říjen 2012

Ročník MMXII. I Číslo 78

I

Říjen 2012

Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

V kulturním programu slavnostního vítání nových občánků Doubravky do života v zasedací síni městského obvodu MO 4 vystoupil soubor ZUŠ Bedřicha Smetany
pod vedením Bedřišky Koželuhové. Foto Eva Hajšmanová

Vítání občánků

V září uspořádal městský obvod Plzeň-Doubravka slavnostní vítání nových občánků v obřadní
síni tamní radnice. Šestadvacet nových občánků
Doubravky přivítal místostarosta Zdeněk Mádr,
který jim popřál do života hodně štěstí, zdraví
a lásky. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a děti
dostaly na památku deku.

OCHUTNÁVKA Z OBSAHU

Informace z Rady a Zastupitelstva obvodu.
Dočtete se v pravidelné rubrice.
Nepřehlédněte dobové fotografie. Poznáte,
kde byly pořízeny?		
strana 3
Startuje seriál Osobnosti Doubravky, kde se
dočtete i o tom, kdy byla první zmínka o této
městské čtvrti. Pokud znáte osobnost, která
by si zasloužila být v našem seriálu, napište
nám.
  strana 7

www.umo4.plzen.eu
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Starosta se po letech vrátil do ´své´ školy

Na svá školní léta zavzpomínal při zahájení letošního školního roku v 28. základní škole v Rodinné ulici
v Plzni-Lobzích také starosta
městské části Plzeň-Doubravka a bývalý žák školy Michal Chalupný (na snímku).
Všem osmačtyřiceti prvňáčkům popřál jen samé hezké známky, a aby se jim ve
škole líbilo. S dětmi si na svá
školní léta také zavzpomínal.
A připomněl i některé veselé
historky ze svých školních
let. Nejmladší školáčkové dostali pamětní listy a medaile, které jim budou první školní den
navždy připomínat. Třídní učitelky je pak doprovodily do tříd, aby je seznámily s novým
prostředím. Mezitím si rodiče prohlédli i školní družinu a seznámili se s bohatým programem, který pro ně vychovatelky připravily na celý rok.
Foto Jana Tomanová

Olympionici si v Plzni zastříleli
Každoroční oslavu plzeňských
piv letos odstartovala slavnostním
výstřelem bronzová olympionička Adéla Sýkorová z SKP Rapid
Plzeň-Lobzy (na snímku vpravo).
Spolu s ní přišli oslavit své úspěchy i další olympionici, například
zlatý moderní pětibojař David Svoboda, který Adéle předvedl, jakou
má mušku. (der)

Z Vašich dopisů
Poděkování ÚMO 4
Obyvatelé domu v ulici Těšínská by rádi tímto dopisem poděkovali UMO 4 Odboru životního prostředí za obnovení dětského hřiště
pod restaurací U Kostků. Dlouhá léta byla
tato plocha nevyužívaná a zdobily ji jen rozbité lavičky a opuštěné pískoviště. Během
letošního léta tam vyrostl domek se skluzavkou, houpačky a nové lavičky. Jsme za
to velmi vděčni, už nemusíme okupovat hřiště u jiných panelových domů, naše děti nyní

mají svůj koutek jen pár kroků od domova.
S nadějí doufáme, že časem přibudou i další prvky pro dětskou zábavu. Dále věříme,
že nedojde ke změně chodníku před novým
dětským hřištěm na komunikaci, jak někteří
požadují, protože by celá akce ztratila smysl.
Zvláště bychom chtěli poděkovat Ing. Jiřímu
Poubovi a Lukáši Vojtovi za jejich ochotu,
vstřícnost a rychlé vyřízení naší žádosti.
Obyvatelé domu v ulici Těšínská

V Plzni - Újezdě pozdravil
děti místostarosta
Zdeněk Mádr

Nové prvňáčky přivítali před školou
v Plzni-Újezdě ředitelka Helena Fenclová, třídní učitelka Ilona Pleskačová
a místostarosta Zdeněk Mádr (vpravo).
Nebyli však sami. Před školou se náhle
objevila i Šebestová se svým kouzelným
sluchátkem. A dobře, že ho měla s sebou, protože se vyskytl problém – nešly
otevřít dveře. Sluchátko poradilo, že se
děti musí naučit básničku a zatočit padákem. To prvňáčci s chutí splnili a pak
už se v doprovodu spolužáků z 5. třídy
mohli vydat do budovy, kde stráví dalších
pět let svého života. Ten popřál novým
školáčkům, ale i těm ostříleným samé
dobré známky a hezký nový školní rok.
To jim přejeme všichni, a aby v naší škole prožili samé takové radostné dny, jako
byl ten první zářijový.
Eva Markvartová, ZŠ Plzeň-Újezd
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 v prosinci 2012, uzávěrka materiálů
do novin i inzerce je 19. listopadu.

Od léta vysílá televizní multiplex č. 4 i v Plzni

Pozemní digitální multiplex č. 4 vysílá opět
také v Plzni. Vrátil se sem po zhruba 3 letech, kdy jej tehdejší provozovatel, Telefónica O2, jen testovala a krátce nato vypnula. Nyní ho diváci naladí již nastálo na
56. kanálu.
Čtvrtý televizní multiplex je šířen volně
z vysílače Košutka – Vodárna. Tento malý
plzeňský vysílač pokrývá spolehlivě nejen
vnitřní město, ale také 4. městský obvod
včetně jeho okrajových částí, jak dokládá
obrázek z webu Českého telekomunikačního úřadu, včetně Červeného Hrádku, který
se již do výřezu z mapy nevešel.
Televizní multiplex č. 4 pokrývá kvalitně
celý obvod Plzeň 4 včetně jeho okrajových
částí. Vysílá v něm dceřiná stanice Novy
Fanda, TV Pohoda a program ČT a Novy
ve vysokém (HD) rozlišení. Česká televize
sem patrně umístí i chystaný dětský a regionální program. Zdroj: http://dtv.ctu.cz.

Signál tohoto multiplexu na kanálu č. 56 by
měly zachytit již stávající venkovní antény,
přestože jsou v doubraveckých sídlištích
primárně namířeny na vysílač Krašov. Na
mnoha místech jde totiž o obdobný směr.
Účastníci společných televizních antén
v bytových domech
tento signál zachytí
tehdy, až jim ho do
rozvodu pustí jejich
domovní samosprávy (obvykle doplněním kanálového
zesilovače).
Čtvrtý
multiplex
obsahuje
především nový program
Fanda z novácké
produkce, dále TV
Pohoda, hlavní program ČT a Novy ve

vysokém (HD) rozlišení. Česká televize
také uvažuje, že sem umístí připravovanou
dětskou a výhledově také regionalizovanou stanici.
Pavel Netolický, zastupitel ODS

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,

v dnešním zamyšlení se vrátím k akci „Vařečka rytíře
Žumbery“, která se konala na louce u sv. Jiří v polovině
září. Když za námi pořádající agentura přišla s nápadem
uspořádat soutěžní přehlídku českých jídel, byli jsme
trošku zaskočeni. Postupem času jsme však začali nabývat přesvědčení, že by to mohlo být zajímavé, a protože to bylo něco nového, začalo nás to i lákat. To byly
asi hlavní důvody, proč jsme se rozhodli na zastupitelstvu tuto akci i finančně podpořit. Přesto jsme byli velmi
zvědavi, jak občané tuto v Doubravce netradiční akci přijmou. Situace byla navíc ztížena tím, že Vařečce rytíře
Žumbery „konkurovaly“ takové atraktivní akce, jako fotbal Viktorie se Spartou
a večer Plzeňské ohýnky. Na celou akci jsme se dívali jako na „nultý ročník“
s tím, že pokud bude úspěšná, mohla by vzniknout nová a zajímavá doubravecká tradice. Bylo pro nás velmi příjemným překvapením, že návštěvnost
na této akci byla velmi dobrá. Odhadem pozvání přijalo asi 1500 návštěvníků, kteří ochutnávali jídla sedmi soutěžících restaurací i u dalších stánků
s dobrým jídlem a pitím a vesměs byli velmi spokojeni. Nakonec i jednotná
cena všech jídel 50 korun byla rovněž velmi přijatelná a nabídka 18 druhů
točených piv dala každému možnost ochutnat druhy, které ještě nikdy nepil.
Pro spoustu návštěvníků bylo příjemným překvapením i to, že se podařilo zajistit mobilní velkoplošnou obrazovku, na které běžel přímý přenos z lákavého
fotbalového zápasu se Spartou. Takže návštěvníci ´Vařečky´ nebyli o tento
sportovní zážitek ochuzeni. Myslím si, že se podařilo vytvořit netradiční akci,
na kterou bude určitě dobré navázat příští rok. Věřím, že stejného názoru jste
i vy, kteří jste se na akci přišli podívat a ochutnat tradiční českou kuchyni.
A pokud jste letos nebyli, tak příští rok určitě přijďte, stojí to za to. Pořadatelé
již plánují uspořádání dalšího ročníku Vařečky rytíře Žumbery, a to v sobotu
14. září 2013.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Doubravka, jak ji (možná) neznáte - 1. díl
Blíží se zimní večery, které jsou jako
stvořené pro vzpomínání při otevírání krabic plných fotografií. Možná najdete nečekanou zajímavost
a budete se chtít podělit a oživit nepříliš vzdálenou minulost Doubravky.
V Doubraveckých listech budeme
pravidelně uveřejňovat zajímavé fotografie s krátkým popisem.
Čtenáři tak mohou zavzpomínat na zmizelá místa Doubravky, výletní místa, hospody, kulturní zařízení či společenské
a sportovní události. S nápadem
přišel známý fotograf a patriot
Doubravky Zdeněk Světlík. Rádi
bychom také poděkovali Archivu
města Plzně za poskytnutí několika
fotografií „staré“ Doubravky. Vážení
čtenáři, budeme rádi, když i vy do
naší pravidelné rubriky přispějete.
Své fotografie můžete zaslat v elektronické podobě na adresu doubravecke.listy@centrum.cz,
nebo
osobně doručit na úřad městského
obvodu Plzeň 4 do kanceláře č. 10
Veronice Nové. Fotografie samozřejmě vrátíme. Pokud se sejde dostatek fotografií, nabízí se i možnost
uspořádat výstavu či vydat zajímavou publikaci. Zkuste tedy dnes poprvé uhodnout, kde byly fotografie
pořízeny.
První dvě fotografie jsou ze
17. 6. 1955. Poznáte, kde byly
vyfoceny? Odpověď naleznete
v popisku níže.
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Z jednání Zastupitelstva a Rady
městského obvodu Plzeň 4
Jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 se konalo 20. září 2012. Zastupitelé mj. přijali usnesení, ve kterém
požadují zařazení některých vybraných
investic v Doubravce do jmenného seznamu investic Magistrátu města Plzně. Jedná se zejména o tyto investice: zahájení
rekonstrukce Dlouhé ulice, projektová příprava rekonstrukce Rolnického náměstí
ve Starých Lobzích a projektová příprava
rekonstrukce Partyzánské ulice. Obvod
tak učinil další krok k možné realizaci
těchto investic. Zastupitelé dále schválili v důsledku nové výstavby vznik dvou
nových ulic na území čtvrtého městského obvodu. V Bukovci vznikne ulice Pod
Hřištěm a v Újezdu ulice Rozmarýnová.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí dopis
starosty Michala Chalupného primátorovi
města Plzně Martinu Baxovi se žádostí
o navýšení počtu strážníků městské policie v městském obvodu. Cílem je zvýšení počtu policistů v ulicích a tím i zvýšení
bezpečnosti obyvatel Doubravky.
Od září se uskutečnilo několik jednáních
Rady městského obvodu. Kromě standardních bodů, které se týkají prodejů
a pronájmů pozemků a nebytových prostor radní schválili zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na úklid a údržbu zeleně v městském obvodu. Obvod tak dělá
vše pro to, aby byl i nadále jedním z nejčistších obvodů v Plzni. Více informací na
internetové stránce obvodu.
Mgr. David Zrostlík

Pilsen Kit se opět vyvedl

Na snímku přebírá Cenu starosty dvanáctiletý František Němeček z Kaznějova. Foto Eva Hajšmanová

V pořadí 8. ročník mezinárodního setkání
modelářů v Plzni se uskutečnil těsně před
začátkem školního roku v areálu střelnice
ASS DUKLA – Plzeň-Lobzy. Akci podpořil
mezi jinými i Úřad městského obvodu Plzeň–Doubravka. Na modelářskou soutěž
se vydaly celé rodiny a užily si krásné
prostředí, soutěže, předváděcí akce, pokochaly se plastikovými modely, závodními
vozy a veterány. Naši i zahraniční modeláři předvedli v Lobzích špičkové modely
ve 40 kategoriích. Ty zahrnovaly modely
letadel, bojové techniky, lodí, automobilů,
figur a diorám v různých měřítkách. Vedle
prohlídky si mohli návštěvníci modely a jiný
modelářský materiál také koupit a byl připraven i doprovodný program s ukázkami
stavebních postupů od zkušených modelářů, vedle nich si děti mohly slepit svůj první
model. (der)

Nacházíme se v prostoru křižovatky ulic Ke Sv. Jiří a Masarykova. Budova „Maso uzeniny“ se nacházela na místě dnešního
parku před obchodem MAT, kaplička stála na protější straně
dnešní Masarykovy ulice poblíž vchodu do D-klubu. Budova za
stromem stojí dodnes. Na druhé fotografii je na kapličku pohled
z Masarykovy třídy.
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SLU�BY POD JEDNOU STØECHOU
Správa bytových domù SVJ

Pomìrové rozúètování energií

R
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Vlevo: pomìrový mìøiè tepla Telmetric Plus
Vpravo: pomìrový mìøiè tepla s dálkovým radiovým odeètem Siemeca Walk - By
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V TJ Sokol Červený Hrádek na nudu není čas
kání špekáčků a pracovníci TJ Sokol ČH
ve spolupráci s místními hasiči připravili
dětem opravdu pestré rozloučení s létem.
A chystají také mnoho zajímavých akcí
v dalších měsících, kdy Sokol ČH zahajuje
novou sezónu zábavy.
2.12. 2012 Dětský bál, 26.1. 2013 Hasičský bál, 27.1. 2013 Dětský bál, 23.2. 2013
Maškarní bál, 24.2. 2013 Dětský maškarní
bál.

Loučení s létem se konalo koncem září
v Červeném Hrádku. Na děti všech věkových kategorií čekala spousta her, opé-
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dovou, čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin
ZUMBA s Patrikou Svobodovou.

PRO ŽENY A DÍVKY:
Úterý od 18:30 – 19:30 s Janou Novou aerobní cvičení s hudbou, cvičení s velkými
míči, gumou
Úterý od 9:00 – 10:00, jóga s Lucií Svobo-

Bramboriáda aneb netradiční grilování
do okna. „Grilovali jsme i pěnové cukroví,
které se díky teplu roztály a s tabulkou
čokolády mezi dvěma sušenkami Be-be
vznikl chutný sladký hamburger,“ prozradila učitelka Erika Mádrová. Součástí
akce byla soutěž rodin v házení brambor
na terč. Jako překvapení vytvořily učitelky
velké pexeso z fotografií všech dětí, které
si mohli rodiče s dětmi zahrát během společného odpoledne.
(em)

Již druhý ročník Bramboriády uspořádala
33. mateřská škola v Plzni-Újezdě. Letos
pod názvem Bramboriáda aneb netradiční grilování se konala na hřišti za hasičskou zbrojnicí v Újezdě. Kromě klasických
brambor z popela, které moc chutnaly
s máslem a solí, se grilovaly papírové tácky s nastrouhanými voskovými šupinkami,
které se roztály a vytvořily na kulatém tácku ornamenty. Takto děti s rodiči vytvořili
krásnou závěsnou dekoraci na dveře nebo

ZŠ získala Evropskou jazykovou cenu Label

pro evropské vzdělávací programy. Škola vybudovala jazykovou
laboratoř, jejíž technologické
zázemí umožňuje pořízení hlasových záznamů či videonahrávek. Tyto prostředky následně
využívá při začleňování hlasové
výchovy, komunikačních dovedností, dramatizace a recitace do výuky anglického jazyka.
V rámci projektu navázala 28. ZŠ
spolupráci s partnerskou školou
Na fotografii: Helena Lyerová a Růžena Písková, učitelky angv Polsku, s níž si vyměňovala
ličtiny, Pavla Jedličková, ředitelka 28. ZŠ, Ing. Eva Prokopová,
vedoucí odboru školství Magistrátu města Plzně, a Miroslava
materiály a zkušenosti. Žákům
Chottová z téhož odboru
navíc umožnila rozšířit si znalosti o partnerské škole a zemi
V celorepublikové konkurenci projektů zaměřených na jazykové vzdělávání uspěla prostřednictvím angličtiny při využití portálu
28. základní škola v Rodinné ulici v Doub- eTwinning a internetového nástroje k zaravce. S projektem „Hlasová výchova, re- znamenávání hlasových nahrávek. S ocecitace a dramatizace ve výuce angličtiny něním je spojena finanční odměna 200 tisíc
v kontextu mezinárodní spolupráce“ získa- korun, kterou škola použije na další pokrala Evropskou jazykovou cenu Label, kterou čování projektu, zejména na prohloubení
každoročně vyhlašuje Národní agentura spolupráce se zahraničním partnerem.

Program v D´klubu pro seniory
1.11. O výhodách 3. věku aneb jak je
krásné být šotoušem - účinkuje Eduard
Hrubeš, moderátor, hudebník, scenárista
a režisér
15.11. Konrádyho dudácká muzika
29.11. pořad To je život! - účinkují herečka
Naďa Konvalinková, houslista V. I. Pecháček a zpěvačka a kytaristka Jana Rychterová
13.12. pořad operetních melodií sólistů
DJKT v Plzni

Český červený kříž Plzeň-město
a Rokycany

pořádá v zasedací síni ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň,
cyklus přednášek na téma: Soběstačnost
ve stáří
15.11. 2012 od 16, 00 hod. - Nejčastější
choroby ve stáří
29.11. 2012 od 16, 00 hod. - Právní ochrana seniorů
13.12.2012 od 16, 00 hod. - První pomoc
– ukázky
Vstupné zdarma

Pohádky a hostující divadla,
to je nová sezona v Divadle Alfa

Divadlo Alfa nachystalo v nové sezoně
čtyři premiéry, kromě nich nabídne v průběhu roku dalších šestnáct inscenací ze
svého repertoáru a připravena jsou i pozoruhodná představení hostujících divadel.
V průběhu roku jsou opět připraveny semináře pro učitele i prohlídky zákulisí. Vstupenka na představení slouží návštěvníkům
Divadla Alfa zároveň jako jízdenka MHD při
cestě do divadla a zpět. První premiérou
bude pohádka plná tajemných čar a mámení O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce,
na které se jako autor, režisér i scénograf
podílí Ivan Nesveda. Klasický příběh o boji
dobra a zla, odehrávající se ve výpravném
iluzivním prostoru prostřednictvím netradičních spodových loutek, bude mít premiéru
29. října. „V dalších dvou premiérách Alfa
navazuje na úspěšnou spolupráci s mladým autorským týmem Tomáš Jarkovský
- Jakub Vašíček, který si už připsal ocenění za inscenaci Hamleteen,“ řekl ředitel
Divadla Alfa Tomáš Froyda. „Oba chystané
tituly se připravují v režii kmenového člena Divadla Alfa Tomáše Dvořáka, jehož
poetika soubor proslavila po celém světě.
První inscenace má název Čert tě vem!
a odehrává se jako divadlo na divadle.
Principál Kumpáno předvede veleslavný
spektákl o sedmi smlouvách uzavřených
se samotným ďáblem! Premiéra 10. prosince,“ dodal. Divákům nabízí Alfa nejen
vlastní inscenace, ale také pozoruhodné
počiny českých divadel. „Našim záměrem
je přivést do Plzně tituly, které jsou něčím
výjimečné a které korespondují s naší orientací na mladé publikum,“ vysvětluje ředitel divadla Tomáš Froyda.
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Legenda:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A
B
C
D
E
F
G
H

Vodorovně:

A: kurýr; část obličeje
B: typ vozu zn. Kia; neschopnost vidět
C: klepetáč; kopírovací papír; zvolna; duo
D: alkaloid; ctižádost; střední obránce ve fotbale
E: vroucí; šašek; kód Irska; vrážet rohy
F: ruská řeka; skleněný obal; Izákův syn; egyptský bůh
G: učitel; část molekuly; český herec (Radovan)
H: český zvukař; bůžek lásky; riskující člověk
I: protiklad; mužské jméno; italsky „krásná“; podzemní hrobka
J: svatební tanec; pás ke kimonu; figura; zn. pracího prášku
K: aldehyd; obec na Plzeňsku; stupeň spodní křídy; skladiště
L: horské jezero; filmový záběr; oděvní spona; hod
M: město v Nigérii; kapka; turecký četník; semena
N: bobizační slabika; hvězda souhvězdí Orla; belgický přístav
O: spořádat; Plavecké ostrovy

Svisle:

I
J
K
L
M
N
O
Pomůcka: Alhama, aplit, aristo, emetin, enin, Evur, LTS, Ries, Tofa, Yana

1: drobný zpěvný pták; vojenské kryty
2: nádoba na vaření čaje; ukryté bohatství
3: karetní hra; příslušník řeckokatolické církve; míčová hra
4: kazit; hmyzožravec; oko pouště; staré vztažné zájm.
5: 1. díl tajenky
6: barvivo hroznů; plísniti; soubor map
7: zkr. Smlouvy o dlouhodobém servisování (angl.); španělské lázně;
vyplazovat
8: zn. kečupu; latinská spojka; sibiřský veletok; mužské jméno
9: boty; domácky Orest
10: os. identif. číslo (zkr.); jmelí (zast.); býv. semilský podnik
11: socialista (zast.); nástroj na zatloukání
12: SPZ Bratislava město; planeta; druh pepře; autor Cirkusu Humberto
13: madridský fotbalový klub; severský bůh; košťálová zelenina
14: vyvřelá hornina; irácké přístavní město; prkenný strop; název souhl. „m“
15: 2. díl tajenky; hadí kořen
16: hledisko; hlavonožec; hle
17: hmotnost obalu; žlutohnědá barva; až
18: vojenská hodnost; havajský pozdrav

Tajenka:SERIÁL OSOBNOSTÍ DOUBRAVKY

Obchodní dům Centrum Doubravka v novém

V těchto dnech si návštěvníci obchodního
domu CENTRUM DOUBRAVKA všímají
zásadních změn v tradičním obchodním
centru. „K letošním čtyřicátým narozeninám obchodního domu si nadělíme řadu
zásadních proměn“, sdělila předsedkyně
Západočeského konzumního družstva
Božena Koukolíková. „Byla zkolaudována
první etapa přestavby obchodního domu
Centrum Doubravka.“ Návštěvníci mohou
vidět první změny. Jde o úpravu společných prostor, které jsou nejen praktické
ale i krásné. Především bylo vybudováno podzemní parkoviště, které společně
s dvěma venkovními parkovišti nabídne
dostatek parkovacích míst pro zákazníky. Spojení s prvním i druhým podlažím
zajistí nový prosklený výtah, samozřejmostí budou moderní toalety pro zákazníky. Také povrchy všech podlah prochází
zásadní změnou. Kompletně je zrekon-

struován venkovní přístupový ochoz,
nová je dlažba v atriu i zábradlí na galerii. Plánujeme doplnit atrium o zahradní
výzdobu, odpočinkové zóny pro dospělé
a hrací plochu pro děti“, uvedla předsedkyně družstva. Počítá se s postupnou
revitalizací jednotlivých obchodů, s cílem
kulturnějšího prodeje a rozšíření sortimentu pro zákazníky. První vlaštovkou
je kompletně zrekonstruovaná prodejna
Cross Café a supermarket COOP TIP.
„Chceme držet krok s obchodními centry,
ale jsme ryze český subjekt, který pracuje na principu družstevním a z rozhodnutí
členské základny pravidelně většinu zisku
reinvestuje zpět do svých prodejen, kterých máme na území Plzeňského kraje
téměř 90. Nemáme tedy snadné postavení, a proto doufáme, že doubravečtí nás
svým zájmem budou i nadále podporovat,“ vyjádřila přání Božena Koukolíková.

Vizualizace

J.Skupa a J. Trnka očima studentů

Gymnázium Plzeň připravilo ve spolupráci
s Divadlem Alfa a Muzeem loutek v Plzni
výstavu ke 100. výročí narození Jiřího Trnky a k 120. výročí narození Josefa Skupy
nazvanou J. Skupa a J. Trnka - učitel a žák
na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí.
Díla studentů jsou inspirovaná dvěma mimořádnými představiteli českého loutkářství, kteří se na tehdejší reálce, dnes gymnáziu, sešli jako učitel a žák ve dvacátých
letech minulého století. Výstava potrvá do
31. 12. 2012. (red)

Linka telefonické krizové pomoci

Linka důvěry a psychologické pomoci
v Plzni je krizová anonymní služba telefonické krizové pomoci. Je poskytována na
číslech 377 462 312 nebo 605 965 822,
funguje pro celou populaci, pro všechny
Ti, kteří mohou telefonovat. Tak pomáhala
nonstop přesně na den 16. let. Od února
letošního roku byl zřizovatel – Epoché nucen omezit provoz a linka důvěry poskytovala své služby uživatelům a zájemcům od
10 do 22 hodin. Situace se ovšem změnila
a díky dofinancování služby z MPSV bylo
možné ke konci září opět obnovit nonstop
provoz Linky důvěry., zatím jen do konce
roku 2012.
Úkolem Linky důvěry a psychologické pomoci není jen pomáhat lidem v krizi, ale
také poskytovat informace a základní poradenství pro veřejnost, spolupracující
odborníky, pro úřady a instituce. Jedná se
o službu nízkoprahovou a anonymní, což
může být pro uživatele zásadní věc. Telefonická krizová pomoc spolupracuje také
s tísňovou linkou 112.
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Plzeňské čtvrti Doubravka

Ve 14. a 15. století obklopoval Plzeň řetězec drobných tvrzí. V blízkosti dnešní
Doubravky to byl Hrádek, později Hrádek
u sv. Jiří či Pecihrádek. Tvrz Doubravka
byla spíš opevněným dvorem. První zpráva o Doubravce je z roku 1338, kdy měšťan Konrád z Dobřan na tomto statku při
zakládání špitálu Máří Magdalény (dnes
U Zvonu) odkázal k jeho výživě roční plat
dvě kopy grošů. Od té doby se té části

majetku, z něhož šel jmenovaný užitek,
říkalo Špitálský les. Pojmenování Doubravka zapadá do okolní oblasti osad, které
mají jméno po porostu (Bukovec, Chrást)
a podle založení (Újezd). Ze starší doby
není o Doubravce mnoho zpráv. Opevněný Dvorec se dvěma usedlostmi. Roku
1601 si tu jakýsi Jan z Doubravky koupil
od města dědinu, kde si postavil chalupu. Doubravka dala také jméno plzeňské

erbovní rodině, z níž nejvýznamnější byl
Jan Skála z Doubravky (polatinštěle Dubravius), diplomat a olomoucký biskup. Na
hřbitově kolem kostela sv. Jiří je podle pověsti pochován Jan Sladký Kozina, popravený na šibenici roku 1695. Jeho tělo viselo přes rok na šibenici, pak jej doubravečtí
sedláci sejmuli a tajně pochovali.

Doubravka očima osobností

Vážení čtenáři, dnes startuje nový seriál, který představuje plzeňskou městskou čtvrť Doubravka očima osobností této významné
městské části Plzně, rodáků, starousedlíků a těch, kteří s ní spojili svůj život. Dáváme tím zároveň prostor vám, našim čtenářům,
abyste nám napsali své tipy či náměty na zajímavou osobnost spjatou s touto zajímavou městskou části Plzně.
Mezi ty, kterým Doubravka učarovala, patří nejstarší plzeňský diskžokej Petr Březina, s kterým jsme si povídali.

Jsem patriot a Doubravku mám rád
Bydlím kousek od kostelíku u sv. Jiří
a mám to tu moc rád. Když vyhlédnu
z okna, vidím přírodu, není tu žádný velký
provoz, pohoda, klid. Na rozdíl od jiných
městských lokalit jsme trošku dál od klasických sídlišť. Byt jsem stavěl svépomocí, dva roky jsem ho budoval, vždycky po
práci jsem šel na další směnu...
Máte tu nějaký svůj zamilovaný kout?
Je pravda, že nejsem příliš náruživý sportovec a spíš než chodit pěšky jezdím
autem. Lékaři mi samozřejmě doporučili
vzhledem k věku a zdravotnímu stavu,
pohyb, ale mně už se moc nechce hýbat.
I když před nějakou dobou jsem si pořídil
rotoped, ale přiznám se, že mne to nebavilo. Koupil jsem si i kolo a párkrát jsem
vyrazil na Lopatárnu, ale to také nemělo
dlouhé trvání. Občas mne to chytne, že
začnu sportovat, ale přiznávám, že jsem
lenoch línej...
Co vás v obvodu nejvíc štve?
No občas mě něco naštve a asi nejvíc
jsem naštvaný kvůli parkování. Když je
u sv. Jiří nějaká akce, to nám řidiči parkují
před barákem a nemáte šanci s autem
vyjet. Lidi by nejraději zajeli autem až pod
kolotoče. Přivítal bych v těchto místech
nějaké větší parkoviště, ale všechno je
o penězích.
Prozraďte, kdo tvoří vaše domácí zázemí?
S manželkou jsme už pětatřicet let a
máme dva kluky 30 a 32 let. Kluci už s
námi nebydlí, ale scházíme se.

Diskžokej Petr Březina

Jak se změnila Doubravka od doby,
kdy jste se sem nastěhoval?
My jsme stavěli doslova na zelené louce.
Původně tu byla zahrádkářská kolonie,
pár přízemních domků a nic jiného, otevřený prostor. A co se změnilo? Třeba to,
že dnes už nevidíme na Chlum, protože
tam stojí domy, a změnily se trošku i vztahy. Víte, když máte partu lidí, která chodí
dva roky, den co den na stavbu, tak jste
kamarádi. Nicméně roky přibývají, někdo
se odstěhoval, někteří zemřeli, nebo vyměnili byt za domek u Plzně apod. To je
život a těch starousedlíků je tu už pomálu.
Ale já jsem už patriot. V Doubravce jsem
se sice nenarodil, ale mám ji rád.
Zeptám se na vaši profesi. Jaké byly
počátky diskoték v Plzni?
Pořádnou dobu zabrala příprava vzhledu
účastníků diskoték. Gel na vlasy nahrazovala cukrová voda, a kdo měl od tety
z Německa adidasky, ten v nich nechodil

Plzeň má i letos své ikony

I letos volili Plzeňané pozitivní vzory pro veřejnost, své ikony. Ve třetím
ročníku ankety Plzeňské
ikony, tentokrát s podtitulem „Inovátoři, průkopníci a podnikatelé“, hledala
Plzeň podnikavé dobrodruhy, hrdiny a vynálezce současnosti, kteří se
vydali se po neznámých
stezkách, překonali nebezpečí, rizika i překážky. Veřejnost nominovala

Plzeňská ikona Karel Makoň

přes 50 lidí. Třináct z nich
porota vybrala, mezi nimi
také Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů
Plzeň. „Společnost takové lidi potřebuje. Pro náš
malý stát je jediná cesta
dělat věci jinak, jenom tak
se můžeme prosadit,“ prohlásil ředitel městské společnosti Plzeň 2015 Tomáš
Froyda. Fotografie pořídil
přední český fotograf Herbert Slavík.

běhat, ale chlubil se v nich na diskotéce.
Největší plzeňskou diskotékou byl v 70. až
80. letech Sport u zimního stadionu. Další
podniky, kde se v té době dělávaly pravidelné diskotéky, byla třeba vinárna OD
Centrum v Doubravce, neboli Céčko. Diskotéky bývaly v malém sále Besedy, v Dominiku, pravidelně se hrálo v Radyňském
sklípku „V Kufru“. Hrávalo se i ve FANCY
(bývalé kino Leningrad v Doubravce).
Jsou dnešní návštěvníci diskoték náročnější?
Díky změnám po revoluci se otevřely možnosti přístupu k zahraniční hudební produkci a mezi se mladými vymezily různé žánrové skupiny. Někdo poslouchá disco, house, trance, hip-hop, rap,
drum’n’bass. Také rockeři se vyprofilovali a k rockovým klasikům přibyli třeba ti, co
chtějí různé odnože metalu. (ol)
VIZITKA
Petr Březina je nejstarším aktivním dj.
v Plzni. Diskotéky dělá od roku 1970.
Narodil se 11. 5. 1948, absolvoval SPŠ
strojnickou. Byl redaktorem podnikového rozhlasu v plzeňské „Škodovce“.
V roce 1970 začal dělat diskotéky jako
vedlejší uměleckou činnost a od roku
1989 je diskžokejem „na volné noze“.
Jedny z jeho prvních produkcí zněly,
jak říká on sám, na Českém venkově.
Pak přišly přehrávky v Klubu mládeže
Dominik a první pravidelné diskotéky
v M klubu ve Starém Plzenci. Byl moderátorem prvního soukromého rádia
v Plzni. Jako diskžokej inspiroval, motivoval a ovlivnil během svého života
spoustu lidí nejen z Plzně. Vlastní Živnostenský list pro činnost diskžokeje.

SOUTĚŽ

Soutěžte s námi o vzpomínkovou knihu
Petra Březiny nazvanou Vzpomínky diskotékového dědka.
Otázka: Ve kterém roce se objevil Petr
Březina poprvé za mixážním pultem?.
Odpovědi posílejte na adresu redakce
a nezapomeňte uvést Dobravecké listy
– soutěž.
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První ročník festivalu českého jídla s lákavým názvem Vařečka rytíře Žumbery se
v příjemné atmosféře uskutečnil v polovině
září na louce u sv. Jiří v Plzni-Doubravce
za podpory městského obvodu Plzeň 4,
Plzeňské teplárenské a dalších sponzorů.
Pozvání přijali i významné osobnosti Plzně
a Plzeňského kraje. První ročník dobrého
jídla, pití a skvělé gurmánské podívané se
konal pod širým nebem a organizátoři se
řídili krédem dosáhnout co nejintenzivnějšího kulinářského prožitku náležitým propojením chutí. Zúčastněné restaurace, a bylo
jich rovných sedm, měly za úkol připravit
nejlépe české menu z tradičních ingrediencí a podle českých receptur. Návštěvník
mohl ochutnávat, restaurace měly navařeno

Vařečka rytíře Žumbery
a spokojenost zhruba 1500 návštěvníků
byla zřejmá. Prvního ročníku festivalu se
zúčastnili kuchaři plzeňských restaurací.
Kuchařské čarování s rybami předvedl kulinářský odborník Petr Stupka, šéfkuchař
restauraci PIJEZPI připravil tři recepty vybrané v soutěži o Vařečku starosty MO 4
a spolu se starostou Michalem Chalupným
přímo na pódiu připravil originální pivní pomazánku šéfkuchař restaurace Purkmistr
Václav Pach. V hlavní soutěži vybírali nejchutnější jídlo návštěvníci akce a rozdíly
v hlasování byly těsné. Zvítězila „Kachna,
co sežrala kuře´, originální jídlo ze stejnojmenné restaurace ŽUMBERA.
Návštěvníci chválili i ostatní pokrmy. Třeba krkovičku pečenou na červeném pivě

s majoránkou z restaurace ÉČKO, řemeslnická žebra se sladovou krustou a medem z restaurace ŘEMENDA, kachní prso
na pomerančové omáčce s brusinkami ze
STAROBOLEVECKÉ HOSPŮDKY, balounův špalek zabalený ve špeku z restaurace
ŠVEJK restaurant TIVOLI, hovězí vařené
maso s houbovou omáčkou z restaurace
hotelu CONTINENTAL nebo vepřové koleno po farmářsku od GASTRO Pavlis. Na
´vařečce´ se hodovalo nejen dobrému jídlu
a pivu, ale vystoupila zde i řada umělců, například nestárnoucí Petra Černocká, Zdeněk
Izer, skupina Semtext a další. První ročník
Žumberovy vařečky se vyvedl a má našlápnuto na hezkou tradici. Další ročník chystají
organizátoři na sobotu 14. září 2013.

Na ´Vařečce´ chutnalo primátorovi města Plzně
Martinu Baxovi (uprostřed) i starostovi MO Plzeň 4
Michalu Chalupnému (vpravo). Vlevo moderátor akce
Jonáš Novotný

Vítěznou vařečku si ze soutěže odnesl pokrm Žumberská kachna, co sežrala kuře, lahůdka připravená šéfkuchařem Zdeňkem Dolejším z plzeňské restaurace U Žumbery. Na snímku šéfkuchař restaurace Žumbera
Zdeněk Dolejší (druhý zleva)

Potlesk na veřejné scéně si odnesl i pokrm Balounův
špalíček z plzeňské Švejk restaurace Tivoli. Na snímku
šéfkuchař Ivo Růžička

Zpěvačce Petře Černocké se na Vařečce rytíře Žumbery líbilo a ochutnala řadu specialit mezi kterými ji zaujal Balounův špalíček zabalený ve špeku s kedlubnovým zelím a trojjediným knedlíkem z restaurace Švejk
restaurant Tivoli

Soutěž
o nejlepší recept

Kuchařské čarování s rybami předvedl kulinářský
odborník Petr Stupka

Cenu starosty ÚMO Plzeň 4 Michala Chalupného, za pokrm, který je inspirován tradičním českým
receptem, si odnesla Miroslava
Štěpánová. Připravila švestkovou
omáčku s hovězím masem a opečenými škubánky.

Vařečku podpořilo UMO Plzeň 4. Na snímku zleva místostarosta Zdeněk Mádr a starosta Michal Chalupný s moderátorem Jonášem Novotným
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