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Fotbalový stadion už zažil sportovní utkání

Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
jedno z nejšťastnějších období roku
našich dětí je za námi a starosti s nadcházejícím novým školním rokem před námi.
Pro některé z nás to není změna výrazná,
a pro jiné zásadní. Nicméně září není jen
o začínající školní docházce, ale o konci
léta a pozvolném ukončování venkovních
kulturních akcí a jejich přesun do interiérů, ale než se tak stane, můžeme si užít
Den otevřených závor na Šlovickém vrchu,
Radbuza fest s Dobřanskou padesátku
a pohádkovým lesem, Haydnovy hudební
slavnosti a řadu dalších. S přicházejícím
podzimem pak např. Pouť na Kamínku,
drakiádu, Večer se světýlky, dvě divadelní
představení v Káčku a koncem roku bohatý adventní program. Pořád je na co se
těšit... Na stránkách zářijového vydání najdete užitečný přehled volnočasových aktivit řady spolků a sdružení, která na území
města působí.
Přeji pohodové babí léto.
Jaroslava Umnerová

Krátce

Městské slavnosti v partnerské obci Obertraubling se konají jednou za dva roky. Letos připadly na 14. červenec a delegace Dobřan hostitele
mile překvapila národními kroji.

Práce na rekonstrukci sportovního areálu pod
nádražím pokračují dle harmonogramu.
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Foto: Pavel Jiřík
V polovině srpna skončila de initivně přestavba sportovního areálu u vodárny, tečkou
bylo podepsání dodatku č. 5, který uzavřel
i nekonečnou řadu změnových listů. Cena
díla vzrostla z původních 22,8 miliónu na
25,2 milionu po slevách. V pořadí druhá irma ve výběrovém řízení nabídla 25, 4 milionu. Cena dle průměrných cen stavebních
prací by byla 31,7 milionu. Všechny ceny jsou
bez DPH.
Na navýšení ceny se nejvíce podílely valy kolem hřiště. V místech, kde se při projektování hloubily sondy,
byla zemina. Bohužel
většinu hmoty tvořil
odpad, který musel být uložený na
skládce. Další změny představují vylepšení. Díky směně
pozemků s církví se
podařilo zvětšit parkoviště, namísto plastových
oken jsou hliníková, hlavní
hřiště se prodloužilo na mezinárodní rozměr, měnila se vzduchotechnika, místo PVC jsou podlahy z dlažby. Velkého
vylepšení se dočkala i tréninková plocha, získala zavlažování a ohrazení za brankami a na
straně k Chlumčanskému potoku.
Mnohahodinová obchodní jednání vedla
k tomu, že město obhájilo svůj zájem a hodnota díla výrazně převyšuje zaplacenou cenu.
Nejde jen o slevy, podařilo se vyjednat i výhodný koe icient, kterým se oceňovaly dodatečné práce. Konečný výsledek je takový,

že za 30,5 milionu s DPH jsme získali areál
v tabulkové hodnotě 43,9 milionu. Každý si
dovede představit, že schůzky na dané téma
připomínaly spíše utkání.
Přiznám se, že chvíli už jsem ani nevěřil,
že tohle místo může být v budoucnu zdrojem
radosti. Stalo se a necelý měsíc po kolaudaci už stadion prolomil hranici tisíce diváků.
Postaraly se o to především tři zápasy. Reprezentace ČR žen do 19 let porazila stejně
staré Bavorky, ženy Viktoria z Plzně
prohrály prvoligové utkání se
Slováckem a místní borci
ztratili v závěru dobře
rozehrané derby se
Vstiší.
Pro řadové diváky
bylo jistě dobré, že
v každém zápase padalo hodně branek.
Vydařilo se počasí,
což přispělo k dobré
atmosféře. Kromě plné
tribuny si lidé našli místa
také v „kavárenském“ posezení před tribunou a došlo i na
klasického „stojáka“. Přítomnost spokojených diváků tak zcela smyla pachuť sporů
a dohadů.
Říka se, že doma není nikdo prorokem,
proto tak rádi sledujeme ohlasy přespolních.
Trenér Viktorie Sálem Hebousse se o našem
stadionu vyjádřil pro Deník 23. srpna následovně: „Našli jsme tu skvělé zázemí i perfektní diváky, kterých se podle mě sešly čtyři
stovky.“
Martin Sobotka, starosta
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Magie sedmnáctek aneb zatím přidělené dotace
(sob/tom) V roce 17 tohoto století máme zatím schváleno 17 dotací za více než 17 milionů,
což řadí letošek mezi statisticky velice úspěšné roky. Město má požádáno o další projekty, z nichž
některé vypadají také velice nadějně, a celková suma by mohla výrazně zlepšit život obyvatel
našeho města. Vozíčkáři a maminky se těší na výtah na radnici, Vodní Újezd se většinově nemůže
dočkat vjezdových ostrůvků, které zvýší bezpečnost lidí, myslí se i na zkvalitnění dodávek pitné
vody a komunikace v sídlišti, díky lesní cestě na Šlovičáku se výrazně pokročí k lepšímu nemotoristickému spojení pro lidi ze Šlovic. Kompletní přehled přidělených dotací najdete v tabulce.
Některé z nich i na fotogra iích.

Dotace č. 8: Park pod nádražím je častým cílem odpoledního pobytu nejen dětí z družiny,
ale i občanů mířících na nádraží, sportovců…
Proto je důležitá péče o stromy zejména kvůli
jejich zdárnému růstu a provozní bezpečnosti.

Dotace č. 3: Ve dvoře radnice je zatím jen základ
výtahové šachty. Výtah budou moci návštěvníci
radnice využívat od poloviny listopadu.
č.

Dotace č. 13: Práce na fasádě radnice běží v plném proudu...

Poskytovatel Název projektu

Přiděleno

HZSPK + PK

Dobřany - pořízení devítimístného dopravního automobilu
do vybavení pro JSDHO Šlovice

750 000,00

MKČR

Soubor čtyř obrazů premonstrátských světců - sv. Gilberta,
sv. Isfrieda, sv. Evermoda a sv. Heřmana Josefa

200 000,00

3

MMR ČR

Záměr bezbariérové trasy města Dobřany - výtah

1 361 868,00

4

MMR ČR

RS - Dobřany, RPS Pančava, VIII. etapa

2 400 000,00

5

MPSV

Sociální pracovník

276 500,00

6

Nadace ČEZ

Nábytek pro třídy ZŠ

160 000,00

7

Nadace ČEZ

Výsadba třešňového stromořadí na Šlovickém vrchu

150 000,00

Plzeňský kraj

Pěstební zásahy a ošetření stromů v parku pod nádražím
v Dobřanech

50 000,00
15 000,00

1
2

8
9

Plzeňský kraj

Kreslená pohledová mapa města Dobřany

10

Plzeňský kraj

Dobřany - centrální kříž hřbitova

11

Plzeňský kraj

Šlovice - oprava vodní nádrže

12

Plzeňský kraj

Dobřany - panoramatická mapa na rozhledně Šlovický vrch

13

Plzeňský kraj

Dobřany - obnova fasády a balkonu radnice

150 000,00

14

Plzeňský kraj
SFDI

Sportovní areál v Dobřanech - atletický ovál

900 000,00

Dobřany, Vstupní brány Vodní Újezd a Dobřany Komenského
a Přeštická

6 230 705,00

SFŽP

Hydrogeologické průzkumné vrty D - 1 a D - 2 v katastrálním
území Dobřany

2 437 126,00

15
16
17

SZIF

Dobřany - rekonstrukce lesní cesty "Šlovický vrch"
Celkem přiděleno

Dotace č. 10: Uprostřed hřbitova na kamenném
podstavci stojí od roku 1848 železný kříž s latinským nápisem, který v překladu zní: „Svým
zemřelým rodičům, příbuzným a přátelům
postavili tento kříž zbožní měšťané a příznivci
fary v Dobřanech.“

50 000,00
200 000,00
40 000,00

3 164 376,00
17 785 575,00

Dotace č. 12: Na konci léta obohatila panoramatická mapa vyhlídku na Šlovickém vrchu.
Díky pomoci Václava Hrdonky jsou v mapě detailně označené názvy okolních vrcholů.

www.dobrany.cz
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GDT 2017 - Výsledky Výzvy č. 3
Finanční prostředky z Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017 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, prevenci užívání drog a kriminality nebyly v rámci Výzev č. 1 a 2 vyčerpány. Z tohoto důvodu vyhlásilo město Dobřany
ještě Výzvu č. 3, která se opět zaměřovala na podporu jednorázových projektů.
Rada města Dobřany měla k dispozici zbývajících 91.328 Kč a na doporučení Komise pro Globální dotační titul města Dobřany podpořila 6 žadatelů - přehled uvádíme v tabulce.
Tímto je GDT v roce 2017 ukončen. Všem žadatelům patří poděkování za práci vynaloženou na přípravu žádostí a následně na realizaci akcí samotných, které pak zpestřují především kulturní a sportovní dění v Dobřanech.
První výzva GDT na rok 2018 (na dotace na celoroční provoz) by měla být vyhlášena na podzim letošního roku.
Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany
Přehled podpořených projektů:
Žadatel:

Projekt:

Tenisová hala Dobřany, s.r.o.

Pojďte s námi odstartovat prázdniny

Dotace:
20.000 Kč

Ing. Lenka Krausová

Dvě výstavy obrazů – výroba katalogů ke dvěma výstavám obrazů v kostele sv. Víta v Dobřanech

10.000 Kč

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina
„Předvánoční tvoření“ – rukodělné dílničky
Dobřany

5.000 Kč

Budulínek, z.s.

Draci a dýně – workshopy pro děti

5. 600 Kč

MAS Radbuza, z.s.

Animační soustředění pro děti

TJ Dobřany, z.s.

Tenisový turnaj seniorů, Memoriál Josefa Kreuzmana

Celkem:

5.000 Kč
65.600 Kč

Rozhodnutí o přidělení
dotace přivezl osobně
ministr Brabec

(sob) O dotacích se starostové obvykle dozvědí e-mailem, který oznamuje rozhodnutí
příslušného orgánu o přidělení. V případě
2,5 milionu na nové vrty pro zásobování obyvatel pitnou vodou to bylo úplně jinak. Pražské
číslo na displeji stolního telefonu, představení,
rychlý dotaz, jestli si uděláme čas na to, aby
nám přijel pan ministr osobně předat rozhodnutí o tom, že stát podpoří naše vodárenství.
Vše rychle a na poslední chvíli. Návštěva nakonec byla plodná a příjemná, ale nejvíce potěšil
samotný fakt, že zabezpečíme stabilní zdroje
pitné vody. Dokážeme snad i to, že klesne nepříjemná tvrdost, kterou nám přinesl nejnovější vrt HV 7. Nové dva průzkumné vrty jsou
v oblasti, kde máme zatím nejkvalitnější zdroje. Přejme si, ať vše vyjde a máme rezervy tak,
aby nám kohoutky nikdy nevyschly.
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Psychiatrická nemocnice a město Dobřany budou více spolupracovat
Šestitisícové Dobřany a místní státní psychiatrická nemocnice budou spolupracovat v kulturních a vzdělávacích aktivitách. Budou také
společně usilovat o destigmatizaci psychicky nemocných lidí a pomáhat jim k návratu na trh práce formou důstojných příležitostí. Na tom
se shodli starosta města Martin Sobotka a ředitel nemocnice Petr Žižka při podpisu memoranda o spolupráci.

V plánu je spolupráce s různými spolky
a zájmovými organizacemi. Starosta míní, že
je potřeba podpořit nemocnici a dát najevo,
že je to zařízení moderní, otevřené všemu
možnému, a není to nic zkostnatělého, tedy
vyvrátit bludy, které se o psychiatrických ne-

mocnicích šíří. Podle ředitele Žižky už spolupráce funguje roky, nyní už jde o uskutečňování konkrétních věcí. „Jistá krize v rámci
transformace psychiatrie je. Řadu věcí je třeba vysvětlit a lidé musí naslouchat. V dnešní
době se ale pídí spíše po senzacích a, bohužel,
u nás ta senzace bývá vždy negativní,“ uvedl
ředitel. Podle něj je nemocnice spádovým zařízením nejen pro Plzeňský, ale i pro Karlovarský a Jihočeský kraj. Dobřany i zdravotnické
zařízení s 1200 pacienty a 1150 zaměstnanci
chtějí zlepšovat pověst psychiatrické nemocnice, která příští rok slaví 135 let.
„Občané Dobřan jsou připraveni na to, že
se pacienti zapojí. Nemají přehnané strachy,
vědí, že ne každý psychiatrický pacient je
nebezpečný,“ uvedl starosta. Město se podle

Martina Sobotky nebrání ničemu. Obě strany
nechtějí využívat pacienty jen na uklízení, zametání a pletí, ale spolupracovat s nimi i jejich
terapeuty na výuce malování, hraní divadla
a v dílnách. Podle starosty bude právnička nemocnice hledat způsoby, jak pacienty začlenit
a jak je informovat. Město jim chce říci, jaké
spolky v Dobřanech jsou, kam by mohli při vycházkách docházet a s čím by mohli pomoci.
„Máme tu šikovné lidi, kteří s našimi klienty
pracují už léta. A jsou i odborně vzdělaní. Dokonce se nabízí myšlenka zřízení školy malování pro veřejnost,“ řekl ředitel. Pacienty nelze
zaměstnávat pracemi pro město mimo areál.
„Dovedu si ale představit chráněné dílny, o což
mají irmy zájem, a jsou na to dotace,“ uvedl.
-čtk-

Setkání v cyklistickém
Partnerství dvou zemí je vždy založeno na kulturní spolupráci a na budování vztahů mezi organizacemi a spolky. Nejlépe se ovšem ideály
partnerské spolupráce staví na neformálních a osobních přátelských vztazích mezi občany. Pokud se k tomu připojí i sport, dochází k setkáním, na která se nezapomíná.
Partnerství mezi městem Dobřany a německým Obertraublingem trvá již více než
patnáct let, ale v poslední době se spolupráce
v různých oblastech rozvíjí mnohem rychleji
a příležitosti k setkávání se více než zdvojnásobily.
Dlouhodobá a intenzivní spolupráce je
mezi základními školami obou měst a také
mezi dobrovolnými hasiči.
Prvním neformálním setkáním, jež nebylo
organizované žádným spolkem ani institucí,
byl cyklovýlet – „Cyklojízda přátelství“, nad kterou převzala záštitu vedení obou měst a jejímž
cílem byla obec KothmaiBling kousek za Chamem. Zde se obě cyklistické skupiny setkaly
na společném přátelském posezení při obědě
reprezentovaném tradiční německou kuchyní.
Bylo skvělé, že si členové našeho zájmového
cyklistického sdružení „Přátelé šlapek Dobřany“ našli čas a absolvovali nelehkou 80kilometrovou trasu z Dobřan do německého KothmaiBlingu. Byla volena i kratší alternativa se
startem na Babylonu pro ty, kteří si na délku
trasy netrou li. Kilometrově obdobně dlouhou
trasu podnikli z opačné strany i němečtí přátelé a velký obdiv patří především široké věkové
struktuře německých účastníků.
Chtěla bych jménem města Dobřany poděkovat všem, kteří v rámce utužení part-

nerských vztahů strávili sobotu v sedle kola.
Sportovní odhodlání i nasazení bylo obrovské
a bylo zřejmé, že lidé stejných sportovních
zájmů mnohem snadněji navazují osobní přátelství.
Právě z těchto důvodů jsme si spolu s ně-

meckou stranou slíbili opakování této akce
i příští rok a možná vytvoření zajímavé sportovní tradice. Doufáme, že se rozroste i počet
sportujících účastníků, a to na obou stranách
česko-bavorské hranice.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

www.dobrany.cz
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O které domy pečuje Správa bytů města Dobřany?
Pro upřesnění telefonních kontaktů Správy bytů města Dobřany uvádíme, že kontaktní telefonní číslo je 739 280 800 a je k dispozici v pracovní
době MÚ Dobřany. V ostatních hodinách můžete volat z důvodů závažných havárií. Nejedná se o pohotovostní nonstop linku.

Lidická 119

Lipová 155

Loudů 1022

Loudů 1028

Loudů 1029

náměstí T.G.M. 5

náměstí T.G.M. 111

náměstí T.G.M. 114

náměstí T.G.M. 115, 116

náměstí T.G.M. 117

náměstí T.G.M. 145

náměstí T.G.M. 149

náměstí T.G.M. 151

náměstí T.G.M. 282

Nová 956

Pobřežní 434

Sokolovská 394

Sokolovská 1000

Sokolovská 1002–1006

Sokolovská 1009

Sokolovská 1012
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Spojovací 827, 828

Stromořadí 790

tř. 1. máje 1056–1061

tř. 1. máje 1300

Paměť domova

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 2.
(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na příchod německé armády do Dobřan.)
Báli jste se, když přijeli Němci zabrat
Dobřany, když jste viděli tanky?
Nebáli jsme se. Oni nebyli zlí. To víte, když
budete dráždit dobytek, tak budou krutý. Tatínek některé Němce znal. Pan Schlegl, to byl
Němec, ten měl mlýn, tady, jak se jde k Vodnímu Újezdu, je to nalevo, tam, jak bydlí pan
Kufner. Ten pan Schlegl byl hodný, vždycky
tatínkovi říkal: „A teď pozor ...“
Když přišli Němci, stěhovalo se sem i civilní obyvatelstvo? Bylo jich hodně?
Většinou to byli vojáci, jejich manželky,
inančníci. Protože někteří odešli do Protektorátu, byly zde prázdné domky. Ty si zabrali známí z těch měst, ti páni. Němci zabrali
prázdné domy, tam bydlely rodiny vojáků.
Pamatujete si, kdo v té době bydlel na
náměstí?
Tam, jak je dnes „kovomat“ (železářství),
tam bydlel pan Trágl (Němec), ten uměl česky

i německy. Ten prodával potraviny. Jak je lékárna, to měli tehdy Němci společně – byli to bratři nebo bratranci. Jak je dnes cukrárna, tam
byl pan Franz Pobuda, Němec, ten také uměl
česky i německy. Byl obuvník, dělal vysokačky,
vzadu měl dílnu. Vedle Tumpach, řezník, také
Němec. Ten měl dva domy – jak je květinka
a Terelmešovi. Paní Tumpachová byla moc
hodná, měli velké řeznictví. Paní Tumpachová byla moc elegantní paní. Vzpomínám si, že
když mě kolikrát naši pro něco poslali, tak ona
vždycky řekla německy: „Co ty, malá?“ Nebo
česky, když přišly nějaké české ženy. A dala mi
takový pláteček salámu – za války. Každému
takhle dala jako od cesty. Bylo to na lístky, ale
oni byli zdvořilí lidé. Za odsunu šli všichni pryč
– jak Trágl, tak lékárník, Pobuda, Tumpach ...
To všechno poté zase zabírali naši, Češi.

ti už stavěli pěkné budovy a po válce to naši
dodělali, vylepšili. Byl tady taky lazaret.

Pamatujete si na tehdejší kasárna?
Původně bylo v kasárnách hodně budov
dřevěných, ale když to tady zabrali Němci, tak

Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová
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Byla jste se někdy podívat v lazaretu?
Za války jsme tam byli jednou se školou.
Byl přímo v kasárnách. Měli tam své lékaře.
Šli jsme tam na Den armády / Wermachtstag.
Byla tam i klouzačka. Z pátka na sobotu přivezli transport, byli tam vojáci nejen od Moskvy. Měli střepiny v těle, neměli ruce ... Jeden
si k nám chodil i pro mléko. Bylo tam hodně
zraněných, jen Němci. Během návštěvy lazaretu jsme se na ně dívali, bavili jsme se s nimi.
Sami nás oslovovali, odpovídali na otázky:
„Proč kulháte? Proč nemáte ruku?“ Dali nám
tam chleba a sodovku. Když byl nálet, tak to
tam rozbombardovali.
(Pokračování příště.)
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Místní akční skupiny Plzeňského kraje
forma

a Celostátní síť pro venkov si Vás dovolují pozvat

ITEP
2017

Veletrvhního ruchu
cesto ského kranj.cez
Plzen www.itep-plze

na společnou prezentaci toho nejlepšího z venkova – Venkovské EXPO,
které se uskuteční v rámci Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017.
Venkovské EXPO, které MASky Plzeňského kraje pořádají již počtvrté, se tentokrát stylizuje
do Venkovského domu a představí to nejlepší a nejzajímavější z venkovského území celého kraje.

Přijďte se podívat ve dnech
21. až 23. září 2017 vždy
od 10:00 do 17:00 do
haly TJ Lokomotiva Plzeň
na Slovanech a zjistíte,
že venkov má co nabídnout!
Čekají na vás:

Tradice a
k

valita
I venkov m
ůže být za
jímavý

Ukázky tradičních řemesel
Interaktivní zastavení
Prezentace úspěšných projektů podpořených z Programu rozvoje venkova
Kulturní a turistické zajímavosti aj.
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Kultura
RAINER Sebastian:
Mysterium tremendum

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

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
DIAMANTOVÁ Anita:
Bostoňanka
Uhrančivý román odbornice na židovskou
kulturu. Jak se ze stydlivé holky obklopené
bezpočtem předsudků
stane samostatná žena.
Životní
rekapitulace
podnikavé
bojovnice
svědčí o tom, že to chce
uchovat si elán, neztratit humor, nenechat se
odradit a poprat se s nepřízní osudu. A samozřejmě taky hodně zvídavosti, přátel a moudrosti uložené v knihách.

HARTINGER Irena Marie:
Tvoříme šperky z pet lahví
Toužíte po netradičním elegantním šperku? Záleží vám na přírodě a chcete znovu
využívat
materiály,
které by jinak skončily
v odpadkovém koši?
Můžete se těšit na tyto
kapitoly:
 Sponky
 Čelenky
 Prsteny
 Puzety
 Náušnice
 Náhrdelníky
 Brože
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Román, který nemá obdoby. Absolutní odhalení nejtemnějších koutů
lidské duše. Příběh se
odehrává v 70. letech
v Beskydech. Mladý
výtvarník způsobí autonehodu, která ničivě
dopadá na obyvatele
vesnice a i na umělcovu
psychiku. Emoční zážitek z tajemství zvaného
mysterium tremendum. Nový objev českého
undergroundu.

KOCOUREK Jaroslav:
Pozoruhodná místa naší vlasti
Všechna místa v této
knize, ať již byla vytvořena přírodou nebo lidskou rukou, jsou zajímavá nejen na pohled, ale i
skutečností, že se k nim
váže poutavý příběh. Kniha nápaditou formou nabízí i spoustu dalších zajímavostí
pro každého čtenáře.
KNIHY PRO DĚTI
ZACHOVÁ Zuzana:
Bezlepková
cukrárna
Zdravé dobroty pro
dobrou náladu v každém ročním období.
Recepty na pudingy,
bublaniny, palačinky,
tiramisu, štrúdl, rolády, creme brulée, muf iny, koláčky, brownies, lívanečky, ….. jsou určené pro začátečníky. Jsou k nerozeznání od klasických
lepkových a jsou navrženy tak, aby si na své
přišli milovníci zdravých pochoutek i velcí
mlsálci.

HABERSTOCK Meike:
Proč má Eda spoustu času a dospělí ne?
Edovi je šest let, chodí do první třídy a má
pořád spoustu volného času. Jeho maminka naopak vůbec čas
nemá. Často dělá několik věcí najednou a je
pak nabručená a bez
nálady. Edu to trápí.
Nerozumí tomu. Jak je možné, že dospělí
čas nemají a děti ano? Jediný dospělý člověk, který má času dost, je dědeček. S ním
bude Eda hledat odpovědi na otázky, co je
to čas a kde se bere. Podaří se jim to?
SCHMITT Petra Maria:
Kam chodí kosmonauti na záchod?
Pohádky pro zvědavé děti.
Má stonožka opravdu sto nohou? Proč
to nebolí, když se
necháme ostříhat?
Přiznejme si, že podobně zvídavé otázky našich dětí nás
někdy trochu zaskočí. V této pohádkové
knížce odpovědi najdete a budete se bavit
vy i vaše děti.
VANĚČEK Michal:
Co má vědět správný Čech
111 velkých vyprávění o malé zemi.
Tato kniha vám jistě
bude inspirací a připomene vám, proč
být hrdý na to, že
jsem Čech, a jací Češi
byli a jsou kabrňáci.
Máme právo být hrdi
na to, co jsme v historii dokázali.

Týden knihoven
2.–8. října 2017
Městská knihovna Dobřany připravuje:
▪ Registraci nových čtenářů zdarma
▪ Amnestii dlužníků
▪ Večerní půjčování (středa)
▪ Velkou čtenářskou soutěž (dětské oddělení)

Kultura

Na Radbuza festu 2017 se poprvé představí Anna K, do Dobřan
přiveze Světlo
Hlavním koncertním hostem letošního ročníku bude kapela zpěvačky Anna K, která se na
Radbuza festu představí vůbec poprvé. Oblíbenou zpěvačku a její renomovanou kapelu i řadu
dalších interpretů uvidíte v sobotu 16. září na Náměstí T. G. M. v Dobřanech.
Úvod festivalu obstarají ostřílení rockeři Ill Fish, po nichž uvidíme Ocho Ríos, kapelu fúzující world music, latino rock, reggae, blues a funk.
V programu nechybí ani talentovaná funkrocková kytaristka Electric Lady nebo dynamická
pražská formace Gingerhead, kterou vede syn legendárního Vladimíra Mišíka, kytarista Maťo
Mišík, známý z Tata Bojs či skupiny Anety Langerové.
Headliner festivalu Anna K vystoupí v hlavním večerním čase – před jedenadvacátou hodinou. Představí úspěšné aktuální album Světlo a chybět pochopitelně nebudou ani největší
rádiové hity. Jejím exkluzivním sedmdesátiminutovým koncertem však Radbuzafest neskončí, volně přejde v poprockovou párty v režii formace POPs, která minimálně do půlnoci
bude bavit dobřanské publikum písněmi Phila Collinse, Michaela Jacksona, George Michaela
a dalšími šlágry 80. a 90. let.
„Společným jmenovatelem programu letošního Radbuza festu je muzikantská kvalita, kterou
představují jak hlavní hvězdy festivalu, tak i kapely pozvané z regionu - všechno jsou to skvělí
hudebníci, kteří mají čím zaujmout a publikum to nepochybně ocení,“ dodává za organizátory
Jarda Hudec, šéf magazínu iREPORT a ředitel Hudebních cen Žebřík.
Radbuza fest 2017 začíná v 15 hod., ale na náměstí to bude žít už od brzkého rána, kdy zde
odstartuje Dobřanská padesátka a nedlouho poté kvali ikační závod Stihl Timbersports.
Vstup na všechny výše uvedené události je zdarma!
Další info na www.radbuzafest.dobrany.cz a www.facebook.com/radbuzafestdobrany.
TZ, foto: Martin Linhart

CZECH CUP DOBŘANY 2017

Dobřany,
Náměstí TGM
16. 9. sobota 10:00
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Kultura

(jar) Téma příměstského tábora pořádaného v srpnu Městským kulturním střediskem Dobřany a Juniorfestem bylo Reportéři v akci. Do základů
rozhlasové práce zasvětila dětské reportéry programová ředitelka Hitrádia FM Plus Lucie Pacholíková a redaktor Českého rozhlasu Plzeň Pavel
Halla /na snímku/. Více informací a táborové noviny, které vznikly v táborové redakci, najdete na facebooku MKS Dobřany.
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Kultura

MC BUDULÍNEK
&
DOBŘANSKÉ BÁBINKY

za podpory Globálního dotačního titulu města Dobřany

7. POUŤ NA KAMÍNKU
v sobotu 7. 10. 2017
Program:

13.00 – 15.00 Dětská pouť na Kamínku
(různá herní a soutěžní stanoviště pro malé a menší děti - kolem kaple)

15.00 – 15.30 O skřítku Podzimníčkovi
příběh s hudebním doprovodem pro děti i rodiče
v provedení skupiny

AmiKo

pořádají
9.9. 2017 v 9.00b
na louce u plovárny

Lívancový
běh

Akce je finančně podpořena městem Dobřany.
Jednotlivé aktivity organizačně zajišťují místní spolky, sdružení, instituce ...
(ilustrativní fotografie z 6. pouti na Kamínku)

Městské kulturní středisko Dobřany
vás zve na výstavu

Lívancový běh

VĚRA ŠALOM

Lívancový běh je akce, při které se spojí sport se sousedským tlacháním,
sportovci s nesportovci a mláďata se zkušenými.
Běžci ze tří kategorií (děti do 4 let s rodiči-start v 9.00, 5-9 let-9.29 a 10 let a výše-9.59)
se ráno proběhnou v délkách tras přiměřených jejich věku.
Trasu a ostatní připravuje mateřské centrum Budulínek,
o snídani v podobě lívanců se postarají Dobřanské bábinky.
Zveme Vás na akci, kde se prolne věk,
zkušenosti i osobní nasazení každého z nás.
Lívancový běh nechápeme jako závod mezi sebou,
chceme si umožnit potkat se a sdílet to,
co doma nejde - společné bytí.
A co víc - Po doběhu si smlsnete odměnou na lívanci od dobřanských bábinek!
Káva či čaj za symbolickou cenu 9 Kč.
Startovné ( překvapivě) 9 Kč.
Změna času startu vyhrazena o devět minut.

výstava obrazů

Dobřanská galerie | 4.–29. září 2017
PO–ČT 9:00–12:15, 13:00–17:00 | PÁ 9:00–12:15, 13:00–16:00 | SO, NE 13:00–17:00

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Kelti přivezli si zlatou z dáli a v létě lidem a slunci hráli
Keltská kapela Dé Domhnaigh (Neděle) při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany si v loňském školním roce užila spoustu radosti i úspěchů. Kromě série koncertů k oslavě keltských svátků a k jiným milým příležitostem vstoupila i do světa hned několika soutěží a vyzkoušela si tak Dětskou Portu, Folky
Tonk a Portu. Začala také natáčet nové CD, tentokrát se zimní tematikou, na které se příznivci mohou těšit už příští rok. Začátkem června se mladší
členové kapely proměnili doslova ve zlatíčka – přivezli si 1. cenu z celostátního kola Dětské Porty v Ostravě, kde ve své kategorii soutěžili se skupinami z jiných ZUŠek a zároveň se ve inále stali nejúspěšnější skupinou z Plzeňského kraje. A kelti nezaháleli ani v červenci, který si v duchu prázdninového relaxu zpestřili trojitým koncertem na Keltském dni na Radyni. V srpnu pak hodinovým vystoupením zahájili festival Dobřanský FESTovní
zpívání a v am iteátru v Konstantinových Lázních oslavili s vřelým publikem léto a keltský svátek Lunasad, který je podle keltské mytologie zasvěcen
bohu Lugovi, patronu slunce a světla. Velký dík patří rodičům všech členů za celoroční fandění a podporu a všem sympatizantům kapely za přízeň.
Dé Domhnaigh

Mladší keltská kapela Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany na celostátním kole Dětské Porty v Ostravě těsně po výkonu, kterým si vyhrála
a vyzpívala báječné 1. místo. Zleva: pí učitelka Eva Šustrová, Magda Cebová,
Anna Beránková, pí učitelka Libuše Telešnuková, Daniel Mertl, Lukáš Filip,
Jiří Němeček jr., Adéla Hodanová, Anna M. Klinkovská, Kristýna Vápeníková,
Markéta Regentová, Denisa Vokračková, Andrea Hošková. Foto: Jiří Němeček

Keltská kapela Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v am iteátru
v Konstantinových Lázních, kde oslavila léto a keltský svátek Lunasad.
Zleva: Jiří Němeček jr., Andrea Hošková, Denisa Vokračková, pí učitelka
Libuše Telešnuková, Tomáš Váchal, Markéta Tichotová, Lukáš Palkoska,
Vendula Svobodová, Lucie Vaňková, Kristýna Vápeníková, pí učitelka Eva
Šustrová. Foto: Ivana Bílá

Klub Echo pro děti a mládež se mění a rozšiřuje!

Klub Echo pro děti a mládež zřizovaný Diakonií Západ, který poskytuje v Dobřanech
sociální služby dětem a dospívajícím, nyní
částečně mění svoji podobu. Nejenže prochází
úpravou vnitřních prostor, ale od září dojde
také k úpravě otevírací doby Klubu. Nově
bude Klub Echo otevřen tři dny v týdnu, ve
dnech pondělí až středa v čase od 12:30
do 17:00 hodin, v těchto hodinách mohou
přicházet všechny děti a mladí lidé ve věku
6-20 let, ruší se tak dosavadní oddělení mladších a starších návštěvníků Klubu.
Z výše uvedeného je patrné, že v Klubu
Echo dojde s novým školním rokem ke sníže-
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ní provozních hodin v prostorách na Náměstí
T. G. M. 282, zároveň však dojde k rozšíření
terénní formy naší práce a budeme se více
pohybovat přímo v ulicích města, na hřištích
či v parku.
Díky zisku inanční podpory od Nadace
rozvoje občanské společnosti z prostředků
The Velux Foundations dojde k rozšíření našich služeb také směrem k dalším obcím na
území okresu Plzeň-jih. Pracovníci budou od
září jezdit do Stodu, Chotěšova a případně
další obcí, kde budou nízkoprahovou službu
pro děti a mládež poskytovat zatím pouze
v terénní podobě.
I zde bude služba určena pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 20 let, kteří se ocitají
v každodenních i mimořádných situacích, se
kterými si neví rady, potřebují vyslechnout,
podpořit či pomoci s jejich zvládnutím. Nejčastěji patří k řešeným tématům široká oblast mezilidských vztahů, rodinná situace,
školní povinnosti či uplatnění na trhu práce.
Nedílnou součástí nabídky služeb je i podpora aktivního využívání volného času. Terénní

forma nízkoprahového klubu bude v těchto
lokalitách působit pod názvem Klub Magnet
pro děti a mládež a bude zajíždět do Stodu
vždy ve středu, čtvrtky jsou určené pro Chotěšov, pro oba dny platí provozní doba od 12:00
do 17:00 hodin.
Více informací o Diakonii Západ, Klubu
Echo i nově vznikajícím Klubu Magnet můžete průběžně sledovat na webových stránkách
www.diakoniezapad.cz nebo na jejich facebookových pro ilech. Pro osobní kontakt se
můžete obracet na koordinátorku obou Klubů, Markétu Tomanovou, DiS. na telefonním
čísle 734 640 492 nebo e-mailu echo.zapad@
diakonie.cz.
Nová otevírací doba Klubu Echo
(6–20 let)
Pondělí
12:30 – 17:00
Úterý
12:30 – 17:00
Středa
12:30 – 17:00
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
zavřeno

Kultura

Kavárna po škole 2017–2018
Základní škola Dobřany a Sdružení rodičů při Základní škole Dobřany, z.s., pořádá v tomto školním roce již třetí osvětový cyklus přednášek, seminářů
a aktivit pro rodiče žáků školy a veřejnost. Není-li uvedeno jinak, konají se v uvedený termín v budově 2. stupně školy (v učebně hudební výchovy). Na
začátku každé Kavárny krátké Slovo o škole po škole – co je nového (chystané akce, investice ve škole, projekty …). Účast je do počtu volných míst zdarma,
škola a maminky ze SR zajišťují drobné občerstvení. Dejte si prosím do svých kalendářů, jste vítáni.
Přehled kaváren po škole:

Efektivní komunikace II. - Jak zvládat
své emoce
(volné pokračování úspěšného jarního semináře)
Úterý 17. 10. 2017
(od 17.00 do 19.00 hod.) – počet účastníků
omezen na 16 – je nutné se přihlásit u paní
Vítové v kanceláři školy (tel.: 377 972 515)
Lektor: Mgr. Michal Dubec
Garanti: Mgr. Hana Kučerová, Dana Brožková
Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle. Naučíme se rozpoznávat, jak emoce odžíváme a jaký to má dopad na nás a na
vztahy s dětmi, s kterými komunikujeme.
Vyzkoušíme si kontrolovaně odžívat emoce
v konkrétních situacích z praxe. Naučíme se
několik způsobů zklidnění vlastního limbického systému a vyzkoušíme si použít 3 typy
přehodnocení. Seminář pomůže zlepšit naše
sebeovládání v běžných situacích a usnadní
porozumění mezi rodiči a dětmi, respektive mezi učiteli a žáky. Účastníci mohou po
ukončení semináře emailem obdržet studijní
materiál (skripta), kde je daná problematika
přehledně zpracována.

Mikulášské tvoření (2 workshopy)
Čtvrtek 30. 11. 2017
(od 15.00 do 19.00 hod. – volný příchod i odchod)
Vánoční inspirace spojené s tvorbou zboží na
Mikulášský jarmark – pro rodiče, děti, učitele
a kohokoliv dalšího, kdy by chtěl svou tvorbou
přispět k záměru pořadatelů jarmarku – podpoře Nadace Klíček provozující Dětský hospic
v Malejovicích.
1. workshop: tvorba z papíru a papírových
pramenů (věnce, svícny, zvonky,…) – v učebně
výtvarné výchovy (2. patro školy)
Garanti: Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Štěpánka
Simbartlová, Blanka Kopsová
2. workshop: malování perníčků, 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)
Garanti: Mgr. Eva Fekerlová, Blanka Kopsová

Volba střední školy a povolání (nejen
pro rodiče vycházejících žáků)
Úterý 27. 2. 2018
(od 17.00 do 19.00 hod.)

Lektorky: Mgr. Věra Hříšná, PhDr. Andrea
Štětková, Ph.D.
Garanti: Mgr. Věra Hříšná, Jaroslava Umnerová
Představy rodičů i dětí o budoucím profesním
zaměření se během školních let mění. Přijďte se s námi společně zamyslet nad tím, jaké
jsou studijními předpoklady vašich dětí, jaké
požadavky mají různá učiliště a střední školy. Poradíme, jak žáky v průběhu školní docházky na ZŠ rozumně vést při učení a jak jim
pomáhat splnit si své profesní sny… Váháte
s volbou studia na víceletém gymnáziu? Možná poradíme.

První pomoc
Středa 21. 3. 2018
(od 17.00 do 19.00 hod.)
Lektoři: Miroslav Špaček, Josef Příhoda – pracovníci Záchranné služby
Garanti: Mgr. Miloslava Beštová, Klára Bromová
Nepodceňujte PRVNÍ POMOC! I v běžném životě mohou nastat situace, na které bychom
měli být připraveni. Se základy toho, co dělat v různých případech ohrožení zdraví, nás
seznámí zkušení zdravotníci s dlouhodobou
praxí, kteří neztratili nadhled a dokáží vás zaujmout svým vyprávěním, radami i praktickými ukázkami. Mimo jiné pracovali i jako vodní
záchranáři na Hracholuskách …

O čtenářství…
Listování knihou s Lukášem Hejlíkem
Úterý 17. 4. 2018
(od 17.00 do 19.00 hod.)
Pozor - koná se v Káčku!
Lektor: Lukáš Hejlík; Mgr. Michaela Hlaváčová, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Štěpánka
Opltová
Garanti: Mgr. Michaela Hlaváčová, Dana Brožková
1. část Listování knihou – dílna čtení
(od 17.00 do 18.00 hod.)
Chtěli byste, aby vaše děti četly a zároveň
rozvíjely své čtenářské dovednosti? Během
naší dílny čtení budeme nejen listovat knihou,
ale ukážeme si také, jak můžeme diskutovat
o přečteném textu, jak zachytit vlastní postřehy. Přineste si vlastní knihu (beletrii) s sebou!
2. část Listování s Lukášem Hejlíkem a spol.
(od 18.00 do 19.00 hod.)
Coby diváci zažijeme během scénického čtení
s Lukášem Hejlíkem, jak kniha „ožívá“ přímo
před očima. Během hodinového divadelního

vystoupení se přeneseme do děje knihy, budeme sledovat, jak se otáčí stránka za stránkou,
uvidíme, jak je možné knihu číst ... Rodiče,
zkuste si zažít oblíbený pořad, který každoročně navštěvují i Vaše děti, žáci dobřanské
školy.
Eva Fekerlová, Jaroslav Šedivý,
Jaroslava Umnerová

Kulturní kalendář
ZÁŘÍ
2. 9.
3. 9.
4. 9.
4.–29. 9.
9. 9.
16. 9.

Den otevřených závor
Pohádkové náměstí
První zvonění a burza kroužků
Věra Šalom – výstava obrazů
Lívancový běh
Dobřanská 50, Pohádkový les,
Radbuza Fest, Timbersport
19. 9.
Haydnovy hudební slavnosti
23. 9.
Netradiční draci – workshop
23.–24. 9. Výstava ovoce a zeleniny
24. 9.
5. Memoriál Míry Bukovjana
24. 9.
Den otevřených dveří – kuželky

ŘÍJEN
2.–8. 10. Týden knihoven
6. 10.
Commedia inita – divadlo
7. 10.
Pouť na Kamínku
28. 10.
Večer se světýlky
21. 10.
Posvícení
Kavárna tvořenÍČKO

LISTOPAD
4. 11.
4.–9. 11.
11. 11.

O štít města Dobřany
MFF Juniorfest
Hororový ostrov

PROSINEC
20. 11.
3. 12.

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

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – ZÁŘÍ A ŘÍJEN

15. 9.
20. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.

9 – 12
14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17

10. 10.
18. 10.
23. 10.
30. 10.

14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17

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

www.dobrany.cz
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Letopisy Narnie – Plavba Jitřního poutníka
(info z letního tábora Pionýrské skupiny v Dobřanech)
To byl název celotáborové hry, kterou na
svém letním táboře od 1. do 14. července
v Újezdu u Plánice hráli jeho účastníci. Jako
vždy se nejdříve všichni seznámili s průběhem
hry, mezi sebou, s okolím, programem a pravidly. První večer, první oheň, první noční hra,
při které čarodějnice Jadis zapálila každému
svíčku na zpáteční cestu do tábora. Následující den všichni pomohli poprvé oškrábat brambory a v rámci jedné z her se všichni dozvěděli, do kterého oddílu patří, kterého budou
mít vedoucího, jakou barvu trička budou mít,
a ty si pak ozdobili. Každý si ozdobil i kelímek,
do kterého si zasadil semínko jabloně, ale nejdříve jej musel najít. Večerní hra se jmenovala
Kufr. Třetí den se pak všichni poprvé vydali do kouzelné Narnie, a jak jinak než skříní.
Následovala hra „diamanty“ a stavba lesních
přístřešků, které bylo třeba na odpolední hru
– únos otroků, které museli ostatní osvobodit.
Po návratu skříní zpět do tábora následovalo
zdobení kamenů, skříně a žehlení triček a na
závěr v klubovně „karaoke“. Díky vedoucím
Lence, Míše, Martinovi, Verče a dobrůtkám od
Dany a Medulky se nikomu ani nestihlo stýskat. Co se děje, si mohli zájemci přečíst a prohlédnout si i fotky na webu skupiny.
V úterý opět po odchodu skříní pryč z tábora se táborníci učili poznávat stopy zvířat,
zvířata, kytky, stromy a povídali si i o hlasech ptáků, které vedoucí pak napodobovali
a ostatní hádali. Odpoledne následovala stopovačka, hry na zahradě, sprchování a tak.
Další den díky tomu, že někdo tajně četl z knihy zaklínadel vládce Ostrova hlasů Koriakyna,
všichni „onemocněli“ a hráli si na hluché, slepé, němé apod., což jim ale dlouho nevydrže-

lo, tak si pak opakovali znalosti fauny a hráli
míčové hry. Díky vysokým teplotám byla teplejší voda na koupališti, a tak se šli všichni vykoupat. Odpolední nástup už byl v oddílových
tričkách a po něm i focení se lvem Aslamem
a před spaním ještě diskotéka. Další ráno opět
škrábání brambor a odchod na hřiště střílet
ze vzduchovky, lukem, foukačkou, prakem
a házet šipky. Odpoledne se šli všichni koupat
a poté hráli venku hry, učili se zatloukat hřebíky a zacházet s pilou a sekerou a pak bylo
třeba postavit hranici na večerní oheň, kdy po
připomenutí výročí upálení mistra Jana Husa
následoval zpěv a pak hurá do spacáků k získání sil na další den, kdy šli všichni pěšky na
výlet do Plánice.
Cestou do Plánice společně hráli hry, pak si
nakoupili dobrůtky a do tábora zpět se vraceli
autobusem. Po obědě a krátkém odpočinku
došlo opět na hry na zahradě a osobní volno.
Sobota byla ve znamení povídání o recyklaci
odpadů, vyrábění přáníček, po obědě následovala výroba bramborového salátu, hra o tom,
co odpadky dělají s naší Zemí a pak štafetová
hra ve sbírání plastových víček. No a večer
diskotéka a noční hra. Další den dopoledne
bylo plné štafetových her, např. v hodu Martinovou botou, pingpongáčem do plechovky,
létajícím talířem na cíl, následovalo nošení
vody na lžíci, různé druhy skoků, např. jelení
či nejdivočejší. Byla i štafeta v chůzi po novinách a nejvíc se líbilo živé pexeso. Odpoledne
bylo na programu koupání v nových rybnících v lese, což byla hrozná paráda – krásná
čistá voda a nikde nikdo. Pondělní etapa hry
se jmenovala „Temný ostrov“. Drobné hry na
dopoledne připravili instruktoři. Telmaríni

se stali iguranty a děti si na nich nacvičovaly před obědem první pomoc při zlomenině,
kousnutí hadem, odřenině, klíštěti a další. Po
odpoledním klidu došlo na výrobu slonů – každý oddíl dva, které pak využil na čtvrteční
hru. Jejich dozdobení bylo na programu ještě v úterý a ve středu. Část celotáborovky na
úterý se jmenovala „Tři spáči“. Za úkol bylo
připravit program pro ostatní – tj. vedoucí
a instruktory a druhý oddíl. Vymyšleny byly
hry upír, šlapaná, deka a další a na večer diskotéku. A protože se nikomu už nechtělo jít
znovu do Plánice, byla připravena stopovačka
a koupání v lesních rybnících. Díky počasí došlo ve středu na drobné hry, ale i na výtvarnou
činnost – dozdobení slonů, výrobu placek na
plackovačce, obrázky ze smršťovaček, smaltování krabiček, následovalo pár her na zahradě
a večer diskotéka. Tak končila etapa „Divy posledního moře“. „Sám konec světa“ byla etapa
na čtvrtek, kdy pomocí slonů bojovaly oddíly
proti sobě a pro vítěze byl připraven o kousek
větší poklad, který si musel najít. Odpoledne
sledovali všichni stopy lva Aslana, který zanechal dopis, že vše zařídil sám a máme se vrátit
do tábora. Tam po návratu našli hořící Bílou
čarodějnici. Následovaly hry ponožkovaná,
Mrazík, živé korálky a vybíjená. Na večer byl
připraven poslední táborák a hodokvas s vyhlášením výsledků hry a pokyny na další den
– den odjezdu domů. Pátek byl věnován balení a úklidu, dopoledne na nástupu převzali
všichni pamětní listy a odměny a po obědě
začali přijíždět první rodiče pro své ratolesti.
No a snad za rok zas.........
(kráceno, více na www.dobrany.pionyr.cz)
Libuše Nejedlá, hl. vedoucí

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

„Z A Č Í N Á M E“
ve čtvrtek dne 14. září 2017 od 17:00 hodin
v areálu bývalých kasáren
připraveny jsou sportovní a další aktivity,
výstava kronik a fotografií z činnosti
vstup zdarma
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„Život není náhoda“ aneb Zachraňme Zem
pro děti našich dětí

Cyklovýlet na Kožich

to bylo téma příměstského letního tábora, který pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech
ve dnech 31. 7. - 4. 8. 2017 za inanční pomoci města Dobřany

První den si 20 účastníků
povídalo o městě Dobřany
vzhledem k tomu, že ne všichni
v něm žijí. Následovalo povídání
o využitelnosti různých odpadových surovin a o tom, jak dlouho se
v přírodě rozkládají např. polystyren, plastové lahve či kelímky. Poté došlo ke zdobení
textilu barvou – trička, porcelánu zvláštní folií
proto, aby se mohly hrnečky další den vypálit, a pak následovala výroba placek na trička a přívěšků ze smršťovací folie pro radost.
Zahráli jsme si také hry na téma ochrany přírody, fotbal, vybíjenou, hokej, stříleli na terč
foukačkou a šipkami.
Druhý den jsme si povídali o tom, že nejdříve byla voda, a vyrazili společně na výlet autobusem na Hracholusky, projeli se po přehradní nádrži lodí Plzeň, a protože bylo málo vody,
nejela loď až na Butov, ale otáčela se dříve. Po
návratu do tábora s ohledem na velké horko
došlo na vodní bitvu. Pistole na vodu, balonky
naplněné vodou a už to jelo.
Ve středu jsme se opět autobusem vydali
na výlet do Dinoparku, a aby se nikdo nenudil, byly připraveny jednoduché otázky pro
soutěžní trojice, kdy bylo třeba zjistit z vysvětlivek u jednotlivých exponátů např. jaké
zuby mělo zvíře, jak mělo velký mozek, zda
bylo masožravé apod. Většina dětí navštívila
i kino s dokumentem o dinosaurech, nakoupila různé hračky a podobně. Po návratu do

klubovny všem chutnalo připravené ovoce, část dětí hrála
v klubovně stolní hry, ostatní si
hráli před klubovnou nebo jezdili venku na koloběžkách.
Do třetice všeho dobrého byl na
čtvrtek připraven výlet do Air Parku ve Zruči
u Plzně, kam děti dovezl opět autobus. Tam si
pak prohlédly a prolezly dostupné tanky a letadla, ale díky horku už byly unavené, a tak
jsme se do klubovny vraceli dříve. Získaný čas
byl pak věnován stolním hrám, kreslení, povídání jen tak, ale později došlo i na hry před
klubovnou.
Pátek mimo stolní hry jsme využili na tvoření – odlévání a barvení magnetek, odlévání
plovoucích svíček do vánočních formiček, zdobení lahví provázkem a přízdobami a zdobení
starých sklenic lepidlem z tavné pistole, jejich
přestříkání barvou a opět dozdobením, vybarvování omalovánek temperami. Došlo i na
sport, ovšem nezapojili se všichni, a tak jsme
připravili dětem za odměnu pohoštění, předali pamětní listy a drobné odměny na památku.
Průběžně jsme s rodiči i dětmi prováděli
hodnocení programu akce, abychom z těchto poznatků mohli vyjít při přípravě dalších
příměstských táborů, nejen letních. S programem připraveným na toto léto byli rodiče
i děti spokojené. Jediné, co se nedá ovlivnit,
byly vysoké teploty za okny klubovny.
Libuše Nejedlá, vedoucí tábora

V sobotu 12. 8. jsme se opět sešli na náměstí v Dobřanech a vyjeli si na kolech po okolí.
Cesta byla naplánovaná na vyhlídkovou rozhlednu u Libákovic, která se jmenuje Kožich.
Tentokrát se nás sešlo sedm. Vyjelo se za docela slušného počasí přes Vysokou, Snapoušovy, Krasavce, Vodokrty, Řenče do Libákovic.
Tam asi 1 km od vesničky stojí na nejvyšším
bodě krásná rozhledna. Po vystoupení na vrchol se nám opět naskytl úchvatný pohled na
Šumavu, Český a Bavorský les i Krušné hory.
Po malé zastávce jsme dojeli do Letin, kde
v místním pivovaru následovalo doplnění tekutin a malý oběd. Pak se pokračovalo přes
Horšice, Přeštice a lesem okolo Šavlice do
Dobřan. Všichni jsme dojeli bez defektu a zranění. Další akce bude Dobřanská padesátka
a 23. 9. sjezd ze Šumavy do Dobřan. Zúčastnit
se může každý, kdo má chuť a čas kochat se
krásnou přírodou při řece Úhlavě.
Informace na tel. +420 603 872 821 nebo
+420 721 713 079.
Těší se na Vás Josef Hájek a Josef Polívka.

Rozloučení s Dobřankou
Před lety jsme si pořídili domek v Plzeňské
ulici. Od té doby jsme nakupovali maličkosti
i větší nákupy v Dobřance u pana Koláře. Personál nás brzy znal a nakupování nás bavilo. Když naše děti povyrostly, poslali jsme je
poprvé samotné “plo či lohlíky ke Kolážům”
a pochopitelně všechno dobře dopadlo - znali
jsme se přeci. Díky Dobřance jsme měli zásoby ráno i večer, dokonce i o Vánocích. Zažili
jsme několik prodávajících, občas i manžele
Kolářovy. Děkujeme také zpívající Alence,
sportovci Tomášovi a usměvavé Soně za laskavé poklábosení.
Je nám moc líto, že je obchod zavřený - jak
pro samotnou rodinu, která do obchodu investovala, tak pro nás - že zmizel náš oblíbený
obchůdek. Možná také proto, že kus dobřanského života je pryč. Manželům Kolářovým
tímto děkujeme a přejeme jen dobré.
Urbancovi z Plzeňské

www.dobrany.cz
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Záhadný pan Josef

Detektivové z letošního příměstského tábora, konaného v Budulínku z.s., luštili záhadu
ztraceného receptu na legendární dort, který
v dnešní době již nikdo nedokáže upéct. Naši
začínající detektivové celý týden odhalovali indicie k nalezení kódu k uzamčenému trezoru,
kde se měla dle tajné informace od pana Josefa

schovávat poslední kopie receptu. Během našeho konání nás navštívili zástupci Policie ČR,
kdy se děti dozvěděly plno užitečných informací, zkusily si udělat otisky prstů a dostaly
spoustu malých pozorností. Dále jsme navštívili místní střelnici. Zde si děti mohly zastřílet
na terč, sestřelit balonek naplněný vodou nebo

Další příměstské tábory v MC Budulínek
V červenci proběhly v prostorách MC Budulínek ještě další dva příměstské tábory. Hned na začátku prázdnin týden pro děti od čtvrtých do
devátých tříd na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“ pod vedením lektorek
z MC Budulínek Vlaďky Duchkové a Vendulky Urbancové, které dětem
mnoha zážitky a činnostmi, jako např. výrobou elixíru mládí či Golema,
přiblížily dobu Rudolfa II., za což jim patří velký dík a spokojené dětské
úsměvy!!! A poslední srpnový týden zde pod hlavičkou MAS Radbuza
proběhlo animační soustředění s tématem westernu, kde děti ve spolupráci s lektory z Animánie vytvořily několik zajímavých animovaných
ilmů. Všechny tři příměstské tábory byly podpořeny městem Dobřany.
Pavla Adamcová
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si vystřelit malou sladkost na špejli. V průběhu týdne jsme jeli navštívit údajný byt pana
Josefa, kde nás uzamkli do prostor jeho pokoje
a odkud jsme se museli dostat pomocí jednotlivých úkolů a šifer ven. Jelikož se podařilo všem
třem týmům odhalit tajemství uzamčeného
pokoje, za odměnu dostaly pizzu a všichni
jsme si jeli užít zbytek krásného dne na hřiště
Na Homolce. Koncem týdne se společnou prací všech týmů povedlo prolomit záhadný kód
k trezoru a uvnitř byl opravdu ukryt recept na
dort, který jsme mohli ochutnat. Jako každým
rokem jsme ukončili náš tábor v Káčku promítáním ilmu Zootropolis. Na rozloučenou nám
pan Josef nechal v Budulínku připravené malé
překvapení v podobě knih. Možná to může být
inspirace, kde hledat případy pro naši další
detektivní práci. Letošní tábor jsme si doufám
všichni náramně užili a snad opět za rok…
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, kterých bylo opravdu spousta.
Jmenovala bych alespoň restauraci Cinema
bowling, kam jsme chodili po celý týden na
obědy. Dále pana Libora Hájka, kterému patří
dík za příjemné odpoledne v policejním duchu,
a cukrárnu U Kaple za opravdu výborný dort.
Lucie Korotvičková

Školství, spolky a neziskové organizace

Letní soustředění Mladých hasičů
Hned po ukončení školního roku v sobotu
1. července jsme se vypravili do Janovic nad
Úhlavou, a to přímo do bývalých kasáren, kde
jsme se rozhodli strávit týdenní pobyt. Po
ubytování jsme vyrazili na obhlídku tábora
a pak jsme si hned zahráli táborovou hru. Hledali jsme po kasárnách svoje jména napsaná
ve třech různých barvách, které nás rozdělily
do týmů, a museli jsme si i s pomocí morseovky vyluštit vedoucí a instruktory jednotlivých
týmů. Při večerním nástupu jsme všichni, a to
i naši vedoucí, obdrželi „povolávací rozkaz“,
neboť jsme se ocitli na „vojenském cvičení“.
Večerní zaměstnání bylo zaměřeno na vymýšlení názvů jednotlivých oddílů a samozřejmě
i vlajek pro týmy. Hned druhý den na nás ráno
čekala rozcvička a pak úklid pokojů. Poté přišlo první bodování, to bylo něco. Jen málokterý pokoj získal sluníčko, převládala prasátka.
Tyto ranní činnosti nás provázely pravidelně
po celý týden. Po nástupu jsme si zopakovali pořadový výcvik a pak už to začalo. Vázání
uzlů, motání a spojování hadic apod. Po obědě jsme pokračovali ve výcviku. Stačili jsme si
zahrát také „Peška“, fotbálek, vybíjenou apod.
Při večerním zaměstnání jsme vyráběli týmové vlajky. První tým se jmenoval „Nezřízené
střely“, druhý tým „Odstřelovači“ a třetí tým
„Stíhači“. Vlajky se všem týmům moc povedly. V pondělí dopoledne jsme se připravovali
na Závod požární všestrannosti /ZPV/. Opakovali jsme si zdravovědu, topogra ii, požární ochranu, uzle apod. Po obědě jsme jeli na
výlet do Klatov, kde jsme navštívili katakomby. Chtěli jsme jít ještě na „Černou věž“, ale
v pondělí je zavřená. Při cestě domů jsme se
zastavili v nákupním centru, kde jsme si koupili různé dobroty. Po večeři nám vedoucí připravili novinku. Živé člóbrdo. V úterý jsme pokračovali ve výcviku a přípravě ZPV. Týmově
jsme si zasoutěžili v hydrantu, vybíjené, prošli

jsme si také minové pole. Po svačině jsme se
vypravili na stopovačku „honba za pokladem“.
Dostali jsme se až na tankodrom. Všechny
týmy poklad objevily. Večer jsme si zahráli
v klubovně Riskuj!, rozesmívačku a odezíračku. Byla to velká legrace. Ve středu jsme opět
pokračovali v přípravě na ZPV, a to hlavně ve
střelbě. Zasoutěžili jsme si o „krále uzlíků“
a také jsme házeli granáty na cíl. Týmově jsme
soutěžili ve džberovce. Po obědě jsme se vypravili na pěší výlet do Janovic na zmrzlinu,
někteří zvládli i tři porce. Po svačině v podobě
ještě vlažného pudinku jsme se jako správní
vojáci vydali v týmech po stopách armádního
kódu, který jsme museli hledat v prostorách
celého kasárenského areálu na základě mapy
objektu. Po objevení všech zašifrovaných
zpráv jsme v táboře obdrželi různé šifrovací klíče, s jejichž pomocí jsme museli zprávy
nejen rozluštit, ale i správně odpovědět na
otázky týkající se našeho pondělního výletu
do Klatov. Zapotili jsme se už při odpovědi
na první otázku, která zněla, kde přesně jsme
byli v pondělí na výletě. Večer jsme si zahráli
Kufr, při kterém nás nejvíce pobavila pantomima a hádání předmětů. A pak už na kutě.
Ráno nás čeká branný závod. No a ráno to
začalo. Nejdříve jsme si zaběhli branný závod
jednotlivě a potom týmově. Po obědě jsme
jeli do Kdyně do vodního světa. Tam jsme si
to pořádně užili. Po návratu jsme zapluli do
pokojů a někteří z nás okamžitě usnuli. Po
svačině nás vedoucí vyhnali na zlatou mušku a pak jsme trénovali scénky k táboráku.
Večeře byla výborná, měli jsme palačinky, to
byla dobrota. No a konečně došlo i na táborák,
kde jednotlivé týmy předvedly svoje scénky.
Když už jsme se vypravovali na kutě, vedoucí vyhlásili „bobříka odvahy“. Někteří se báli,
tak je doprovodili starší kamarádi. Do postelí
jsme zalezli až skoro o půlnoci. Zítra nás čeká

olympiáda a pak táborová pouť. Ráno jsme
se pustili do zápolení o diplomy a medaile.
Soutěžili jsme v hodu granátem, ve trojskoku, skákání přes švihadlo, pinkání tenisovou
raketou, člunkovém běhu, překonávání bažiny, slalomu s míčem, šipkách apod. Po obědě
jsme si trochu odpočinuli a pak se rozjela táborová pouť. Soutěžili jsme o táborové peníze,
za které jsme si mohli v táborovém krámečku
nakoupit sladkosti a drobné dárkové předměty za „lidové ceny“. Jednotliví vedoucí nám
„dobíjeli“ naši kreditku na základě úspěšnosti
např. v kimovce, židličkách, kosmonautovi,
basketbalu, lukostřelbě, frisbee, kopu do brány, shazování plechovek, kuželkách, házení
kroužků, rybaření, opičí dráze, hula hopu atd.
Všechno jsme mohli opakovat třikrát, takže
byla šance na slušný výdělek. Po nacpání tašek a bříšek v pouťovém krámečku jsme se
ještě zmasakrovali při líčení na maškarní rej.
Masky byly opět pestré, povedlo se nemít dvě
stejné. Maškarní rejdování proložené zábavnými soutěžemi vydrželo až do večerky, takže
jsme další táborák nestihli. Poslední den jsme
měli bez rozcvičky i bodování a absolvovali
jsme i prodloužený slavnostní nástup s rozdělováním posledních diplomů, medailí a odměn, které si zaslouženě odnesli i všichni naši
vedoucí. Poté jsme měli co dělat, abychom si
stihli zabalit své kufry a pořádně uklidit pokoje před závěrečným putováním na poslední
oběd ke „Kulaté bábě“ do Janovic. Po návratu
do kasáren jsme už vyhlíželi rodiče, kteří si
nás začali postupně odvážet domů. Na táboře
to bylo opět fajn jako každý rok. Už se těšíme
na ten příští!
Akce byla podpořena z Grantového dotačního titulu města Dobřany, za což velmi děkujeme.
Dvořáková Helena
vedoucí mládeže SDH Dobřany
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Ze skautského deníku
Výprava na hrad Gutštejn 1.–2. 4. 2017 | Družina Lišek
8. 3.
Stala se zvláštní věc. Dostaly jsme dopis od
Froda Pytlíka. Vůbec jsme nevěděly, jak se u nás
vzal. Ani naše vedoucí nevěděly, co s tím. Důkladně jsme si pročetly všechny instrukce, co po nás
žádal a co máme splnit. Sice nás v ten den bylo
málo, ale na každou z nás se dostane nějaký úkol.
Radar hned po schůzce zjistila první polovinu zašifrovaných míst, kam se můžeme vydat. A že je
z čeho zatím vybírat!
15. 3.
Sestry Vydrýsek a Šťávička zjistily druhou polovinu zašifrovaných míst. Dohodly jsme se, že se vydáme na hrad Gutštejn společně s klukama. Vůbec
nám to nevadí, alespoň bude víc lidí a víc srandy.
29. 3.
Poslední schůzka před odjezdem, který jsme
naplánovaly na 1. 4. do 2. 4. Řekly jsme si podrobné instrukce a rozdělily, co kdo vezme s sebou. Dohodly jsme se, že budeme vařit bramboračku. Každá z nás měla vzít jeden větší brambor.
Zbytek surovin jsme si rozdělily mezi sebe. Teniska vezme koření (pepř, sůl, majoránka), Adélka mrkev a celer a Ivanka jíšku. Sraz bude v 7:00
na nádraží. Už se moc těšíme!
1. 4.
Všechny jsme se shromáždily na nádraží v tu
dobu, která byla určena, a to je v 7:00 hodin. Za
rohem se shromažďovali kluci, ale ti nás v tu
chvíli nějak nezajímali. Normálně jsme se bavily, než přijel náš doprovod. Naše družinkářka
se nás zeptala, jestli jsme vzaly věci, které jsme
měly vzít. Ukázalo se, že jsme zapomněly na jíšku a koření. Jíška tolik nevadila, ale to koření jo.
Naštěstí naše družinkářka na tohle byla připravena a koření vzala. Hlavně být vždy připraven.
Jakmile dojel náš doprovod, Radar se šla zeptat,
jestli někdo nemá šitíčko. Vedoucí se ptaly, na co
ho potřebuje. Měla těžkou krosnu a rupl jí popruh přes rameno. Hlavní vedoucí z toho chytla
nervy, ale nakonec jsme se tomu všechny zasmály a díky pomoci hlavní vedoucí a dvou hodných
pánů jsme to vyřešili. Ještě jsme se všechny vyfotily, abychom měly zahajovací fotku naší výpravy.
V 7:28 jsme vyjeli vlakem směrem do Plzně. Náš
přesný cíl bude až v Trpístech. Celková cena cesty
tam je 271 Kč a na osobu 45 Kč (zaokrouhleno).
V Plzni jsme měli všichni tak hodinu a půl volného času. Kluci se usadili u pamětní desky, zatímco my holky zabraly místo vedle piana, na kterém
jsme blbly a možná i bavily lidi, co chodili okolo.
Musely jsme si kontrolovat v kolik, z jakého nástupiště a z jaké strany nám jede vlak do Trpíst.
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Už nevíme, v kolik přesně jsme vyjeli z Plzně, ale
bylo to kolem 9. hodiny. A konečně hurá do Trpíst! Cesta trvala cca. 40 minut. Z nádraží v Trpístech jsme se vydali do tábora (2-3 km). V táboře
jsme si odložily batohy a vyndaly jsme si jen pití.
Žádná z nás nevěděla, proč si kluci už připravovali věci na polévku. Přeci nejdříve výprava a pak
až jídlo, ne? Naštěstí jsme jako jediné věděly, co
je jako první a jen čekaly, až někdo dá povel, že
můžeme vyrazit na hrad Gutštejn. Pomocí mapy
jsme si našly, kudy máme jít. Bylo to podél potoka, tak to zatím šlo hladce. Na prvním rozcestí
jsme už nevěděly kudy jít, protože ani na turistických značkách nebyl určený přesný směr na
Gutštejn. Našly jsme si na mapě podle trasy nějaké město, které bylo i na značce. A trefa. Nejdříve
jsme musely jít do Mydlovar. Podle zelené jsme
tam úspěšně došly. Měly jsme i menší přestávku,
protože jsme všichni šli roztrhaně a po skupinkách. S některými členy jsme si zpívaly písničky
z tábora. Z Mydlovar jsme zamířily přímo na Šipín. Myslely jsme si, že už bude pěkná rovinka,
ale opak je pravdou. Musely jsme jít pěkný kopec.
Jen ty odvážlivé ho vyběhly, aby to měly rychle
za sebou! No, naše družinkářka na to doplatila.
Od té doby jí začaly lehce bolet svaly na stehnech,
ale nikomu o tom neřekla, protože si myslela, že
to brzy rozchodí. Na konci kopce jsme sledovaly
šiškovou bitku mezi kluky. Ale co jsme to viděly.
Mezi nimi byl i jejich vedoucí. Sranda tedy byla.
Jakmile jsme došly na Šipín, měly jsme zde zase
menší přestávku, ale to je díky tomu, abychom se
podívaly kudy jít dál. Chtěly jsme se dohodnout
i s rukama, kudy půjdeme. My jsme navrhovaly
jít dále po červené, ale kluci zas po žluté. Kluků
byla většina, tak jsme jim to nechaly a šly s nimi
po žluté. Špatná volba. Před námi se vyskytl potok, přes který nebyla žádná lávka. Všichni odporovali, že přes ledový potok nepůjdou, a mysleli
si, že to je jen hloupý vtip, ale vedoucí a naše družinkářka Radar si už sundaly boty a ponožky. To
už se přidali i ostatní. Měli jsme dvě oběti, které
skončili víc ve vodě, něž jen po nohy. Jedna od holek a jedna od kluků. Museli jsme chvilku počkat,
než se nám zahřály nohy. Poté jsme se vydali
všichni zase na cestu. Konečně jsme po 3 hodinách dostali do cíle. Konečně Gutštejn! Měly jsme

docela starosti o Radara, protože si sedala, pokud
to bylo možno. Bolest ve stehnech byla větší. Ale
ještě nikdo z nás neměl vyhráno. Museli jsme ještě vyjít nahoru přímo na Gutštejn, kde jsme řekli
společně s kluky heslo. Nic se nestalo. Nastalo
tedy hledání, jestli se něco neobjeví. Nakonec
jsme se nesetkali s jedním z Deseti moudrých,
ale zanechal nám vzkaz, že jeho nepřátelé našli
jeho úkryt a on musel utéct. Nechal nám další
instrukce, kde se bude vše dále odehrávat a co
vše s sebou máme mít. Vrátili jsme se dolů pod
hrad, kde jsme si opekli buřty. Máme vtipnou fotku, kde Radar hezky hajá na zemi.  Čekala nás
cesta zpátky, která utekla rychleji než cesta tam.
Tentokrát jsme šli zpátky po červené. Tahle cesta
byla o hodně klidnější! Většina dorazila zpátky
kolem 6. hodiny, ale holky, co šly s Radarem, dorazily o půl hodiny déle. To ale nevadí, hlavně, že
to zvládla i s bolavýma nohama! Všichni hladoví
jsme si uvařili polévku. Samozřejmě kluci ji měli
dříve než my. Za tmy jsme to dokonce vařily, ale
to čekání na jídlo se vyplatilo. Polévka se nám povedla a všechnu jsme snědly. Nebo jsme to snědly
z hladu a nevnímaly chuť. Po pořádném úklidu
jsme se všechny odebraly do stanů. Postavilo se
jich více, ale my holky zabraly jen dva. Jeden po
dvou a druhý po čtyřech. Po náročném dni, kdy
jsme ušly kolem23–24 km i s cestou do tábora
jsme spokojeně usnuly. I když nás v noci postihla
menší bouřka, ale jen detail.
2. 4.
Ráno nás probudilo mluvení kluků, kteří už
stáli u ohně a vařili čaj. Nabídli nám ho a rovnou
jsme se i nasnídali. Pak nastal úklid stanů a vlastně všech našich věcí. Věci jsme si dali na jednu
hromady a úspěšně za pomoci našich úžasných
vedoucích jsme poskládali i stany. Mohli jsme se
ještě kochat klidem na našem tábořišti. Jako první
vyrazila naše vedoucí Šíša společně s Radarem,
která si musela pomáhat klacky jako berlemi, aby
vyšla kopec a s Adélkou. Ostatní je dohonili až
v Trpístech, kde si dělali přestávku. Společně jsme
došli všichni na nádraží, kde jsme pořídily fotku
naší družiny na ukončení naší výpravy. „Úspěšně
jsme dorazily, i když zrasený!“ to je samozřejmě
jen vtip. Obvázané jsme jen tak, akorát u družinkářky je to pravé. Cesta zpátky nás stála taky
271 Kč a na osobu taky úplně stejně jako při cestě
do Trpíst. V Plzni jsme měli zase volno, ale jelikož
jsme byli všichni unavení, moc jsme neblbli. Do
Dobřan jsme se vrátili autobusem, protože byla
výluka. V autobuse se každý vařil, jaké bylo horko.
Vše dopadlo nakonec dobře. Všechny jsme se rozešly domů. Byla to vážně sranda, tyhle dva dny!
Družina Lišek 
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Rybáři
Prázdniny jsou dobou dovolených a dle
možnosti i odpočinku. Výbor MO ale ani
o prázdninách, kdy se o iciálně výborové
schůze nekonaly, vůbec nezahálel. Hned
o víkendu 1. a 2. 7. se uskutečnilo dlouho
plánované provedení fasády zbývající stěny
stodoly – skladu ze dvora. Tomu předcházela
úprava závěsů vrat, dovoz materiálu a stavba
lešení. Omítnutí provedli naši členové – zedníci. Také se vymalovala klubovna, neboť
její strop již připomínal dobře nakouřenou
pěnovku z povídky Jana Nerudy. No a pak se
samozřejmě členové výboru střídali na přikrmování osádek rybníků. Ačkoliv u nás od jara
do poloviny srpna pořádně nezapršelo a letní
teploty se pohybovaly často okolo 30°C i výše,
nedošlo na našich rybnících k úhynu ryb.
Koncem srpna byly provedeny zkušební odlovy pomocí vrhací sítě. Stavy obsádek jsou
dobré, na Černoblatech se údajně dobře vytřel kapr a to by znamenalo, že bychom měli
násadu z vlastních zdrojů.
Protože 10. listopadu letos oslavíme 95. výročí založení naší MO, plánujeme koncem září
nebo v říjnu zorganizovat pro veřejnost Den

otevřených dveří v prostoru naší „rybárny“
v Plzeňské ulici. Přesný termín konání a další
podrobnosti se dojednají na první výborové
schůzi po prázdninách a budou zveřejněny
v našich vývěskách, na internetu pod www.
rybaridobrany.webnode.cz a prostřednictvím
městského rozhlasu.
Rybářský kroužek se na první schůzce po
prázdninách sejde ve čtvrtek 14. 9. od 16 hodin v klubovně Budulínka v bývalých kasárnách. Jsem zvědav, jestli přijdou ta šikovná
děvčata, co tak dobře házela udicí na Dni dětí
na koupališti a měla zájem se stát rybářkami.
Já jsem o prázdninách na ryby nemohl,
protože zrovna 16. června místo na zahájení na dravce jsem jel na operační sál, kde mi
amputovali nohu. Takže rybolov a „své“ místo
na betonu jsem přenechal Davídkovi a Kubíkovi. O jejich úspěších na zahájení jsem psal
již z nemocnice. Následně pak vyrazili s tátou
Davidem na večerní lov candátů. První záběr
přišel hned po nahození, byl to malý candát.
Potom chytili ještě dva nebo tři malé. Nakonec měl záběr David a vytáhl krásného candáta 73 cm. Dál už ale žádné větší úspěchy

neměli. Ani u betonu, ani na ostatní řece. Nachytali sice dost štik, ale většinou byly malé,
ty největší měly 53, 54 cm.
V neděli 20. 8. po nočním dešti vyjeli kluci k betonu. Davídek na jemný plavačkový
prut s vlascem o síle 0,18 mm zapřáhl kapra
54 cm. Po prvním výpadu proti proudu se
kapr otočil a vyrazil po vodě dolů skrz peřeje.
Tam jsem již několik kaprů utrhl nebo vyhákl.
Ale zkušený rybář Davídek po urputném boji
nakonec kapra zdolal.
Úspěšní byli kluci také na pstruhovém revíru Otava u Sušice. Během tří dnů tam ulovili
164 ks ryb. Největší z nich byl pstruh duhový,
který měřil 42 cm, pak chytili asi 5 nebo 6 potočáků 39 cm.
Od našeho nejaktivnějšího člena rybářské
stráže Jaromíra Lva jsem slyšel, co kaprů se
již letos nachytalo na Židováku. Prý tam p. Milan Kozický ulovil kapra 81 cm, po změření ho
pustil. Touto cestou bych chtěl jeho i ostatní
úspěšné rybáře požádat o zaslání fotogra ií
úlovků s uvedením délky, váhy, data ulovení
a případně i dalších údajů.
Vladislav Še l

S dětmi na zahradě v září
S trávníkem nám děti moc nepomůžou. Už ho nehnojíme,
zaléváme, jen když je velké horko. Koncem září můžeme
provzdušnit kořínky vertikutací a zbavit trávník mechu.
Přichází doba úrody jablek, hrušek a švestek. S dětmi
plody sbírejme, nechme je ochutnat výborná povidla
a těm starším dovolme řezat ovoce na křížaly. Dají
se sbírat pozdní ostružiny a připraví se z nich lahodná
marmeláda. Vlašské ořechy oloupeme ze zbývajících
slupek, sušíme je a uskladníme v suchu.
Září je nejvhodnější měsíc k rozdělení trsů trvalek
i k přesazení nově nakoupených rostlin z kontejnerů
na záhony. Do skalek a lemů záhonů se vysazují půvabné
protěže, hořce, ale také polštářovité plaménky nebo krásné
bodlákům podobné trnité máčky alpské. Vysoké kopretiny, denivky, bohyšky a čechravy budou napřesrok
bohatostí květů zdobit záhony i místa v okolí keřů. Nyní je také vhodný čas pro vysazení jehličnanů
a stálezelených dřevin z kontejnerů, budou mít dostatek času do zimy zakořenit. Všechny jehličnany na zahradě
je třeba vydatně zalévat, potřebují nabrat vláhu pro zimu. Do země také potřebují usadit jarní cibuloviny –
tulipány, ladoňky a talovíny. Vysazujme bylinky a sbíráme semínka letniček k setí na další rok.

MÍRY BUKOVJANA

SPORTOVNÍ TURNAJ DVOJIC PRO DĚTI A JEJICH PRARODIČE/RODIČE
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
9. září
OKOLO ŽELEZNÉ RUDY
Odjedeme vlakem v 7,17 do
Železné Rudy. Akci pořádá
Penzion Habr. Vybrali jsme
trasu 15 km. Start je v areálu za tratí v Železné Rudě. Půjdeme CS na Špičák k lanovce.
Vyjedeme na Pancíř, sejdeme k Tomandlovu
křížku a po zelené tz. dojdeme na Špičák k lanovce. Dále půjdeme k Čertovu jezeru a kolem
pomníčku Jana Kašpara do cíle. V ceně vstupenky je jízda lanovkou, vstupné do muzeí
a jiných placených zařízení. Délka vycházky
15 km. Stoupání 350, klesání 698 m. Odjezd
v 15,37, nebo v 17,37 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
12. září
Z LIBLÍNA NA HRAD KRAŠOV
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. do Plzně. Dále
BUSem v 6,20 hod. ze zast. Plzeň nádraží do
Liblína. Půjdeme po modré tz. ke kapli sv. Vojtěcha. Na konci lesa na odbočce s polní cestou
opustíme tz. a po neznačené cestě dojdeme
do osady Rohy. Přejdeme na žlutou tz., která nás dovede na zříceniny hradu Krašov. Po
prohlídce hradu a Kamenné maštale jdeme
dál do osady Krašov, kde je k vidění mlýn.
Zpět se dáme po modré, již známé tz. přes
osadu Bohy do Kozojed. Cestou odbočíme na
Kozojedský vodopád. Délka vycházky 13 km.
Stoupání 411, klesání 414 m. Odjezd BUSem
v 15.47 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
16. září
DOBŘANSKÁ 50
XXXV. ročník Dobřanské 50 – start v zahradní
restauraci Modrá hvězda od 7,00 hod.
Pěší trasy: 10, 17, 22, 40 a 50 km.
Horská kola: 19, 45 a 60 km.
Silniční kola: 18, 27, 50 a 80 km.
Odměna: Pamětní list a dobrý pocit, že jsem
podpořil své zdraví.
Přijďte i Vy, kteří sledujete přírodu z okna
svého bytu, anebo se procházíte jen po Dobřanech. Nejkratší trasa povede na Šlovický vrch,
kde se můžete rozhlédnout z nově vybudované rozhledny na Dobřany a okolí. My turisté se
na Vás těšíme.
19. září
Z DEŠENIC PŘES DĚPOLTICE DO ZELENÉ
LHOTY
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Dešenic. Povede nás žlutá tz. k Matějovické kapli, kde přejdeme na zelenou tz., a po ní do Děpoltic. Zde
se setkáme s červenou tz., která nás povede
přes rozcestí Pod Prenetem do Zelené Lhoty
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na vlak. Délka vycházky 11 km. Stoupání 484,
klesání 373 m. Odjezd vlakem v 15,20 hod.,
nebo v 16,05 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
23. září
Z ŽELEZNÉ RUDY DO SCHWELLHAUSLU
A ALŽBĚTÍNA
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Železné
Rudy. Povede nás zelená tz. na hraniční přechod Debrník, kde sejdeme ze značky, a půjdeme kolem Schwellkanálu ke Schwellhauslu,
kde se občerstvíme. Dále půjdeme po žluté tz.
do Železné Rudy - Alžbětína. Délka vycházky
12 km. Stoupání 497, klesání 547 m. Odjezd
vlakem v 15,37, nebo v 17,37 hod. Vedoucí
Karel Bohmann.
27. a 28. září
OKOLÍ FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
Přihlášení turisté odjedou vlakem v 5,28 hod.
/z Plzně v 6, 04 hod./ do Chebu. Ubytování:
penzion „Pod Komínem“ ve Skalné. Náplň dle
vydaného programu. Vedoucí Jindra Šmatlák.

30. září
Z HOLOUBKOVA DO STRAŠIC –
HOUBAŘSKÁ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod./z Plzně
v 8,08 hod./ do Holoubkova. Půjdeme po
červené tz. do Hůrek a dále po neznačených
lesních cestách na zelenou tz., která nás
dovede do Strašic. Délka vycházky 12 km.
Stoupání 373, klesání 286 m. Odjezd BUSem
v 17,12 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
3. října
KONSTANTINOVY LÁZNĚ A OKOLÍ
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. do žel. stan.
Strahov a půjdeme NS k Madoně. Navštívíme
bazén a zpět odjedeme v 16,17 hod. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
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.

Poznáváme dávnou historii
Tentokrát jsme se vydali za Kelty.
Z Dobřan odjíždíme vlakem směr Domažlice, vystoupíme v žel. st. Hradec u Stoda a odtud
se dáme po modré t. zn., která vede po lesních pěšinách až do obce Hradišťany. Jsme nemile
překvapeni suchem, které je všude kolem nás znát. Potůčky jsou značně vyschlé, les je bez hub.
Nacházíme jednoho hřiba!
Po krátkém odpočinku v obci přecházíme na cyklostezku, po které dojdeme do cíle našeho
pochodu, do obce Jivjany.
Procházíme obcí na její horní
konec a již vcházíme dřevěnou
branou do samotného skanzenu. Prohlížíme si jednotlivé
objekty, kterými jsou panský
dům, kolárna, hrnčírna, sýpka,
pec, mohyla, svatyně. Velmi nás
zaujaly samotné hradby, které
jsou zhotoveny z dřevěných
kůlů proutěným výpletem a do
1/3 naplněné kamením.
Po důkladné prohlídce celého objektu krátce odpočíváme
a již se chystáme k odjezdu.
Sejdeme do středu obce, kde se nachází naproti zastávce velmi pěkně opravená kaple spolu s přístřeškem, kde usedáme a odkud po krátkém čekání odjíždíme busem směrem na Horšovský Týn,
Stod, Dobřany.
Závěrem: Jsme rádi, že jsme se mohli seznámit s naší dávnou historií a způsobem života Keltů.
Při cestě busem projíždíme několika obcemi, zjišťujeme, jak některé obce jsou zanedbané, domy
jsou mnohdy neopravené, mnoho z nich je neobydlených. Dříve fungující infrastruktura neexistuje. Obchody, školy, hospody apod. jsou zavřené. Velmi depresivně působí opuštěné zemědělské
objekty. Obce na nás působí tak, že se z nich život vytrácí. Přes všechna tato negativa si uvědomujeme, že žijeme obklopeni krásnou přírodou, kterou je potřeba udržovat a chránit tak, abychom
měli co předat našim potomkům.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Sport
Termíny zápasů v podzimní části
sezony 2017 v rámci MU – 1. ligy Žen
+ Dorostenek – FC Viktoria Plzeň, a. s.
Kolo: Termín:
Družstvo:
7.
NE 1. 10.
Ženy

Začátek utkání:
Soupeř:
11:00
SK Slavia Praha

8.

SO 7. 10.
Ženy

11:00
FC Hradec Králové

7.

NE 15. 10.
11:00
Dorostenky SK Slavia Praha

8.

SO 21. 10.
11:00
Dorostenky FC Hradec Králové

10.

NE 29. 10.
Ženy

9.

SO 4. 11.
11:00
Dorostenky AC Sparta Praha

11:00
AC Sparta Praha

Rozpis domácích zápasů fotbalistů
Termín:

Mladší žáci zakončili letošní fotbalovou sezonu velmi úspěšně. Pod vedením svých trenérů (J. Krátkého, J. Krause a J. Krále) a za vydatné podpory svých rodičů se mohou radovat z prvního místa
v soutěži Okresního přeboru Plzeň-jih.
Irena Šnebergerová

Červená a černá jsou od nové sezóny domácí barvy pro naše muže. Na přední straně dresu se objeví
znak našeho klubu a také sponzor – O Z Trading, s.r.o., kterému je třeba poděkovat!

Začátek utkání: Soupeř:

Přípravky:
8. 9.
16:00
15. 9.
16:00
29. 9.
16:00
13. 10. 16:00
27. 10. 16:00

Vstiš
Merklín
Chlumčany
Nová Ves
Radkovice

Žáci:
2. 9.
16. 9.
7. 10.
14. 10.
28. 10.
11. 11.

12:00
11:30

Kasejovice
Štěnovice
Sp. Poříčí
Stod
Klášter
Chlumčany

Dorost:
10. 9.
24. 9.
8. 10.
22. 10.

14:00
14:00
14:00
14:00

Chlumčany
Hradešice
Švihov
Mrákov

Muži:
9. 9.
16. 9.
30. 9.
14. 10.
28. 10.
11. 11.

17:00
16:30
16:00
15:30
14:30
14:00

Smolivec
Kasejovice
Předenice
Nepomuk
Merklín
Radkovice

14:30
14:00
13:30
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Sport

V. ročník
vzpomínkového turnaje
v malé kopané na ŽITA

V sobotu 24. června 2017 se uskutečnil již
5. ročník vzpomínkového turnaje na ŽITA. Ve
šlovickém sportovním areálu zahájil fotbalový turnaj v malé kopané starosta Dobřan pan
Bc. Sobotka. Po dlouhém vzpomínkovém potlesku na „Žita“ bylo osm týmů rozlosováno do
dvou skupin.
Ve skupinách se za krásného slunného počasí hrálo systémem každý s každým a poté
následovala vyřazovací část. Fanouškovská
skupina Výjezďáci měla velkou motivaci získat putovní pohár potřetí v řadě, ostatní týmy
měly naopak snahu Výjezďáky z pomyslného
trůnu sesadit. Kolem 15. hodiny bylo jasné, že
se bude opakovat loňské inále mezi Výjezďáky a Sokolem Lužany.
Než bylo zahájeno velké inále, proběhla
ještě soutěž pro děti a dražba plakátu podepsaného hráči FC Viktoria Plzeň.
Finálový zápas byl dlouhou dobu vyrovnaný 1:1 a oba týmy se snažily vstřelit rozdílovou branku, aby nemusely (stejně jako minulý
rok) rozhodovat o vítězi pokutové kopy. Nakonec se podařilo hráčům Lužan ještě dvakrát
překonat brankáře Výjezďáků a tím stanovit
konečný výsledek inále na 3:1 pro Lužany.
Po vyhlášení výsledků následovala volná
zábava a kolem půlnoci byl turnaj zakončen
vzpomínkovou choreogra ií na Žita za doprovodu pyroshow.
„Velké poděkování patří všem, kteří se na
turnaji podíleli. Rovněž děkujeme všem zúčastněným, již přijeli vzpomenout na našeho
kamaráda a užít si společně sobotní den,“ říká
organizátor Daniel Ulrich.
Výsledky turnaje:
1. Sokol Lužany
2. Výjezďáci
3. Mladí blázni
4. Zlej se(n)

5. TJ Přeštice
6. CCCP
7. UltraSide
8. Mladá Plzeň

Nejlepší hráč turnaje:
Pavel Hodan (Sokol Lužany)

22

|

září 2017

Šneci opět do republikových bojů
Přestavba či výstavba, asi správné termíny, které jsou aktuálně spojeny s hokejbalem v Dobřanech. My coby Šneci si výstavby
hokejbalové arény nesmírně vážíme už třeba
proto, že s našimi nedalekými sousedy budeme dva hokejbalové kluby v ČR, které krytý
stánek mají, nebo lépe řečeno budou mít. Je
a bude to pro náš klub obrovský a neskutečný krok vpřed, ale také veliký závazek. Více se
k modernizaci sportovního areálu vyjadřovat
netřeba, je lepší nic nezakřiknout. Zkrátka, už
se všichni těšíme!
Nyní k věcem sportovním. Je to skoro až
neuvěřitelné, ale začátkem září začne další
hokejbalová sezóna 2017-18, tedy soutěžní
období. Letí to, letí. V našem areálu se sice
staví nový krytý stánek, to ale neznamená,
že náš klub pominul nezbytnou předsezónní
přípravu. Jádro mužského týmu se představilo v kopačkách na Memoriálu Ády Krause ve
Vstiši, kde se v pelotonu 8 fotbalových týmů
probojovalo až do inále. Druhé místo jsme
tehdy brali jako úspěch, neboť krása fotbalu
si s naším týmem doplněným o dva fotbalisty
příliš netykala. Ale zase platilo, že ostatní soupeře předčila naše bojovnost, vůle a srdíčko.
Lenošení jsme koncem července ukončili na
hokejbalovém turnaji v Přelouči, který jsme
tentokrát i díky velmi dobrým výkonům celý
vyhráli. Týmy, které se nám postavily do cesty,
byla mužstva poskládaná převážně z východu Čech. To byl další nepatrný úspěch během
prázdninového volna, který nás měl do neoblíbené přípravy tzv. nakopnout. Začátkem
srpna se vše patřičné rozběhlo, a to pěkně naostro. O zaměření se především na atletickou
stránku asi netřeba psát, že hokejbal je prioritně o běhání, asi také ne. Zkrátka - v prozatím “rozbombardovaném“ areálu, v přilehlých
komunikacích, na části oválu a samozřejmě na
hrací ploše se odehrává vše důležité. Sezóna
již klepe na dveře a my letos budeme válčit na
třech republikových frontách, když náš klub
a město Dobřany budou reprezentovat dva
dorostenecké týmy v extralize, spolu s nimi
pak mužský tým v druhé nejvyšší soutěži
v ČR, v 1. lize. Opět tedy přichází na řadu sezóna, kdy budeme mít mladší i starší dorost,
a opět nás tedy čeká hodně a hodně práce.
Mladší dorostenci budou v jedné ze tří zkl.
skupin bojovat se dvěma týmy z Prahy (Kert
a Kovo), dále s Jihočechy z Č. Budějovic, Jin.
Hradce, Suchdolu a Prachatic. Derby pak odehrají tradičně s Plzní. Ze skupiny do dalších
bojů postoupí tři nejlepší, přičemž naše kluky
čeká 28 velmi těžkých zápasů. Tedy s každým
si to rozdáme čtyřikrát. Starší dorost se představí rovněž v extralize, ovšem v jiném her-

ním systému. Republiková
konkurence i na tomto poli
nabídne hodně zápasů. Nebudou chybět tradiční účastníci, ale i úplní nováčci, kupř. nedaleké Stříbro
či daleká Olomouc.
V zajímavých a atraktivních bojích se očekává kvalita na nejvyšším stupínku mládežnického hokejbalu v ČR. Juniory z Dobřan tak
čeká velmi těžký úkol, a sice změřit síly s Pískem, Chomutovem, Stříbrem, Novým Strašecím, Karvinou, Jihlavou, Českou Třebovou,
Olomoucí, Ústím n. L., Kladnem, Hradcem
Králové, Pardubicemi, Plzní a pražskými celky Kovem a Hostivaří. Šestnáctičlenná grupa
od Karviné přes Olomouc až po Stříbro si
po zkl. části, kde každý odehraje 22 zápasů,
zahraje o play-off, kam se probojuje dvanáct
nejlepších. Šneci začínají hned v 1. kole 9. 9.
v Plzni a např. koncem září se představí v daleké Karviné. No, bude to hodně náročné, to
bezpochyby. Na druhou stranu si ale můžeme
říct, že už přece jen máme něco za sebou a nějaký pátek se v téhle branži pohybujeme ....
A jak? To nechť si každý posoudí či vyhodnotí sám. Nakonec jsem si nechal muže
v druhé nejvyšší soutěži v ČR. To je oproti
soupeřům hodně speci ický tým, když v jeho
řadách jsou věkem hodně mladí kluci (u většiny klubový produkt z let minulých...), k tomu
dorostenci (mladší i starší), poté zástupci
střední generace a pár zkušených matadorů.
Poslední dvě zmíněné věkové kategorie se
dají spočítat na jedné ruce. Vychází z toho,
že i letos chceme vyslat do bojů velmi mladý
tým, opřený o pár pardálů. Ale pozor, v záloze
jsou i jiné varianty... To aby kluci neměli nic
jistého, to pak svádí k pohodlnosti. I tato soutěž prošla změnou. Z loňských 18 týmů jich
letos bude na startu dle nastavených propozic
16. Našimi soupeři budou Karviná, Opava, Jihlava, Brno, Pardubice, Polička, Přelouč, Mladá
Boleslav, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Prachatice, Jindřichův Hradec a dva týmy z okolí,
Třemošná s Liticemi. Litice i přes obsazení
loňského barážového 15. místa nakonec ošemetnou baráž nehrály, neboť o tuhle velmi
náročnou soutěž neměly zájem soupeři ze
severu Čech a z Prahy. Vloni poslední 18. Třemošná odkoupila práva odstoupivších Teplic.
Oba tradiční účastníci znedaleka tedy ani letos chybět nebudou. I tady se hraje zkl. část na
22 kol, i tady postoupí 12 nejlepších do play
-off. Je o co hrát a určitě to bude zase hodně
nevyzpytatelná a náročná “šichta“. Uvidíme,
vše se ukáže na hřišti. Zajíci se přeci sčítají až
po honu. Nesmím zapomenout, že v regionu
bude působit i rezerva mužů (B-tým) určená

Sport
hráčům, kteří se budou snažit o elitní mužský dres, ale i klukům, kteří mají hokejbal rádi, anebo
dorostencům k „opráskání se“ mezi chlapy. Rezerva chlapů bude oproti dávné minulosti vždy
základnou pro elitní muže, nebude to uzavřená komunita. To by nemohlo v klubu dělat dobrotu.
Na práci s mládeží od útlého věku jsme vždycky sázeli, ostatně její produkty jsou už dnes vidět
v mužské kategorii. Právě nejmenší odstartují sezónu takřka hned po skončení letních prázdnin.
V regionálních soutěžích budeme mít přípravku, také minipřípravku, tedy ty úplně nejmladší
hokejbalisty, a dále mladší žáky, což je vlastně první kategorie, kde již kluci hrají na celé hřiště.
Trenéři klubu:
muži A (1. liga): V. Šlehofer st. a J. Matoušek
starší doros t (extraliga): V. Šlehofer st. a J. Matoušek
mladší dorost (extraliga): V. Šlehofer ml., M. Kodýtek, J. Matoušek
ml. žáci a přípravky: P. Úbl, M. Pokorný a V. Šlehofer st.
trenér brankářů: J. Marek
klubový poradce: B. Havránek
Za dobřanský hokejbal V. Šlehofer

Loňský extraligový dorost:
Zleva stojí: Čech, Šlehofer O., Sloup, Hůrka, Kovářík, trenér Matoušek a Málek. Pod nimi zleva: Kaňák
N., Mužík T., Zelenka, trenér Šlehofer, Stráský, Páv a Ulrich. V brankářském: Hájek a Hrubý, Hradský
(hráč minipřípravky).

Na problémy nejste sami
ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

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.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech je inancováno městem Dobřany.

Francouzi opět
v Dobřanech

V úterý 4. července po dvou letech přijela do Dobřan opět skupina mladých francouzských bednářů ze střední školy řemesel
z města Beaune, kraj Dijone, department
Bourgogne. Ti byli 3 týdny na praxi v bednárně Plzeňského Prazdroje, kde se učili výrobě
pivních sudů. Výroba sudů vinných je jiná, jak
nám vysvětlil vedoucí skupiny a mistr řemesla Paul. Mladí učni, ale i o něco starší rekvali ikanti Anthony, Maxime, Renaud, Vincent,
Robin, Simon spolu s tlumočnicí Karolinou
si přijeli zahrát jejich národní hru pétanque.
Utkali se v jednom zápase téte á téte (jeden
proti jednomu), dvou zápasech doublettes
(dvojice) a jednom zápase triplettes (trojice) se zástupci dobřanského klubu Danou
Bernklauovou, Zdeňkem Dubanem, Vláďou
Khásem, Pepíkem Harantem, Bohoušem Kubou, Monikou Hejretovou, Ivanou Korandovou a Miluškou Štulcovou. I letos mladí muži
z Francie ukázali, že jsou především spíše
dobří bednáři, a podle toho zněl i výsledek
utkání. Ale o ten ani tak moc nešlo. Důležitější bylo, že přátelství, které jsme před dvěma roky navázali, stále trvá. Po sportovním
utkání se mladíci odebrali do pivovaru Modrá
hvězda, kde jim Dana Bernklauová domluvila prohlídku s odborným výkladem o tradici
a výrobě domácího dobřanského piva. Za pomoci tlumočnice Karoliny jsme se i my Češi
opět dozvěděli plno zajímavých věcí ze života
obyčejných Francouzů, kteří se rozhodli stát
se bednáři, ač předtím vyráběli lodě nebo
byli truhláři či dělali nábytek. I Francouzi se
zajímali o náš život a naše město, pochlubili
jsme se krásným náměstím a dvěma kostely.
Dozvěděli jsme se, že ve dnech volna se ještě
chystají do Prahy a Karlových Varů. K večeři si
přáli hosté ochutnat klasickou českou kuchyni a obzvláště si pak pochutnali na místním
pivu. Vedoucí skupiny a mistr Paul prohlásil,
že už se těší, až za dva roky opět přijedou.
Ve večerních hodinách se všichni plni dojmů
vrátili zpět do Plzně.
Zdeněk Duban
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Tournoi de Svijany 2017

Další, v pořadí letos již pátý turnaj v pétanque se konal na hřištích pétanque clubu ve sportovním areálu „Džungle“. Další
ročník „Tournoi de Svijany“, turnaje dvojic
v pétanque, opět sponzoroval hodnotnými
cenami Pivovar Svijany prostřednictvím Restaurace „Beseda“ pana Radka Baumruka.
Přestože počasí v předchozích dnech nebylo
valné a skoro pořád pršelo, stává se v po-

slední době už tradicí, že se počasí na turnaj umoudří. Dostavili se soupeři z Klatov,
Plzně a Vodního Újezdu. Po rozlosování do
čtyř základních skupin začaly boje. V první
skupině byli favority Štulc a Švábek s Hůrkou
a Bořánkem z Klatov, jim se ještě vyrovnaly
Hůrková s Vítovcovou. Ty však měly nejhorší
skóre, a proto nepostoupily. V druhé skupině měli snadnou pozici Duban s Harantem,

protože jejich skupina jako jediná měla jen
tři dvojice. Přesto se hodně nadřeli v zápase
s Pepíky Fišerovými sen. a jun. a zvítězili jen
s odřenýma ušima. Druhé postupové místo
si zajistili právě Fišerové. Třetí skupina, asi
nejtěžší, měla favority ve dvojicích Kubová
s Rieckelem a Khás s Kopejskem. Ti úlohu
favoritů splnili. V poslední čtvrté skupině se
nedařilo mírným favoritkám Korandové se
Štulcovou, a tak postoupili Novysedlákovi
a Hejretová s Baumrukem. Z postupujících
prvních dvojic ze skupin byly vytvořeny dvě
semi inálové skupiny. Jak je semi inále ošidné, ale pro všechny spravedlivé, se přesvědčili Duban s Harantem, kteří podlehli Kubové
s Rieckelem, a ač v turnaji prohráli právě jen
ten jediný zápas, skončili až pátí. Ostatní semi inálové zápasy vyhráli favorité rozdílem
třídy. Do inálové skupiny k boji o 1.-4. místo
postoupili Kubová s Rieckelem, Khás a Kopejsko, Hůrka s Bořánkem a Štulc se Švábkem.
Ti se utkali každý s každým. O pořadí na 1.2. místě rozhodoval vzájemný zápas, v němž
porazili Štulc se Švábkem Kháse s Kopejskem
a v boji o 3. místo zvítězili Kubová s Rieckelem nad Klatovany Hůrkou a Bořánkem. Při
vyhlášení výsledků dvojice dle dosaženého
pořadí přicházely a vybíraly si ceny. Těch bylo
opravdu dost, takže i ti poslední měli z čeho
vybírat, neboť sponzor byl štědrý.
Zdeněk Duban

Noční turnaj v pétanque
V sobotu 19. srpna se na pétanque hřištích ve sportovním areálu „Džungle“ konal již
10. ročník Nočního turnaje v pétanque dvojic. Turnaj se tradičně koná jako vzpomínka
na kamaráda Zdeňka Bláhu, který významně
pomohl klubu v jeho začátcích. Na turnaj jako
vždy dorazili hráči z Plzně, Zavlekova a Klatov.
Ti dokonce přijeli s 5 dvojicemi. Hrál se tzv.
zavlekovský systém, čtyři základní skupiny,
které hrály každý s každým. Z nich postoupily
dále jen první dvě dvojice. Ty vytvořily další
dvě dvojice, které hrály opět každý s každým.
Pořadí ve skupině pak určilo, že vítězové skupin hráli o 1.-2. místo, druzí ze skupin o 3.-4.
místo, třetí ze skupin o 5.-6. místo atd. V A skupině, která měla tři vyrovnané dvojice, muselo
rozhodnout až skóre ze vzájemných zápasů. To
měli o jeden bod horší manželé Kubovi a v turnaji skončili. Postoupily obě dvojice z Klatov.
B skupinu vyhráli suverénně Duban s Khásem
a s nimi šli dále třetí klatovská dvojice Polívková se Salvovou. C skupinu ovládla další dvojice z Klatov, Kovářová s Kubešem, ty v postu-
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pu doplnila dobřansko-zavlekovská dvojice
Rieckel s Hnojským. V poslední D skupině se
nejvíce dařilo dobřanským kuželkářům Fišerovi se Sloupem, s těmi dále postoupili Harant
s Korandovou. V semi inálové A skupině se
přestalo dařit Salvovi s Hůrkou z Klatov a vše
prohráli. Za to tři další dvojice měly vyrovnané výsledky, a proto muselo opět rozhodnout
skóre. To měli nejlepší Duban s Khásem, druzí
byli Rieckel s Hnojským, třetí pak Harant s Korandovou. B semi inálovou skupinu ovládli
Klatovští, vyhrály ji Polívková se Salvovou, za
nimi druzí Hůrková s Vítovcovou a třetí Kovářová s Kubešem, až čtvrté místo zbylo na
dobřanské kuželkáře. Dlouho po jedné hodině
v noci začaly boje o konečné pořadí. Duban
s Khásem se opět potkali s Polívkovou a Salvovou, které v základní skupině porazili 13:2.
Vše nasvědčovalo tomu, že se bude situace
opakovat. Dobřanští vedli 7:0, 8:1 a 9:6. Pak se
podařil klatovským děvčatům nebývalý obrat,
v jedné hře uhrály 6 bodů, dostaly se do vedení, to udržely a zvítězily. V boji o třetí místo

s přehledem porazili Rieckel s Hnojským Hůrkovou s Vítovcovou (Klatovy) 13:1. Zápas o 5.6. místo se nehrál, protože oba soupeři byli již
moc ospalí. V boji o 7.-8. místo v dramatickém
závěru zdolali Fišer se Sloupem Salvu s Hůrkou z Klatov. Turnaj končil předáváním cen po
druhé hodině ranní. Dění na pétanque hřištích
tímto nekončí, ještě se zde budou konat tři zápasy Pošumavské pétangue ligy a v září začne
opět pétanque kroužek pro děti.
Zdeněk Duban

Sport

Nádherná sportovní podívaná při příležitosti
oslavy 110 let dobřanského sportu

Poděkování Luďkovi
Reitšpiesovi

V sobotu 17. 6. 2017 pořádal oddíl dobřanského stolního tenisu ve své sokolovně v Tyršově
ulici Den se stolním tenisem pro všechny, kteří mají tento sport rádi. Návštěvníků atraktivního
programu bylo hodně, ačkoli se v tento den o přízeň Dobřaňáků přetahovalo hned několik akcí
včetně pouti. Dopoledne bylo určeno pro všechny, kteří touží vzít do ruky pálku a zahrát si. Všech
pět stolů se postupně využilo a nejmladší členové oddílu pozvali ke hře své rodiče, nebo si konečně mohli zkusit změřit své síly se staršími kolegy z oddílu, se kterými se na trénincích příliš
často nesetkávají. Bylo hezké sledovat, jak starší umí ty mladé kluky a děvčata motivovat třeba
jen několika slovy pochvaly za povedený úder nebo za bojovnost, se kterou do zápasu jdou. Odpolední program ovšem nabízel jedinečnou sportovní podívanou. V hale se přemístily stoly tak,
aby na nich mohlo proběhnout přátelské střetnutí mimořádné úrovně mezi pěticí „A“ mužstva
stolních tenistů TJ Dobřany a extraligových pražských klubů El Nino a Kotlářka Praha. Utkání
začalo po slavnostním nástupu v 16:00 hod. a v celkem 18 hrách bylo na obou hracích stolech
na co se dívat. Kluci z pražských oddílů při hře nabídli to, co se občas vidí na jen na videích z internetu, odehrání míčku za zády, zahrání dlouhé obrany, někdy až z laviček diváků, či naopak
rychlou útočnou hru s přesným umístěním míčků. Dobřanští cítili sympatii a podporu diváků,
se soupeři drželi krok a zahráli skvěle. Slova uznání byla slyšet i z lavičky pražských soupeřů,
a tak na výsledku, který dopadl lépe pro hosty, až tak nezáleželo. Na závěr akce bylo připraveno
losování věcných cen, kterého se mohli zdarma zúčastnit všichni návštěvníci. A opět překvapení,
výhrou byly především originální dresy se jmény prvoligových hráčů, jejichž hru diváci před chvílí sledovali. Zájem byl tedy obrovský a přinést si domů trofej v podobě dresu sportovního vzoru
chtěli mladí i starší. Posledním vylosovaným byla manželka vedoucího oddílu a v bouřlivém potlesku nezaniklo moc hezké gesto, kdy dres bezprostředně po převzetí z rukou svého manžela
předala blízko stojícímu malému klučinovi, na kterého se při losování nedostalo. Takže kromě
hezké sportovní podívané a trofejí jsme si odnesli příjemný pocit přátelské atmosféry a vědomí
smysluplnosti pojmu fair-play. Luďku, moc děkujeme.
Členové a příznivci oddílu stolního tenisu

V srpnu proběhlo dvoutýdenní soustředění TJ Dobřany – stolní tenis, které vedl Luděk
Reitspies za podpory Luboše Šperla. První
čtvrtek soustředění jsem s touto povedenou
skupinou byla na raftech na Otavě. Jeli jsme
ze Sušice do Žichovic a navzdory ne úplně
přívětivému počasí a nízké hladině řeky to
byl parádní výlet. Zkrátka, když se sejde povedená společnost, na počasí nezáleží. Měla
jsem možnost vidět a vnímat, jak se dětem
vede, a měla jsem z toho radost. Děkujeme
tímto trenérům, že našim dětem umožnili
nejen trénovat, ale taky prostě jen být pospolu.
Vendulka a Jakub Urbancovi

Kuželkářský oddíl
při TJ Dobřany
zve všechny příznivce kuželkářského
sportu na

Den otevřených dveří,
který se bude konat v rámci trvání
110 let tělovýchovy v Dobřanech.

Kuželna bude připravena
k prohlídce v neděli 24. září
od 14:00 do 18:00 hodin.
Zároveň bude možnost si hraní
vyzkoušet osobně.
Kuželna se nachází v Lipové ulici
u bývalé restaurace Lidový dům.
Všechny zájemce srdečně zveme.
Mladí dobřanští stolní tenisté Marek Šimek
a Šimon Uhlík s dresy svého sportovního vzoru extraligového hráče Tomáše Málka (uprostřed).

Dres extraligového Denise Beneše z El Nino
Praha si odnesla i oblíbená paní učitelka Marcela Vohradská.

Otto Sloup, předseda
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TJ Dobřany – oddíl tenisu

Vzpomínka

Družstvo mladších žáků
Tenisového oddílu TJ Dobřany vyhrálo všech sedm
utkání a obsadilo 1. místo
v oblastním přeboru OŽM
II smíšených družstev Plzeňského a Karlovarského
kraje na rok 2017. Na tomto
úspěchu se svou hrou podíleli: Daniel Noska, Kristián
Šobr, Vojtěch Kofroň, Jan Minařík, Štěpán Kofroň, Adéla
Barčáková, Michaela Veselá
a Petra Žemličková. Všem
hráčům a hráčkám děkujeme za reprezentaci, bojovnost a pěkné výsledky. Poděkování patří také
jejich rodičům za ochotu a spolehlivost při dopravování hráčů a hráček na zápasy, za vedení celého družstva pak kapitánce Markétě Kofroňové a její zástupkyni Anně Noskové a trenérce Aleně
Boudové.
Radek Bláha
Výsledná tabulka skupiny mladší žáci – OŽM II
Pořadí Klub

Vítězství

Porážky

Body

Sety

Hry

Body
v tabulce

7

0

43:20

91:44

656:407

14

1.

TJ Dobřany

2.

LTC Domažlice

5

2

39:24

83:56

614:525

12

3.

LTK Klatovy

4

3

37:26

76:66

586:546

11

4.

TK FUNTOM
Dobřany

4

3

35:28

74:59

595:500

11

5.

TK Škoda Plzeň C

4

3

32:30

66:70

530:536

11

6.

TK Sokolov

3

4

32:29

72:63

578:535

10

7.

TCF SIGNALBAU
Mariánské Lázně

1

6

25:37

55:76

472:582

8

8.

Lokomotiva Plzeň

0

7

6:55

21:104

254:654

7

4. září 2017 uplynou 3 roky, kdy tragicky
zahynul náš milovaný

Josef Novák.
S láskou vzpomíná táta, Jarda, Andrea
a Filípek, ostatní příbuzní a přátelé.

Vzpomínka
Dne 18. 9. 2017 uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní

Marie Bittnerová.
Vzpomeňte s námi. Rodina.

Vzpomínka
Dne 2. srpna 2017 tomu bylo 35 let,
kdy nás opustila naše maminka
a babička paní

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 16. 8. 2017 uplynulo 10 let od úmrtí
našeho syna pana

2. října 2017 uplynou 4 roky od úmrtí
mého manžela a našeho tatínka,
dědečka, pana

Viléma Berky.

Josefa Maška z Dobřan.

Vzpomínají matka s přítelem
a bratr Daniel s přítelkyní.

Vzpomíná manželka
a synové Petr a Martin s rodinami.

Jiřina Klímová.
Vzpomeňte s námi. Rodina
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Italské speciality

Milovat znamená

umět si vychutnávat život

Zavedená společnost vyrábějící a prodávající CNC obráběné plastové
díly a polotovary hledá pro svoji pobočku v Dobřanech vhodné kandidáty
na pracovní pozici:

OBRÁBĚČ CNC
Náplň práce:
▪ Obrábění finálních dílů a polotovarů z vysokoteplotních plastů
▪ kontrola a měření dílů
Požadujeme:
▪ Spolehlivost, přesnost, samostatnost, flexibilitu
▪ Odpovědnost, chuť pracovat a učit se novým věcem
▪ SOU/SŠ strojního zaměření, znalost čtení výkresové dokumentace
a praxe výhodou – ne podmínkou! Zájemce o práci zaučíme nebo
budeme nápomocni při rekvalifikaci.

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

www.aggeo.cz

Otevřeno
Po-Pá 9:30 - 13:00 13:30 - 18:00, So 8:00 - 12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

Nabízíme:
▪ Práci ve stabilní a prosperující společnosti
▪ 5 týdnů dovolené
▪ Stravenky a možnost závodního stravování
▪ Čisté a příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
▪ Odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností, bonusy, prémie
▪ Možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou
Kontakt: Jiří Špelina, tel: 724 293 644, e-mail: spelina@ensinger.cz

PRACOVNÍK OSTRAHY
OBJEKTŮ V ROBČICÍCH
POŽADUJEME ČISTÝ REJSTŘÍK
TRESTŮ, SPOLEHLIVOST, SLUŠNÉ
VYSTUPOVÁNÍ, ROZHODNOST

Jsme strojírenská irma se sídlem v Dobřanech.
V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

VHODNÉ I PRO UCHAZEČE
SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ
SCHOPNOSTÍ (ČID, ID) A DŮCHODCE.

SKLADNÍK

HPP, DPP - DLE DOHODY,
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PRACOVNÍK DO VÝROBY – dokončovací práce
OBSLUHA OMÍLACÍCH ZAŘÍZENÍ

KONTAKT:
776 292 040, 775 292 044

Nabízíme:
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

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

Řádková inzerce
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102
P
rodám domácí slepičí vejce cena 3 Kč/ks a domácí křepelčí vejce (zdravější než slepičí) cena 30 Kč/12 ks. Vše od drůbeže chované ve volném výběhu v BIO kvalitě. Více info na tel. č. 736 760 526.
Prodám náhrobek na hřbitově v Dobřanech, pole 8, 3. ř., hrob č. 5.
Cena dohodou. Tel.: 723 835 523, e-mail: jiri.hop@seznam.cz
Koupím byt 2+1 nebo 1+1 v Dobřanech. Platba hotově.
Tel.: 724 503 092
Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - heligonku, akordeon,
chromatiku. Může být i horší stav. Tel.: 728 209 526
Hledáme pronájem bytu v Dobřanech 1+1, 2+1, popř. 3+1.
2 dospělé osoby s ročním dítětem. Děkujeme za nabídky.
Tel.: 608 718 821, e-mail: hpilnackova@seznam.cz

www.dobrany.cz
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Operátor v elektrovýrobě
VAŠE NOVÁ PRÁCE:
O

O

osazování součástek, montáž, balení, zalévání, potisk, elektrické
zkoušení, letování, vstřikovací lisy
práce ve 2směnném provozu (ranní 6.00-14.00, odpolední 14.00-22.00)

VÁŠ PROFIL:
O
O

O

manuální zručnost
zkušenost s letováním či jiná praxe v elektrotechnické výrobě výhodou
základní znalost ovládání počítače (Windows) výhodou

NABÍZÍME:
O

O
O
O
O
O
O

O

čisté pracovní prostředí a přátelskou atmosféru rodinné firmy, novou
kantýnu s letní terasou
zajímavé finanční ohodnocení
13. plat a roční prémie, věrnostní odměny za 5, 10, 15 let zaměstnání
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
autobusová doprava zdarma (Plzeň-Stod, Domažlice-Stod)
náborová odměna 10 000 Kč
příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění po roce pracovního
poměru
celoročně kulturní-sportovní-zdravotní program pro zaměstnance
(fotbal, bazén, vánoční večírek, speciální zdravotní péče)

MURR CZ, s.r.o. je dceřinou firmou německé společnosti MURRELEKTRONIK s tradicí více než 40 let
(2000 zaměstnanců v 45 pobočkách a závodech). Mezi naše špičkové produkty patří konektory,
automatizační technika, interface, zásuvkové systémy pro senzory a ovladače, transformátorové
a spínané zdroje. Závod ve Stodě založený v roce 1999 je v současnosti největším výrobním
závodem skupiny Murrelektronik. Od svého založení se stále rozšiřuje a v roce 2016 byla dokončena
již 6. výrobní hala, kde byla vytvořena nová pracovní místa.

CRO_17073_CRo_Plzen_Zijeme_tu_RadnicniListy-DOBRANY_267x187.indd 1

28

|

září 2017

V případě dotazů volejte 377 597 272 (248, 228)
Zájemci se mohou hlásit osobně na recepci

MURR CZ, s.r.o., Průmyslová 762, 333 01 STOD

10.05.17 15:03

Nabídka zájmových činností v roce 2017/2018
ZÁJMOVÉ KROUŽKY (KURZY)
ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu
od 18. 9. 2017. Přihlášení do kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na 2. stupni ZŠ od
7:00 do 15:30 hodin, příp. telefonicky 377 972 515.
Poplatky jsou na celý školní rok, platební příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro některé kroužky budou příležitostně doplněny (dle rozvrhu vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků) začátkem září
na plakátcích ve škole. Lze se přihlásit i při Prvním
zvonění na přírodním biotopu Kotynka, kde najdete
náš stánek s nabídkou i přihláškami.

Vedoucí: Doskočilová
Kdy: pondělí 15:15 – 16:15 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 720 Kč

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY

Pro: 1. – 5. ročník
Vedoucí: Klinkovská
Kdy: pondělí 15:15 – 16:45 hodin
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 080 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkovská dítě převede přímo na kroužek.

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

Kroužek č. 2

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY

Vaření pro začátečníky

Vedoucí: L. Nejedlá, tel. 603 112 996
L. Erhardová, tel. 736 168 004
Kdy: čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014
Cena: 450 Kč/rok
Náplň: pravidelní činnost + 1x za 14 dnů výtvarná
(volnočasový klub Dominik i pro nečleny)

Kroužek č. 1
Výtvarný – kreslení

Vedoucí: Černá
Kdy: čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin
Kde: školní jídelna
Cena: 1 070 Kč
Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho i uvařit...
V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.
Kroužek č. 3

Břišní tance

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

Pro: 3. – 5. ročník
Vedoucí: Mathesová
Kdy: úterý 13:30 –15:00 hodin
Kde: 1. stupeň ZŠ
Cena: 820 Kč

Vedoucí: David Šefl, tel. 604 334 827,
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
David Šmůla, tel. 730 976 203
Pro: děti od 1. třídy do 15 let
Kdy: čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin
Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 14. 9. 2017 v klubovně

Kroužek č. 4

Keramika pro 9. ročník
Vedoucí: Šindelářová
Kdy: sobota (1x za měsíc) 13:00 – 17:00 hodin
Kde: dílna 2. stupeň ZŠ
Cena: 940 Kč
Volné pokračování volitelného předmětu.
První setkání 7. 10. 2017.
Kroužek č. 5
Matematika pro 9. ročník
Vedoucí: bude upřesněno
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků
Kroužek č. 6
Francouzský jazyk

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY
Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448
Pro: děti od 1. třídy
Kdy: 1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: klubovna v objektu čističky odpadních vod
v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků,
v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 12. 9. 2017 v 16:00 hodin
v klubovně
1. vycházka: 17. 9. 2017 v 8:00 hodin od klubovny

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

TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Hlavní trenérka: Mgr. Pavlína Šmatová
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)
děti od 8 do 14 let (Tenisová škola)
individuální příprava pro hráče od 7 do 99 let
Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.
Informace: Mgr. Pavlína Šmatová, tel. 702 063 002,
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz
Přihlášky do 7. 9. 2017, zahajuje 18. 9. 2017.

NÁBOR ČLENŮ DO JEZDECKÉHO ODDÍLU
Výuka anglického ježdění pro začátečníky i pokročilé, sportovní výcvik pro pokročilé, individuální lekce
DĚTSKÝ KLUB KONÍK
Pro: děti 6 – 12 let
Kde: Luční ulice, Dobřany
Informace: tel. 777 230 487
www.tj-slavoj.webnode.cz
e-mail: rjo-kone@seznam.cz
S výcvikem začínáme v září.

CVIČENÍ VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY
A STARŠÍ ŽENY
Kde: tělocvična I. stupeň ZŠ
Cena za 12 lekcí: 400 Kč (33,30 Kč/hod.)
Při jednotlivých platbách 50 Kč/hod.
Zahájení: čtvrtek 21. 9. 2017 v 19:00 hodin
Cvičíme do 14. 12. 2017.
Na první hodinu si přineste: míček–owerbool, podložku, obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

KOLOSEUM DANCE TEAM PLZEŇ
nábor nových mažoretek - Štěnovice
Kdy: od 5. 9. 2017 po celé září, 15:30 – 19:00 hodin
Kde: malá tělocvična v ZŠ Štěnovice
Informace: tel. 774 477 466, 777 890 481
e-mail: koloseumdanceteam@seznam.cz
Facebook: Koloseum Dance Team Plzeň

Pro: 3. – 5. ročník

www.dobrany.cz
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Nabídka zájmových činností v roce 2017/2018
BUDULÍNEK, z. s.

Taneční a pohybové hry

TJ SNACK DOBŘANY, ODDÍL HOKEJBALU

Aktivity pro děti i dospělé pro období
září – prosinec 2017

pro správné držení těla a radost z tance a pohybu
bude upřesněno

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (HERNA)
Hravá batolata

RuKa Judo z. s.
Od září 2017 budou kurzy juda probíhat pod nově
vzniklým spolkem RuKa Judo z. s., který úzce spolupracuje s MC Budulínek, ovšem umožňuje judistům
registraci v judistickém klubu, účast na závodech
a další aktivity zaměřené přímo na judisty.

Pro: kluky i holky od 5 do 10 let
Kdy: úterý, čtvrtek 16:15 – 17:45 hodin
Kde: sportovní areál pod nádražím
Kontakt: Petr Úbl, tel. 723 015 843,
e-mail: petrubl@centrum.cz

– dopolední herna s cvičením

Pro: děti ve věku 1,5 – 2,5 roky s rodiči
Kdy: úterý 9:00 – 10:30 hodin
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: B. Sýkorová, tel. 777 579 795,
e-mail: barbora.sykorova@mcbudulinek.cz

Klub vrabčáků (aneb vrabci před školkou)
– dopolední herna s krátkým programem

Pro: děti ve věku 2 – 3 roku s rodiči
Kdy: středa 9:00 – 11:00 hodin
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: Z. Peksová, tel. 728 860 810,
e-mail: zuzana.peksova@mcbudulinek.cz

NÁBOR DĚTÍ DO FLORBALOVÉHO KLUBU

Judo pro děti 6 – 10 let

Kdy: středa 13. 9. v 16:00 – 17:00 hodin
Kde: sportovní hala pod nádražím
Těšíme se na všechny děti!

– základy juda pro děti od 1. tříd ZŠ
Kdy: úterý 16:30 – 17:30 hodin
Cena: 800 Kč + 150 Kč registrace

TJ DOBŘANY, ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Judo pro děti od 10 let
Kdy: úterý 17:30 – 18:30 hodin
Cena: 800 Kč + 150 Kč registrace

Kdy: úterý 17:00 – 19:00 hodin
Kde: herna stolního tenisu, Tyršova 728
Kontakt: Luděk Reitšpies, tel. 732 954 046,
e-mail: L.Reitspies@seznam.cz

Judo – sebeobrana pro dospělé
FitMamky
– posilovací a protahovací cvičení

Pro: maminky s dětičkami do cca 3 let
Zaměřeno na maminky.
Kdy: čtvrtek 9:30 – 11:00 hodin
Cena: 50 Kč/vstup nebo předplatné 450 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107,
e-mail: zuzana.stychova@mcbudulinek.cz
Vzhledem k úpravám herny začneme nejdříve v polovině září, konkrétní datum po domluvě s vašimi
lektorkami.

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna)
Hravá angličtina, Tanečníček, Cvičení pro těhotné
+ další jednorázové akce
V době uzávěrky Dobřanských listů není ještě upřesněno. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

ODPOLEDNÍ AKTIVITY (tělocvična ZŠ – 1. stupeň)
Cvičení s Budulínkem
Pro: děti ve věku 2 – 4 roky s rodiči
bude upřesněno

Cvičení s liškou
Pro: děti ve věku 3 – 6 let bez rodičů
Kdy: čtvrtek 16:30 – 17:30 hodin
Cena: 400 Kč
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174,
e-mail: vladimira.duchkova@mcbudulinek.cz
Začínáme 14. září 2017

Sebeobrana pro dívky
Pro: dívky 5. – 9. tříd ZŠ
Kdy: čtvrtek 17:30 – 18:30 hodin
Cena: 800 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748
Začínáme 14. září 2017
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základy juda a sebeobrany + zvýšení fyzické kondice
Kdy: úterý 18:30 – 20:00 hodin
Cena: 1 200 Kč
Informace a přihlášky: K. Fojtík, tel. 725 171 748
Začínáme 12. září 2017
!!! Důležité upozornění – na všech kurzech juda
proběhnou první hodinu 12. září zkoušky fyzických
předpokladů pro tuto sportovní činnost, všichni
zájemci nechť se dostaví ve sportovním oblečení
a obuvi v daných časech. Nutnost návštěvy první hodiny platí i pro účastníky z loňského roku, v případě
nemožnosti účasti na této hodině potvrďte trenérovi
svůj zájem v judu pokračovat, jinak bude vaše místo
přenecháno dalším zájemcům !!!!
V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších
informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech.
Aktivity, které nejsou upřesněny, budou v nejbližších dnech doplněny na našich webových stránkách.
Děkujeme za pochopení.
Provoz MC je přerušen během státních svátků
a školních prázdnin – v případě změn – individuální
domluva s lektorkami jednotlivých aktivit.
Výtvarné dílny pro děti i dospělé a další jednorázové akce – aktuální informace na webu, FB, ve vývěsce a v Dobřanských listech.
Informace k placení dostanete od svých lektorek, preferujeme bezhotovostní platbu na náš účet.
Všechny aktuální informace o aktivitách MC získáte na webu www.mcbudulinek.webnode.cz, www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce, centrálním
mailu mcbudulinek.info@centrum.cz, v Dobřanských
listech, v případě dalších dotazů možno též volat na
tel. 607 841 079 Pavla Adamcová, e-mail: pavla.adamcova@mcbudulinek.cz. Hernu MC Budulínek naleznete v areálu bývalých kasáren, ulice U Trati 1014.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
Pro: děti od 5 do 8 let
Kdy: pondělí 16:15 – 17:15 hodin
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Cena: 900 Kč
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Náplň: základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her,...
Začínáme 18. 9. 2017.

DOBŘANSKÁ JÓGA
POWER JÓGA – zdravé fitness cvičení
Kdy: pondělí 17:30 hodin
HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ – cvičení pro všechny
Kdy: pondělí 18:30 hodin
HATHA JÓGA – propojení těla a mysli
Kdy: středa 19:00 hodin
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Kontakt: Petra Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Začínáme 18. 9. 2017.

KINBALL TEAM ŠLOVICE
KINBALL
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
(v případě nepříznivého počasí florbal a jiné hry)
Začínáme 7. 9. 2017.
FLORBAL
Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
Začínáme 12. 10. 2017.
POWER JÓGA
Kdy: čtvrtek 18:00 – 19:00 hodin
Začínáme 5. 10. 2017.
Kde: Centrum Šlovice
Kontakt: e-mail: kmdslovice.kurzy@seznam.cz
facebook: KLUB KMD Šlovice
Každý měsíc tvořivé kurzy.
Více na www.klubkmdslovice.webnode.cz

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
PĚKNĚ BLBĚ
7. 9. ve 20:00

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
15. 9. v 17:00

LEGO® NINJAGO® FILM
24. 9. v 15:00

USA, romantická komedie, 119 min, 12+, titulky,
režie: Michael Showalter

ČR, dokumentární, 91 min, přístupný, režie: J. Sádek

USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: Charlie Bean

Kumail je stand-up komik. Emily studuje psychologii a rozhodně se nechce vázat. Alespoň
do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku.
Vstupné: 90 Kč
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
8. 9. v 17:00
ČR/Belgie/Rusko, animovaný, 85 min, přístupný,
režie: Martin Kotík, Inna Evlannikova

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek.
Hurvínkovi se podaří proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý
před zraky návštěvníků.
Vstupné: 140 Kč
TO
8. 9. ve 20:00
USA, horor/mysteriózní/thriller, 135 min, 15+,
titulky, režie: Andrés Muschietti

Když ve městě Derry začnou mizet děti, musí
skupina mladých chlapců a děvčat čelit svým
největším obavám v boji proti zlému klaunovi
jménem Pennywise.
Vstupné: 120 Kč
EMOJI VE FILMU
10. 9. v 15:00

Nejsledovanější, první celovečerní ilm o fenoménu youtuberů - internetových hvězd první
velikosti a tvůrců s miliónovým publikem.
Vstupné: 110 Kč
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 3D
15. 9. ve 20:00
USA/Francie, akční/sci- i/thriller, 137 min, 12+,
titulky, režie: James Cameron

VÍNO NÁS SPOJUJE
24. 9. v 18:00

Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin
ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remasterované 3D verzi ilmu.
Vstupné: 140 Kč

Francie, drama, 113 min, 12+, titulky, režie: Cédric
Klapisch

PÁSMO POHÁDEK
17. 9. v 15:00
64 min, přístupný

Jak Rákosníček zachraňoval potopený Měsíc,
O klukovi z plakátu - Bouračka, Jak měl Rumcajs velkou starost o Manku,...
Vstupné: 50 Kč
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
17. 9. v 18:00
ČR, dokumentární, 91 min, přístupný, režie: J. Sádek

Nejsledovanější, první celovečerní ilm o fenoménu youtuberů - internetových hvězd první
velikosti a tvůrců s miliónovým publikem.
Vstupné: 110 Kč

USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: Tony Leondis

PO BOUŘI
21. 9. ve 20:00

V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou
do zprávy.
Vstupné: 120 Kč

Japonsko, drama, 117 min, přístupný, titulky,
režie: Hirokazu Koreeda

LOGANOVI PARŤÁCI
10. 9. v 18:00
USA, komedie, 119 min, 12+, titulky, režie: Steven
Soderbergh

Loganovi parťáci jsou ošuntělí vidláci s delším
vedením, jeden z nich dokonce nemá ruku,
zato mají nápad a plán, jak ukrást opravdu
velký balík peněz.
Vstupné: 110 Kč

Mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža,
se společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí
do bitvy o Ninjago City.
Vstupné: 120 Kč

Rodinné drama o marnotratném muži, který
hledá cestu ke svému malému synovi a bývalé
ženě.
Vstupné: 90 Kč
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
22. 9. v 17:00
Kanada/USa/..., animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Cal Brunker

Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli výstavbě zábavního parku.
Vstupné: 110 Kč

VÁŽENÝ OBČAN
14. 9. ve 20:00

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
22. 9. ve 20:00

Argentina/Španělsko, drama/komedie, 117 min,
15+, titulky, režie: G. Duprat, M. Cohn

USA, akční komedie, cca 141 min, 15+, titulky,
režie: Matthew Vaughn

Spisovateli Danielu Mantovanimu má být přidělen čestný titul váženého občana v rodném
městě. Rozhodne se vrátit - k dávným láskám,
starým přátelstvím.
Vstupné: 90 Kč

Agent Eggsy (Taron Egerton) sice přežil, ale
jinak by se dal počet agentů této organizace spočítat na prstech jedné invalidní ruky.
A nyní čelí zbylí hrdinové nové výzvě.
Vstupné: 130 Kč

Po otcově smrti se Jean musí spolu se svými
sourozenci Juliettou a Jéremym domluvit, co
bude se zděděným rodinným vinohradem.
Vstupné: 110 Kč
LEGO® NINJAGO® FILM 3D
29. 9. v 17:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: Charlie Bean

Mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža,
se společně se svými přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master Builder, zapojí
do bitvy o Ninjago City.
Vstupné: 140 Kč
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
29. 9. ve 20:00
ČR/SR/..., tragikomedie, 115 min, přístupný,
režie: Jan Hřebejk

Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Hlavní roli
zde hraje majitel noblesního kadeřnického
salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock
(Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává.
Vstupné: 120 Kč
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
1. 10. v 15:00
Kanada/USa/..., animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Cal Brunker

Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich
domov kvůli výstavbě zábavního parku.
Vstupné: 110 Kč
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
1. 10. v 18:00
ČR/SR/..., tragikomedie, 115 min, přístupný,
režie: Jan Hřebejk

Tento příběh se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947–1953. Hlavní roli
zde hraje majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří
Macháček) a jeho rodina.
Vstupné: 120 Kč
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Ambulance klinické logopedie

Třída 1. máje 1300

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

Mgr. Michaela Hrubešová

Gynekologie

Veterinární ordinace

MUDr. Petr Krčál

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

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

pro objednané

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. Regina Janů

MVDr. Drahomíra Jeroušková

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

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

MUDr. Alena Špidlenová

Interní ambulance

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

MUDr. Gabriela Rybářová

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

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

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře
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

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany
pro objednané

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

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 – čtvrtek9:00 – 12:15 13:00 – 17:00
pátek
9:00 – 12:15 13:00 – 16:00
sobota, neděle
13:00 – 17:00

Praktický lékař pro děti a dorost

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

MUDr. Jitka Šebestová

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

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

Praktický zubní lékař

Gynekologická poradna

MUDr. Lada Cvachovcová

MUDr. Viola Gottwaldová

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

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

Dagmar Strejcová

Správa bytů

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

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

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

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

Sběrný dvůr

Kožní ordinace
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

Městský úřad Dobřany

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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