
Nové dopravní vozidlo Renault Midlum pře-
vzali v závěru loňského roku členové jednot-
ky dobrovolných hasičů Doubravka. Klíčky 
od vozu slavnostně předal primátor města 
Plzně Martin Baxa  do rukou starosty měst-
ského obvodního úřadu v Doubravce Micha-

lu Chalupnému. Ten předal vůz novým uži-
vatelům. „I když to někdy vypadalo, že jsme 
na vás zapomněli, opak je pravdou,“ přiznal 
starosta Chalupný. „Jsem rád, že ve spolu-
práci s městem se nám podařilo předat vám 
zbrusu nový vůz a mohu vám slíbit,  že se 
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Folklorní soubor Plzeňáček pracuje od roku 
1996 při Základní umělecké škole Bed-
řicha Smetany v Plzni. V současnosti má 
tato lidová muzika téměř 40 členů ve věku 
od čtyř do dvaadvaceti let a soubor tak hraje 
ve dvou skupinách jako Velký a Malý Plzeňá-
ček. Vedoucími souboru jsou Olga Hráchová 
a Jan Rezek, písně (převážně z jihozápadních 
Čech) upravují členové Vojtěch Frank a On-
dřej Hrách. V písničkách Plzeňáčku můžete 
slyšet typické lidové nástroje jako dudy, fan-
frnoch a vozembouch. Soubor navštívil již 
řadu zemí, Německo, Švýcarsko, Itálii, Litvu, 
Slovensko či Rakousko. Natáčel v Českém 
rozhlase Plzeň i v České televizi v Praze, zís-
kal různá ocenění na soutěžích a před šesti 
lety natočil své první CD. Je  nositelem ceny 
„Anděl roku“, kterou jim předal primátor 
Plzně Martin Baxa za pomoc potřebným. 
V závěru loňského roku vydal soubor nové 
CD nazvané „Marjánko, pojď na půdu“. První 
vystoupení 17. 2. v Měšťanské besedě. 

Hasiči dostali nový vůz

Marjánko, pojď na půdu

Foto Eva Hajšmanová

(oh)

(ol)

budeme dál snažit vaši techniku vylepšo-
vat a doplňovat,“ dodal Chalupný. Primátor 
popřál hasičům co nejméně zásahů a vždy 
šťastný návrat na základnu. Nový vůz je za-
řazen jako vozidlo základní výbavy a jeho 
osádku tvoří šest hasičů. Vybavení automo-
bilu je uzpůsobeno pro práci dobrovolných 
hasičů, to znamená pro zásah v nejbližším 
okolí, při povodních, přívalových deštích 
a dalších živelných pohromách. Samozřejmě 
bude sloužit pro potřeby občanům obvodu 
a města Plzně. Nový automobil je vybaven 
nadstandardně motorovými a elektrickými 
čerpadly, motorovými pilami a stanem pro 
nouzové přežití. Vozidlo zaplatilo město 
Plzeň a na jeho vybavení se spolu s Magist-
rátem města Plzně podílel i městský obvod 
Doubravka.  
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Zkvalitnění tranzitu z Prahy na Karlovy Vary 
nebo Most a propojení velkých čtvrtí Lo-
chotín a Doubravka umožní nový 124 me-
trů dlouhý most v Jateční ulici v Plzni s 1,1  
kilometru navazujících komunikací. Stavba 
za 264 milionů korun bez DPH začala v zá-
věru loňského roku. V místě je provizorní 
most přes Berounku, který se svým úzkým 
profilem patří k místům s největšími do-
pravními problémy v Plzni. Navíc provizorní 
stav trval velmi dlouho. Po novém mostě 
přejedou první vozidla v červnu 2014. Zre-
konstruovaná silnice a nový most zachytí 
významný podíl tranzitní dopravy. Stejně 
významné je propojení dvou velkých čtvrtí 
Doubravka a Severní Předměstí a napojení 
na silnice do Zruče a Chrástu. Velký význam 

bude mít nová komunikace i pro MHD. Vede 
tudy autobusová linka číslo 30, která denně 
přepraví téměř 7 000 lidí. Rekonstruovaná 
vozovka o délce 450 metrů naváže na opra-
venou křižovatku Jateční–Chrástecká a po-
vede areálem opuštěné čistírny odpadních 
vod. Na ni naváže 627 metrů dlouhá přelož-
ka a nový most. Půjde o první etapu silnice 
Plaská–Na Roudné–Chrástecká, tedy měst-
ského okruhu spojujícího Bolevec, Doubrav-
ku a Světovar. Územní rozhodnutí na další 
etapu bude v polovině roku 2013 a okamžitě 
se začne pracovat na projektu pro stavební 
povolení. Současně se stavbou nového mos-
tu se opraví původní Masarykův most z roku 
1922, který bude sloužit pěším a cyklistům. 
V roce 1997 byl prohlášen za nemovitou 

Souběžná ul. pondělí 14 – 18 hod.

Mezi Podjezdy pondělí 14 – 18 hod.

Zábělá pondělí 14 – 18 hod.

Na Kovárně čtvrtek 14 – 18 hod.

Č. Hrádek čtvrtek 14 – 18 hod.

Svatojirská pondělí 14 – 18 hod.

Mezi Podjezdy pondělí 14 – 18 hod.

Lesní pondělí 14 – 18 hod.

Nad Úslavou čtvrtek 14 – 18 hod.

Č. Hrádek čtvrtek 14 – 18 hod.

Chlumek  čtvrtek 14 – 18 hod.

V roce 2013 budou na stanovištích Souběž-
ná ul., Na Kovárně, Nad Úslavou, Svatojirská, 
Lesní, Mezi Podjezdy, Č. Hrádek a Zábělá při-
stavovány kontejnery na biologický odpad 
(větve, tráva, listí apod.). Informace o pro-
vozu kontejnerů na biologicky rozložitelný 
odpad poskytuje ÚMO Plzeň 4, odbor ŽP, 
tel. č. 378 036 683.Termín zahájení svozů 
se přizpůsobuje klimatickým podmínkám 
(v zimním období by vytíženost svozů byla 
minimální) a zatím není stanoven. V minu-
lých letech jsme svozy spouštěli v rozmezí 
konce února a poloviny března a letos by to 
nemělo být jinak. Před zahájením je harmo-
nogram na webu aktualit a fyzicky je vyvě-
šen na nástěnkách po obvodě.

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4 
schválilo Zásady pro poskytování finančních 
příspěvků z rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013. 
Finanční příspěvky se poskytují spolkům, 
společnostem, klubům a jiným občanským 
sdružením registrovaných MV ČR, dále pak 
dalším fyzickým a právnickým osobám, círk-
vím a náboženským společnostem, nadacím 

POZOR, na podání žádosti zbývá už jen několik dní!

Každý sudý týden stanoviště:

V září a říjnu bude kontejner přistavován 
každý lichý týden ve čtvrtek od 14 – 18 hod. 
do ulice Levandulová.

Každý lichý týden stanoviště:
TERMÍNY SVOZU 
BIOODPADU V ROCE 2013

a nadačním fondům. Finanční příspěvek se 
poskytuje na základě předložené žádosti, 
kterou musí žadatel podat nejpozději k po-
slednímu pracovnímu dni v měsíci únoru 
tohoto roku. Následně dojde k projednání 
jednotlivých žádostí v příslušných orgánech 
MO Plzeň 4 a k přidělení finančních příspěv-
ků Zastupitelstvem MO Plzeň 4. Finanční 

příspěvky je možné čerpat na kulturní, spor-
tovní a jinou nevýdělečnou činnost (např. 
sociální, zdravotní, prevence kriminality), 
na provoz, opravy a údržbu nemovitostí 
ve správě žadatele atp. Veškeré potřebné in-
formace naleznete na webových stránkách 
našeho úřadu (umo4.plzen.eu).

Mgr. David Zrostlík, místostarosta MO Plzeň 4

Stavba mostu začala kácením stromů
kulturní památku a už několik let je jako 
technicky nezpůsobilý vyřazen ze silničního 
provozu. Podle šéfa krajské správy silnic Sta-
nislava Lišky stavba už začala překládkou sítí, 
kácením zeleně a demolicí objektů staré čis-
tírny. Most bude deset metrů nad hladinou 
a odolá tak i velké vodě. (der)

Foto Eva Hajšmanová

Veletrh nápadů 
v Poslanecké sněmovně

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. 

Fotbalový klub SK SENCO Doubravka při-
pravuje od dubna projekt pravidelné vše 
sportovní  přípravy pro děti ve věku od čtyř 
do šesti let. Po jeho skončení se děti mohou 
stát členy místního fotbalového klubu, po-
případě dalších klubů věnujících se sportu.  
Informace, Pavel Pomp 606 646 092, mail 
ppomp@seznam.cz.

Příležitost pro nejmenší
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Ve dnech 11. a 12. ledna tohoto roku proběh-
lo na území města Plzně místní referendum 
k otázce zabránění výstavby obchodního 
zařízení na místě po bývalém Domu kultury. 
Jednalo se o první akci svého druhu v historii 
města. V každém větším městském obvodě 
zajišťovala konání místního referenda jedna 
místní komise a desítky komisí okrskových. 
Na území 4. obvodu si tak referendum od-
pracovalo zhruba 130 lidí ve 25 okrscích. 
Okrskové komise navštívilo přes osm a půl 
tisíce voličů, což představuje 43 % dospě-
lé populace, kteří  v plebiscitu odpovídali 
na otázku, zda souhlasí s tím, aby město bez-
odkladně podniklo veškeré kroky v samo-
statné působnosti, aby nemohlo dojít k vý-
stavbě obchodního zařízení na místě Domu 
kultury Inwest. Zákon pro platnost místního 
referenda požaduje účast alespoň 35 %. 
Všem sčítacím komisařům a zapisovatelům 
je třeba touto cestou poděkovat za dobrou 
spolupráci.

Jak hlasovali Doubravečtí 
a město Plzeň v referendu První výročí svého působení má za sebou 

trenérské Duo 4 gym. Pořádá cvičení pro 
děti i dospělé. Cvičení dětí vede Petra Fráso-
vá, sportovní gymnastka, několikanásobná 
medailistka z mezinárodních pohárových 
soutěží a mistrovství ČR, a Petr Klikoš, býva-
lý reprezentant ČR v zápase řecko-římském, 
účastník MS, ME a mnohonásobný mistr ČR. 
Trenérské Duo 4 gym (4 = koordinace, rych-
lost, síla, vytrvalost). Právě jejich rozvoji se 
tréninky věnují. „Současné děti se málo vě-
nují sportu,“ říká Petra. „Bohužel děti, které 
mají ve školách tělocvik, neumí mnohdy ani 
kotoul. Proto jsme vymysleli projekt Zpátky 
do tělocvičny. Cílem je vést děti a mládež 
ke sportu, vzbudit u nich kladný vztah k pra-
videlnému cvičení, všestranně rozvíjet pohy-
bové dovednosti a tím zajistit jejich optimál-
ní duševní a tělesný vývoj, upevňovat zdraví 
a posilovat koncentraci, vůli a týmového du-
cha. V rámci tohoto projektu jsme ve Sport 
Palace Doubravka otevřeli sportovní pří-
pravku pro děti od 4 do 6 let,“ dodala Petra. 
Zahájili i cvičení pro děti od 3 let a dnes mají 
téměř 60 dětí.

Zpátky do tělocvičny

Patnáct let laskavé péče
Hospic sv. Lazara v Plzni poskytuje zdravotní 
péči pacientům v poslední fázi onemocnění. 
Snaží se  klientovi výrazně ulevit od potíží, 
které mu nemoc přináší. Za 15 let každoden-
ního provozu 24 hodin denně poskytl péči 
více než 2 500 pacientům  Plzně a Plzeňské-
ho kraje. Poskytuje i  krátkodobé pobyty pro 
pacienty v domácí péči. Pobyt zde není jen 
o lékařských vizitách a ošetřovatelské péči. 
Spolupracují s Pomocnými tlapkami na ca-
nisterapii, slaví významná životní jubilea 
pacientů, malují, zpívají a vyráží s pacien-
ty i mimo hospic. Všechny aktivity realizují 
i díky podpoře dobrovolníků. Další informa-
ce na stránkách www.hsl.cz. 

Zvony jsou hlasem srdce každého kostela. 
Plzeň mělo na věži kostela sv. Bartoloměje 
po staletí soubor zvonů, hlas největšího „Bár-
ty“ byl slyšet do daleka. Nejstarší zmínka je 
z roku 1411, kdy se začalo zvonit zvonem Vo-
rel. O zvony město několikrát přišlo, nejzná-
mější pohromou je požár věže v roce 1835, 
kdy se rozlily ve výhni ohně. Opět byly po-
řízeny v rozpětí tří let. V letech 1917 a znovu 
v roce 1941 padly za oběť válce a byla z nich 

ulita děla. Plzeňské biskupství a farnost u ka-
tedrály sv. Bartoloměje spolu se společností 
Cross Cafe a arch. Janem Soukupem založili 
„Výbor pro pořízení zvonů“ a iniciovali sbír-
ku. Dárci, kteří věnují přes 10 000 korun, 
obdrží certifikát a jejich jméno bude odli-
to na plášti zvonu. Proto musí uvést jméno 
s adresou na platbě. Více na www.zijinak.cz/
zvony. 

Za výbor  Ing. arch. Jan Soukup

Sbírka pro zvony na katedrále sv. Bartoloměje

Slovo 
místostarosty

Vítání nových občánků na radnici 

Pavel Netolický
zastupitel ODS

Vítání občánků se již stalo v plzeňské městské části Doubravka tradicí. Letos poprvé se konalo 
v zasedací síni městského obvodu  v závěru ledna. Děti dostaly od MO4 dětské album. Místosta-
rosta MO 4 Zdeněk Mádr uvítal do života  26 nejmladších občánků Doubravky a popřál jim hodně 
zdraví a štěstí v životě. 

Vážení spoluobčané,
 máme v plném proudu 

rok 2013 a  věřím, že 
vstup do nového roku 
byl pro Vás pro všech-
ny úspěšný. Pro nás 
na doubravecké rad-
nici již běží standardní 
pracovní tempo s tím, 
že navíc nad běžné 
úkoly řešíme mimo 

jiné jeden problém, který jsme neočekávali, a po-
měrně značně nám zkomplikoval práci v péči 
o čistotu obvodu. Loni jsme pravidelný úklid části 
Doubravky řešili využitím práce osob, které byly 
dlouhodobě nezaměstnané formou výkonu tzv. 
veřejné služby. Práce byly pro úřad vykonávány 
bezplatně, pracovníci dostávali od úřadu  pouze 
pracovní a ochranné pomůcky. Veřejnou službu 
loni v listopadu zrušil Ústavní soud, čímž jsme 
se ze dne na den ocitli v situaci, že jsme neměli 
pokrytý úklid části Doubravky. Proto jsme se roz-
hodli  připravit návrh na  zřízení pracovních míst 
na veřejně prospěšné práce. Věřím, že připravo-
vaná změna by mohla pomoci při kvalitě úklidu 
části Doubravky a nejen to. Jedná se o pracovní 
příležitosti, které vytváří obec nebo zaměstnava-
tel na základě písemné dohody s Úřadem práce 
ke krátkodobému umístění uchazečů o zaměst-
nání. Mělo by se jednat o zhruba pět pracovníků 
z řad nezaměstnaných, kteří by se stali zaměst-
nanci našeho úřadu a prováděli by úklid svěře-
ných částí obvodu. Od tohoto řešení očekáváme 
nejen to, že bychom nabídli práci dlouhodobě 
nezaměstnaným, ale výhodu spatřujeme i v oče-
kávané větší operativnosti při odstraňování drob-
ných černých skládek apod. Pokud bude připra-
vované řešení schváleno v příslušných orgánech 
našeho obvodu, mohli bychom nové pracovníky, 
zaměstnance našeho úřadu,  přijmout již v břez-
nu.  Pokud si tito pracovníci budou nabídnuté 
práce vážit a budou pracovat kvalitně, byla by 
celá připravovaná změna úspěšná.

Ing. Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO4 Plzeň

Foto Eva Hajšmanová
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Umění napodobit známého zpěváka či zpěvačku předváděly děti ze školní družiny 14. ZŠ. V dru-
žinovém kole Talentmánie se ve dvou kategoriích utkalo 28 soutěžících od 1. do 5. třídy. Vítězem 
kategorie 1. až 3. tříd se stalo dívčí duo Kačka Chocholatá a Karolína Beránková. Druhé místo 
získala Kačka Beňová a Kristýna Petrušová. Třetí byli Dalibor Vaculík a Ondra Votlučka. V kategorii 
4. a 5.tříd si prvenství vybojovaly Eliška Kmochová a Aneta Rosičová. Eliška Šnajdrová a Natka Ko-
randová si s písničkou z pohádky Kouzla králů došly pro druhé místo. Třetí příčka patřila  rockerovi 
Tomáši Růžičkovi. 

(svo)

V družině hledali talenty

SERIÁL - 3. DÍL
Vážení čtenáři, pokud jste si již zvykli na náš seriál o netradičních pohledech na plzeň-
skou čtvrť Doubravka, zkuste i tentokrát hádat, odkud je tenhle. Poznáte, kde byla fo-
tografie pořízena?

Správná odpověď: Na této fotografii můžete vidět pohled na dnešní Husův park v pozadí se sochou mistra Jana Husa. Snímek je 
z třicátých let.

Doubravka, jak ji (možná) neznáte

KRÁTCE:

Nová sezona plzeňských modelářů začíná 
únorovou akcí KITFEST ve Stodě. Na ní řada 
tvůrců představí nové výtvory. Loňskou se-
zonu modelářů uzavřela prosincová výstava 
a soutěž plastikových modelů letadel a bojo-
vé techniky Convention 2012 v D klubu. Nej-
víc je zaujaly takzvané diorámy, ucelené výje-
vy z bitev nebo jiného vojenského prostředí. 

Modeláři startují sezonu

Zoo byla úspěšná

Přihlaste se do soutěže JuniorErb

Trhy jinak

V loňském roce přišlo do Zoo Plzeň celkem 
422. 939 návštěvníků. Jde o 4. nejúspěšněj-
ší rok v historii Zoo a Botanické zahrady. 
Rok byl zakončen i díky počasí historicky 
nejnavští venějším prosincem. Do Zoo zaví-
talo přes 11 tisíc návštěvníků.

Útvar koncepce a rozvoje Magistrátu měs-
ta Plzně zpracoval pravidla pro umístění 
a vzhled trhových stánků na náměstí Repub-
liky. Jsou stanovena tak, aby vzhledem k ex-
ponované poloze v historickém jádru města 
stánky nepůsobily rušivě a kultura prodeje 
odpovídala významu daného místa. 

Mladí do 18 let se mohou do 17. února 2013 
hlásit do soutěže Junior Erb 2013 pořádané 
Plzeňským kraje ve spolupráci se Sdruže-
ním Český zavináč. Soutěž je určena těm, 
kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu 
webových stránek spojených s určitou obcí, 
městem, městskou částí, regionem. Hlaste 
se na www.juniorinternet.cz/souteze.

Linka č. 28 bude odkloněna z Mohylo-
vé a Masarykovy ulice obousměrně do 

Staniční (ve směru do Bukovce), respektive 
Dílenské ulice (ve směru z Bukovce) a Záběl-
ské ulice. Zastávky „IV. poliklinika“ a „Mohylo-
vá“ budou pro linku č. 28 zrušeny bez náhra-
dy. „Zastávky „Habrmannovo nám.“ budou 
pro linku č. 28 přeloženy do Zábělské ulice 
do prostoru křižovatky s ulicí Pod Chlumem.

!!!   Omezení provozu linek 
č. 28 a 30 v Doubravce    !!!

Linka č. 30 bude odkloněna z Mohy-
lové a Masarykovy ulice obousměrně 

do Staniční a Těšínské ulice. Zastávky „IV. po-
liklinika“ a „Mohylová“ budou pro linku č. 30 
přeloženy do Staniční ulice, cca 50 metrů 
za (před) křižovatku s Mohylovou ulicí. Za-
stávky „Ul. Družby“ budou pro linku č. 30 
přeloženy do Staniční ulice do prostoru 
u nemocnice U Svatého Jiří.
Rozsah provozu obou linek se nemění.

28

30

Z důvodu uzavírky Mohylové ulice od 10. 1. 2013 
do cca 31. 5. 2013 dojde k úpravě tras a zastávek 
linek č. 28 a 30 v Doubravce.

Získali jsme informace k minulému obrázku, který kreslila Věra Voříšková, rozená Hájková. 
Byl z roku 1940 a v té době bylo autorce 13 let.

Převzato z archivu města Plzně
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Jaký vztah máte k Divadlu Pluto? 
Především skvělá parta vynikajících lidí, kteří 
umí rozdávat smích, radost, veselou náladu. 
Ať přijdete na jakoukoliv jejich hru, vždycky 
odcházíte domů rozjasněni a potěšeni. 
Takových souborů, jako je Pluto, je stále 
málo, a proto bychom si je měli hýčkat a sna-
žit se, aby se o jejich umění pohladit duši člo-
věka ničeného dnešní dobou dozvědělo co 
nejvíc lidí. 

Loni v létě jste dotočil novou komedii 
BABOVŘESKY a koncem ledna začaly re-
gionální předpremiéry. Ta plzeňská byla 
v pondělí 11. února. Prý se komedie v mno-
hém podobá trilogii Slunce, seno...
Ano, Babovřesky vznikly na přání mnoha di-
váků, milujících trilogii Slunce, seno…, a tak 
i tento lehce bláznivý příběh, odehrávající se 
na malé jihočeské vesničce uprostřed krás-
ného léta, je natočen v duchu slunce seno-
vých komedií. Divák bude sledovat příběh 

zbožných babovřeských drben, které jsou 
na větvi z toho, že k nim přijel nový a docela 
mladý velebníček zcela nezvyklého jména… 
   
Máme za sebou pár týdnů nového roku. 
Jak jste prožil Vánoce? Máte je rád?
Kdepak, nemám Vánoce rád a Silvestra pří-
mo nesnáším. Doslova tento poslední den 
v roce protrpím. Jsem letní typ a zima, šero, 
sníh mě prostě ubíjejí. Vánoce jsou svátky 
dětí, ano, tomu rozumím. Jako dítě jsem je 
miloval.

A co byste popřál naším čtenářům v roce, 
který má na konci číslo13?
Ze srdce jim přeji, aby byli spokojení a šťast-
ní. V novém roce jim přeji splnění všech je-
jich přání.

K přání režiséra Zdeňka Trošky se přidává 
i principálka Divadla PLUTO Jindřiška Ki-
kinčuková, která přeje všem šťastný rok 
2013 s pěti „P“ - primový, pohodový, pi-
kantní, parádní s Plutem! 

(red) 

Oblíbený režisér Zdeněk TROŠKA je čas-
tým hostem plzeňského Divadla Pluto. 
Ať už pracovně nebo jako divák. A tak 
jsme ho během jedné návštěvy Divadla 
Pluto vyzpovídali. 

Do Divadla Pluto 
jezdím rád

Oči se mi zarosily při pohledu na droboti-
nu v žlutých tričkách, jak tu ve společnosti 
mámy, táty nebo babičky běhá, skáče, pro-
lézá, houpá se na kruzích v tělocvičně TJ So-
kol Doubravka v Plzni. Vzpomněla jsem si, 
jak ráda jsem před řadou desetiletí chodila 

do obdobné tělocvičny na cvičitelku Dášu, 
kterou jsem zbožňovala. Pak jsem tam při-
vedla i své malé syny. A teď tu v doubravec-
ké „sokolce“ jeden z nich řádí se svou dce-
rou, mou vnučkou. Doubravecká jednota 
má okolo 900 členů, skoro polovinu tvoří 

děti od dvou do do 18 let. Cvičitelé je v od-
boru sokolské všestrannosti učí komuniko-
vat s ostatními, nebát se kolektivu, běhat, 
skákat a hlavně mít z toho radost. Jak říká 
manažerka doubravecké jednoty Milada No-
váková, snaží se, aby nevzdychaly - jéé, dnes-
ka zas musíme do cvičení. Aby je to bavilo 
a do „sokolky“, jak se doubravecké tělocvičné 
jednotě říká, se těšily. Nejmenší sem přichá-
zejí s rodiči ve dvou letech, další jsou oddíly 
předškoláčků, mladších žáků a žákyň. Děti 
kolem dvanácti let se společně vyřádí ve sku-
pině sportovních a míčových her a nechybí 
ani florbal. Doubravecká „sokolka“ je známá 
téměř padesátiletým oddílem badmintonu. 
Děti od první do třetí třídy, u kterých už je na-
děje, že se naučí správně držet raketu, chodí 
do badmintonové přípravky a pak se podle 
věku, výkonnosti a talentu zařazují do sku-
pin. Sem „do sokola“ v budově v plzeňské 
Hřbitovní ulici už chodili rodiče i prarodiče 
dnešních členů a členek. Například rodiče 
tamní manažerky Milady Novákové se tu 
seznámili. Doubravecká „sokolka“ pořádá 
dětská sportovní odpoledne, karnevalové 
reje, příměstské sportovní tábory a dokon-
ce i lampionové průvody, tradiční dětskou 
výtvarnou soutěž na téma To se máme, že 
„sokolku“ máme. Malí výtvarníci kreslili to, 
co ve svých oddílech zažívají, s velkou chutí 
a potvrzuje se, že sokolské heslo Ve zdravém 
těle zdravý duch nejsou prázdná slova.  (koř)

To se máme, že „sokolku“ máme
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Plzeňsko, po Chodsku druhá nejvýznam-
nější národopisná oblast západních Čech 
se silnou folklorní tradicí, je místem, kde 
v roce 1958 vznikl Soubor písní a tanců JIS-
KRA. V jeho repertoáru se nacházejí lidové 
písně a tance prezentované v několika ty-
pech krojů. Muzika vychází z původní du-
dácké a štrajchové muziky. Soubor do svých 
programů zařazuje tance kolové, figurální 
i tance, které humornou formou znázorňují 
některá tradiční řemesla. Kromě úspěchů 
na domácí scéně, k nimž od roku 1997 bez-
pochyby patří také organizace Mezinárodní-
ho folklorního festivalu Plzeň, soubor získal 
uznání i v zemích, jako je Dánsko, Itálie, Fran-
cie, Belgie, Severní Korea, Finsko, Německo, 
Slovensko nebo Polsko. 

Narodil jste se v Domažlicích, pendloval 
jste mezi Prahou a Plzní, až jste nakonec 
zakotvil v Doubravce, konkrétně v Újez-
du.  Jak se dostal chlapec z Domažlic 
do Újezda? 
Chtěl jsem pokračovat v rodinné tradici. 
Otec vyráběl dudy a opravoval hudební ná-
stroje. Jenže osud mi můj život směroval kli-
katými cestičkami. Vyučil jsem se truhlářem, 
pak jsem absolvoval Umělecko-průmyslo-
vou školu v Praze a  nakonec vysokou školu 
ve slovenském Zvolenu. Hodně jsem cesto-
val vlakem, kde jsem se seznámil s jednou 
slečnou z Plzně - Újezda. O týden později 
jsem s ní šel na první rande a  časem jsme se 
vzali. Moje představa byla, že budeme byd-
let v Praze, ale když jsme tam nesehnali byt, 
přijali jsme pozvání manželčiných rodičů 
a zakotvili v Újezdu. A tak se  chlapec z Do-
mažlic dostal do Doubravky. Našel jsem si 
práci v tehdejší plzeňské Škodovce a zakotvil 
tu natrvalo. Nikdy jsem nelitoval. Je tu hez-
ky, klid a blízko do přírody. V Újezdě se nám 
žije dobře a pozorujeme, jak se Doubravka  
dostává z té šedi, která tu byla dřív. Je tu 
dostatečná  síť městské hromadné dopravy, 
obchodů, supermarketů, kulturního vyžití, 
Divadlo Pluto, D klub a další.

I když vaše cesta k rodinné tradici nebyla 
přímočará, přesto jste se k ní dostal. Dnes 
pracujete ve firmě se svým bratrem. Je zá-
jem o dudy u nás a ve světě?
I když jsem dělal cokoliv, vždy jsem si našel 
čas a dojížděl do Domažlic pomáhat otci 
v dílně.  Otec dělal téměř do osmdesáti let, 
takže  jsem toho od něho dost pochytil.  
Neznám příliš mnoho výrobců dud, jsou to 
spíš ojedinělí domácí kutilové, kteří tvoří jen 
pro svoji radost.  Až můj táta přišel prakticky 
s výrobou většího rozsahu a dělal i pro Slo-
váky gajdy. Zakázek je dost. Tím, že jsme na-
vázali na rodinnou tradici, to možná máme 

s bratrem o trochu snazší. Výroba dud není 
ale týmová práce.  Bratr a já vyrábíme každý 
svoje nástroje. Společně jich máme na kon-
tě několik desítek. Každý kousek je originál. 
Naše dudy hrají různě po světě a musím říct, 
že bez reklamací.

S Doubravkou jste spojil svůj život i po umě-
lecké stránce. Prozradíte, jak k tomu došlo?
Moje muzicírování začalo už na Základ-
ní škole v Domažlicích. V lidovém soubo-
ru, kde jsem hrál na dudy. Hrát mne naučil 
můj otec. Při studiích a zaměstnání v Praze 
jsem hrál v muzice souboru Psohlavci. Tedy 

Doubravka očima osobností
Vážení čtenáři, dalším dílem pokračuje náš seriál, který představuje osobnosti, které spojily svůj život s plzeňskou městskou částí  Doubravka. Jde o rodáky, staroused-
líky a všechny, kteří tu našli svůj domov, svoji rodinu, své zázemí. Mezi ty rozhodně patří muzikant, dudák  Ing. Jaromír Konrady, s kterým jsme si tentokrát povídali.  
Byl dlouholetým vedoucím souboru Jiskra  a je uznávanou osobností ve folklorním světě. Svůj život spojil s Doubravkou, kde našel své zázemí už čtyřicet let.

Dudy jsou čertovský nástroj

Narodil se před devětašedesáti lety v Do-
mažlicích v rodině muzikantů a výrobce dud. 
Muzika ho provázela odmalička, a tak neměl 
ani na výběr. Má o dva roky mladšího brat-
ra a o osm let mladší sestru. Padesátá léta 
nebyla pro děti živnostníků právě příznivá 
a Jaromír neměl šanci pokračovat v rodinné 
tradici. Vyučil se truhlářem. Poté absolvoval 
Umělecko-průmyslovou školu v Praze a od-
tud pokračoval ve studiu na vysoké škole 
ve Zvolenu. Dudy mu učarovaly a říká o nich, 
že je to čertovský nástroj. Svůj umělecký ži-
vot spojil se souborem Jiskra.  Manželka byla 
kantorkou v jednom plzeňském gymnáziu, 
kde učila angličtinu a češtinu. Vychovali spo-
lu dvě dcery  a mají jednu vnučku.  Vyučuje 
hru na dudy. S bratrem obnovil v Domažli-
cích rodinnou firmu Prodej a opravy veške-
rých hudebních nástrojů, ladění pianin a vý-
roba chodských dud. 

Ing. Jaromír Konrady

Správná odpověď z minulého čísla: 
V minulém čísle Doubraveckých listů jsme 
se vás ptali: Jak dlouho se fotografka Eva 
HUBATOVÁ zabývá svojí uměleckou tvorbou 
FOTOINFORMEL?
Správná odpověď je: Pět let. Z došlých 
správných odpovědí jsme vylosovali Petru  
Horovou z Plzně, která získává  originální 
uměleckou fotografii autorky. 

dudy mne provází v mém životě neustále.                                                                                                       
Psal se rok 1979, když jsem jel trolejbusem 
v Doubravce a přečetl si letáček, že folklorní 
soubor Jiskra pořádá konkurs na muzikanty 
a tanečníky. Rozhodl jsem se, že to zkusím. 
Zahrál jsem na dudy a oni právě dudáka 
potřebovali, tak mě vzali. Později jsem dělal  
deset let vedoucího souboru Jiskra. Založil 
jsem Plzeňský folklorní festival, který existu-
je dodnes. V současnosti  už soubor nevedu, 
ale hraji stále. Dokonce ve dvou souborech. 
Před deseti lety přibyl k Jiskře ještě soubor 
Jiskra 58, kde hrají, zpívají a tančí ti starší, 
„trochu“ odrostlejší, bývalí členové souboru .
 
Takže by se dalo říci, že jste si díky Doubrav-
ce splnil sen?
To určitě ano. Nebýt letáčku v trolejbusu, tak 
bych se asi do souboru Jiskra nedostal. Celý 
život je vlastně o náhodách a štěstí. Já jsem 
vždycky toužil dostat se k výrobě dud a hu-
debním nástrojům.  A pokračovat v rodinné 
tradici. Tento sen se mi po čase splnil.  No a  
to, že hraji ve folklorním souboru na dudy, to 
byl také můj sen. Jsem spokojený a ten čas, 
který mám v důchodu, si dokáži příjemně vy-
plnit. Dělím ho mezi soubor a  práci ve firmě 
v Domažlicích. Nenudím se.

Když jsme u těch snů, máte některý nespl-
něný?
Myslím si, že ne. Ještě bych chtěl nějakou 
dobu pobýt v souborech a letos na jaře by-
chom se měli podívat za oceán. Jenže o tom 
bych zatím nerad mluvil, abych to nezakřikl.  

Příští rok vám bude 70 let. Když se ohléd-
nete za svým životem, jaký byl, změnil bys-
te něco?
Ještě nechci svůj život uzavírat. Nicméně 
mě vždycky přitahovala muzika, i vojnou, 
kterou jsem absolvoval v Holýšově, jsem  se 
prohrál, i když první dva měsíce jsem jezdil 
s tankem. Dělal jsem v knihovně, organizo-
val kulturní vyžití vojáků. Můj život prolínala 
kultura a muzika. Jsem obklopený příjemný-
mi lidmi v souboru, a protože ještě vyučuji 
hru na dudy, i mladými lidmi, kteří mají život 
před sebou. Co víc si mohu kromě zdraví ješ-
tě přát?! 

(ol)



Únor 2013

ÚNOR:
Akce pro veřejnost:
5.–26. 2. | Kurz trénování paměti, každé úterý 
18.00 –20.00 hod., přihlášky předem, kurzovné 
200 Kč. 
16. 2. | 9.00 hod | Turnaj deskové hry: Osadníci 
z Katanu. 

Akce pro školy - přihlášky předem: 
18. 2. | 8.30 a 10.00 hod. | Legrácky s Doprav-
kou – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Interaktivní zábav-
ný pořad plný písniček, soutěží a veselých gagů 
k dopravní výchově dětí. Určeno dětem: poslední 
třídy MŠ a 1.– 4. třída ZŠ, 8.30 hod., MŠ a 1.–2. tř. 
ZŠ,10.00 hod., 3.–4. tř. ZŠ. Vstupné: 50 Kč.

Pořady pro seniory:
21. 2. | 15.00 hod. | Komponovaný pořad – imi-
tátor Libor Petrů a host (Z. Srstka nebo M. Ma-
děrič), vstupné: 20 Kč, předprodej: 18.–20. 2. 
v 15–18 hod. a 21. 2. od 14.30 hod.

BŘEZEN:
Akce pro veřejnost:
9. 3. | 9.00 hod. | Přednáška – Ajurvéda: cesta 
ke zdraví,  přednáší A. Inemann, vstupné: 100 Kč.  
| 15.00 hod. | Pohádka – Kominíček, vstupné: 
40 Kč, účinkuje umělecká agentura Petr Kubec. 

AKCE V D klubu:
ÚNOR A BŘEZEN  2013

23. 3. | 16.00 hod. | Jarní karneval,  účinkuje 
Vanda a Standa, karneval plný písniček, jarních 
soutěží a  tance, vstupné: 70 Kč, předprodej: 
od 11.–22. 3. Po –Pá: 15.00 –18.00 hod. a 23. 3. 
od 15.30 hod. 
25. 3. | 15.00 hod. | Velikonoční zdobení, malo-
vání vajíček voskem, zdobení technikami, ple-
tení pomlázky, zdobení perníčků apod. Vstup-
né: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti (do 2 let zdarma). 
S  sebou: vyfouknutá vajíčka, ostatní materiál 
na místě.

Akce pro školy - přihlášky předem:
18. 3. | 8.30 a 10.00 hod. | O bolavém zoubku 
– pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, vstupné: 40 Kč. 
25. a 26. 3. | 8 –11 hod. | Velikonoční zdobení 
– pro ZŠ, zač. vždy v celou hod., vstupné: 40 Kč.

Pořady pro seniory: 
7. 3. | 15.00 hod. | Ples pro dříve narozené, 
k tanci a poslechu zahraje Duo LaV, vystoupení: 
Robert Navrátil – kouzelník a  bublinář, vstup-
né: 50 Kč. Předprodej: 25. 2.– 6. 3. v 15– 18 hod. 
a 7. 3. od 14.30 hod. 
21. 3. | 15.00  hod. | Veselé Velikonoce vin-
šujeme. Účinkuje: Milan B. Karpíšek. Vstupné: 
20 Kč, předprodej: 18.–20.3. v 15–18 hod. a 21.3. 
od 14.30 hod.

Pondělí 11.2. 19:30 
UZLOVINY aneb Manželské sexyhrátky 

Středa 13.2. 19:30 
KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH 
aneb Manželství je kabaret 2. 

Neděle 17.2. 15:00 
PAPARAZZI
aneb Intimní život bulvárního fotografa 

Pondělí 18.2. 19:30 
MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
aneb Manželství je kabaret 1. 

Středa 20.2. 19:30 
HAŠLERKYJÁDY
aneb Hašler v kabaretu 

Pondělí 25.2. 19:30  
PAPARAZZI
aneb Intimní život bulvárního fotografa 

Středa 27.2. 19:30 
77. KLUB PŘÁTEL
večer povídání s Janem Rosákem 

Program divadla PLUTO

KŘÍŽOVKA
Pranostika: Je-li na svatého Valentýna … (dokončení v tajence)

Legenda:

Vodorovně:
A: nečas; podnik v Adamově; severští paroháči
B: zničení najetím; rekreační táborník; nádobka na 
léčiva
C: slovensky „osel“; postih; v dávné době (knižně); 
cukrářský výrobek
D: 1. díl tajenky; patriotky
E: lišta; pár; hlodavec; ruční nářadí

Svisle:
1: chumel; rytmický pohyb
2: zboží; jednotka magnetické pole 
3: úložiště informací; nepatrné množství; typ vozu 
zn. Renault
4: příkrý svah; elektronka; hist. země Velké Británie
5: nepárové veslo; parno; španělský popravčí ná-
stroj
6: zkratka trhaviny; uzlík v tkanině; provaz se smyč-
kou; odd. obecné kriminality (zkr.)
7: napodobenina; ocaska; cvičná loď
8: zajišťovat váhy; 2. díl tajenky
9: desetina úrody; orgány sluchu; svlačec (nář.) 
10: úřad; klečmo; filipínská sopka; SPZ Plzeň-sever
11: světový pohár (zkr.); sklápěcí cylindr; šedočer-
ná barva; pobídka
12: ukaz. zájmeno; dané věci; Asiat
13: účel; klekání; úskoky; zápor
14: starořímská bohyně úrody; štíhlý listnáč; šlapat
15: 3. díl tajenky
16: ženské jméno; horní část místnosti; kus uhlí
17: název hlásky R; jenž; schovat
18: os. zájmeno; uchazeč; německy „úhoř“

Pomůcka: Aal, garota, Korona, NSA, wasabi

(Tajenka: hvězdnatá obloha, bude pozdní jaro)

F: sumerské město; jehličnan; jméno zpěváka Bob-
ka; moučka z kurkumy; místo na čekanou
G: odrůda jahodníku; balík; svážení; švédsky „tři“;
H: geodetický přístroj; kantor; spár
I: Noemovo plavidlo; gumová obuv; egyptská 
řeka; seknout
J: bezpečnostní úřad USA (zkr.); japonský zelený 
křen; zn. čisticího prášku; slepice

K: latinská spojka; zn. kávovinového nápoje; slečna 
(zkr.); starořecký městský stát; část druhohor
L: strunný hud. nástroj (hov.); kolem; franc. „přítel“; 
zbytek končetiny
M: něm. urč. člen; přání; valná shromáždění; pysk 
N: symetrála; houkačka; druh pohonné směsi
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