členů v Klubu - od 65 až do 92 let. Musíme
zajišťovat program tak, aby vyhovoval jak dříve narozeným, kteří
jsou hůře pohybliví, tak i těm mladším. Je zde generační rozdíl, proto výbor má hodně práce s přípravou a výběrem akcí.
Pro starší pořádáme různá posezení s hudbou přednášky, divadla, výstavy a muzea. Zveme představitele ,,MĚSTSKÉHO ÚŘADU“,
aby nás informovali, co připravují v Dobřanech nového. Často nás
navštěvují děti ze ZUŠ J. S.Bacha a děti z družiny ze ZŠ. Zúčastňujeme se Sousedských vycházek. Jezdíme na zájezdy, poznáváme krásy
naší české krajiny, zahrady, parky, zámky, výstavy. V Praze jsme byli
na Strahově, navštívili jsme zámek a knihovnu. V Tachově zase zámek, rozhlednu a jízdárnu. Na říjen máme naplánovaný ještě jeden zájezd. V Dobřanech jsme navštívili dvě představení a v Plzni představení ,,ZVONOKOSY“. Od 19. 10. začíná pro naše členy vzdělávací kurz na počítačích - za to
moc děkujeme.
Jarmila Štěpařová

www.dobrany.cz
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Dobřanská Drakiáda

Byl 14. říjen 2017, na obloze sluníčko, vítr
po letech opět foukal, a tak nic nebránilo tomu
pouštět draky. Na louku u starého mostu postupně přicházeli účastníci závodu s draky
koupenými i s těmi vyrobenými doma, draky
malými i velkými. Někdo svému drakovi nevěřil a nevzal si ani startovní číslo, ale draků
s číslem bylo 62.
Hudba hrála, sluníčko svítilo, a tak závody
začaly. Odborná porota nakonec rozhodla
o tom, že nejhezčími draky domácími jsou
draci Marušky Andrejové, Dominika Silovského a Emy Kalinové. Pak přišlo na řadu
měření a hledáni draků nejmenších, kde se na
prvních místech umístil drak Toníka Bendy,
Barušky a Štěpána Šmůlových a Terezky Winterové, a draci největší, kde bylo rozhodování
také obtížné, protože drak Ondry Špinky byl
jen o 4 cm větší než drak Kájiny Kubové, a na
3. místě se umístil drak Dominika Šnebergra.
A pak už jen chybělo zjistit, který z draků
vyletí nejvýš. Soutěžící si našli volný prostor
na louce a k obloze postupně mířil jeden drak
za druhým. Je třeba přiznat, že ne každému se
chtělo, a tak prostě neletěl. A jak to nakonec
dopadlo? Když porota zjistila, že už víc draků
nepoletí, zaměřila se na ty na obloze. Nejvýš
byl v dané chvíli drak Mirka Trdličky, Ondřeje Špinky a Elišky Drechslerové. I zde by se
dalo polemizovat, ale tak dlouhý metr porota
neměla, aby změřila odtočený provázek. No
a závody draků doplnila stanoviště, kde si děti
mohly vyzkoušet skok v pytli, slalom na koni,
hod granátem na cíl, kop na branku nebo namalovat draka na asfalt a zasoutěžit si v těchto
disciplínách.
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SSK Dobřany

A pak přišlo to, na co se řada přítomných
dětí také těšila - vyhodnocení, předání odměn
a opékání uzenin. Přítomní dospěláci mohli
také dětem koupit cukrovou vatu, cukrovinky
nebo balónek. Sobě pak grilovanou klobásu či
něco teplého k pití.
Po celou dobu hrála jako vždy hudba. A co
jinak? Poděkování patří MěKS v Dobřanech za
pomoc při technickém a finančním zajištění
akce a Pionýrské skupině v Dobřanech – dětem i vedoucím, maminkám, které pomohly
při prezenci a v porotě, ale i všem, co pomáhali,
aby to bylo odpoledne příjemné pro všechny.
Takže děkujeme a příští rok zase?
Libuše Nejedlá

Dne 7. 10. 2017 jsme na střelnici SSK Dobřany za přispění MKS Dobřany pořádali závod
v obranné střelbě z kapesní pistole. Jednalo se
o 8 situací na zhruba 5 ran. Počasí nám přálo
a závod se vyvedl. Účast na těchto závodech
je vždy velká a střelecká veřejnost má o závody velký zájem. V neděli 15. 10. 2017 jsme na
naší střelnici pořádali závod v mířené střelbě
z pistole v kategoriích sportovní pistole střílená jednou rukou na 25 m do mezinárodního
pistolového terče dle mezinárodních pravidel
a služební pistole libovolně na 25 m bez opory také do mezinárodního pistolového terče.
Každá kategorie obsahovala 5 nástřelných ran
do terče a poté dvě 15ranné položky. Účast
bohužel byla malá. Kladem bylo to, že se na
všechny účastníky dostaly ceny. Do konce letošního roku jsou ještě na střelnici naplánované dva menší závody a samozřejmě pravidelné nedělní tréninky.
Za střelecký klub SSK Dobřany
Pavel Königsmark

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve na

Andělské tvoření
které se koná

v sobotu 2. 12. 2017 od 14:00 hodin
v klubovně skupiny
(spolkový dům v bývalých kasárnách)
Zájemci se mohou hlásit u pí Nejedlé do 28. 11. 2017
(s ohledem na zajištění materiálu na tvoření).
Tel.: 603 112 996
E-mail: libuse.nejedla@seznam.cz
Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu
města Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřanský FESTovní zpívání
12. 8. 2017
„Hudba, zpěv, tanec, jídlo, pití, fajn lidi, naprostá pohoda, relaxace…“

Příjemné a pohodové odpoledne a kouzelný
večer plný folku, folk-rocku, bluegrassu a keltských písní se povedl o prázdninách v areálu
bývalých kasáren.
Potkaly se tu čtyři hudební skupiny a jeden
sólista.
Dobřanská keltská skupina Dé Domhnaigh
zraje jako víno a je známá z akcí pořádaných
nejen v Dobřanech.
Dobřanská nově vzniklá folk-rocková skupina Faux Pase fonet sklízí jeden úspěch za druhým díky autorské tvorbě (Porta, Notování).

Fregata je známá a úspěšná již roky a její
písně se dodnes hrají v rádiu.
Sekvoj hraje trampskou klasiku tak dlouho,
že už se stal i pořadatelem hudební soutěže
(Notování).
Populární Míša Leicht (vedoucí skupiny
COP) vystoupil sólově a na přání zahrál i známou a oblíbenou „Je to dobrý, nebe je modrý...“
Spontánní zpěv, tanec, uvolnění, otevřenost, smích, vtipy, dobré jídlo a pití….
Bez opilců, bez agrese, bez výtržností…
„Voni se ty správný lidi přes srdíčko potkají….“

Potkali se díky manželům Dušákovým
(Ucho a Káča) a všem, kteří rádi ze všech sil
pomohli.
Díky Mikymu a Tomovi u kasy, Romče,
Vencovi, Nikče, Honzovi a Libčovi u občerstvení, Kvakimu u ohně, Jarce Umnerové za
MKS Dobřany, Jirkovi Roblovi za poskytnutí
místa pro festival, Kubovi za fotodokumentaci
a všem sponzorům: DMD, Rako, Četes, Střechy
Aleš Málek, Kominictví Milan Gleissner, Snack pivnice Hájek a Hájková, Trigo s.r.o., Krby
Berka, Rotez, Dobřanská zmrzlina, Dobřanské
pekařství, Dobřanské řeznictví, Městské kulturní středisko, Mikroregion Radbuza, město
Dobřany (akce byla podpořena z Globálního
dotačního titulu města Dobřany).
3. ročník festivalu se chystá na 11. 8. 2018.
Těšíme se na Vás!
Eliška Novotná

www.dobrany.cz
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Rybáři
Proběhly podzimní výlovy, 30. 9. se lovil
rybník Vysoká, 21. 10. Montajch v Nové Vsi.
Ale slovené ryby byly většinou menší. Proto
se na nasazení do řeky zakoupilo 20 q kapra
od Klatovského rybářství. Byly to ryby většinou mezi 40-60 cm. Prvních 14 q se vysadilo již v polovině října, zbytek o týden později
mezi mosty a na Židovák, takže rybáři mohli
být spokojeni. I já jsem se nechal vylákat poprvé od června na ryby, když mi bratr, synovec
a jeho kluci líčili, jak berou a jaké kusy nachytali. Tak jsme se synem jeli za nimi nad Podhoru. Foukal ale vítr a tam, kde jsme chytali,
plavalo při břehu lupení. Já viděl jednou trochu zatahat, syn prý měl jeden záběr. Ale kluci
seděli vedle mě, chytali na feeder a ulovili tři
kapry. Další dny foukal pořád silný vítr, a tak
jsem neměl chuť. Až ve čtvrtek se dcera nabídla, že mě odveze k řece. Musela mi donést až
na břeh tašku s pruty, kýbl a hlavně židli. Usadil jsem se, nahodil pruty a za chvíli jsem měl
nachytáno. Takhle mě tam potom vozila celý
týden a pokaždé jsem chytil. Většinou to byli
kapři okolo 42-45 cm, ale také okolo 50 cm.
V sobotu 7. 10. pořádala naše MO v rybárně v Plzeňské ulici při příležitosti 95. výročí
založení rybářského spolku v Dobřanech Den
otevřených dveří pro veřejnost. Ačkoliv to
bylo vyhlášeno městským rozhlasem i uvedeno v Dobřanských listech, byla účast poměrně
malá. Současně se totiž konala pouť na Kamínku. Ale kdo přišel, nelitoval. Občerstvení
bylo zdarma – výborné pečené ryby a pivo
nebo nealko. Dětem se moc líbila hromada
písku, která na dvoře zbyla po provádění fasády.

Dětský rybářský kroužek zatím využíval
přijatelného počasí k praktickému rybolovu
na Kotynce. Až se zhorší počasí, budou se
děti scházet v klubovně a probírat rybářské
řády, navazovat háčky nebo sledovat filmy
o rybách.
Ceny povolenek, členských známek
a rybářských lístků na r. 2018:
Územní (krajská)
roční-dospělí
roční-mládež a ZTP
děti do 15 let

MP
1300 Kč
650 Kč
250 Kč

P
1300 Kč
650 Kč
250 Kč

Celorepubliková

3150 Kč

3250 Kč

Celosvazová

MP
2100 Kč
1400 Kč
700 Kč

P
2150 Kč
1450 Kč
750 Kč

Členské známky:		
Fond SHR:
dospělí
500 Kč
500 Kč
mládež
200 Kč		
0
děti do 15 let
100 Kč		
0
Rybářské lístky:
1 rok
3 roky
10 let

100 Kč
200 Kč
500 Kč

Novinka:
rybářský lístek na dobu neurčitou 1000 Kč

Vladislav Šefl

Spolkový pohár města Dobřany v kuželkách
V neděli dopoledne 15. října pořádal spolek Mladí pro
Dobřany již 8. ročník turnaje
pro dobřanské spolky v kuželkách. I tentokrát se našlo
dost nadšenců toužících porovnat své síly a užít si společné dopoledne. Turnaj se
vydařil. Své vítězství z loňska neobhájila Stará garda,
tento rok se štěstí usmálo na
družstvo Pétanque. Všechna
družstva byla za své úsilí odměněna a vítězové převzali
poháry. Děkujeme všem soutěžícím a doufáme, že se uvidíme na turnaji i příští rok. Naše díky též patří Cinema Bowlingu za
propůjčení drah a poskytnutí zázemí.
Mladí pro Dobřany, Zuzka Štychová
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Přednáška aneb první
pomoc na túrách

Tím, že my dobřanští turisté patříme ke
generaci, která již hodně pamatuje a také je si
vědoma, že zdraví pomalu a jistě s věkem ubývá, tím spíše musíme dbát na prevenci a být
připraveni i na nenadálé situace při našich
vycházkách. V rámci zdravotní osvěty jsme
proto mezi nás pozvali osobu z nejpovolanějších, zdravotní sestru Bc. Věru Šístkovou, aby
nás seznámila s prvky první pomoci, které
by se nám mohly hodit. Paní Věra nás nezklamala a svého dobrovolného úkolu se ochotně
a s grácií sobě vlastní zhostila. Někteří z nás
byli překvapeni novými trendy v poskytování
první pomoci, se kterými nás seznámila a které
jsme z jejích úst slyšeli vůbec poprvé. Víte, že
při krvácení z nosu se hlava nezaklání, naopak
v předklonu se krev nechává volně vytékat
a nos se neucpává? Dozvěděli jsme se pochopitelně víc zajímavých věcí ze zdravovědy, prevence i pomoci. Důsledně jsme byli mimo jiné
nabádáni, že jakákoli pomoc je lepší než žádná a i při zdánlivých banalitách, které ovšem
mohou mít špatný konec, se nemáme ostýchat
vytočit číslo 155 a přivolat záchrannou službu
či alespoň poprosit dispečink o radu na dálku. Celá přednáška byla vedena srozumitelně
a s lehkostí, nebyla nouze na dotazy a zajímavé
postřehy. Naši členové se v diskuzi připomněli
i svými zážitky při poskytování první pomoci.
Ke srozumitelnosti přispěly i názorné obrázky,
které měla přednášející pro nás připravené.
Za hezký a poučný zážitek ti, Věro, moc děkujeme a těšíme se někdy zase na pokračování, které jsi nám sama nabídla.
Za vděčné posluchače
Jaroslava Marková
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – LISTOPAD A PROSINEC

7. 11. 14 – 17
10. 11. 9 – 12
15. 11. 14 – 17
21. 11. 14 – 17

29. 11. 14 – 17
6. 12. 14 – 17
12. 12. 9 – 12
14. 12. 14 – 17

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

Sport

Oddílový tenisový turnaj TJ Dobřany
Tenisový areál „Džungle“ byl 28. září plný sportujících dětí a jejich
povzbuzujících rodičů. Již tradičního otevřeného oddílového turnaje
dětí se letos zúčastnilo 25 tenistů a tenistek. Tenisové zápasy se odehrály v kategorii babytenis, mladší žáci a starší žáci. Pro některé hráče
to byl první turnaj v jejich tenisových začátcích, jiní už byli zdatnými
hráči s turnajovými zkušenostmi.
Nešlo o body do tenisového žebříčku, proto se mohlo hrát uvolněně,
třeba „jen tak pro radost“. Bojovalo se ale vydatně systémem „každý
s každým“ až do setmění. Medaile, diplomy a ceny za nejvíce vyhraných
zápasů získali:
• v kategorii babytenis:
1. místo – Kimi Mošnová, 2.místo – Nella Samešová, 3. Místo - Matyáš
Bláha, 4. místo – Šárka Bardounová,
• v kategorii mladší žáci:
1. místo – Matěj Šisl, 2. místo - David Hloušek a Štěpán Kofroň,
3. místo – Matyáš Petrovický a Míra Minařík, 4. místo – Jakub Kraffer,
• v kategorii starší žáci:
1. místo – Daniel Noska, 2. místo – Jan Minařík, 3. místo – Josef Minařík, 4. místo – Vojta Kofroň a Nela Holzknechtová
Na dodržování tenisových pravidel dohlížel Adam Bardoun. Všem zúčastněným patří poděkování za pohodový průběh celé akce.
Tenisový spolek TJ Dobřany

Pétanque turnaj Tournoi ďamis
Poslední turnaj v letošním roce se hrál ve čtvrtek 28. září na hřištích
ve sportovním areálu Džungle. Turnaj byl určen členům klubu, jejich
rodinným příslušníkům a přátelům. Herní dvojice se tradičně losovaly
a v základních skupinách se hrálo každý s každým.
První skupina byla velmi vyrovnaná. Hned v prvním zápase dostala
poprvé spolu hrající dvojice Duban – Souhrada od Šebestové se Štulcem kanára. Ti ale svůj dobrý výkon nezopakovali a v dalším zápase
podlehli Harantovi s Pošarem 13:1. Duban se Souhradou zase zdolali
Haranta s Pošarem. Druhá skupina byla snad ještě vyrovnanější, všechny zápasy končily těsně. Do finálové skupiny z ní postoupili Štulcová
s Malátem a Dubanová s Rieckelem. Doplnili je z první skupiny Hejretová s Khásem a Duban se Souhradou, kteří se vzpamatovali z úvodní
prohry a svou skupinu vyhráli. Ve finálové skupině se přestalo dařit
Dubanové s Rieckelem. O první tři místa tak byla svedena urputná bitva. Při stejném počtu vítězství těchto tří dvojic muselo rozhodnout
až skóre ze vzájemných zápasů. To měli nejlepší Duban se Souhradou a turnaj zaslouženě vyhráli. Druhé místo získali Hejretová s Khásem a třetí
skončili Štulcová s Malátem. Hráči si pak podle umístění vybírali z množství cen. Jako vždy krásnou atmosféru turnaje dokreslilo nádherné počasí
babího léta. Dokud počasí dovolí, bude pokračovat každou středu a neděli dětský pétanque kroužek.
Zdeněk Duban

Senior & Junior Cup
V neděli 24. září se na hřišti pétanque klubu sešla skupinka dětí
a dospělých. Konal se tu již 5. ročník Memoriálu Míry Bukovjana.
Jedná se o víceboj junior & senior. Turnaj, který je primárně určen pro
babičky, dědečky a jejich vnoučata, pořádal spolek Mladí pro Dobřany. Jedním z důležitých faktorů je i věkový rozdíl soutěžících. V neděli jsme se
sešli v hojném počtu. Někteří odvážní měli s sebou i dvě vnoučata, a tak
museli všechny disciplíny projít dvakrát. Všichni soutěžící byli moc šikovní a po zásluze odměněni. Dopoledne se povedlo, i sluníčko na nás občas
vykouklo. Děkujeme členům spolku pétanque za spolupráci a za zapůjčení
hřiště a těšíme se na příští ročník.
Mladí pro Dobřany, Zuzka Štychová
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Sport

Šneci v republice bodují
1. liga – muži 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek,
Jan Marek a Bohuslav Havránek
Sezóna je v plném proudu a dobřanští hokejbalisté si už konečně po
sedmi venkovních zápasech zahráli doma. Ano, los byl uzpůsoben výstavbě nové kryté hokejbalové arény. Tři utkání doma jsme chtěli zvládnout za devět bodů, to se ale nepovedlo. Jedna věc je chtít, druhá být
v realitě. Ta bývá zpravidla jiná, než ji očekáváte. Jedna prohra po nájezdech, jedna výhra za dva body a jedna konečně za plný možný počet,
tedy tři. Celkem šest bodů, k tomu 11 vydobytých na hřištích soupeřů.
Se 17 body prozatímně okupujeme horní patra s 15 soupeři 2. nejvyšší
soutěže v ČR. Je však zapotřebí mít se stále na pozoru a s pokorou se
poctivě připravovat dál. Jiná cesta za úspěchem nevede. O tom jsme za
ty roky nepochybně přesvědčeni.

Tabulka 1. liga – muži
1. Karviná
2. SK Jihlava
3. HBC Prachatice
4. Polička
5. Olymp J. Hradec
6.Snack Dobřany
7. SHC Opava
8. Přelouč
9. Jungle Fever
10. Svítkov Stars
11. Tygři M. Boleslav
12. Nové Strašecí
13. HBK Bulldogs Brno
14. Tatran Třemošná
15. Kelti 2008
16. Plzeň-Litice

10
9
11
10
11
10
9
9
10
10
10
9
10
12
10
10

9
7
7
5
5
4
5
4
5
4
3
3
3
2
2
1

0
0
0
2
1
2
0
1
0
1
2
1
1
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
2
0
1
0
2

0
1
4
3
4
3
4
3
5
5
4
3
6
9
8
7

58:22
46:19
28:19
35:24
44:28
26:22
27:16
30:27
28:27
28:37
29:41
24:34
29:38
22:58
18:51
27:36

28
22
21
19
18
17
15
15
15
14
14
13
11
7
6
5

role v A-týmu mužů. Poslední výsledky odpovídají hře našich mladíků,
ale i výše uvedeným klubovým záměrům. V zápasech doma kluci porazili Č. Třebovou 2:1, Olomouc 7:2, s Ústím jsme ale padli 2:6, abychom
ale vyhráli ve Stříbře 2:1, v Karviné dokonce 1:0, poté v Chomutově 3:0
a následně padli v Hradci Králové 0:5.
Sečteno podtrženo – i přes striktně nastolenou klubovou koncepci
si tato kategorie vede dobře, když se pohybuje okolo 6. místa v 16členném pelotonu týmů z celé ČR.

Tabulka extraligy SD
1. H. Králové
11
2. HBC Plzeň
8
3. Autosklo PCE
9
4. HC ŠD Písek
8
5. HBC Hostivař
9
6. Snack Dobřany
8
7. Elba DDM ÚNL
9
8. ALPIQ Kladno
9
9. Karviná
9
10. Buldoci Stříbro
10
11. Č. Třebová
9
12. KOVO Praha
8
13. Nové Strašecí
9
14. SK Jihlava
6
15. HBC Gladiators Olomouc 8
16. Wolves Chomutov
8

10
8
8
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

1
0
1
1
3
3
4
4
5
6
6
5
7
4
8
8

76:18
54:16
45:13
40:9
45:16
18:17
34:16
40:37
28:33
35:35
20:28
27:37
13:89
9:32
14:56
5:51

30
24
24
19
18
15
14
14
12
10
9
9
5
4
0
0

Starší dorost po výhře v Chomutově:
Zleva stojí: Šlehofer O., Čech, Matoušek, trenér Šlehofer V. ml., Málek,
Koželuh, Zelenka a vedoucí, Bóža, Havránek
Pod nimi zleva: Vaníček, Šlehofer V.st., Hůrka, Truchlý a Hrubý
Muži po výhře v Karviné:
Zleva stojí: Jaroslav Kobr, Ondřej Šlehofer, Daniel Čech, Zdeněk Zelenka,
Jan Marek, Petr Skála, Jan Kovářík, Jakub Juráň, Tomáš Truchlý
Dole zleva: Štěpán Koželuh, Marek Hájek, Václav Šlehofer st., Václav
Šlehofer ml., Ondřej Málek, Daniel Kovářík a Daniel Hůrka
Extraliga starší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jan Marek
Starší dorostenci si v extralize plní přesně to, s čím jsme do sezóny šli. Snažíme se totiž ještě více kluky protáčet v mužské kategorii
a mnohdy i na úkor výsledku v této nejvyšší mládežnické republikové soutěži. Nastala totiž doba, kdy junioři už pomalu přebírají klíčové
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Extraliga mladší dorost 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer ml., Jan Matoušek a Miroslav Kodýtek
Mladší dorost měl velmi těžkopádný začátek. Měli jsme určité problémy, které se snažíme odstranit, a hlavně jim i předejít. Nastavili jsme
„malinko“ jiné noty a kluci se rozjeli, když po úvodních nezdarech v Prachaticích, v Č. Budějovicích či Suchdolu doma porazili pražské týmy
Kovo a Kert. Naposledy ukázali charakter a dvakrát otočili nepříznivý
výsledek v derby v Plzni na jejich domácí půdě. Tam se nevyhrává jen
tak lehko, to ví každý, kdo malinko hokejbalu rozumí. Ze všech možných pohledů jste v nevýhodě. Navíc zápas tradičně nevyšel hlavním
arbitrům, a tak musíte být silní dvojnásob a ještě mít i štěstí. Naši kluci
prohrávali 0:2 po dvou třetinách, ve třetí srovnali stav, aby znovu inka-

Sport
sovali, přesto se podařilo opět srovnat a v nájezdech dílo dokonat. To
byla sladká odměna za odhodlanost, vůli a bojovnost. Nicméně sezóna
má 28 zápasů v zkl. části, přičemž z osmičlenné skupiny postoupí pouze
tři. Stále je tedy třeba pracovat a pracovat.

Tabulka extraligy MD
1. Suchdol n./L.
2. Kert Park Praha
3. HBC Plzeň
4. Snack Dobřany
5. Pedagog ČB
6. HBC Prachatice
7. Olymp J. Hradec
8. KOVO Praha

7
7
7
6
6
6
4
5

7
5
4
2
2
2
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0

0
2
2
2
3
4
4
5

35:8
38:12
28:15
19:17
27:25
21:24
4:37
3:37

21
15
13
9
8
6
0
0

5.
6.
7.
8.
9.

HBC Prachatice B
HBC Prachatice A
Buldoci Stříbro
Olymp J. Hradec
Tatran Třemošná

5
5
5
4
5

3
3
1
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

2
2
3
4
5

20:12
25:18
30:28
5:39
11:63

9
9
5
0
0

Mladší žáci po výhře v Jin. Hradci:
Horní řada zleva - Jakub Gawenda, Matyáš Úbl, Radek Vajda, Filip Čížek
Dolní řada zleva - Ondřej Sloup, Jan Šlehofer, trenér Petr Úbl, Václav
Hradský, Mája Klinkovská, ležící gólman - Pavel Vajda

Mladší dorost po výhře v Plzni:
Zleva stojí: trenér Jan Matoušek, David Vaníček, Martin Rejda, Mario
Princl, Tomáš Duchek, Vašek Bárta, Michal Neumayer, Jan Kalčík a trenér
Václav Šlehofer ml.
Pod nimi zleva: Jan Brko Brtník, Jan Matoušek, Aleš Duchek, Váckav Šlehofer st., Tomáš Tintěra, Josef Kopf, Matěj Malotín a trenér Miroslav Kodýtek
Ležící: Jiří Brko Brtník a Radek Mužík
Přebor mladších žáků 2017–18
Přípravka a minipřípravka 2017–18
Realizační tým: Trenér Petr Úbl, vedoucí: Petr Česák, Pavel Děd, Radek
Vajda a Jan Šlehofer
Mladší žáci včetně rodičů si již vychutnali dvě výhry, a to obě po sobě.
Nejdříve vyhráli „prckové“ doma proti Suchdolu nad Lužnicí 3:1 a následně zvítězili kluci v Jindřichově Hradci 8:0. Řeknu Vám, být svědkem
takového žákovského mače, jako byl ten domácí se Suchdolem, to je
něco nádherného. Když pominu výsledek, pak nejvíce zaujme soutěživost a snaha malých dětí skutečně hrát, a to z pohledu obou týmů. V této
kategorii na výsledek určitě nehledíme. Děti ale hloupé nejsou a moc
dobře vnímají, proč vlastně hrají. To samé platí i o nejmenších, kteří
hrají svoji soutěž jednou za měsíc. Naposledy se šnečí potěr představil
ve Stříbře, a to v kategorii přípravek a minipřípravek. Kluci spolu s rodiči vzorně reprezentovali náš klub a město Dobřany. Rodičům patří
velký dík, že své ratolesti vedou ke sportu, ale také děkujeme za pomoc
s dopravou k zápasům.

Tabulka Přebor ml. žáků
1. HBC Plzeň
2. Suchdol n./L.
3. Snack Dobřany
4. Pedagog ČB

5
7
5
5

5
4
3
3

0
0
0
0

0
0
1
0

0
3
1
2

41:1
38:29
25:23
42:24

15
12
10
9

Přípravka ve Stříbře
Závěrem: Už se těšíme na nový krytý stánek, který pozvedne úroveň
nejen dobřanského hokejbalu o level výš.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer

Ohlédnutí za Dobřanskou 50
Ráno 16. září před startem letošního ročníku Dobřanské 50 se zdálo, že počasí opět zazlobí a odradí většinu turistů pěšáků i cyklistů, ale
v průběhu dne se umoudřilo a vše probíhalo podle plánů a příprav. Tým
obětavých pořadatelů očekával s napětím, zda se účast na vrcholné
akci roku zvýší, či nikoli. Platilo to druhé. Přestože na náměstí probíhaly divácky velmi přitažlivé soutěže v dřevařských sportech, okolo se
nabízela spousta kulinářských dobrot a pití, dokonce i my jsme díky
sponzorům (Dobřanské řeznictví, Dobřanské pekařství a Jablíčko) nabízeli v cíli kromě diplomů za absolvování tras tradiční chléb se sádlem
a cibulí, větší účasti než v předchozích ročnících jsme se nedočkali. Po
pěších trasách šlapalo 45 účastníků a cyklisté se přihlásili a absolvovali
v počtu 63 osoby. Malý zájem si vysvětlujeme i tím, že v daný termín
probíhalo v regionu více atraktivních a poutavých akcí sportovního
i společenského charakteru současně. Nám nezbyde než doufat, že snad
příště vás bude víc.
Za dobřanské turisty Ing. Jaroslava Marková
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
4. listopadu
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ
STUDÁNKY
Odjedeme vlakem v 6,41 hod.
/z Plzně v 7,10 hod./ do České
Kubice. Délka vycházky 13 km.

7. listopadu
Z KOŠUTKY DO RADČIC A PLZNĚ
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. do Plzně a MHD.
č. 4 na Košutku. Půjdeme po červené tz. kolem Košuteckého jezírka, rozhledny Sylván,
kde přejdeme na cyklostezku č. 2151, která
nás dovede do Radčic. Cestou kolem řeky Mže
dojdeme do Skvrňan a na nádraží ČD. Odjezd
v 15,02 nebo v 16,11 hod. Délka vycházky
9 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

11. listopadu
Z CHLUMČAN ŽST. PŘES HÁJ DO CHLUMČAN
A PŘES HUJÁB DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 11,17 hod. do Chlumčan.
Půjdeme přes Háj do Chlumčan a přes Hujáb
na starou silnici, která nás dovede do Dobřan.
Délka vycházky 7 km. Vedoucí Karel Bohmann.
14. listopadu
Z MERKLÍNA DO PTENÍNA
Odjedeme BUSem v 7,10 hod. od benzinové pumpy do Stodu. Dále BUSem v 8,03 do
Merklína. Půjdeme po zelené tz. do Ptenína.
Zde přejdeme na NS Ptenín – Újezdec, která nás povede kolem Ptenínské hory znovu

Za krásami Chebska

do Ptenína. Délka vycházky 12 km. Stoupání
320, klesání 274 m. Odjezd BUSem v 14,15 do
Přeštic a vlakem v 15,14 do Dobřan. Vedouci
Jindra Šmatlák.

18. listopadu
Z CHOTĚŠOVA PŘES BLATNICI DO NÝŘAN
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10
hod./ do Chotěšova. Půjdeme po NS Stodsko
do Hoříkovic. Zde odbočíme z NS a neznačená
cesta nás povede kolem Husího rybníka přes
Jetelový vrch, kolem větrné jámy, Zajerova
dolu do Blatnice, Kamenného Újezda a Nýřan.
Délka vycházky 13 km. Odjezd vlakem v 14,29,
nebo v 16,29 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
21. listopad
Z KOZOLUP PŘES MĚSTO TOUŠKOV
DO ČEMÍN
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. /z Plzně v 9,05
hod./ do Kozolup. Půjdeme do Města Touškova a dále neznačenou cestou k „Obrázku“
a dále pokračujeme po červené tz. do Čemín.
Délka vycházky 6 km. Odjezd BUSem v 14,20,
nebo v 14,46 do Plzně. Vedoucí Jindra Šmatlák.
25. listopadu
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,04
hod., z Plané 9,09 hod./ do Tachova. Z nádraží
půjdeme ulicí T. G. Masaryka a Panenskou ulicí do Muzea Českého lesa na náměstí Republiky a k zámku Tachov. Po prohlídce nás povede
zelená tz. k rozhledně Vysoká 563 m nv. Dále

přejdeme na NS Vysoká Světce ke zřícenině
kláštera a jízdárně Světce. Po zhlédnutí se
vrátíme po modré tz. kolem zimního stadionu
do města, které si prohlédneme, a půjdeme do
místa setkání turistů Plzeňského kraje. Délka
vycházky 9 km. Odjezd v 14,22 nebo v 16,22
hod. Vedoucí Karel Bohmann.

28. listopadu
Z TOČNÍKU PŘES VOSÍ DO ŠVIHOVA
Odjedeme vlakem v 8,29 hod. do Točníku. Povede nás modrá tz. do osady Vosí, kde přejdeme na NS Švihov a okolí, a po ní do Švihova.
Délka vycházky 10 km. Odjezd vlakem v 14,58,
nebo v 16,15 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
2. prosince
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se u kruhového objezdu v 13,00 hod.
Půjdeme kolem řeky Radbuzy do Vodního
Újezda. Odbočíme na návsi na cestu vedoucí
do Zbuchu a na první křižovatce odbočíme
k chotěšovské hájovně, zpět k silnici, kterou
přejdeme, a přes lávku se dostaneme do Vstiše a do Dobřan. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Karel Bohmann.
V 16,00 hod. se sejdeme na Mikulášském posezení v klubovně KČT i s těmi, kteří nepůjdou
na vycházku.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí.
Případné zněny plánu zveřejníme ve vývěsní
skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Tentokrát volíme dvoudenní pobyt s tím, že hodláme navštívit více míst na Chebsku.

Po příjezdu do Františkových Lázní vycházíme na procházku městem, po lázeňské
kolonádě, navštěvujeme místní minerální
prameny a poté odcházíme na první pochod,
jehož cílem je návštěva hradu Seeberg. Cestou procházíme kolem rybníku „Amerika“,
lužními lesy a již přicházíme k samotnému
hradu. Někteří z nás se vydávají na jeho
prohlídku, ostatní volí procházku po místní
naučné stezce. Po krátkém pobytu odjíždíme busem zpět do Františkových Lázní. Ve

22

|

listopad 2017

zbývajícím čase (do odjezdu na ubytování)
si důkladněji prohlížíme jednotlivé prameny – ochutnáváme vodu a neopomeneme navštívit sošku Františka. Po krátkém občerstvení se přesouváme na stanici busu, kterým
odjíždíme do místa ubytování, Skalné. Jsme
ubytováni ve velmi příjemném penzionu nedaleko hradu „Vildštejna“. Samotné město
Skalná působí velmi dobrým dojmem, domy
jsou opravené, mnohé svítí novými fasádami.
Hrad se také opravuje, pro turisty je tu otevřena stylová restaurace. Je na co se dívat,
působí velmi romanticky.
Druhý den po ranní rozcvičce bohatě posnídáme a odcházíme na další pochod, který nás zavádí do lokality Soos. Procházíme
přírodními partiemi (mnohdy po dřevěném
chodníku). Zaujaly nás bublající „mofety“
bahenní sopky, místní flóra a fauna. V místě samotném navštěvujeme místní muzeum

a mini zoo. Po prohlídce odjíždíme vlakem
do Chebu, na který nám bohužel nezbývá
mnoho času. Proto volíme procházku kolem
náměstí, hradu, procházíme historickými
uličkami a již spěcháme na vlak a odjíždíme
domů.
Závěrem: Jsme rádi, že dříve opomíjená
část naší překrásné vlasti se zvelebuje, města
i obce jsou opraveny, infrastruktura funguje.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Společenská rubrika
Vzpomínka

EŠ Foto

Vážení zákazníci provozovny
(fotografické služby)
Nám. T.G.M. 111 v Dobřanech,

30. 10. by oslavil 29. narozeniny pan

z důvodu ukončení činnosti mé provozovny
k 30. 11. 2017 Vás žádám,
abyste si nejpozději do uvedeného termínu

vyzvedli všechny své objednané a zpracované zakázky.
Zároveň Vám chci poděkovat za příjemnou desetiletou spolupráci a popřát Vám
radostný život ve Vašem krásném městě, plný pohody, štěstí a zejména zdraví.
Přeji všem také šťastné a veselé vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018.

Nazar Karpinin,

S přátelským pozdravem Eva Šimaliaková - EŠ Foto.

který se 10. 9. stal obětí trestného činu.
Vzpomínají spolupracovníci.

Vzpomínka

Vzpomínka

2. listopadu 2017 uplynulo 40 let,
kdy nás opustil pan

Jan Otýs.
Za vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 2. listopadu tomu bude již 7 let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk,
strýc, synovec, bratranec a skvělý kamarád

Vladislav Khás,
který žije v našich srdcích dál a nikdy na něj
nezapomeneme. Moc nám chybíš, Vládíku.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Khásova, Čmolíkova,
Vavřínkova, Grancova.

Vzpomínka

Dne 27. listopadu 2017 uplyne
jeden smutný rok, co nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dědeček,
pradědeček a bratr pan

Dne 10. prosince 2017
by se dožil 70 let pan

František Holeček.

Vojtěch Vachl.

Za vzpomínku děkují manželka Marie,
synové Zbyněk a Tomáš s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Stále vzpomínají manželka Jaroslava
a děti Roman a Martina s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. listopadu 2017 jsme vzpomněli
8. výročí, co nás navždy opustila paní

Dana Winterová.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Franta a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 6. 1. 2017 nás navždy opustila

Marie Vaculová.
Vzpomínejte s námi. Rodina.

www.dobrany.cz
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Na problémy
nejste sami

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Kontakty: tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Sokolovská 1007, Dobřany (bývalá kasárna)

AKČNÍ SLEVA 25%

Platnost slevy do 20. 12. 2017

SLEVA NA KOLEKCI

s regulovanou zárubní
Ě
Ě
Ě
Ě

Porta KONCEPT
Porta FOCUS a Porta FOCUS Premium
Porta VECTOR Premium
VERTE G a N

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 bydlení 			
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele 		
 sociální a zdravotní pojištění 		
 majetkoprávní vztahy 		

Otevírací doba:

 rodina a mezilidské vztahy
 občanskoprávní vztahy
 finanční problematika
 správní řízení (jednání s úřady)
 pracovně–právní vztahy

Po - Pá 10.00 - 18.00
Email:
prodejna@podlahydobrany.cz
Telefon:

+420 607 083 482
Dobřany

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Ě
NOV ENO
VŘ
OTE
DOBŘANY, Císaře Karla 1139

Provozní doba dle objednávek
+420 607 067 778
www.marimagdalena.cz

Řádková inzerce
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102

 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net

 Pronajmu garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech. Rozměr vnitřní
5,3 m x 4 m. Tel.: 776 382 474
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Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech.
V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

SKLADNÍK

SOUSTRUŽNÍK
PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY
Nabízíme:
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP

Kontakt:

RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41.
E-mail: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-DOBRANY_267x187.indd 1

10.05.17 15:03
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
10. 11. ve 20:00
USA/VB, kriminální/mysteriózní, 104 min, 15+, titulky
režie: George Clooney
V 50. letech je život v středo-americkém městečku
Suburbicon bezstarostný a idylický. Žije zde šťastně i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoň navenek.
Jedné noci vše změní vloupání do jejich domu. Gardnerova manželka Rose je zavražděna. Když dojde na
stanici k identifikaci podezřelého, Gardner pachatele
neoznačí. A možná pro to má dobrý důvod.
Vstupné: 120 Kč

MAXINOŽKA
11. 11. v 17:00
Francie/Belgie, animovaný, 91 min, přístupný, dabing
režie: J. Degruson, B. Stassen
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka,
jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární
Lesní muž! Ten se skrývá hluboko v lese, aby ochránil sebe a svou rodinu před společností HairCo., obří
korporací, která experimentuje se speciálním DNA. Po
setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas.
Vstupné: 120 Kč

MILADA
11. 11. ve 20:00
ČR, životopisný/drama, 130 min, přístupný
režie: David Mrnka
Na plátna kin se vůbec poprvé dostane dramatický
osud Milady Horákové, který ve své době otřásl světem. Film vypráví osobní příběh hlavní protagonistky
na základě skutečných událostí. Zaznamenává Miladiny ambice i pochybnosti, rozpolcenost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, odhodlání žít v souladu se
svým přesvědčením.
Vstupné: 120 Kč

PŘÍŠERÁKOVI
12. 11. v 15:00
Německo/VB, animovaný, 96 min, přístupný, dabing
režie: Hoger Tappe
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma
Emma má knihkupectví, které je před krachem a táta
Frank trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná teenagerka a syn Max je sice matematický genius,
ale ve škole ho šikanují. Jenže ty opravdové trable
Wishbonovy teprve čekají. Mámu si totiž jako svou
budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula.
Vstupné: 120 Kč

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
12. 11. v 18:00
USA, krimi/drama, 110 min, 12+, titulky
režie: Kenneth Branagh
Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient expresu
kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamži-
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ku, kdy dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s knírem
a dokonale pracujícími šedými mozkovými buňkami.
A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule
Poirot, musí závodit s časem, aby vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.
Vstupné: 120 Kč

MATKA!
16. 11. ve 20:00
USA, psychologický thriller, 115 min, 15+, titulky
režie: Darren Aronofsky
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají
v thrilleru matka! manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní
hosté, kterých neustále přibývá.
Vstupné: 110 Kč

WESTERN
23. 11. ve 20:00
Německo/Bulharsko, drama, 119 min, 15+, titulky
režie: Valeska Grisebach
Meinhard je samotářský dělník, který život pozoruje
zpovzdálí. Nečiní mu problém přijmout šichtu v zapadlém koutě Bulharska, kde má německá parta
v těžkých podmínkách vybudovat vodní elektrárnu.
Odlehlá divočina, jazyková bariéra a cizinci, kteří
o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vyprávět
o sobě jiný příběh a vystupovat jako hrdina a ochránce slabých.
Vstupné: 90 Kč

LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D
24. 11. ve 20:00		

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
17. 11. ve 20:00

USA, akční/fantasy/sci-fi, 120 min, 12+, dabing
režie: Zack Snyder
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném
superhrdinském týmu.
Vstupné: 140 Kč

USA, krimi/drama, 110 min, 12+, titulky
režie: Kenneth Branagh
Vstupné: 120 Kč

LAJKA
25. 11. v 17:00

PŘÍŠERÁKOVI
18. 11. v 17:00

26. 11. v 15:00

Německo/VB, animovaný, 96 min, přístupný, dabing
režie: Hoger Tappe
Vstupné: 120 Kč

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
18. 11. ve 20:00

26. 11. v 18:00

ČR, romantická komedie, 113 min, přístupný
režie: Jan Hřebejk
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi
rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem. Nápadník s tragikomickým
nadhledem obkresluje ostrou zlomovou linii mezi
předválečnou a poválečnou generací.
Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
19. 11. v 15:00
69 min, přístupný
Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky, Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe, Jak Rákosníček udělal
z nebeského draka kolotoč, Divoké sny Maxipsa Fíka
– O kopané, Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili
v bedlovém lese, Pan Tau a neděle
Vstupné: 50 Kč

MILADA
19. 11. v 18:00
ČR, životopisný/drama, 130 min, přístupný
režie: David Mrnka
Vstupné: 120 Kč

ČR, loutkový animovaný sci-fi muzikál, 85 min,
přístupný, režie: Aurel Klimt
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu je násilně přeškolena na
průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do
vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně
vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí
vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně
obydlí vzdálenou planetu.
Vstupné: 120 Kč

HRÁČI SE SMRTÍ
25. 11. ve 20:00
USA, mysteriózní/thriller, 110 min, 12+, titulky
režie: Niels Arden Oplev
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda existuje život
po smrti. Opakovaně se dostávají do stavu klinické
smrti, avšak stále nebezpečnější experimenty si na
každém z nich vybírají svou daň...
Vstupné: 120 Kč

ČÁRA
30. 11. ve 20:00
Slovensko/Ukrajina, thriller/drama, 15+, titulky
režie: Peter Bebjak
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou
pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. V tomto okruhu
nejbližších zastává nenahraditelnou roli starajícího
se důvěrníka, ale také zásadového a nekompromisního vůdce, jemuž v rozhodujících okamžicích nechybí sebevědomí a temperament. Klidný souběh obou
prolínajících se světů se však začíná pomalu otřásat.
Vstupné: 110 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

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

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

Ordinace očního lékaře

Ambulance klinické logopedie

Gynekologie

Nová 956
kontakt: 775 313 801
e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa
8:00 – 11:00 na objednání

kontakt: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

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

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

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

MVDr. Tereza Sýkorová
pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

náběry
ordinace

MUDr. Kateřina Košťáková

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

kontakt: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

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

Odběry krve

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Dagmar Strejcová

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

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany
pro objednané

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

Oční optika

Mgr. Michaela Hrubešová

Veterinární ordinace

MUDr. Petr Krčál

MUDr. Gabriela Rybářová

MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Gynekologická poradna

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
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 volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
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20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353.
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Jan Karásek (zpěv)
Jakub Šefl (trubka)
Karolína Tothová (zpěv)
Tomáš Impellizzeri (klavír)
Šárka Kučerová (příčná a zobcová flétna)
Marie Kordíková (příčná flétna)
Jana Šístková (zpěv)
Filip Brada (zpěv)

2. Benefiční koncert bývalých žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

24.11. 2017 / 18:00
kostel sv. Mikuláše, Dobřany
Koncert je věnovaný k 70. výročí
založení hudební školy v Dobřanech
Přátelé dobřanských varhan, nadační fond / č. ú. : 279515107/0300
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