
Divadlo jako sportovní utkání
Na ohraničeném prostoru probíhá před 

zraky diváků vyrovnaný zápas. Rozhodčí 
v pruhovaném dresu píská fauly 
a nakonec dlouhým hvizdem píšťalky 
ukončuje zápas ve třetině. Nejedná se ale 
o hokejové utkání, jsme na scéně 
plzeňského divadla Dialog, kde 
sledujeme  improvizační zápas dvou 
divadelních týmů.  

S myšlenkou skloubení hokejového 
utkání a divadelní hry formou 
improvizačního zápasu přišli 
v sedmdesátých letech Kanaďané Yvon 
Leduc a Robert Gravel. Jejich cílem bylo 
přilákat zpět do divadla diváky, kteří 
dávali raději přednost sledování hokeje. 
Improvizační zápasy se staly rychle 
populárními a rychle se rozšířily do 
všech frankofonních zemí a postupně do 
celé Evropy. V České republice se zatím 
improvizační scéna teprve rozvíjí – 
zápasy se u nás hrají necelých pět let. 
Zakladatelkou prvního improvizačního 
souboru (týmu)  a České Improvizační 
Ligy (Č.I.LI.) je Michaela Puchálková, 
která improvizovala delší dobu ve 
Francii. První tým, PRA.L.I.NY (Pražská 
Liga v Improvizaci Nyní), se rychle 
rozrostl a v Praze vznikly další týmy – 
dnes jich hraje v Praze sedm, včetně 
středoškolských. Postupně vznikly 
divadelní týmy i v dalších městech: 
Ostravě, Brně a samozřejmě v Plzni. 
Plzeňský tým P.I.V.O. (Plzeňská 
Improvizační Vývojová Organizace) 
vznikl v roce 2003 a stále se úspěšně 
rozrůstá. Tým pořádá v doubravecké 
zkušebně pravidelné víkendové zkoušky 
(tréninky) a je otevřen každému zájemci, 

který by se chtěl zúčastnit jako divák, 
nebo se aktivně zapojit. Bližší informace 
podají zájemcům přímo trenéři týmu 
buďto na www.improliga.cz/pivo nebo 
telefonicky na 777609275. Nejbližší 
zápas PIVO versus pražská EXTASE 
mohou diváci shlédnout v divadle Dialog 
18. 6. od 19 hodin. A na co se mohou 
těšit? 

Spolu se vstupenkou obdrží lísteček, na 
který napíší svá divácká témata. Divák 
dostane dále hlasovací kartičky – jsou to 
totiž sami diváci, kteří rozhodují 
hlasováním o skóre. Nakonec je divák 
vyzbrojen plstěnou papučí, kterou může 
hodit po rozhodčím v případě 
nespokojenosti s jeho soudem.
V improvizačním divadle jde tedy i o 
dialog diváků s hráči. 

Představení probíhá tak, že
konferenciér vysvětlí pravidla hry a 
uvede muzikanty, hráče a rozhodčí. Ten 
vylosuje divácké téma (nebo přímo 
požádá o téma publikum), zvolí 
improvizační kategorii (např. v kategorii 
„dabovaná“ hráči pouze hrají a otevírají 
ústa naprázdno – dabují je kolegové) a 
určí hráčům čas na přípravu, většinou 0 - 
20 sekund. Během improvizace píská 
fauly. Po uplynutí času si pozve kapitány 
týmů, přidělí trestné body a diváci 
hlasují. 

Improzápasy se od opravdového 
sportovního utkání odlišují důležitou 
věcí – jde o maximální spolupráci 
s druhým týmem, aby se improvizace 
zdařila až do pointy. A především – má 
pobavit diváky i hráče.  (pj) 

 

Vážení spoluobčané, 

právě se k Vám opět dostává nové 
číslo Doubraveckých listů, které si 
klade za svůj cíl Vás  informovat nejen 
o tom, co se stalo ve Vašem 
bezprostředním okolí, ale i tom, co se 
v dohledné době připravuje. Za
zmínku stojí jak probíhající sportovní 
akce doubraveckých sokolů,   které 
mají připomenout široké sportovní,
ale i ostatní veřejnosti, že
doubravecká sokolovna slaví
v letošním roce právě 70 let od svého 
vzniku, tak připravovaná  kulturní
akce pod názvem Rytířský turnaj „O 
kopí sv. Jiří“, která bude probíhat ve 
dnech 16.až 18. září letošního roku.  

Mimo příjemné povznesení ducha i
těla se v letních měsících rozběhne 
závěrečná fáze opravy Masarykovy
třídy, která si vyžádá určité dopravní 
omezení nejen pro motoristy, ale i pro 
ty, co využívají služeb MHD. Dobrou 
zprávou však je, že po provedeném
zásahu bude tato jedna z dosti
používaných ulic v Doubravce 
konečně celá opravená a bude sloužit 
jak ke spokojenosti motoristů, tak i
ostatních občanů našeho obvodu.  

Na tomto místě je vhodné
poznamenat, že do nového kabátu by 
se měl obléknout také park na
Habrmannově náměstí, který by se
v letošním roce měl navrátit ke své
původní podobě, kterou měl v  době 
svého založení.  Samotná úprava
parku však není pouhé kopírování
minulosti, jak by se na první pohled
mohlo zdát, ale měla by přinést i něco, 
co nese nesmazatelnou stopu právě 
probíhajícího  století. 

Věcí kolem nás se děje podstatně 
více než jen těch několik, které jsem 
zde zmínil. A proto berte tento 
úvodník jako otevřené dveře, které 
Vám umožní se i díky dalším článkům 
uvedeným v Doubravckých listech 
dozvědět víc. Je možné, že nenaleznete 
to co hledáte, ale potom máte možnost 
o takových věcech napsat sami a stát 
se tak spoluautory příštího čísla. 

                      JUDr. Hynek Brom 
                  místostarosta 

ZVEME VÁS  
NA VZPOMÍNKOVÉ  SHROMÁŽDĚNÍ  

při příležitosti 590. výročí mučednické smrti  
MISTRA JANA HUSA 

Tato akce se uskuteční u památníku 
 Mistra Jana Husa 

v Plzni – Doubravce (Chrástecká ulice,
zastávka MHD č. 30 „Husův park“)  

dne 4.7. 2005 v 16:00 hodin



Jaké jsou průměrné platy 
učitelů ZŠ ve městě? 

Ve srovnání s rokem 2003 vzrostly 
platy v regionálním školství o 7,2 
procenta. Nejvíce si polepšili učitelé na 
školách základních, speciálních a v 
mateřských školkách, naopak nejnižší 
byl meziroční nárůst na středních 
školách. 

Podle údajů uveřejněných 10. května 
tohoto roku Ústavem pro informace ve 
vzdělávání MŠMT narostl průměrný 
plat na dvacet tisíc korun. Média však 
prezentovala případy, kdy učitelé ve 
skutečnosti berou mezi čtrnácti a 
patnácti tisíci. Zajímali jsme se, jaký je 
průměrný plat v Plzni a na Doubravce a 
co ovlivňuje jeho výši. Podle informací 
z Magistrátu města Plzně činí průměrný 
měsíční plat učitelů ZŠ ve městě 
18 662,- Kč. Na MO Plzeň 4 je 
průměrný plat učitelů v ZŠ o něco 
vyšší, činí 18 959,- Kč. Čísla jsou za 
první čtvrtletí tohoto roku a jejich výši 
ovlivňují zejména 3 faktory – průměrný 
počet žáků na třídu, věkové složení 
pedagogického sboru (včetně délky 
praxe) a nemocnost v tomto období. 
Tzn. na větší hodnoty dosáhnou jedinci 
služebně nejstarší. Čísla se mohou zdát 
vyšší z jednoduchého důvodu, jde o 
částky před zdaněním, na což média 
obvykle zapomínají. 
 (red.)

Společným televizním anténám do 10 let zřejmě odzvoní 
Pozemní digitální vysílání je nový 

systém přenosu televizního signálu (tzv. 
DVB-T), který postupně nahradí 
současné analogové vysílání. Zatímco 
dnes je na jednom kanále vždy jedna 
televizní stanice, digitální technologie 
umí umístit na jednu frekvenci až osm 
programů. Systém je proto hodnocen 
jako efektivnější a mnohem úspornější. 

Výhody pro obyvatelstvo jsou 
jednoznačné. Předně jde o lepší příjem, 
přičemž k naladění TV postačí 
jednoduchá prutová anténa. Při příjmu 
nedochází k degradaci vysílání jako jsou 
např. vady obrazu (z obrazovek zmizí 
zejména známí „duchové“). Další 
výhodou je také zvýšení počtu programů 
dostupných domácnostem zcela zdarma. 
Všechny frekvence jsou dnes obsazeny 
analogovým vysíláním, zavedením 
DVB-T se kapacita českého éteru 
několikanásobně zvýší. DVB-T přináší 
zvuk ve kvalitě CD a spousty dalších 
funkcí pro manipulaci s obrazem. 
V neposlední řadě lze zmínit i mobilitu. 
V DVB-T je možné sledovat TV i 

rozhlas prostřednictvím malých 
přenosných přijímačů.  

Přejít co nejrychleji na digitální 
model pozemního vysílání je vhodné i 
pro stát. Česká republika přestane mít 
problém s přeplněným éterem a dokonce 
pásmo, které nebude DVB-T využito, 
bude možné použít i pro jiné účely. 
Významný přínos je též ekologický, 
protože vysílač DVB-T spotřebuje pouze 
desetinu energie, kolik pro svůj provoz 
spolyká současný analogový vysílač. 
Výhodou jsou i investice do ekonomiky, 
které s sebou nová technologie přinese. 

Čas, kdy odzvoní společným 
televizním anténám se blíží, snad 
s výjimkou těch, které využívají k šíření 
programů ke koncovému uživateli 
digitální satelit. Už dnes totiž digitální 
TV existuje v mnoha hotelech, sem tam 
najdeme tuto variantu příjmu u 
zprivatizovaných sídlištních domů.  

Digitální televize však znamená 
nutnost modernizovat domácnost. 
Současné analogové přijímače nejsou 
schopny digitální signál zpracovat. Bude 
tedy nutné, aby si uživatel pořídil tzv. 

set-top-box, malou krabičku, která signál 
zpracuje a umožní sledování digitální TV 
na klasických televizorech. Jejich ceny 
se dnes pohybují cca od tisíce do 8 tisíc 
korun. Na trhu jsou k dostání i digitální 
televizory, jejich ceny se však zatím drží 
poměrně vysoko, cca několik desítek 
tisíc korun. Cenová hladina bude ale 
pravděpodobně klesat s tím, jak se 
technologie stane dostupnou.  

Připraveny jsou dnes tři tzv. digitální 
multiplexy. Do dvou z nich bude 
komerčním projektům Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání vydávat 
licence už letos. Sešlo se u ní již několik 
desítek projektů. Jeden samostatný 
multiplex je vyhrazen společně pro 
Českou televizi a Český rozhlas. ČT 
v něm plánuje šířit další dva své 
programy a ČT24, menu rozšíří i rozhlas. 
V První fázi budou DVB-T pokryta 
především velká města. S tím, jak se 
bude vypínat analogové vysílání, 
vznikne postupně přes dvacet míst pro 
nové vysilatele.    

Pavel Netolický 
zastupitel ODS 

Čtyřka podporuje sportování i tento rok 
Komise pro sport a prevenci 

kriminality RMO Plzeň 4 se i v tomto 
roce zabývala možnostmi, jak podpořit 
sportování na tomto obvodě. 

První agendou se staly granty určené 
na kofinancování investic do sportovišť, 
ať už profesionálního či zájmového 
charakteru, která se nacházejí na území 
MO Plzeň 4. Zastupitelé na květnovém 
zasedání rozhodovali o osudu pěti 
projektů, které jim grantová komise 
postoupila ke konečnému rozhodnutí. 
Peníze z grantového programu, který je 
mezi plzeňskými obvody jediný svého 
druhu, si rozdělí SK SENCO Doubravka, 
TJ Sokol – Doubravka, TJ Sokol – 
Červený Hrádek, TJ Sokol – Letná a 
junácké středisko ICHTHYS. Na plnění 
grantů budou z hlediska věcného dohlížet 
průběžně členové sportovní komise, nad 

finančními toky bude bdít správce 
rozpočtu a Finanční výbor 
doubraveckého zastupitelstva. 

Druhá agenda, o které se bude 
rozhodovat na červnovém zastupitelstvu, 
se týká podpory činnosti zájmových a 
sportovních sdružení, spolků a dotací na 
provoz a údržbu jejich zařízení. Do 
dotačního programu se přihlásilo přes 20 
subjektů, jejichž žádosti přesahují 
v úhrnu přes 1 milion 150 tisíc korun. 
Možnosti rozpočtu jsou v tomto směru 
obvykle nižší a tento rok činí cca 40 % 
požadované částky. Zajímají-li vás 
podrobnosti, nechte se pozvat na 
červnové zasedání obvodního 
zastupitelstva. 

Pavel Netolický 
zastupitel ODS 

Doubravečtí  chystají  stavbu U–rampy  
Na základě inspirace jinými 

plzeňskými obvody a z podnětu občanů 
se na obvodní radnici Plzeň 4 rozhoduje 
o umístění a výstavbě U-rampy. Ti, kteří 
rádi prkna a kolečkové brusle, mají 
naději, že i u nás budou mít, kde 
relaxovat či trénovat. Komise rozvoje a 
komise sportovní RMO Plzeň_4 
v poslední době projednávaly, kam 
doporučí umístění takového zařízení. Ve 
hře jsou čtyři lokality, přičemž komise 
preferují umístění mimo zóny bydlení, 

neboť U-rampa není nejtišší zařízení. 
Obě komise se shodly, že preferují 
umístění U-rampy v areálu SKP Rapid. 
Protože však záleží na tom, jak se k věci 
postaví tamní SKP, usnesly se i na 
náhradních variantách. Zde však každá 
preferuje jiné místo, zatímco Komise 
rozvoje doporučuje lokalitu poblíž 
střeleckého stadionu v Lobzích, komise 
sportovní by raději U-rampu na louce u 
sv. Jiří. Konečné slovo bude mít až 
Zastupitelstvo MO Plzeň 4. (red.) 



Dáma v nejlepších letech.  Kdo?  Doubravecká sokolovna! 
 Myslím, že sedmdesátku by jí 
těžko někdo hádal. A sotva lze uvěřit 
tomu, že se základem, který do ní 
vložili její tvůrci, vystačila celých 
dlouhých sedmdesát let. Řeč je o 
doubravecké sokolovně na 
rohu Hřbitovní ulice a ulice 
Na dlouhých. Vždyť od 
června roku 1935, kdy byla 
slavnostně předána do 
užívání, do ní vedly cesty  
těch, kteří svůj volný čas 
věnovali cvičení a 
sportování. A bylo jich 
nepočítaně…  

Slavnostní otevření 
sokolovny v Plzni -
Doubravce se konalo 
9. června 1935 za účasti 
sokolských jednot Velké 
Plzně a jednot okolních. Po 
dopoledních zkouškách, slavnostní 
valné hromadě a společném obědě 
vyšel od Legionářského domu 
slavnostní průvod. Veřejné vystoupení 
začalo v 15 hodin vztyčením státní 
vlajky, hymnou a vypuštěním 
poštovních holubů. Po projevech (m.j. 
byl přítomen župní starosta Dr. 
Augustin Šíp, první náměstek 
primátora Plzně) předvedly svá 
vystoupení jednotlivé skupiny 
cvičenců. Odpoledne pak 
vyvrcholilo veselicí, na které 
hrála hudba Sokola Plzeň I.  
 Atmosféra toho dne 
byla určitě velmi slavnostní. 
Bohužel ale máme málo 
materiálů, které tuto 
významnou událost 
dokumentují. Generace 
dnešních osmdesátníků byla v 
té době v žákovském věku, 
jejich vzpomínky poznamenal 
čas a fotografoval tenkrát jen 
málokdo. Můžeme si jen domýšlet a 
představovat si, jak to asi vypadalo, a 
přitom vycházet z písemností, které 
máme k dispozici.  

Slavnostní list, který byl k této 
významné události vydán, nám dobu, 
ve které se rozhodovalo o stavbě 
vlastní sokolovny, přibližuje článkem 
prvního starosty jednoty Františka 
Pechmana. Jistě ne náhodou je nazván 
„Pomník třicetileté práce“. 
Doubravecká sokolská jednota totiž 
vznikla na podzim r. 1903 a prvních 
třicet let vlastní objekt neměla. Cvičilo 
se na různých místech, převážně 
v sálech doubraveckých hospod a na 

zahradách členů. Záměr vybudovat 
vlastní tělocvičnu se dlouhá léta 
vyvíjel, byl odkládán i znovu 
obnovován, až posléze i realizován. 
Stavba kladla značné nároky na 

členskou základnu - pracovní 
povinnost 50 hodin na muže a povinné 
členské úpisy nejméně na 100,- Kč pro 
každého člena. Tehdejší členská 
základna (zhruba 200 mužů a 100 žen) 
však tuto povinnost nejen splnila, ale 
výrazným způsobem překročila. A 
výsledek stál opravdu za to. Ve své 
době byla sokolovna velmi moderní 
stavbou. Župní referent Ing. arch. E. 

Ondráček v době jejího otevření 
konstatoval: „…bylo získáno takové 
rozvržení místností a takové rozměry a 
poměry jejich, že byl vytvořen celek, 
který nejen že potřebám jednoty plně 
vyhovuje, ale i působí velmi příznivým 
dojmem a jednotu náležitě 
reprezentuje.“   

 Prostředí, ve kterém stojí 
doubravecká sokolovna, se od doby 
jejího vzniku výrazně změnilo. I 
sokolovny se v průběhu času dotkly 
některé změny, základ však zůstal 
původní. Doubravecká sokolovna 
slouží členům T. J. Sokol Doubravka a 

nejen jim po celou dobu své existence 
způsobem, pro který byla postavena - 
cvičí a sportuje se v ní prakticky každý 
den. Počet členů je dnes 
několikanásobně vyšší než udávají 
archivní materiály z dob otevření 
sokolovny, venkovní i vnitřní 
sportoviště využívají členové odboru 
sokolské všestrannosti i členové pěti 
sportovních oddílů T. J.: badmintonu, 
volejbalu, nohejbalu, kulturistiky a 
stolního tenisu. V tělocvičně potkáte 
cvičence různého věku; od malých 
dětí, přicházejících se svými rodiči, až 
po seniory.  Sportovních a 
společensko-sportovních akcí, které 
jednota pořádá, se zúčastňují členové i 
nečlenové. Jim má T. J. také co 
nabídnout - občasné sportování ve 
volných hodinách, relaxaci v areálu, 
který je doslova zelenou oázou 
uprostřed zástavby, příjemné posezení 
na terase restaurace. I ta patří k areálu, 
který jsme zdědili po předcích a o 
který se snažíme pečovat.  

Sedmdesáté výročí 
slavnostního předání sokolovny si 
nemůžeme připomenout jinak, než 
sportovními akcemi. Nebudou se 
odehrávat jen ve výroční den, ale jejich 
pořádání jsme rozložili do několika 

týdnů.  Poslední květnový 
týden patřil Sportovním dnům 
doubraveckých škol. 
V průběhu letošního již 9. 
ročníku soupeřili v areálu 
sokolovny žáci 14., 22., 28. 
základní školy, gymnázia Luďka 
Pika a speciální školy pro 
sluchově postižené ve stolním 
tenisu, nohejbalu a volejbalu.  
Začátkem června se konaly 
Přebory T. J. v atletice a 
speciálních disciplinách, 
šestnácté kolo Městského 

přeboru mužů sezóny 2004/05. 
Veřejnost se mohla účastnit 
volejbalového turnaje dvougeneračních 
čtyřčlenných družstev. Na antukových 
kurtech spolu mohly svést souboje i 
rodinné klany. Dále jste mohli 
zhlédnout zápasy v nohejbalu, 
badmintonu nebo se třeba zúčastnit 
turnaje neregistrovaných. Po celou 
dobu slavností byla přístupná budova 
sokolovny, výstavka dokumentů 
z historie tělocvičné jednoty. Otevřena 
byla a stále je restaurace Havránek. 

Milada Nováková 
jednatelka TJ 



PODĚKOVÁNÍ 
Svaz důchodců požádal zdra-

votnické zařízení na Masarykově 
třídě č. 62 o propůjčení pozemku 
na zakotvení vývěsné skříňky 
pro informovanost členů sdruže-
ní. Bylo nám vyhověno pozemek 
zdarma užívat. 

Za kladné vyřízení naší žá-
dosti celému vedení zdravotnic-
kého zařízení děkuji jménem 
naší doubravecké organizace. 

Libuše Papežová 
Svaz důchodců org. č. 4 

Zamyšlení: Průtah nebo obchvat 
Na tuto otázku až do 

nedávné doby exis-
tovala jediná a 
jednoduchá odpověď 
podpořená děsivou 
zkušeností s průtahem 
ve směru Praha – 
Norimberk. Ale 

najednou začíná zaznívat názor, někdy 
maskovaný, někdy zcela evidentní - vraťme 
tranzitní dopravu do středu města. Nic ji-
ného totiž prosazování průtahu není. Na-
před se pokusím vysvětlit některé argumen-
ty zastánců tohoto devastujícího projektu. 
Mezi velmi oblíbené patří tvrzení, že nikdo 
nezpochybňuje nutnost obchvatu, ale že je 
nutné vybudovat i další napojení Severního 
předměstí a tím by se mělo začít. Další na-
pojení severu města je skutečně nutné, a to 
napojení ne jednou, ale alespoň dvěmi no-
vými komunikacemi. Současný stav, kdy je 
lochotínská oblast včetně moderní Fakultní 
nemocnice napojena jednou moderní a 
druhou spíše pomocnou komunikací, je ne-
udržitelný a zhoršuje se rok od roku. Ale to, 
co je předkládáno zastánci současné vari-
anty průtahu, stejně není ani dílčí řešení 
stávající tristní situace. Komunikace pro-
cházející okolo nebo v areálu „Škodovky“ 
napojená na stávající Karlovarskou třídu? 
Tak to při pohledu na mapu snad ani nepo-
třebuje komentář. Ti, pro které by měla být 
především zbudována, tedy obyvatele Lo-
chotína na cestě do nebo z centra Plzně, ji 
nevyužijí, protože je v podstatě totožná se 
stávající komunikací Klatovská – Karlo-
varská. A i kdyby ano, stejně se nakonec 
ocitnou v místě, kde se doprava opět „sle-
je“ do jednoho dopravního proudu. Ani 
údajné „zklidnění“ Klatovské třídy situaci 
neřeší – přesune jen stávající dopravu na 
nově vybudovanou komunikaci cca o 200 
metrů vedle. Je to přesně to, co nás v blízké 
budoucnosti čeká po „zklidnění“ Americké. 
Kolaps dopravy v prostoru Belánky a ná-
sledných křižovatek ulice „U trati“. Nově 
zaznívající projekt, kdy by část komunikace 

vedla areálem Škodovky, by sice částečně 
odvedl zátěže dopravy (hluk, exhalace a 
znečištění) o několik metrů dále od byto-
vých domů, ale opět zásadně neřeší daný 
problém, protože ostatní negativa zůstáva-
jí. A to už nemluvím o tom, že 
v budoucnosti bych rád viděl vhodnější vy-
užití dané lokality. Ve vyspělé Evropě, kam 
chceme patřit, jsou nevyužívané průmyslo-
vé objekty uvnitř města přebudovány na by-
tové celky a kulturní centra. A my bychom 
zde vybudovali nesmyslnou a zbytečnou 
silnici. Zaznívá i takzvaný ekonomický ar-
gument. Ten zní: „Na jednu z variant do-
stane město peníze od státu, a protože na-
pojení stejně budeme muset vytvořit, je 
dobré nechat si to zaplatit od státu a město 
ušetří.....“ Je s podivem, když toto zaznívá 
společně s tvrzením, že obchvat se vybudu-
je později.... Předpokládají předkladatelé 
návrhu, že v budoucnu stát opět „šáhne do 
peněženky“? No nevím, připadá mi to jako 
nebezpečná spekulace. Jak tedy celou pro-
blematiku řešit? V první řadě vybudovat 
obchvat. Je to nejrychlejší a navíc nejeko-
nomičtější varianta, protože je hrazena 
z prostředků státu. Tím odvedeme těžkou a 
tranzitní dopravu Jih – Sever z města. Pří-
mé napojení na dálnici pak bude výhodné i 
pro obyvatele Lochotína přijíždějící od 
Prahy, kteří se tak vyhnou proplétání měs-
tem, o příjezdu od Norimberku ani ne-
mluvě. Navíc mimo obec lze samozřejmě 
jezdit více než 50km/hod (zde narážím na 
studii, která doporučuje stavbu průtahu a 
při výpočtu dopravní kapacity počítá 
z rychlostí uvnitř města 70km/h a více,....). 
Další, co musí souběžně nebo těsně násle-
dovat, je napojení ze středu města, a to 
přes Roudnou. Zde je třeba nalézt variantu, 
která  nebude zásadně zasahovat do stáva-
jící zástavby ani obtěžovat obyvatele 
Roudné a při tom bude zjednodušovat spo-
jení s Fakultní nemocnicí. Posledním kro-
kem je pak vybudování komunikace 1/20, 
která je dlouhodobě plánovaná. Její trasa 
má vést od přivaděče dálnice u Olympie, a 

to v podstatě souběžně s železniční tratí a 
řekou okolo Baumaxu. Pak má protínat Ja-
teční, následně novým mostem překročit 
řeku a dále přes pole za železniční tratí vy-
ústí v prostoru autosalonu Ford, kde se na-
pojí na stávající komunikace. Tato komuni-
kace je významná i pro nás obyvatele 
Doubravky, protože umožní rychlejší spo-
jení jak s Lochotínem, tak s Fakultní ne-
mocnicí. Navíc povede převážně prosto-
rem, kde není souvislá bytová zástavba, a 
proto by se snad neměla stát záminkou pro-
testních akcí. Dopravní řešení sever – jih a 
napojení středu města se Severním před-
městím není záležitostí pouze dnešní gene-
race. Nemám strach, že by se nakonec ko-
munikace nevybudovala ve variantě, kterou 
jsem Vám představil. Jen mám obavy, aby 
se mezi tím nepostavil zbytečný „dopravní 
dinosaurus“, na jaké v Plzni máme za po-
sledních 15 let bohužel štěstí. Varování 
v podobě těchto mostů vedoucích nikam a 
širokoproudých silnic ústících do uzouč-
kých rozbitých uliček máme na očích hned 
několik. Nevěřím na lidskou hloupost ve 
veřejné a státní správě. Většina věcí, která 
tak na první pohled vypadá, je naopak vět-
šinou výsledkem velmi „bystrého rozumu“. 
Bohužel tento „bystrý rozum“ není vedený 
ničím jiným než osobními zájmy některých 
zainteresovaných. Město má možnost čer-
pat na vnitřní dopravní infrastrukturu pe-
níze z evropských strukturálních fondů. Je 
tedy nutné (i když určitě ne jednoduché) 
zaměřit snahu magistrátu na jejich čerpání. 
Pak se najde i prostor na možnost širšího 
zapojení firem z regionu. Takže držme si 
palce, ať zvítězí zdravý rozum. 

Všem Vám přeji krásné léto a rád se se-
známím s Vašimi podněty. Vaše připomínky 
můžete vhodit do schránky s mým jménem 
ve vchodu obvodního úřadu, nebo je zaslat 
na e-mailovou adresu  
chalupny@umo4.plzen-city.cz. 

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

Oznámení jubilantům a jejich příbuzným
Úřad městského obvodu Plzeň 4, 

odbor sociální, touto cestou znovu 
oznamuje, že v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, nemůže  po-
skytovat a předávat informace o ži-
votních výročích občanů, žijících v 
městském obvodu Plzeň 4, dalším 
osobám. Z tohoto důvodu žádáme 
občany našeho obvodu, kteří dovrší 
v letošním roce významné životní vý-
ročí 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93… atd. 
let a mají zájem převzít věcný dárek, 
aby sami kontaktovali Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 4, který zabezpečí 
předání tohoto dárku.  Životní výročí 

těchto občanů mohou též nahlásit je-
jich příbuzní nebo známí na adrese 
Úřad městského obvodu Plzeň 4, 
Mohylová 55, 312 00  Plzeň, pí. Do-
errová,  č. tel. 378036667.   

Oznámení platí také pro všechny 
občany městského obvodu Plzeň 4, 
kteří v roce 2005 dovrší 50, 60 a 65 
let společného života. Úřad na přání a 
po dohodě s jubilanty připraví slav-
nostní obřad nebo předá jubilantům 
věcný dar. Výročí mohou též nahlásit 
na výše uvedenou adresu úřadu pří-
buzní a známí jubilantů. 

Anna Doerrová 
ÚMO Plzeň 4



Možnosti využití Integrované dopravy Plzeňska 
V roce 2002 byl v Plzni uveden do 

provozu integrovaný dopravní systém, kte-
rý zajišťuje dopravu v Plzni a jejím okolí. 
Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) je do-
pravní systém, ve kterém Plzeňské městské 
dopravní podniky, České dráhy, ČSAD, 
PROBO TRANS BEROUN a dopravce 
Miroslav HROUDA uznávají jednotné 
jízdní doklady.  

Systém je rozdělen na dvě zóny, tj. na 
vnitřní zónu „P“, která zahrnuje města a 
obce Dýšinu, Chrást, Kyšice, Plzeň, Směd-
čice, Starý Plzenec, Tlučnou a Vejprnice 
a vnější zónu „Z“ zahrnující města a obce 
Bdeněves, Chválenice, Čeminy, Čižice, 
Dobřany, Dolany, Druztovou, Ejpovice, 
Horní Břízu, Chotíkov, Klabavu, Kozolu-
py, Ledce, Letkov, Lhůtu, Líně, Losinou, 
Město Touškov, Mokrouše, Myslinku, Na-
dryby, Nezbavětice, Nezvěstice, Novou 
Ves, Nýřany, Rokycany, Šťáhlavy, Štěno-
vice, Štěnovický Borek, Třemošnou, Ty-
mákov, Úherce, Útušice, Vochov, Zbůch a 
Zruč-Senec.  

V každé ze zón se cestuje za odpovídající 
tarif, tj. předplatné jízdné aktivované na 
Plzeňské kartě. Máte-li předplatné, můžete 
využít ten dopravní prostředek, který právě 
jede. Takže občané okrajových částí Plzně, 
například Chrástu a Smědčic, mohou vyu-
žít kromě linek PMDP (v této lokalitě kon-
krétně linky č.52) i spojů ČSAD a do 
Chrástu a Dýšiny i spojů ČD. Hranice zón 
IDP jsou určeny hraničními zastávkami. 
Hraniční zastávky mezi vnitřní a vnější zó-
nou jsou pro ČD zastávka Dýšina a dále 
pak Plzeň-Křimice, Třemošná u Plzně-
zastávka, Starý Plzenec, Plzeň-Valcha a 

Tlučná. Pro ČSAD jsou hraniční zastávkou 
Smědčice.  V ostatních částech vnitřní zó-
ny je to například zastávka v Křimicích 
Chebská, zastávka v Malesicích a ve Lho-
tě, ve Starém Plzenci, v Tlučné v kolonii, 
v Plzni na ústředním hřbitově, v Bolevci u 
železniční zastávky, na Gerské, na Bílé 
Hoře, v Božkově, v Černicích na rozcestí, 
na Karlovarské, na Nové Hospodě a 
v Radobyčicích.V tomto území mohou ces-
tovat se všemi dopravci ti, kteří mají před-
placený tarif zóny P. Chcete-li zajet i do 
vnější zóny, ale nemáte předplatné zóny Z, 
můžete si ve vozidlech zakoupit jednotlivé 
jízdné dopravce, s nímž cestujete, ale toto 
jízdné neplatí ve vozidlech ostatních do-
pravců. Největší výhodou jízdného v IDP 
je jeho cena, která je při pravidelném ces-
tování nižší, než by bylo jízdné dopravce. 

Se zavedením Plzeňské karty se rozšířila 
nabídka tarifů pro cestující vnější zóny. 
V obou zónách se poskytují stejné tarify a 
to tzv. volný s možností volby libovolného 
začátku předplatného a délky do maximál-

ně 123 dní, šestiměsíční (190 denní s plat-
ností vždy od 1. dne měsíce) a roční (380 
denní s platností vždy od 1.1.). Tyto výše 
uvedené tarify jsou poskytované jako plno-
cenné a zlevněné. Na zlevněný tarif  mají v 
obou zónách nárok důchodci a osoby pobí-
rající rodičovský příspěvek, ve vnitřní zóně 
navíc žáci, studenti a učni. Ve vnější zóně 
je od 1. 1. 2005 určeno pro žáky, studenty 
a učně tzv. žákovské jízdné, které se po-
skytuje na základě platného žákovského 
průkazu mimo měsíců  července a srpna. 
Pro žáky bylo jízdné ve vnější zóně zlev-
něno z 200 Kč na 150 Kč, pro studenty a 

učně nebylo zdraženo (dle cenového výmě-
ru MF má být poskytnuto ve výši 75% pl-
nocenného jízdného), ale cena zůstala za-
chována na 200 Kč za měsíc.  

Nárok na bezplatnou přepravu v IDP ma-
jí dvě děti do 6 let, doprovází-li je cestující 
s platnou jízdenkou IDP, držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P včetně jejich průvodce 
nebo vodícího psa, držitelé zlaté Jánského 
plakety. Ve vnitřní zóně se navíc bezplatně 
přepravují občané starší 70 let. Bezplatné 
dovozné v celém IDP se vztahuje na dětský 
kočárek s dítětem a pojízdné tašky nebo 
zavazadla stanovené velikosti.  

V tabulce jsou ceny uvedeny u vybra-
ných tarifů. Cena volného tarifu je dána ta-
bulkou uveřejněnou na každém prodejním 
místě. Cena tarifu P+Z odpovídá vždy 
součtu tarifů obou zón.  

Plzeňskou kartu lze dobít na prodejních 
místech PMDP, na Hlavním nádraží ČD, 
na Centrálním autobusovém nádraží 
(CAN) a na Plzeňském holdingu, a. s. 
V Zákaznickém centru PMDP byla zřízena 

reklamační přepáž-
ka, která vyřizuje 
atypické reklamace 
jízdného. Telefonní 
číslo na tuto 
 přepážku je 
378 037 489.  
V případě nejasností 
o Plzeňské kartě je 
možno volat na její 
zákaznickou linku, 
tj.  na telefonní číslo 
378 035 959. 

Cestování v IDP nabízí v jarních a let-
ních měsících řadu možností na výlet, např. 
na Kozel, na Radyni, do zoologické nebo 
botanické zahrady, ale také např. do okolí 
Krkavce, rybníků Boleveckého, Šídlovské-
ho, Košináře či do okolí Borské přehrady. 
Jarní vycházky do přírody můžete naplá-
novat i s využitím železniční zastávky 
v Bolevci. Ke všem těmto cestám vám sta-
čí mít předplatné vnitřní zóny. 

Gabriela Bezděková 
Plzeňský Holding

Akvapark nebo bazén? 
Náš obvod je sice nejmenší ze čtyř 

velkých plzeňských obvodů, ale jako je-
diný nemá na svém území krytý bazén. 
Už léta se mluví o náhradě zdevastova-
ného letního bazénu na Lopatárně novým 
akvaparkem. Situace kolem vlastnictví 
příslušných pozemků byla dlouho nejas-
ná. Nyní se snad už v této věci blýská na 
lepší časy, ale než si v akvaparku bude-
me moci pořádně zaplavat, uplyne 
v Úslavě asi ještě mnoho vody.  Vyvstává 
tu otázka, zda je lepší dále čekat, až si 
investor vše vyjasní a postaví nějaké re-

kreačně-komerční centrum, které přiláká 
návštěvníky ze širokého okolí, nebo se 
začít zabývat projektem menším, ale na 
míru ušitým pro potřeby nás, doubravec-
kých. 

Dávám tedy podnět k zamyšlení, jestli by 
nebylo vhodnější najít v našem obvodě 
jiné místo a realizovat menší stavbu, kte-
rá by sloužila hlavně občanům našeho 
obvodu. Tím myslím například bazén 
dlouhý 25 metrů, relaxační místo 
s vířivkami, menší bazén pro děti, parní 

komoru a saunu. Vybudování tohoto cen-
tra by garantovala obec, stejně jako jeho 
provoz. Jsem přesvědčen o tom, že tato 
myšlenka najde podporu nejen mezi 
představiteli našeho obvodu, ale i na 
„velké radnici“. 

Na závěr chci zdůraznit, že nejsem pro-
ti velkému akvaparku, ale proč stále če-
kat, když by bylo možné realizovat menší 
plavecké centrum s jistějším výsledkem. 

Ing. Jiří Basl 
radní KDU-ČSL

 tarif zóny P tarif zóny Z 
 plnocenné zlevněné plnocenné zlevněné 
volný (1 denní)      40 Kč      20 Kč     46 Kč     23 Kč 
volný (28-31 denní)    350 Kč    140 Kč   400 Kč   200 Kč 
volný (90–92 denní) 1 000 Kč     400 Kč 1 100 Kč   550 Kč 
šestiměsíční 1 800 Kč     720 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 
roční 3 100 Kč  1 240 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč 
žákovské (do 15 let) - - -    150 Kč 
žákovské (15 až 26 let) - - -    200 Kč 



Latina není mrtvá 
Velké ocenění si zaslouží Lucie Králo-

vá, maturantka Gymnázia Luďka Pika, 
která právě minulý týden v celostátním 
kole Certamen Latinum v kategorii B 
(starší studenti) zvítězila, samozřejmě 
po vybojování čelních umístění 
v předcházejících kolech soutěže 
v latině. Musela při soutěži prokázat 
jazykové znalosti, ale i poznatky 
z historie a mythologie antiky. Tento 
úspěch není nahodilý, protože ve stejné 
soutěži v kategorii A (mladší studenti) 
obsadila Petra Matasová 6. místo. Pro-
tože je studentkou septimy, tak se mů-
žeme těšit, že půjde příští školní rok ve 
šlépějích své starší kolegyně. 

Lví podíl na těchto skvělých výsled-
cích má kolega František Blažek, který 
prakticky každoročně připraví své stu-
denty tak skvěle, že v celostátních ko-
lech obsazují přední místa. “Škoda, že 
se nemohou studenti latině věnovat více, 
že škola nemá dostatek financí na zříze-
ní volitelných předmětů pro menší počty 
studentů. Prospělo by to všem předmě-
tům, nejen latině, ale především studen-
tům“ řekl k úspěchu  učitel latiny, a ja-
ko bývalý fotbalista dodává „je vidět, že 
máme v kraji nejen vynikající sportovce, 
ale i velmi nadané studenty“. 

Přejeme Lucii skvělý výsledek u matu-
ritní zkoušky a úspěšné zahájení vyso-
koškolského studia. 

Jaromír Kašpar
Gymnázium L. Pika

Lávka uzavřena 
Z důvodu havarijního stavu ocelové 
nosné konstrukce lávky byla v pondělí 
16. 5. 2005 uzavřena lávka přes řeku 
Berounku – přístupová cesta k „Peci-
hrádku“. Opravu lávky provádí Správa 
veřejného statku města Plzně, úsek ko-
munikací. Lávka je z obou stran uza-
vřena zábranami a na přístupových 
cestách jsou umístěny tabule 
s upozorněním na uzávěru lávky. Lávka 
bude uzavřena po celou dobu opravy tj. 
do 26. 6. 2005.  (ŽPD)

Redakční rada
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv va-
še podněty, nápady, připomínky, náměty 
do rubriky „Obvod radí“, případně i 
vaše příspěvky k dění v našem městě. 
K tomuto účelu byla zřízena i adresa 
elektronické pošty. 

doubravecke.listy@centrum.cz. 
Zájemci o placenou inzerci v Doubra-
veckých listech mohou také využít této 
adresy nebo kontaktovat místostarostu
(tel.: 378 036 616 nebo 378 036 603). 

Dobrovolní hasiči chtějí postoupit na mistrovství 
V měsících lednu a únoru proběhly ve 

všech sborech výroční valné hromady, ve 
kterých se bilancovala a plánovala celo-
roční činnost sborů. Tím se završilo zim-
ní období, ve kterém se hasiči věnovali 
též odborné a fyzické přípravě.  
     Sbor dobrovolných hasičů v Doubrav-
ce začal se sportovními aktivitami již 
v měsíci dubnu. 23. dubna se zúčastnilo 
družstvo mužů i dorostenců XX. ročníku 
halové soutěže v disciplinách požárního 
sportu (běh na 100m s překážkami a šta-
feta 4x100m) v Jablonci nad Nisou. 
V běhu na 100 m obsadili 1. a 2. místo, 
ve štafetě skončili na 7. místě. 
     Družstvo dorostenců se zúčastnilo 8. 
5. 2005 ve velmi chladném počasí Me-
moriálu Vendulky Fránové – běh na 
100m s překážkami, který proběhl na 
stanici hasičů Plzeň-Košutka, tři z nich se 
probojovali do finále a v celkovém hod-
nocení obsadili 3., 29., a 30. místo. A ty-
to soutěžní úspěchy je motivovali do dal-
ších soutěží. U dorostenců je třeba po-
dotknout, že jejich družstvo se dalo do-
hromady na podzim loňského roku a přes 

zimní období se pravidelně scházeli a vě-
novali hlavně fyzické přípravě.  
    Jak je již zvykem, informuji Vás o ko-
nání městského kola v požárním sportu. 
Z našeho obvodu se této soutěže zúčast-
nil Sbor dobrovolných hasičů Doubrav-
ka, který na soutěž vyslal 2 družstva – 
družstvo mužů i dorostenců. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách – běh na 100m 
s překážkami, štafeta 4x100m a požární 
útok. Městské kolo proběhlo dne 21. 5. 
2005 na hřišti ÚZ Skvrňany, družstvo do-
rostenců skončilo na pěkném 3. místě, 
družstvo mužů si vybojovalo 1. místo a 
postoupilo tak na krajskou soutěž, která 
proběhne dne 13. 8. 2005 v Tachově, kde 
bude bojovat o postup na Mistrovství 
České republiky družstev sborů dobro-
volných hasičů SH ČMS v požárním 
sportu. 
     Předem jim přejeme mnoho sportov-
ních úspěchů a děkujeme za důstojné vy-
stupování a reprezentaci nejen našeho 
obvodu Plzeň 4, ale celého města Plzně. 

Štěpánka Kanická 
ÚMO Plzeň 4, OVV 

Důležité sdělení pro vlastníky nemovitostí 
Rád bych touto cestou oslovil všechny 

občany, kteří v našem obvodu vlastní 
nemovitost. Prostřednictvím MMP nás 
oslovila Zdravotnická záchranná služba 
s prosbou o spolupráci. Často se její pra-
covníci setkávají s tím, že domy nejsou 
řádně označeny popisnými a orientačními 
čísly, což komplikuje jejich práci a zne-
možňuje poskytnutí rychlé pomoci obča-
nům.   

Zákon o obcích č.128/2000Sb. 
v platném znění ukládá v §30 a §31 
vlastníkům nemovitostí povinnost ozna-
čit budovy popisným číslem, někde i čís-
lem orientačním. Podrobnosti jsou uve-
deny ve vyhlášce MV č. 326/2000 Sb. 

Magistrát města Plzně vyzval městské 
obvody, aby pomohly tuto situaci 
v krátké době vyřešit. U budov, které 
spravuje Městský obvod Plzeň 4, prove-
deme kontrolu označení a případně zajis-
tíme nápravu. Pracovníci ÚMO Plzeň 4 
budou při služebních pochůzkách dohlí-

žet na správnost označení všech objektů, 
kde budou konat místní šetření.   

Soukromé vlastníky nemovitostí vyzý-
vám, aby označení svých  objektů zkont-
rolovali a v případně potřeby zajistili ná-
pravu. Nově postaveným objektům jsou 
po kolaudaci přidělena čísla od stavební-
ho úřadu. Povinností vlastníka objektu je 
zadat výrobu čísel odborné firmě a tato 
čísla pak připevnit na objekt. Občas se 
stane, že nově zkolaudovaný dům není 
označen, majitel na to prostě zapomněl. 
U starších objektů se v případě nejasnosti 
s popisným číslem obracejte na pracov-
níky stavebního úřadu ÚMO Plzeň 4. 

Závěrem si dovolím připomenout, že 
řádné označení domů není jen úředním 
úkonem. Nedopusťte, aby se k vám kvůli 
absenci čísla domu nedostala včas pomoc 
lékaře, hasiče nebo policisty.  Děkuji 
Vám za pozornost! 

Petr Janda 
tajemník ÚMO Plzeň 4 

Vynikající úspěchy žáků ZUŠ B. Smetany 
Skvělých úspěchů dosáhli žáci akorde-

onového oddělení  Základní umělecké 
školy B. Smetany v Plzni na celostátní 
soutěži ZUŠ, které se konalo v Teplicích 
ve dnech 6. a 7. května. Soutěžilo se 
v kategoriích sólové a komorní hry. Ze 
ZUŠ B. Smetany se do celostátního kola 
probojovalo z kola krajského šest sólistů 
a dvě akordeonová dua. V sólové hře 
(byla rozdělena na 10 kategorií) si přivezl 
1.cenu Petr Vacek, dalších pět sólistů si 

v různých ročnících vybojovalo 2.ceny – 
Michal Ronovský, Adam Střecha, Tomáš 
Šedivý, Kristýna Šírková, Petra Šnóblo-
vá. 2.cenou se může také pochlubit akor-
deonové duo Adam Střecha, Tomáš Še-
divý, 3. cenu získalo duo Petr Vacek, 
Petra Šnóblová. Velké uznání patří také 
pedagogům, kteří žáky připravili, zejmé-
na paní učitelce Věře Blaškové, dále pak 
Janu Kotrčovi a Haně Medunové. 

(pokračování dále) 
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Fa. SHARK – Pavel  Vaněk 

Tel. 603486595

Kromě toho se akordeonisté zúčastnili 
mezinárodní akordeonové soutěže 
v německém Klingenthalu ve dnech 26.a 
27 února. Edita Šírková přivezla 1. cenu, 
Martin Šedivý, Michal Ronovský a duo 
Petr Vacek+Petra Šnóblová  2.ceny, 
Adam Střecha 3.cenu. 

Neméně úspěšní byli také žáci klavír-
ního oddělení na celostátní soutěži ZUŠ, 

konané 22. – 24. dubna v Pardubicích. 
Klavíristé soutěžili v 11 kategoriích. Jan 
Jára získal ve své kategorii 2.cenu, Matěj 
Pavlík si přivezl 3.cenu, čestné uznání si 
vybojovala Eli Kaltcheva. Všichni tito 
žáci jsou ze třídy paní učitelky Aleny 
Tupé. Kryštof Karel, kterého připravila 
Helena Špelinová, získal 3. cenu. Nikol 
Kupčíková  přivezla čestné uznání a Mi-

chaela Augustinová pamětní list. Obě ty-
to žačky jsou ze třídy Zuzany Durasové. 
Do celostátního kola se také probojovala 
Marie Sedláčková ve hře na housle a Ja-
na Loudová ve hře na kytaru – jejich 
soutěž teprve proběhne. 
Vedení školy děkuje všem těmto žá-
kům za vynikající reprezentaci. 

Jan Kotrč, ředitel 

Informace o platnosti a výměně občanských průkazů 
     Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou státní občané České republiky 
povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vy-
daných: 
• do 31. 12. 1994 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2005 
• do 31. 12. 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2006 
• do 31. 12. 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2007 
• do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008 

    Vzory jednotlivých typů průkazů si 
můžete prohlédnout na  vývěsní tabuli 
ve vstupní hale ÚMO P4 nebo na inter-
netových stránkách ministerstva vnitra 
http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/ 
dokl_obr.html. 

     K vyplněné žádosti je třeba předložit 
občanský průkaz a 1 ks průkazové foto-
grafie ze současnosti, fotografie může 
být barevná nebo černobílá. Občanské 
průkazy pro Plzeň-město vydává Ma-
gistrát města Plzně, odbor vnitřních 

věcí, oddělení správních činností, Kla-
tovská 56. Úřední hodiny pondělí a 
středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h a 
v úterý 8.00 – 12.00 h, v úterý, čtvrtek a 
pátek 8.00 – 12.00 hodin. 

     Tiskopis – žádost o vydání občan-
ského průkazu si můžete vyzvednout 
přímo na Magistrátu města Plzně, Kla-
tovská 56 nebo v podatelně a kanceláři 
č. 28  ÚMO 4, Mohylová 55.  

Štěpánka Kanická, OVV 

Internetový klub TOTEM v Doubravce poskytuje prostor především pro seniory
Od března 2005 jsou zprovozněny bez-

bariérově přístupné prostory Denního 
centra OS TOTEM--regionálního dobro-
volnického centra v Rodinné ul.39, které 
byly vybudovány díky získaným pro-
středkům z PHARE, grantu US Embassy 
v Praze a Krajského úřadu PK a také 
podpoře Magistrátu města Plzně.. 

Během realizace projektu prošlo 11 de-
setitýdenními výukovými kluby PC gra-
motnosti a internetu přes 100 seniorů. In-
ternetový klub za dobu jeho provozu tj. 
necelé 3 měsíce využilo více než 150 
klientů starších 55 let.Jazykové kluby 
navštíví každý týden kolem 50 seniorů. 

Návštěvníci našich aktivit, které spo-
lupořádají dobrovolníci ( i zahraniční i 
senioři sami) nezískávají jen nové do-
vednosti, ale využívají příležitosti pro 

nové kontakty,vzájemnou radu a po-
moc i osobní aktivaci. 

Navázali jsme partnerské vztahy s 
Dobrovolnickým i Seniorským centrem 
v Regensburku a chystáme společné pro-
gramy seniorů, výměnu koordinátorů a 
další formy spolupráce. S internetovým 
centrem v rakouském Linci jsme uspořá-
dali společný polodenní internetový kurz 
zdarma s názvem Di@log kde seniory 
učili studenti. V TOTEMu to byli stu-
denti septimy gymnázia Mikulášské 
nám.Ještě během kurzu došlo k interne-
tové mezinárodní diskusi v němčině i 
angličtině. 

Naše aktivity od září budeme nabízet 
i pro ostatní znevýhodněné občany, tj. 
nezaměstnané starší 50ti let, matky na 
MD, vozíčkáře ( ještě je třeba odstranit 

bariéry uvnitř prostor,WC atd.), slabo-
zraké, příslušníky minorit atd. 

Pokračování kurzů základů PC pro se-
niory bude probíhat ve spolupráci s NF 
ELPIDA a i proto příspěvek, který hradí 
klienti, je opravdu minimální. Na pod-
zimní jazykové,PC a internetové kluby 
se můžete hlásit již dnes na telefonu 
736489754, email: totem.pm@volny.cz 
 nebo osobně v TOTEMu každé pondělí 
od 9 -11hodin. 

Děkujeme těm zastupitelům a zaměst-
nancům ÚMO Plzeň4, kteří nám pomá-
hali, a všechny ostatní zveme k návštěvě. 
Info najdete také na www.totem-rdc.cz. 

Eva Kapounová 
předsedkyně TOTEM

Na objekty pod památkovou ochranou se vztahují různé fondy 
Na území městského obvodu Plzeň 4 

Doubravka se nachází několik území, na 
která se vztahuje v určených hranicích 
plošná památková ochrana. Jimi jsou  
historická jádra vsí Červeného Hrádku, 
Bukovce, Lobez a Újezda, prohlášené 
Ministerstvem kultury České republiky 
vyhl.č.249/1995 za památkové zóny. 
   V těchto vymezených územích je ze 
zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové 
péči povinnost projednat všechny zámě-
ry vlastníků týkající se obnovy, údržby 

rekonstrukce restaurování či jiné úpravy 
kulturní památky a jejího prostředí, ale i 
nemovitosti která není prohlášenou pa-
mátkou, ale nachází se ve vyhlášeném 
území s orgány státní památkové péče. 
V souvislosti s úpravami a požadavky 
památkové péče mohou vlastníkům těch-
to nemovitostí vznikat více náklady spo-
jené s údržbou kulturní památky.Je proto 
dobré vědět, že v takovýchto případech 
lze získat příspěvek, který může z velké 
části vlastníkům pomoci. U objektů, kte-

ré jsou zapsanými nemovitými kultur-
ními památkami, lze využít některou 
z uvedených možností: 
1) Program péče o vesnické památkové 
rezervace a zóny a krajinné památkové 
zóny MK ČR, určený na obnovu staveb 
– nemovitých kulturních památek, 
z okruhu tzv. lidové architektury, situo-
vaných na územích Vesnických památ-
kových rezervací a zón, a dále na obnovu 
sakrálních staveb a objektů, které nejsou 
nemovitými kulturními památkami, ale 



Hedvábná cesta  
Evy Hofmanové 

Dne 1. září 2005 v 16:00 hodin se 
uskuteční v budově Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 – Doubravka 
v zasedací místnosti vernisáž velko-
formátových obrazů na hedvábí Ing. 
Evy Hofmanové. Autorka zde poprvé 
v Plzni vystavuje své unikátní malby 
na hedvábí, kresby a oděvní originá-
ly. 

Její tvorba je silně ovlivněna 5000 
let starým čínským učením Feng-Shui 
a sama autorka říká, že její pohled na 
svět už nemůže být jiný, než přes zna-
lost účinků barev a geometrických 
tvarů na lidskou psychiku.Více o 
tvorbě návrhářky, malířky a desi-
gnerky na www.hof-art.cz 

Vernisáž uvede místostarosta obvo-
du Plzeň 4 – Doubravka, JUDr. Hy-
nek Brom. V programu vernisáže vy-
stoupí skupina historického šermu 
Lancea jako předzvěst Rytířského 
turnaje „O kopí sv.Jiří“, která se 
v Plzni U sv.Jiří uskuteční 16.-
18.9.2005. Bonbónkem vernisáže pak 
bude přehlídka modelů z tvorby Evy 
Hofmanové. 
 
Srdečně Vás a Vaše přátele na tuto 
ojedinělou  akci zveme.  

(red.)

vykazují nezpochybnitelné památkové a 
architektonické kvality, jsou situovány 
na území Vesnických památkových re-
zervací a zón, a jsou majetkem obce. Pří-
spěvek je poskytován přímo MK ČR po 
doložení požadovaných dokladů a pro-
jednání s orgány státní správy - Odborem 
památkové péče Magistrátu města Plzně 
a Národním památkovým ústa-
vem,územně odborným pracovištěm 
v Plzni. 
2) Tzv. „Havarijní střešní fond“ posky-
tovaný z prostředků ministerstva kultury 
prostřednictvím příslušného Národního 
památkového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště v Plzni. Tento příspěvek 
je však určen pouze na úpravy spojené 
s opravou střechy, krovových konstrukcí 
a statických poruch, tedy takových prací, 
které jsou základem pro uchování objek-
tu a jeho podstaty. Nelze jej využít na 
úpravy fasád, truhlářských výplní, či re-
staurování uměleckořemeslných prvků. 

3)  Příspěvek z rozpočtu Odboru památ-
kové péče Magistrátu města Plzně. Ten 
je poskytován po projednání a schválení 
v Radě města Plzně a Zastupitelstvu 
města Plzně, a to formou uzavřené 
smlouvy mezi žadatelem a městem Plzní, 
která přesně vymezuje účel poskytnutých 
prostředků a podmínky za nichž je pří-
spěvek poskytován. 
4) Program „Zachování a obnova kultur-
ních památek Plzeňského kraje“. Ten je 
poskytován Odborem kultury a památ-
kové péče podle propozic Krajského 
úřadu Plzeňského kraje, a to pro oblast 
péče o kulturní dědictví, vedoucí 
k zhodnocení a oživení památkového 
fondu jako účinného nástroje k posílení 
hodnoty a atraktivity území Plzeňského 
kraje, určený na obnovu staveb – nemo-
vitých kulturních památek. 

Dobrou zprávou pro všechny vlastní-
ky, kteří nemají nemovité kulturní pa-
mátky, ale jejich nemovitosti se nacháze-

jí v plošně chráněných územích vesnic-
kých památkových zón je, že 
v parlamentu projednávaný nový zákon o 
památkové péči již počítá i s možností 
poskytovat příspěvek  těmto skupinám 
vlastníků. 

U objektů, které nejsou zapsanými kul-
turními památkami, lze v současné době 
využít zatím pouze Program „Zachování 
a zhodnocení historického stavebního 
fondu na území památkových rezervací a 
zón Plzeňského kraje“, který poskytuje 
opět Odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pří-
padné bližší informace o jednotlivých 
programech Vám rádi sdělí odborní pra-
covníci Odboru památkové péče Magis-
trátu města Plzně – Jiří Koranda (tel.: 
378033062), Ing.  Petr Bukovský 
(tel.: 378033063) a Ing.  Karel Zoch 
(378033064). (red.) 

Plzeňské loutky opět cestovaly 
Již podruhé v této sezóně (ve dnech 7. 

– 15. IV. 2005) se vydaly plzeňské lout-
ky do Francie, tentokrát do Lyonu, měs-
ta, v němž se počátkem 19. století zrodila 
francouzská obdoba našeho Kašpárka – 
maňásek Guignol, postavička dodnes po-
pulární, a to nejen ve svém „rodišti“. 
Kromě sedmi představení již mezinárod-
ně ostřílené inscenace „Don Šajn“ (s 
francouzským komentářem) proběhla zde 
i výstava loutek z archivu ALFY, ředitel 
Jiří Koptík proslovil přednášku o slavné 
historii plzeňského loutkářství, doplně-
nou atraktivními obrazovými materiály, a 
se značným zájmem se setkaly i praktic-
ké semináře o jednotlivých druzích lou-
tek, jejich výrobě a vodění, moderované 
přítomnou trojicí herců. V nejbližší době 
jsou v plánu ještě tři zahraniční zájezdy, 
na nichž bude kromě „Dona Šajna“ uvá-
děna i další inscenace hry podle textů li-
dových loutkářů – „Johanes doktor 
Faust“. Ve dnech 29. VI. – 5. VII. se obě 
hry představí v italském San Michele 
all´Adige, 8. – 10.VII. v německém 
Kallműnzu a 8. – 22. IX. se uskuteční již 
třetí hostování v Japonsku. Oba posledně 
jmenované zájezdy bude opět doprovázet 
i expozice loutek. Nejdřív – ještě v červ-
nu - však zamíříme do Liberce na festival 
MATEŘINKA 2005, kde budeme soutě-
žit s inscenacemi „Osamělý obr“ a „Co si 
hračky vyprávěly“. Druhý z  titulů se 

představí i na prestižním Festivalu evrop-
ských regionů v Hradci Králové. 

Převážná část představení se však 
hraje na naší stálé scéně na Rokycanské 
ulici 7 pro naše věrné plzeňské diváky. A 
právě pro ně jsme nyní připravili zbrusu 
novou inscenaci „Sedm jednou ranou“, 
v níž se představí celý soubor. Autorem 
hry, napsané volně na motivy známé kla-
sické pohádky o krejčíkovi, který jednou 
ranou zabil sedm much a byl proto paso-
ván na hrdinu, je osvědčený hradecký 
„písmák“ Jan J.Dvořák (který už obohatil 
náš repertoár tituly „Rikki-tikki-tavi“ a 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký“) Veselý i 
napínavý děj, předváděný loutkami, pro-
vází (i do něho vstupuje) nefalšovaná 
česká venkovská kutálka, složená z herců 
našeho divadla, která to umí „zmáčk-
nout“ hezky „od podlahy“! Premiéra: 
30. května 2005 v 9 a v 11 hodin (a 
v těchže časech je hra na programu 
každý všední den až do 17. června). 
Hra je určena dětem od 6 do 10 let, ale 
věříme, že nezarmoutí ani jejich dospělé 
průvodce. Určitě bude zařazena i do re-
pertoáru pro volná sobotní představení 
pro veřejnost, která zahájíme opět v říjnu 
2005. Tak se přijďte podívat… Zatím – 
krásné prázdniny! 

 Pavel Vašíček 
dramaturg 
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Likvidace starých dětských herních prvků
Od 1. ledna 1999 platí pro realizaci, 
provoz,kontrolu a údržbu dětských hřišť 
a zařízení dětských hřišť evropské normy 
ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. 
Dodržování těchto norem platí jak pro 
dodavatele dětských zařízení tak pro 
provozovatele dětských hřišť. 
   Výrobcům a dodavatelům nových 
zařízení dětských hřišť vyplývá 
z Nařízení vlády č.173/1997 povinnost 
před uvedením výrobku na trh 
certifikovat tento výrobek u autorizované 
zkušebny. Tento doklad prokazuje, že 
dodávané zařízení splňuje  povinnou 
bezpečnost tohoto zařízení. 
   Dětské prvky , které byly instalovány 
v době výstavby sídlišť či před účinností 
výše uvedených platných norem 

z hlediska bezpečnosti nevyhovují 
současným požadavkům, které jsou 
zaměřeny na omezování zdrojů možných 
úrazů. Některá zařízení byla v posledních 
letech již odstraněna a poslední etapa 
jejich odstranění bude prováděna 
v letošním roce. Jedná se o likvidaci cca 
70 ks starých dětských zařízení, která 
byla shledána odbornou firmou 
provádějící pravidelné kontroly jako 
nevyhovující a byla doporučena jejich 
likvidace. Největší část těchto prací 
proběhne v lokalitách ulic  Těšínská, 
Masarykova, Popelnicová Partyzánská, 
Staniční. 
    Jako náhradu za odstraněné 
nevyhovující staré dětské prvky budeme 
v letošním roce  pokračovat 

s doplňováním  dětských hřišť o nová 
dětská zařízení. Uvažuje se s doplněním 
herní sestavy do  dětského hřiště 
v Kolmé ulici, s doplněním dětských 
prvků v některých prostorách vzniklých 
po likvidaci starých prvků  např. 
v lokalitách Popelnicová, Masaryková, 
Staniční a dalších v takovém množství, 
jak nám dovolí výše finančních 
prostředků.  
   Dále bude v měsíci červnu vyměněn 
písek ve všech 50 pískovištích, které jsou 
v majetku ÚMO 4, budou prováděny 
opravy  a nátěry obložení pískovišť a 
laviček. 

Ing. Hana Ernatová  
odbor životního prostředí 

Navštívili psí útulek a obdrželi darovací listinu 
V pondělí 9. května navštívili vybraní 
žáci 8. tříd 22. ZŠ v Plzni psí útulek na 
Valše. Ve prospěch pejsků škola 
uspořádala sbírku, na které se podíleli 
všichni – od žáků 1.až 9.tříd, 
pedagogického sboru až po pracovníky 
školní kuchyně.Malé děti měly radost, že 
svými korunkami(1286,-Kč) pomohou 
opuštěným pejskům.  
Jak akce probíhala?  
Po úvodním slovu pracovnice útulku 
jsme obdrželi darovací listinu 
s uvedením zmíněné částky. Poté se děti 

rozešly na prohlídku celého útulku 
(kromě úseků podléhajících karanténě). 
Přicházely ke kotcům, na kterých byly 
uvedeny základní informace o psech, 
krmily pejsky piškoty, za což jim byli 
obyvatelé útulku velmi vděčni. Dostali 
jsme možnost několik hafanů vyvenčit . 
Děti to s radostí udělaly a maximálně se 
svým svěřencům věnovaly.  
Návštěva útulku byla pro všechny 
přínosná, přiměla je i k zamyšlení nad 
problematikou opuštěných zvířat a 
možnostmi pomoci. Útulek na Valše 

pomáhá již 12. rokem opuštěným a 
ztraceným psům, zajišťuje jim základní 
životní potřeby, veterinární péči a snaží 
se nalézt pro ně nové pány, kterým není 
jejich osud lhostejný. 

Pomoci může každý z nás, ať už třeba 
příležitostnou finanční částkou, nebo 
zaregistrováním se a pravidelným 
venčením pejsků. Vděčné psí pohledy za 
to určitě stojí.  

Mgr. Marcela Hadačová 
učitelka 22. ZŠ Plzeň 

Krátce z plzeňské konzervatoře 
Ve dnech 28.4.-1.5. 2005 se deset 

studentů plzeňské Konzervatoře oborů 
trubka, lesní roh, trombon a tuba zúčastnilo 
V. Interpretační soutěže žesťových nástrojů 
v Brně. Osm z nich přivezlo celkem dvě 2. 
ceny, dvě 3. ceny a čtyři Čestná uznání. 

O čtrnáct dní poději sklízeli úspěch 
studenti pěveckého oddělení. Z  Duškovy 
soutěže hudební mládeže ve zpěvu, která se 

konala v Praze, přivezli tři Čestná uznání a 
jednu 2. cenu. 

V rámci oslav 60. výročí osvobození 
vystoupil Velký dechový orchestr 
Konzervatoře na plzeňském náměstí 
Republiky. Orchestr při této příležitosti 
dirigoval host z USA -pan Joel Blahnik, 
který s orchestrem spolupracoval již 
poněkolikáté. Na programu byly jak vlastní 

skladby J. Blahnika, tak skladby dalších 
amerických autorů (D.W. Moora, J.Ph. 
Sousy, P. Lavalleho...) a skladatelů 
českých (J. Fučíka, J. Vejvody, O. 
Semeráka). Pan Blahnik využil pozvání k 
tomuto účinkování i pro další práci a opět s 
orchestrem natočil několik snímků v 
plzeňském rozhlasovém studiu. 

(red.) 

Na dvaadvacítce vědí jak využít volný čas 
Občanské sdružení VOČAS vzniklo při 

22. základní škole v roce 2001. 
Od svého počátku nabízí dětem široké 

možnosti kvalitního využití volného času 
v kroužcích a kurzech, jež vedou učitelé 
nebo studenti, kteří mají zkušenosti 
s prací s dětmi. 

Děti pravidelně navštěvují kroužky 
anglického jazyka, informatiky a psaní na 
počítači, od roku 2003 také kroužek hry 
na flétnu , od letošního školního roku 
kurz ruského jazyka (zájemci jsou také 
studenti gymnázií) a přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám na střední školy 
z matematiky a českého jazyka. Nabídku 
chceme ještě rozšířit o kroužky ručních 
prací. 

Velkou výhodou našich kroužků je 
nesporně i to, že žáci mohou se svým 
učitelem nebo lektorem pokračovat 
v kurzu i v následujícím roce.  

V roce 2003 jsme také zahájili 
počítačové vzdělávání dospělých. 
Začínali jsme s rodiči našich žáků, dnes 
jsou našimi klienty především starší 
občané, kterým nabízíme tři stupně 
počítačových kurzů: základní, práce ve 
Wordu a internet. 

V rámci preventivního programu 
sociálně patologických jevů ve 
společnosti připravujeme pro školní rok 
2005/2006 na středeční odpoledne různé 
zajímavé akce (besedy se spisovateli, 
herci, policisty, sportovci atd.). 

(red.) 

22. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
slaví úspěch svého žáka Jakuba 
Hamariho, který se zúčastnil 
olympiády v anglickém jazyce. 
Po vítězném školním a okresním 
kole získal 1. místo v kole krajském 
a nyní postupuje do celorepubli-
kového finále. 



Kalendář turistických akcí na letošní léto 
 

červen - 
dle počasí 

 
VÝCVIK MINIMA VHT NA SKALÁCH, skalní terény v okolí Plzně, nutná PP ! 
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, t: 377325841, m: 605737448 

 
2. 7. 

sobota 
zájezd 

 
VÝSTUP NA FALKENSTEIN- 1. r.,TP 22 a 32 km,    AZ- O KČT B. Líně 
Odjezd: Líně- 5.45 h., Sulkov- 5.50 h., Plzeň Bory (MHD č. 4)- 6.00 h. 
Jízdné: člen B. Líně a děti 180 Kč, ostatní 190 Kč       PP nutná do: 26.6.2005 
Informace: doprava: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m: 605234797 
                    pochod: Pavel Hegner, t: 377537170 

 
9. 7. 

sobota 
IVV 

 
V ČERTOVÝCH STOPÁCH NA BRNO- 14. r., akce IVV, TP 12, 22, 30 a 50 km 
Start: Chrást, nádraží ČD 7.20- 10.00 h.,   Cíl: Chrást ČD  
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 737002915 
 

 
4. - 10. 7. 

 
VINAŘSKÉ CYKLOSTEZKY JIŽNÍ MORAVY- CT, cca 60 km/ den, nutná PP ! 
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, t: 377325841, m: 605737448 

 
16. 7. 
sobota 
IVV 

 
ZEMĚ ZAMYŠLENÁ- 7. r., TP 25 a 30 km, akce IVV 
Start: Horažďovice Předm. ČD 7.10 h. po příj. R,      Cíl: Blatná, nádraží ČD 
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, t: 371523277  

 
29. 7. - 7. 8. 

 
NORMANDIE- BRETAŇ, CT- 1 týden  okolo pobřeží Atlantiku, nutná PP do 29.5. !!! 
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, t: 377325841, m: 605737448 

 
12. – 13.8. 

IVV 

 
MEMORIÁL STANDY CHODORY- 5. r., TP 13, 24, 30 a 45 km, DP 100 km 
Start: Nepomuk nádraží ČD pá 20.00-21.00 h., so 7.00- 10.00 h. 
Průchozí cíl: Vrčeň- rest. Na Faře, PP na ubytování do 31.7.2005 
Informace: Fr. Beneš, Heyrovského 31/22, 301 00 Plzeň, t: 377376957, m: 737477106 

       
      20. 8. 

sobota 
IVV 

 
19. - 28.8. 

 
ZBIROŽSKÝMI LESY- 2. r.,TP 12, 22, 33 a 38 km, akce IVV 
Start: Zbiroh, nádraží ČD 8.00- 9.00 h.,                    Cíl: v místě startu 
Informace: Jiří Triner, 267 62 Osek, m: 724074417 
 
STUBAISKÉ ALPY- náročná VHT ve velehorách, nutná PP ! 
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, t: 377325841, m: 605737448 

 
27. 8. 
sobota 
zájezd 

 
ČESKÁ SIBIŘ- ROZHLEDNY TÁBORSKA (V. Blaník a Šelmberk), TP 19, 21 a 32 km 
                                                         AZ- O KČT B. Líně,  PP nutná do: 21.8.2005 
Odjezd: Líně- 5.30 h., Sulkov 5.35 h., Plzeň- Husova tř. ( MHD) 5.45 h., Plzeň- Slovany 
(konečná MHD č. 1) 5.55 h.             
Jízdné: člen B. Líně a děti 240 Kč, ostatní 250 Kč 
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 377911741, m: 605234797 

 
3. 9. 

sobota 
 

 
TOULÁNÍ PODBRDÍM- 5. r., TP 12, 22, 30 a 36 km 
Pořádá KČT Lokomotiva ve spolupráci s KČT Rozvoj 
Start: Rokycany ČD 6.45- 10.00 h.      Cíl: restaurace Sparta 
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 737002915 

 
2. - 4. 9. 

 
HOCHKÖNIG- víkendová VHT v Alpách, nutná PP !! 
Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, t: 377325841, m: 605737448 

 
10. 9. 
sobota 

 
CHUDENICKOU VRCHOVINOU- 1. r., TP 23 a 33 km, pořádá KČT Baník Líně 
Start: Domažlice ČD 7.15- 8.15 h.       Cíl: dle propozic 
Informace: Josef Sladký, t: 377824537 






