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Hurá, začala škola i pro tyto prvňáčky, kteří před prázdninami opustili 50. MŠ v Plzni.
Foto: Eva Hajšmanová

Střelkyně Adéla Sýkorová z SKP Rapid  
Plzeň-Lobzy vystřílela pro ČR na olym-
piádě v Londýně bronz v malorážce.  
„Úžasné! Skvělé! Jsem strašně šťastná, že 
jsem to dokázala. Vůbec jsem nevěřila, že 
bych mohla mít medaili. Ještě mi to nedo-
chází,“ řekla Sýkorová po příletu do Prahy. 
K fantastickému úspěchu popřál Adéle Sýko-
rové bezprostředně po výkonu primátor Martin 
Baxa. „Je to velký úspěch i pro naše město, 
jsme na Vás opravdu pyšní,“ uvedl mimo jiné 
v sms zprávě. „Snažila jsem se nemyslet na to, 
že bych mohla tu medaili získat, spíš jsem si 
říkala, že žádnou nechci. A to mě uklidňovalo,“ 
prozradila v rozhovoru, jak prožívala svůj velký 
závod.  „Mediální boom 
si užívám, je to super,“ 
tvrdí. Jako celebrita si 
ale zatím nepřipadá.  
V rozhovoru přiznala, že 
na střední škole si mysle-
la, že se střelbou sekne, 
ale naštěstí to neudělala. 
„A jsem ráda,“ přiznala  
a také to, že jí třetí místo 
zaskočilo. „Vůbec jsem  
s takovým umístěním 
nepočítala.“     (der)

A je to tady. Třetího září. Den, kdy si děti zase daly 
na záda aktovky, do nich penály, nové desky, oba-
ly a voňavé pastelky a vyrazily do školy. Některé 
úplně poprvé. Jako třeba děti z 50. MŠ (na sním-
ku). Poslední červnový den opustily svoji oblíbenou 
mateřskou školku, kde je paní učitelky pasovaly 
na školáky. Dva měsíce prázdnin utekly jako voda  
a v pondělí 3. září nastoupily do opravdové velké 
školy. Ať se všem žákům letošní školní rok vydaří. 

(red) 

Máte rádi dobré jídlo a pití? Přijměte pozvání 
na kulinářské hody VAŘEČKA RYTÍŘE  ŽUM-
BERY. Na prostranství u kostela sv. Jiří proběhne 
15. září  2012 od deseti dopoledne zajímavá gast-
ronomicko-kulturní akce. Bude se při ní prezentovat 
se svými pokrmy osm restauračních zařízení z Plz-
ně a Plzeňska. Kulinářské umění předvede gurmán  
a kuchař Petr Stupka, zazpívat a vyprávět o svých 
oblíbených pokrmech přijde nestárnoucí Petra 
Černocká. Podrobněji na straně 8 našich novin.

Sté narozeniny oslavila Marie Denková 
z Plzně. Narodila se ještě v rakousko-
uherské monarchii, už jako dospělá pro-
žila 2. světovou válku a poválečné poli-
tické změny. Na svůj vysoký věk neztrácí 
náladu a chuť do života. Jak říká, myslí 
hlavně už jen na to, co je hezké na světě. 
Marie Denková byla v domácnosti a vy-
chovala tři děti. Velkou oslavu jí zorgani-
zovali  v Domově pro seniory 
sv. Jiří, kam se přestěhovala 
před devíti lety. Gratulantů 
byla velká řada, hrála kapela 
a byl i dort. Oslavy se kro-
mě rodiny zúčastnili i další 
obyvatelé domova a řada 
gratulantů. Paní Denková 
přijímala gratulace s úsmě-
vem. „Teda už se mi z toho 
točí hlava,“ konstatovala dů-
chodkyně. Úředníci ze Státní 
správy sociálního zabezpe-
čení paní Denkové přinesli 
zvýšení důchodu, kterou 
dostávají senioři od 100 let. 
„A recept na dlouhověkost-
Málo pít a málo jíst,“ radí 
stoletá paní. „Maminka žila 

obyčejný život, jedla 
spíš střídmě a nikdy 
nekouřila a nepila,“ 
doplnila její dcera Ma-
rie Blechová. V sou-
časné době oslaven-
kyně tráví hodně času 
čtením a nejraději čte 
ženské romány.  (red) 

Bronzová Adéla Sýkorová

Začal nový školní rok

100. narozeniny Marie Denkové

www.umo4.plzen.eu

Do Domova pro seniory sv. Jiří přišli popřát i místostarosta 
Zdeněk Mádr a starosta městského obvodu Plzeň-Doubravka 

Michal Chalupný (zprava). Předali jubilantce květiny, koš plný 
dobrot a popřáli jí hodně zdraví a mnoho hezkých chvil  

v kolektivu.  Foto Eva Hajšmanová
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Dne 27. června 2012 vyhlásil prezident republiky Václav Klaus termín konání voleb do zastupitelstev krajů. Volby proběhnou ve dnech 
12. – 13. října 2012. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, pro nás Plzeňského kraje. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 
2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Volby budou zahájeny v pátek 12. října 2012 ve 14.00 hodin a volební místnosti budou otevřeny 
do 22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 13. října 2012 bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin. V červnu letošního roku 
byla přijata novela zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, která umožňuje voliči hlasovat na jiném místě než ve 
volebním okrsku, kde je podle trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Volič, který bude 
chtít hlasovat na jiném místě v rámci Plzeňského kraje, může požádat (ode dne vyhlášení termínu voleb) o vydání voličského průkazu 
na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, kancelář č. 28:

• písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 5. 10. 2012
• osobně v úředních hodinách v kanceláři č. 28 (Po, St 8.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod., Út, Čt, Pá 8.00-14.00 hod.) nejpozději 2 dny 
přede dnem konání voleb, tj. do 10. 10. 2012 do 16.00 hodin, nutno doložit občanský průkaz

Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí voleb zúčastnit, si mohou požádat o přenosnou volební schránku před konáním voleb nebo 
v průběhu voleb. Před konáním voleb stačí zavolat na tel. č. 378 036 614 nebo 378 036 620 a pracovnicím ohlašovny ÚMO P4 svůj 
požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, podlaží, č. bytu, popř. i svůj telefon). V průběhu hlasování může o přenosnou 
volební schránku požádat přímo ve své okrskové volební komisi. Návštěvy u voličů s přenosnou volební schránkou jsou možné 
pouze na území volebního okrsku. Není možné si návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou objednat do jiné 
části obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou všem voličům, podle zákona č. 130/2000 Sb., doručeny na adresu jejich trvalého pobytu, 
nejdéle do úterý 9. října 2012.        Štěpánka Kanická, odbor PSČO ÚMO P4

Již před více než rokem zahájila svoji 
činnost v obchodním domě Centrum 
jazyková škola Clorenz. Zeptali jsme se 
její ředitelky Ing. Michaely Husníkové, 
co ji k tomuto kroku vedlo a zda je o vý-
uku zájem. 
Myslím si, že jazyková škola v Doubravce 
chyběla. Žije zde mnoho mladých rodin, 
které cizí jazyky ve svém životě velmi po-
třebují, ať na cestách, při studiu, či v za-
městnání. Výuka jazyků je vhodná i pro 
starší generace. Angličtina na nás volá ze 
všech stran, je tedy dobré se v ní oriento-
vat, a studiem se také výborně procvičuje 
mozek. Loni jsme úspěšně zahájili výuku 
angličtiny pro seniory. Pro velký ohlas bu-
deme ve výuce pokračovat a v letošním 
školním roce budou dokonce vypsány kur-
zy dva, jeden ve středu dopoledne pro úpl-
né začátečníky, druhý v úterý odpoledne 
pro ty, co se s angličtinou již setkali. Done-
dávna museli zájemci o jazyky dojíždět do 

jiných částí Plzně. Chtěla jsem jim výuku 
umožnit v místě bydliště. Výuce  jazyků se 
věnuji šest let a k založení vlastní jazyko-
vé školy mě vedly pozitivní ohlasy z řad 
mých studentů a studentek. Sama bydlím  
v Doubravce, proto o místě působení ne-
bylo pochyb.
Pro koho jsou tedy jazykové kurzy určené?
Kromě kurzů pro seniory, mládež a do-
spělé a pro rodiče na mateřské dovolené 
vypisujeme i kurzy pro děti ve 4 věkových 
kategoriích, od čtyřletých až po žáky 7. tříd.  
K vzrůstající potřebě cizích jazyků je 
vhodné začít s výukou již od útlého věku. 
Děti mají navíc schopnost vše nové mno-
hem snadněji probírat. V našich hodinách 
kombinujeme různé činnosti (básničky, 
písničky, kreslení, výrobu trojrozměrných 
objektů) tak, že děti výuka baví a mnoho 
se naučí. Naši učitelé mají dlouholeté zku-
šenosti s výukou dětí a spoustu referencí.“
Kurzy pro rodiče na mateřské dovolené? 

Kurz je ve středu dopoledne a můžete se 
zúčastnit s dítětem. Výuku vedeme ta-
kovým způsobem, že volíme činnosti, při 
kterých může být dítě stále u rodiče. Sna-
žíme se zabavit dítě a přitom něco naučit 
rodiče. Snažíme se dbát na přirozený styl 
výuky a propojení všech smyslů tak, že 
nově naučený gramatický jev či slovíčko 
se lépe zapamatovává. Jazyk se tedy učíte 
při určité činnosti. Je to výborný a zábavný 
styl výuky.
Kdy kurzy začínají a je možné se do nich 
ještě přihlásit?
Většina kurzů začíná od 17. 9., dětské pak 
24. 9., kurzy pro seniory a rodiče na MD  
od října. Do kurzů je  možné se přihlásit  
i později. Neodchozené hodiny budou ode-
čteny. První hodiny bývají seznamovací, 
ale je lepší s přihláškou neotálet. 

Informace na stránkách www.clorenz.cz 
nebo na telefonu 733 283 045. (PI)

V kulturním zařízení D klubu v Plzni-Doub-
ravce se uskutečnilo slavnostní vyřazení 
dětí posledního ročníku 50. mateřské školy. 
Slavnostní akce se zúčastnili nejen rodiče 
dětí, ale i rodinní příslušníci a zástupci Úřa-
du městského obvodu Plzeň 4. Na začátek 
si děti připravily pásmo písniček. Poté k dě-
tem promluvil místostarosta obvodu David 
Zrostlík a popřál prvňáčkům hodně úspě-
chů a samé jedničky. „Doufám, že knihu 
Byla jednou jedna koťata od autorky Ljuby 
Štíplové, kterou dostáváte od našeho úřa-
du, si brzy budete umět přečíst. Proto dá-
vejte ve škole pozor, abyste se co nejdříve 
naučily všechna písmenka. Ať se Vám ve 
velké škole líbí,“ popřál  nastupujícím prv-
ňáčkům místostarosta David Zrostlík.  
        Foto Eva Hajšmanová

Pasování na školáky
Na snímku  místostarosta David Zrostlík s ředitelkou 50. MŠ 

Ivetou Vernerovou

Angličtina pro děti od 4 let až po seniory

Informace o volbách do Zastupitelstva Plzeňského kraje

Inzerujte v Doubraveckých listech
Rada městského obvodu Plzeň 4 schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech a odsouhlasila i platný ceník. Ten bude zájemcům o inzerci zaslán. 
Další číslo DL vyjde 29. října 2012, uzávěrka materiálů do novin i inzerce je 1. října.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

léto a doba dovolených pomalu končí a já doufám, že přes všechno, co se na Vás kaž-
dodenně valí,  jste si dobu odpočinku patřičně užili. Asi bych měl popřát dětem úspěšný 
školní rok, ale sám si pamatuji, že těch  žáčků, co by se po prázdninách těšilo do školy, 
zrovna moc mezi námi nebylo. A nemyslím si, že v tom se doba, nějak zásadně změni-
la. Na druhou stranu se alespoň děti mohou utěšovat, že do Vánoc je to zase o kousek 
blíž. V létě náš obvod postihl několikrát přívalový déšť, což se už bohužel stává poměrně 
častým jevem. Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na likvidaci následků kalami-
ty, jmenovitě například Sborům dobrovolných hasičů. Vypadá to, že do budoucna bude 
nutné, aby obvod pro SDH mimo vybavení na oheň, zajistil i potřebné dovybavení na 
likvidaci takových „přírodních překvapení“.  Na začátku léta došlo k otevření rekreačního 
vodního prvku v Újezdě. Správa statku města Plzně zde na základě požadavků obvodu 

odvedla kvalitní práci, když nevzhlednou a již nefunkční nádrž přetvořila v přírodní prvek, který esteticky 
výrazně pomáhá svému okolí. To, že se určitě najdou nespokojenci, tak na to bych si klidně „vsadil“, ale 
jak říká staré přísloví: „Není  ten, co by se zavděčil lidem všem.“ Možná jste v tisku zaznamenali poměrně 
živou diskusi na téma financování obvodů. K tomu chci jen podotknout, že pro náš obvod je důležité, aby 
byly jasně nastavené a měřitelné parametry, podle kterých peníze do obvodů půjdou. Povídání o tom, že 
rozdělení investičních peněz bude podle toho, jak si co kdo na městě 
„vykřičí“, mi připadá úsměvné. Naopak jsem přesvědčen, že když se 
nastaví průhledná pravidla, pak je snadná kontrola, kde peníze skončí. 
To, na čem v současné době usilovně pracujeme, je projekt přístavby 
54. MŠ, kde jen připomenu, že za cenu kolem 16 milionů (včetně DPH) 
jsme schopni zajistit 104 nových míst pro předškoláky. Podle našich 
informací se v současnosti jedná v přepočtu na jednoho předškoláka  
o dalece nejlacinější projekt MŠ v Plzni. Současně pracujeme na přípra-
vách přírodního koupaliště na Lobezských loukách, kde chceme čerpat 
Evropské dotace. Je toho moc a o všem Vás budeme informovat. Dnes 
mi dovolte popřát Vám mnoho sil v následujících měsících a také bych 
Vás rád pozval na první ročník kulturně-gastronomické akce „Vařečka 
rytíře Žumbery.“ Těším se, že se tam s Vámi potkám.

Bc. Michal Chalupný 
starosta

Vážení občané,
  mám mimo jiné na radnici na starosti oblast životního 
prostředí a velmi mě trápí jeden nešvar, odkládání ob-
jemného odpadu vedle popelnic a kontejnerů. Jistě jste 
si toho také všimli a dáte mi za pravdu, že je to problém. 
Mohlo by se říci, proč to svozová firma neodveze... Há-
ček je v tom, že firmy, které provádějí svozy popelnic 
a kontejnerů, nemají odvoz tohoto druhu odpadu ve 
smlouvách a ani potřebné technické vybavení. Výsle-
dek je ten, že černé skládky hyzdí okolí našich domů.  
V tom horším případě tento nepořádek ještě někdo rozta-
há po okolí, případně ho rozfouká vítr. Přitom již několik 
let funguje v Doubravce na Jateční třídě sběrný dvůr, kte-

rý je otevřen denně včetně víkendů od 9 do 18 hodin s polední přestávkou od  
12 do 13 hodin.
Bohužel, některým z nás nezáleží na vzhledu okolí našich domů a nemají pro-
blém se takto zbavit harampádí. Konečným důsledkem je fakt, že jsme nuceni 
za veřejné peníze z rozpočtu zlikvidovat černé skládky, abychom zajistili kvali-
tu prostředí, ve kterém žijete. Jak proti tomu bojovat? Určitě by prospěla větší 
všímavost Vás, většiny slušných občanů. Máme v obvodě městskou policii, 
která umí hříšníky potrestat, aby si podobné počínání příště rozmysleli. Jenom 
je nutné, aby měli včas informaci, kde se co děje. Právě totiž díky nevšímavosti 
a lhostejnosti okolí se nám proti tomuto nešvaru nedaří účinně bojovat.
Pojďme tedy skutečně každý bojovat proti všem těm, kteří hyzdí naše životní 
prostředí. Vždyť za ušetřené peníze bychom mohli pořídit něco smysluplněj-
šího, třeba v oblasti zlepšení zeleně, opravy chodníků, nebo vybudovat nové 
dětské hřiště… Věřím, že během dovolené jste načerpali hodně sil, a tak Vám 
přeji hodně pracovních úspěchů a dětem úspěšný vstup do nového školního 
roku.

Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Obnova vodní nádrže  
v Plzni-Újezdě 

Zbrusu nový kabát dostala díky revitalizaci 
vodní nádrž v Újezdě. Původně býval na 
návsi přírodní rybník, do kterého se sta-
hovaly prameny z okolí. Později byl ryb-
ník změněn v umělou nádrž, prameny ve 
dně nádrže byly odděleny vrstvou betonu  
a  po vybudování kanalizace v Újezdě do-
šlo k odvedení i pramenů z okolí. V posled-
ních letech byla nádrž ve velmi špatném 
technickém stavu bez trvalé hladiny vody. 
Předmětem obnovy byla změna nevyho-
vující a nefunkční požární nádrže včetně 
přilehlých objektů (napouštění, vypouště-
ní) na vodní plochu „přírodního“ charakte-
ru. Obnova tak vodní plochu lépe začlenila 
do vesnického prostředí. Podchycením 
existujících vodních zdrojů v okolí a nově 
zřízeným jímacím zářezem v místě pod-
zemních pramenů bylo zajištěno dotování 
vodní nádrže vodou.  Nádrž tak znovu plní 
funkci požární nádrže a nově byl zřízen 
vjezd pro požární techniku. Novinkou je 
mělký mokřad s pobřežními rostlinami jako 
biotop pro obojživelníky. Stavbu provedl 
SVSMP, oddělení vodního hospodářství 
a krajinné zeleně.  

PO

PŘED
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„Hrát proti Turecku nebo Brazílii se nám 
už asi nikdy v životě nepoštěstí,“ řekla po 
návratu z mistrovství světa škol ve vo-
lejbale studentka Gymnázia Luďka Pika  
v Plzni-Doubravce kapitánka týmu Kateřina 
Valková. V konkurenci 28 dívčích družstev 
si Plzeňanky ve francouzském Toulonu 
vybojovaly jedenácté místo. „Bylo to bez-
vadné, jen nám vadilo velké vedro, na které 
jsme na rozdíl od soupeřek nebyly zvyklé,“ 
přiznala kapitánka družstva, jež se hned  
v prvních dnech utkalo s Kyprem, Turec-

kem a Brazílií. Kromě volejbalu si studentky 
pochvalovaly hlavně možnost blíže poznat 
účastníky jiných národností. K tomu při-
spěl večer národů, při němž hráči ostatním 
prezentovali svou zemi. Plzeňanky vsadily 
hlavně na potraviny, jako hořické trubičky, 
perník či lázeňské oplatky, nechybělo ani 
pivo nebo becherovka. Na poznávání míst-
ních památek ale příliš času nezbývalo, 
protože jsme nejvíc času prožily na stadi-
onu,“ shodly se účastnice.     (red)

Foto Eva Hajšmanová

Již tradičně vyhlásil D klub, zařízení MO 
Plzeň 4, výtvarnou soutěž  pro děti. Zadá-
ní  bylo na téma „Pohádky, fantasy, sci-fi“ 
a bylo určeno dětem od předškolního věku 
do 15 let. Námět vycházel z oblasti, která 
je dětem velmi blízká, ve které se snad-
no orientují a která je provází od nejútlej-
šího věku, to znamená pohádky, pověsti, 
báje nebo dobrodružné příběhy. A tak se  
v kresbách objevily klasické princezny, víly, 
vodníci nebo moderní postavičky Shrek, 
praveverka z Doby ledové, Pipy punčocha-
tá, Šmoulové. Menší děti  kreslily postavy  
z jednotlivých příběhů nebo výtvarně vyjá-
dřily děj, scénu či kulisu, která by charakte-
rizovala vyprávění. V odborné porotě, které 
předsedala akademická sochařka Marie 
Kasalická, zasedly výtvarnice  Jana Vacko-
vá a tajemnice úřadu Martina Brůhová. Po-
rota  hodnotila téměř 300 soutěžních prací 
ve třech věkových kategoriích. Udělila ně-
kolik čestných uznání a cenu za kolektivní 
práci.  Výsledky: v 1. kat. zvítězil Jiří Vaník 

/54.MŠ/, ve 2. kat. Jiří Skála /7.ZŠ a MŠ/, 
ve 3. kat. Miroslava Martincová z Plzně. 
Cenu starosty MO Plzeň 4 získala Adéla 
Denková a cenu D klubu Martin Steinbach 
/oba ZUŠ Jagellonská/.Na vystavené ob-
rázky se můžete přijít podívat do budovy 
městského úřadu v  Doubravce do 30. září.  

Gymnazistky byly v Turecku úspěšné

 Děti kreslily pohádky 
TJ Sokol Červený Hrádek uspořádal zá-
bavné odpoledne pro děti a jejich rodiče 
na dětském hřišti v Červeném Hrádku.  
V programu nechyběla stopovačka, nej-
různější hry a soutěže, plnění lesních 
úkolů. Během stopovačky došly děti až do 
Letkova na letiště. Zde jim členové aero-
klubu a Sokola Červený Hrádek připravili 
hry, opékání buřtů a prohlídku letadel.

Text a foto J. Tomšíková 

Sokol děti pobavil

Padesátka žáků ze školní družiny 22. ZŠ 
se vydala na vodní hrad Švihov. Po příjez-
du nás na hradě uvítala „hradní paní“, kte-
rá nás seznámila s programem a rozdělila 
do tlup. Během návštěvy jsme si prohlédli 
gotický hrad, vyslechli středověkou hud-
bu. Dokonce jsme mohli doprovázet hu-
debníky na různé nástroje – např. valchu, 
buben, triangl... Při soutěžích na trávníku 
jsme skládali erby známých rodů, stříleli 
z luku, proráželi dělovými koulemi vra-
ta do hradu a vyzkoušeli jsme si rytířské 
turnajové hry. Na závěr pobytu na hradě 
jsme zhlédli divadelní představení, kde se 
účastníky děje stali i žáci naší školy. 

Alena Fialová, vedoucí vychovatelka

Po stopách předků 

Ceny nejlepším předal s předsedkyní poroty Marií 
Kasalickou  místostarosta ÚMO Plzeň 4 

Zdeněk Mádr 
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KURZY PRO DĚTI        
klub Hvězdička – od 2 do 4 let s rodiči, 
výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, diva-
dlo
pohybové hry – od 2 do 6 let s rodiči, spo-
lečné hry, pohyb, písničky
klub Sluníčko – od 3 do 6 let, výtvarné, 
hudební, literární a pohybové zaměření
taneční kroužek – od 4 do 6 let, všestran-
né rozvíjení pohybových schopností
písničky u klavíru – od 4 do 6 let, hu-
dební a hlasová příprava, hra na Orffovy 
nástroje
zobcová flétna – od 5 do 13 let, pro začá-
tečníky i pokročilé
klub deskových her – od 5 let, moderní 
i tradiční společenské hry, zdarma a bez 
přihlášky, možno i s rodiči  
výtvarný kroužek – od 6 let, tradiční i ne-
tradiční výtvarné techniky
asijská bojová umění – od 7 let, pro za-
čátečníky i pokročilé
moderní tanec – od 6 do 10 let, disko tan-
ce aj. taneční trendy
tvůrčí kluby – od 8 do 10  a od 11 do 15 
let, výroba zajímavých maličkostí, dárků,  
bytových doplňků, netradičního oblečení, 
módních drobností, šperků atd.
kytara – od 10 let, pro začátečníky i po-
kročilé
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 
19 let, techniky účinné obrany
KURZY PRO DOSPĚLÉ a MLÁDEŽ                
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 19 
let, techniky účinné obrany

jóga – cvičení pro ozdravění celého těla 
a mysli                                 
studio pro ženy – všestranný pohyb, cvi-
čení s míči /overball/
kytara – doprovodná kytara, folk, pro za-
čátečníky i pokročilé
výtvarný klub – kresba, malba, grafika, 
vhodné i pro zájemce o studium na SŠ  
a VŠ jako příprava na talentové zkoušky
klub deskových her – moderní spole-
čenské hry  - deskové i karetní /Osadníci 
z Katanu, Carcassonne, Doba kamenná,  
a mnoho dalších/
NOVINKA:
klub pokeru pro seniory – naučíte se 
hrát tuto nejoblíbenější hru na světě; vý-
borné pro trénink paměti, rozhodování, 
zvýšení koncentrace apod.

14. 10. v 15.00 O veliké řepě (Divadlo 
Dráček),18. 10. v 15 hodin zahájení pra-
videlných čtvrtečních pořadů pro seni-
ory: Čechy krásné, Čechy mé (členové 
Staropražského kabaretu Jarka Stočeso-
vá a Michal Žára vás svým vyprávěním 
provedou zpěvavými městy naší vlasti za 
doprovodu mnoha písniček. 1. 11. v 15.00 
pořad O výhodách 3. věku aneb jak je 
krásné být šotoušem – účinkuje Eduard 
Hrubeš – moderátor, hudebník, scenárista 
a režisér.

Informace a přihlášky: D klub Plzeň, 
Zábělská tř. 54B, tel./fax: 377461173

www.dklubplzen.cz
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Děti z družiny na pevnosti Boyard

D klub Plzeň, zař. Městského obvodu Plzeň 4

Ještě před koncem školního 
roku se děti ze školní družiny 
14. základní školy v Plzni vy-
pravily do pevnosti Boyard. 
Nebylo to do Francie, ale pod 
plzeňský vrcholek Chlum. Na 
konečné stanici trolejbusu na 
nás čekala „němá“ asistentka 
Boyarda, a protože nemohla 
mluvit, snažila se nám tlumo-
čit pouze rukama. Po silnici 
– kousíček – řeka – most se 
střechou… Na mostě přes po-
tok seděla majitelka pořáda-
jící agentury a za to, že jsme 
uhádli její jméno, nám sdělila cestu ke 
svým přátelům a pevnosti Boyard. Naším 
úkolem bylo úspěšně projít sedmi úkoly, 
za což jsme dostávali kuličky. Za neka-
marádské chování nám byly kuličky ode-
bírány. Pokud jsme úkol nesplnili, mohli 

jsme je získat za hádanky, které jsme 
dostávali od Hádankářky. Při jedné hře se 
dva kluci nepohodli a byli odvedeni jako 
zajatci. Následně jsme si je museli vykou-
pit. Při plnění úkolů jsme se dost zapotili. 
Například, když jsme měli přejít bažinu... 

Pomocí 7 desek jsme se mu-
seli všichni dostat na druhý 
konec bažiny. Abychom zís-
kali indicie k vyluštění tajenky  
a následně získání pokla-
du, musela se celá skupina 
svázat lanem přes rukávy 
a nohavice během 5 minut. 
Takto svázáni jsme byli až 
do konce hry. Od organizá-
torů jsme si museli vyhádat 
indicie k tajence. Po vyluš-
tění jsme dostali Viktorka  
velbloud  pivo. Co jiného to 
mohlo být než Plzeň? Do-

stali jsme tašku klíčů s písmeny, muse-
li si najít ty správné, které na sobě měli  
P – L – Z – E – Ň a těmi si odemknout 
poklad. Pokladem byly bonbony a placky 
pevnosti Boyard.

Iva Mathlouthi Svobodová

NÁBOR  do kurzů a klubů na školní rok 2012/2013 od 3. září 2012
pondělí-pátek v kanceláři D klubu
9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.

Zájezd pro seniory: MO Plzeň 4 pořádá zájezd pro seniory na Svatou Horu, Příbram a zámek Dobříš. Odjíždí se ve čtvrtek 
20. září v 8 hodin od ÚMO Plzeň 4. Prodej zájezdu ve středu 12. září od 8 hodin na ÚMO Plzeň 4  v kanceláři č. 23.

Druhou červnovou sobotu ožil areál  
u sv. Jiří v Plzni-Doubravce akcí pro ce-
lou rodinu. Na tradiční Doubravecký 
den, který podpořil MO Plzeň 4, dora-
zily stovky lidí. Byl to den plný zábavy, 
muziky, dobrého jídla a pití. Na pódiu 
se představila například skupina ABBA 
Stars, která hrála známé písničky legen-
dární skupiny, Marek Ztracený, který byl 
okamžitě v obležení svých fanynek, ne-
chyběl hromadný seskok parašutistů, 
zajímavé soutěže pro děti, vystoupení 
hudebních souborů a své umění předvedli  
i skauti. Účastníky zábavného dne  při-
šel pozdravit i místostarosta městského 
obvodu v Plzni-Doubravce Zdeněk Mádr 
(na snímku vpravo), který divákům mimo 
jiné popřál příjemný kulturní zážitek. Vyšlo 
i počasí, a tak odvážlivci nemuseli po ná-
ročném dni ani domů a mohli se vyspat na 
louce pod širákem.

Foto Eva Hajšmanová

Doubravecký den byl 
prostě na jedničku
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Obvodní knihovna Doubravka Knihovny 
města Plzně nepůjčuje jenom knížky, ale 
pro čtenáře připravila řadu aktivit. Spolu 
s prvními třídami doubraveckých škol se 
každoročně zapojujeme do celostátního 
projektu Už jsem čtenář – knížka pro prv-
ňáčka. Děti navštívily několikrát knihovnu 
a seznámily se s jejím provozem, mohly 
zde besedovat s oblíbeným dětským au-
torem Milošem Kratochvílem nebo jim při-
šli předčítat studenti Pedagogické fakulty. 
Projekt vyvrcholil pasováním na rytíře 
Řádu čtenářského, kdy snahu prvňáčků 
při zvládání písmenek ocenil král Kniho-
slav dárkem, knížkou Miloše Kratochví-
la Školníci. Jedná se o původní českou 
novinku, vytvořenou výhradně pro tento 
projekt. Připojili jsme se k celostátní akci 
Čtenář roku a nejvěrnější doubravecké 
čtenáře ocenili. Někteří jsou nám věrní 
už od 50. let. Vyvrcholením akcí byla Noc 
s Andersenem. Nejpilnější dětští čtenáři 
zjistili, jak vypadá  knihovna v noci, užili 
si spoustu her, soutěží i čtení  na moti-
vy Zahrady Jiřího Trnky. Máme za sebou  
druhý ročník Týdne čtení dětem. U této 
příležitosti jsme vyhlásili výtvarně-literární 
soutěž pro děti do 13 let: Mami, tati, pojď 
mi číst... Potěšil každý obrázek či text, 
který zachytil například oblíbenou knížku 
nebo postavu, příjemné chvilky s knížkou 
či veselé čtení s rodiči nebo prarodiči. 
Nejlepší práce jsme ocenili a můžete si 
je prohlédnout v  knihovně. Na podzim 
se všichni můžou těšit na procházku  
k rozhledně na Chlumu.Lenka Kotroušová
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Doubravecká knihovna 
informuje
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Legenda:
Vodorovně:
A: jméno režiséra Wellse; masový knedlík
B: ta, kterou lze vrátit; méně známá listová zelenina
C: močály (zast.); jednoduchý mechanické nástroje; podpěra
D: špatnost; teak; španělská exkrálovna; básník (knižně); primát
E: provaz; popravčí; zaviněním; jihoam. pštrosovitý pták
F: vynálezce žárovky; lat. před; bál; anglicky „a“
G: jihočeské město; os. zájmeno; obyvatel východoafr. státu; jedovatá 
horská rostlina
H: tajenka
I: škrabka pluhu; dalekohled; nálev; SPZ Vsetína
J: schopný varu; syčení; rybářský pytel; šalba
K:  mongolský pastevec; zpěvný pták; výchova
L: ukaz. zájmeno; hl. m. Albánie; místo v dole; starogermán
M: mnoho; kutati (uhlí); pořádek
N: londýnská čtvrť; část brzdy; černé dřevo
O: africká poušť; soubor map
Svisle:
1: činit lepším
2: mladý muž; útok najetím
3: minulý rok; starořecký filozof
4: obdělávat půdu; hýkavec; chem. prvek se zn. Sb
5: domácky. Ratibor; nápadný; trasa
6: ruská číše; obnovitelný zdroj energie (zkr.); lyžařská disciplína
7: oslovovat 3. osobou; letopisy; cizokrajný ještěr
8: šenk; sušenka; orientální kůň
9: soudit; Evropská lidová strana (zkr.); ryba
10: dosna; bezohlednost; malá vrba
11: textilní rostliny; pravoslavní knězi; do sytosti; SPZ Ostravy
12: angl. zkr. olympijský her; koitus; viník
13: obdělaný pozemek; český spisovatel (František); pastevecká bouda
14: nečas; český herec (Jiří); slovanský bůh podsvětí
15: dvojice; omočená deštěm; leník
16: impuls; kovový prvek
17: instinkt; vonný olivovitý keř

Pomůcka: mangold, Namib, OG, Orson, Veles

KŘÍŽOVKA

„Lůďa baví studenty“
Časopis „Luděk“ je studentský časo-
pis Gymnázia Luďka 
Pika v Opavské uli-
ci. O jeho existenci  
a náplni jsme hovořili  
s jeho šéfredakto-
rem, sedmnáctiletým 
Honzou Hronkem. 

Jak často vychází, 
jaká je jeho náplň? 
Šéfredaktorem jsem 
od loňského září. 
Uplynulý školní rok 
jsme vydali dvě čísla. 
V tomto školním roce bychom se chtěli 
vrátit k jednomu výtisku za dva měsíce. 
Časopis Luděk existuje od  roku 2006  
a my jsme se k němu dostali loni na pod-
zim. Ohlasy  máme kladné a jsou pro nás 
hnacím motorem připravit pro naše čtená-
ře další číslo „Lůdi“... 
A náplň časopisu?
Uspokojit všechny čtenáře (studenty sou-
časné i ve výslužbě). Také pobavit a při-
blížit jim něco, co je zajímá a nemají šanci 
sami navštívit nebo poznat. 
Kdo do něj píše, přispívají třeba i kan-
toři?
Redaktorů je málo a všichni členové jsou 
naši studenti. S dalším číslem máme 
přislíbenou spolupráci studentů i jiných 
středních škol. Žádného pravidelného při-
spěvatele z řad kantorů zatím nemáme, 
ale k psaní jednorázových článků přistu-
pují velice odpovědně. 

Tajenka:Škola základ života

Kdo časopis kromě školy podporuje?
Škola je naší velkou oporou, jmenovi-
tě profesor Mašek. Mimo školu nesmí-

me zapomenout na naše sponzory 
a  studnici zajímavých informací, 
Syndikát západočeských novinářů.  
 
Je tvoje tajné přání být redaktorem?
 Jezdit po světě, poznávat nové lidi, 
kultury, ochutnávat místní speciality  
a vše zprostředkovávat fotkou do naší 
České kotlinky. Ano, nějak takhle bych 
si svoji budoucnost dokázal představit. 

(red)

TJ Sokol Letná slaví 
100 let

Rovnou stovku od své-
ho založení slaví Tělo-
výchovná jednota Sokol 
Plzeň-Letná, a jak jinak 
slavit než sportem. Proto 
zveme všechny na Den 
otevřených dveří v sobotu  

22. září do areálu Sokola v Republikánské 
ulici. Začíná se v 9 hodin ukázkami cvičení 
různých složek cvičenců odboru sokolské 
všestrannosti a přátelskými utkáními spor-
tovních oddílů.  A sportovat mohou všichni, 
kdo přijdou. Například si budou moci za-
hrát šachy v simultánce proti hráčům So-
kola. Zveme všechny malé i velké i ty, kteří 
toho o Sokolu moc nevědí. Podrobněji na 
www.sokolplzenletna.org. 

Ing. Martin Štaif,  
místostarosta TJ Sokol Plzeň-Letná 
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