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DOUBRAVECKÉ
LISTY
Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Nadace ocenila mladé sportovce Plzně roku 2012

Mezi oceněnými na plzeňské radnici nechyběli ani reprezentanti čtvrtého plzeňského městského obvodu. Těm osobně pogratuloval a předal ceny místostarosta obvodu Zdeněk Mádr. Mezi vyznamenanými v kategorii starší žactvo byli například Martin Hes, AK Škoda Plzeň, atletika, nebo Jitka Jánská,
šachový oddíl TJ Dynamo ZČE Plzeň. V kategorii dorost pak převzali ocenění mimo jiné i Jan Havelka,
Foto Pavel Ernst
TJ Union Plzeň, a Marek Kadlec, Klub koloběhu PSP.

Recept na šťastné manželství je láska a tolerance
Diamantová svatba, rovných šedesát let
ve svazku manželském, si připomněli manželé Hana a Miroslav Šilhavých z Plzně-Doubravky. Bok po boku ušli za šedesát let
úctyhodnou cestu a byli spolu v dobrém
i zlém. „Brali jsme se 14. března 1953 a měli
jsme strach, aby nás na plzeňské radnici vůbec oddali,“ říká pan Šilhavý. „Ten den totiž
zemřel prezident Klement Gottwald. Jenže
my měli všechno nachystané, hostinu objednanou v hotelu Slovan... Naštěstí nás v pravé
poledne přece jenom oddali a vidíte, dneska
jsme spolu už šedesát let. Kdo by to byl řekl,“
zavzpomínal dnes čtyřiaosmdesátiletý Miroslav Šilhavý a láskyplně hleděl na svoji o dva
roky mladší manželku. „Babička na tom není
zdravotně dobře, nechodí a nemluví, tak se
o ni musím postarat celý den. Budíček mám
v půl páté ráno a pak nastává koloběh nákup, jídlo apod. Naštěstí máme šikovnou
a hodnou snachu, která nám navaří na celý
týden,“ popisuje dlouholeté soužití pan
Šilhavý. Původem Berouňák se dostal do Plzně jako voják u tankistů. V Plzni poznal paní

Obřadní síň plzeňské radnice se v polovině
března zaplnila sportovními nadějemi. Šestnáctý ročník ankety Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora města
Martina Baxy.
V rámci slavnosti bylo vyhlášeno sedm kategorií: družstva žactva a dorostu, jednotlivci
v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo
a dorost. Uznání za dlouholetou obětavou
práci s mládeží se dostalo také trenérům.
Ocenění z rukou primátora a zástupců Nadace sportující mládeže převzala trenérka jezdectví Marie Perníčková a trenér pozemního
hokeje Stanislav Benda. In memoriam byl
vzpomenut volejbalový trenér Miroslav Diepolt, který loni zemřel. Vybrána byla i nejlepší akce z programu TOP Junior Sport Plzeň,
do kterého jsou zařazeny špičkové sportovní akce mezinárodního charakteru konané
v Plzni. Ceny mladí sportovci přebírali nejen
z rukou zástupců městských obvodů a magistrátu, ale hodně dalších úspěchů jim přišel popřát i sportovní střelec Jan Kůrka, držitel zlaté medaile z Mexika z roku 1968.
(der)

Pozvánka na pietní akty
v dubnu a květnu v MO Plzeň 4
Památka obětí náletu a padlých
ve 2. světové válce
10.00 hodin - Sousedská ulice
11.00 hodin - Jateční ulice
14.00 hodin - Habrmannův park
+ budova Konzervatoře ve Školní ulici
17. 4.

Foto Eva Hajšmanová

Hanu a byla svatba. Vychovali spolu jednoho
syna, který jako vysokoškolák zakotvil v Praze a mají jednoho vnuka. K diamantové svatbě jim přišla popřát rodina. A když se ptám
na recept na šťastné manželství, pan Šilhavý se jen usmívá. „V životě jsou šťastné i ty
méně šťastné chvíle, ale hlavně je to o lásce
a toleranci. To víte, že občas přišel nějaký ten
mráček, ale láskou ke druhému lze i smutnější chvíle vyvážit,“ dodává pan Šilhavý, jehož koníčkem je zahrádka.
(ol)

29. 4. Pietní akce na počest padlých
čs. letců z Plzně–Doubravky
16.00 hodin - Habrmannův park, následně položení květin k pamětní desce na budově Konzervatoře, přátelské posezení na ÚMO Plzeň 4
6. 5. Položení květin k pomníkům
11. 00 hod. Újezd
11. 15 hod. Hřbitovní ulice
11. 30 hod. Střelnice Lobzy
29. 5. 11.00 hodin - pietní akt u pomníku
popraveného vůdce rumburských rebelů
Stanka Vodičky v Plzni–Lobzích
Bc. Michal Chalupný, starosta
MO4 Plzeň
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Hasiči radí občanům

Tělovýchovná jednota Sokol Červený Hrádek uspořádala počátkem letošního roku akci pro děti.
Na Diskotéce s klaunem měly děti šanci být namalovány jako klauni profesionální výtvarnicí, tančilo se, zpívalo, hrála spousta her a všechny děti se dobře bavily. Podrobněji o akci na http://www.
tjcervenyhradek.cz/akce/
Foto Jana Tomšíková

Jaro v Alpinu 2013

Nabídka letních táborů 2013

Alpinum klub Plzeň pořádá pro zájemce
o skalničky, keře, konifery, trpasličí jehličnany, rododendrony a vřesovištní rostliny v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí
tradiční výstavu „Jaro v Alpinu 2013“, spojenou s prodejem výše uvedených druhů rostlin. Výstava bude otevřena od 2. do 10. května od 9 do 19 hodin, 11. 5. od 9. do 12. hodin
a bude doplněna soutěží návštěvníků s možností výhry hodnotných rostlin. Součástí
výstavy je i expozice zajímavých rostlin a sukulentů, nově osázené alpinum a umělecké
předměty z keramiky a kameniny. Zájemci,
kteří se chtějí tomuto koníčku věnovat, získat zkušenosti a odborné znalosti, se mohou
přímo na místě přihlásit do klubu. Srdečně
zveme všechny, kteří propadli kouzlu alpinkaření a okrasného zahradnictví.
(lu)

Salesiánské středisko mládeže Bližší informace
na www.sdbplzen.cz a na telefonu 377266953.
Zachraňte ponga-tomistona | Ekologický příměstský tábor klubu Balón | Termín: 22. – 27. 7.
| Denně 8.00 –16.30 hod. | Místo konání: Salesiánské středisko mládeže | Cena: 900 Kč / 700 Kč
(děti z klubu Balón) | Cílová skupina: 8 – 13 let
Cyklotábor | Termín: 21. – 28. 7. | Místo konání: Zdice | Cena: 2900 Kč / 2700 Kč (sourozenci)
Cílová skupina: 13 – 16 let
Dámská jízda II. Dívčí chaloupka | Termín:
11. – 20. 8. | Místo konání: Stříbrná | Cena:
2600 Kč Cílová skupina: Dívky ve věku 10 – 15 let
Start do školy | Příměstský tábor Centra pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. | Termín:
26. – 30. 8. | Denně 9.00 – 16.00 hod. | Místo
konání: Salesiánské středisko mládeže | Cena:
600 Kč. | Cílová skupina: 9 – 13 let

Divadlo PLUTO hraje jen do konce dubna 2013!!!

Vzhledem ke stavebním úpravám prostor
O.D. Centrum v Doubravce bude dočasně ukončen provoz Divadla PLUTO!
Omlouváme se za toto opatření, a protože
tato skutečnost výrazně komplikuje další existenci Divadla PLUTO, obracíme se
na všechny jeho příznivce s prosbou o pomoc.
Podpořte Divadlo PLUTO svojí návštěvou
v únoru, březnu i v dubnu. (program, fotoarchiv, videoklipy na www.divadlo-pluto.
cz). Navíc můžete podpořit existenci Divadla PLUTO a kurzy Dramstudia pro mládež
a stát se členy jeho „FANKLUBU“, a to sdružení Klubu přátel Divadla PLUTO a navštěvovat

jeho Klubové prokuky, více informací na tel.
602 502 249 nebo 602 526 533.
Vzhledem k tomu, že Divadlo Pluto přijde
v květnu a červnu dočasně o svoji scénu,
avšak bohužel ne o své finanční závazky,
bude nuceno hrát výhradně na zájezdových
představeních a získávat tak další prostředky
pro svoji existenci. Obracíme se touto cestou
na všechny příslušné organizace a kulturní
zařízení, aby věnovaly pozornost jeho repertoáru a objednaly si některé z jeho představení.
Ceny představení se pohybují od cca deseti
do dvaceti tisíc Kč, dle počtu účinkujících.
Mgr. Jindřiška Kikinčuková, principálka Divadla PLUTO

Vzhledem k nedávnému neštěstí, kdy došlo
k nekontrolovatelnému vzplanutí několika
místností v bytech jednoho z paneláků, je
třeba si připomenout pár preventivních rad.
Průběh požáru můžeme rozdělit na 4 základní fáze:
První fáze je určena časem od vzniku požáru rozhořením prvních hořlavých předmětů. Optimální je provedení hasebního zásahu
v první fázi, případně na začátku druhé fáze,
kdy ještě nedošlo k plnému rozvinutí požáru.
Pokud vypukl požár v objektu, kde se nacházíte, zachovejte klid a pokuste se postupovat
podle následujících informací. Co nejrychleji
volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár. Varujte ostatní třeba voláním
„hoří“. Prověřte, zda se v ohroženém prostředí nenacházejí lidé, pokud ano, snažte se
je zachránit. V případě, že se vám to nepodaří, zapamatujte si jejich polohu a po příjezdu
hasičů nahlaste. Pokuste se požár uhasit dostupnými prostředky, vypněte plyn, elektřinu,
zavřete dveře, odneste hořlavé látky, neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Opusťte budovu,
chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, dýchací cesty namočeným ručníkem a vezměte si
nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky
apod.). Poslouchejte pokyny hasičů nebo
členů IZS a poskytněte jim případně pomoc,
kterou si vyžádají.
V současné době je stále aktuálnější téma
zabezpečení si majetku zamykáním vchodových dveří, zamykáním společných
prostor, zabudováním mříží ke sklepním
kojím apod. Je třeba si uvědomit, že tato
opatření ztěžují práci hasičům při zásahu,
neboť právě oni se co nejdříve potřebují dostat k hlavním uzávěrům plynu, vody
a elektřiny. Zamknuté vchodové dveře zase
neslouží jako únikový východ lidem jednajícím v panice. Účelem dveří opatřených kováním s panikovou funkcí je umožnit bezpečný
a rychlý únik osob v případě požáru.
Členové JSDH Doubravka

Nepřehlédněte!
V termínu od 8. dubna 2013 se bude opravovat záliv pro MHD (zastávka IV. poliklinika
– směr do centra města). Náhradní nástupiště
bude zřízeno před prodejnou květin „MILT“.
Ukončení prací na opravě zálivu je plánováno do 31. května.
V termínu od 15. 4. 2013 se bude provádět
oprava zálivu MHD (zastávka Těšínská – směr
do centra města). Náhradní nástupiště bude
zřízeno pod stávající zastávkou. Ukončení
prací na opravě tohoto zálivu je plánováno
do 10. června 2013.
Od 22. 4. 2013 se bude opravovat záliv MHD
(zastávka Těšínská – směr Doubravka). Náhradní nástupiště bude zřízeno nad stávající zastávkou. Ukončení prací je plánováno
do 17. června 2013.
(oú)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o stavební činnosti na našem obvodu
v letošním roce. I přes
nepřízeň
městského
rozpočtu, a myslím tím
jeho nevyváženost vůči
naší městské části, bychom chtěli realizovat
řadu akcí. Určitě každého rodiče zajímá, jak se
popereme s nedostatkem míst ve školkách. Ujišťuji Vás, že to patří mezi mé priority. V současnosti
nám chybí v MŠ cca 200 míst a donedávna jsme
museli přesvědčovat magistrátní úředníky o potřebnosti navýšení míst. To se nám snad podařilo
a Rada města Plzně přijala usnesení, kde potvrdila nutnost nové výstavby. To je první potřebný
krok k tomu, aby magistrát začal uvažovat o dofinancování našeho záměru. Máme vyřízenou
veškerou stavební dokumentaci, včetně všech
povolení. Podařilo se nám ušetřit v rozpočtu
5 milionů, které chceme městu poskytnout. Celá
stavba vyjde na 20 milionů (včetně DPH), ale myslíme si, že by mohla být vysoutěžena i za menší
částku. Při počtu 104 nových míst ve zděných
pavilonech, včetně veškeré infrastruktury, je to
ve srovnatelných parametrech zdaleka nejlacinější projekt MŠ v Plzni. Doufáme, že magistrát
sežene ve svém rozpočtu zbývající částku 15 milionů. Ale to není jediný projekt, který chceme realizovat. To, co trápí většinu z nás, je stav dopravní
infrastruktury. Dobrou zprávou je, že výstavba
nového mostu a silnice na Jateční jde podle plánu. Pozitivní také je, že by páteřní a nejvíce zatížená komunikace obvodu, tedy Rokycanská
třída, měla v rámci rekonstrukce povrchu získat

nový speciální asfalt, který snižuje hluk. Komplikace nás možná čeká v souvislosti s rekonstrukcí
železniční tratě včetně výstavby nového tunelu.
Pokud se bude stavba letos realizovat, budeme
intenzívně jednat se zhotovitelem o vedení staveništní dopravy, abychom minimalizovali její
dopad. Rekonstrukce vodovodního řadu v dolní
části Mohylové ulice ukázala, že i když má stavebník na vše zpracovaný projekt a má všechna
povolení, může být dopad na občany na hranici
únosnosti. Další pozitivní informací je, že jsem
jednal se Správou veřejného statku města Plzně
o realizaci oprav komunikací. Musím zde ocenit
jejich vstřícnost. Oproti loňskému roku by měla
být situace letos podstatně lepší. Z větších rekonstrukcí to bude horní část ulice Na Dlouhých, kde
přibydou i parkovací místa. V plánu jsou opravy
chodníků a připraveno je i jedno překvapení.
Pokud se povede, zvelebí dnes jedno velmi zdevastované prostranství. Pracujeme na přípravě
vodních ploch na Lobezské louce, kde čekáme,
zda a v jaké podobě bude vyhlášen dotační titul.
Jednáme o rekonstrukci ulice Dlouhé, ale magistrát zatím nemá na projektově připravenou stavbu peníze. To samé lze říci o infrastruktuře ve Starých Lobzích. Nicméně neházíme „flintu do žita“
a budeme se snažit během dvou až tří let peníze
v městském rozpočtu najít. Hovořím o částkách
přes 100 milionů korun na obě akce. Jsem rád, že
městu byla „přiklepnuta“ dotace EU na výstavbu
cyklostezek a v jejím rámci by se měly minimálně
dva úseky realizovat v našem obvodě. Součástí
by měla být i lávka U sv. Jiří, která napojí lokalitu
nově budované komunikace Jateční a v budoucnosti se po ní na kole dostanete až k zoo. Držme
se tedy navzájem palce, ať se vše podaří ke spokojenosti všech občanů obvodu.
Bc. Michal Chalupný, starosta MO4 Plzeň

Místostarosta pogratuloval oslavenkyni
Začátkem února se konala v Domově pro seniory U sv. Jiří v Plzni-Doubravce velká oslava. Obyvatelka domova paní Božena Sedláková z Újezda slavila své významné životní jubileum – 100 let.
Mezi gratulanty nechyběl ani zástupce ÚMO Plzeň 4, místostarosta ing. Zdeněk Mádr (na snímku).
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Den dětí v Doubravce
„Dospěláci, neseďte doma, pojďte se s námi
bavit“, to je podtitul zábavného dětského
dne, které se uskuteční v Den dětí v sobotu
1. června v Plzni-Doubravce od deseti dopoledne do pěti odpoledne. V prostorách pěší
zóny k ulici Na Dlouhých v těsném sousedství nákupního střediska Centrum začne den
plný her, zábavy a soutěží, který připravila
agentura Delex pod patronátem MO Plzeň 4.
V rámci zábavného dne si účastníci připomenou i patnáct let doubraveckého D klubu.
Na improvizované výstavní ploše budou k vidění dokumenty z počátků D klubu, historické i současné snímky z patnáctileté činnosti,
fotografie a výsledky tvořivé práce kroužků.
Současnou činnost D klubu předvedou například hráči na flétnu, na kytaru a mnozí
další. Po celý den se budou moci děti bavit
zábavnými soutěžemi, skákat na trampolíně,
zúčastnit se malování na obličej, zhlédnou
ukázky z práce Městské policie i hasičů. Malé
i velké účastníky čeká setkání se skupinou
historického šermu Lancea, kejklíř, fakír, šermířské soutěže, ukázky zbroje, střelba z luku,
a další zajímavý program. Dětský den zakončí dětská diskotéka a papírový ohňostroj.
Bude toho dost přesně podle hesla – kdo si
hraje, nezlobí. Počasí je objednané a chybět
(der)
nebude ani občerstvení.

Slavnosti svobody v Plzni
Plzeň se již tradičně první květnový víkend
zahalí do pruhů a hvězd a vrátí se v čase
do roku 1945. Od pátku 3. do pondělí
6. května se návštěvníci města mohou těšit
na oslavy osvobození. Emotivní setkání s válečnými veterány, historické vojenské kempy, kolona historických vozidel v ulicích města, víkendový kulturní program a každý rok
další zajímavosti a novinky, to jsou Slavnosti
svobody Plzeň. Poprvé v historii bude jejich
součástí také Týden s armádou. Město představí novou tematickou výstavu fotografií
amerického osvoboditele, zajímavé novinky
chystají i jednotlivé military kluby. Proluka
v Křižíkových sadech, prostor před KD Peklo
v Pobřežní ulici a park za OC Plaza nabídnou
ukázky každodenního vojenského života,
výstavy zbraní, dobové techniky a vozového
parku, ale i tematická setkání a zajímavosti
z historie a vojenství. Nezapomenutelným
bude již tradiční setkání s veterány, kteří
zavzpomínají na konec války a připojí svůj
příběh. V neděli 5. května v 11 hodin vyjede
na Klatovskou třídu konvoj historických vojenských vozidel Convoy of Liberty. Největší
ohlas patří válečným veteránům, se kterými
se Plzeňané i návštěvníci setkají po dojezdu
kolony na náměstí Republiky. Program oslav
osvobození vyvrcholí v pondělí 6. května
v podvečer vzpomínkovým pietním aktem
u památníku „Díky, Ameriko!“ na Americké
třídě. Podrobněji na webových stránkách
(der)
www.slavnostisvobody.cz.
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Odstartovalo jaro fotbalového Senca
Zimní spánek. Tento pojem ve fotbalovém klubu Senco Doubravka neznají. Od ledna je areál
největšího klubu našeho městského obvodu
v Chrástecké ulici vytížen naplno a pulzuje činností. Fotbalové jaro je tady a pro Senco nastává
doba ještě hektičtější. Nejen o sportovní stránce
jsme si krátce povídali s předsedou výkonného
výboru klubu Pavlem Pompem.
Zima v areálu na Sencu byla zejména
ve znamení největšího zimního turnaje
v Plzeňském kraji dospělých Memoriálu Josefa Ibermajera…
V šestém ročníku startovalo šestnáct družstev, připravili jsme rovněž turnaj pro dorost
a mužské celky nižších soutěží a dva turnaje
pro žákovské kategorie. Kromě toho se v areálu trénovalo i odehrála celá řada přípravných zápasů. Zejména o víkendu byl areál
vytížen od rána až do pozdních večerních
hodin.
Nyní se již rozběhla jarní část soutěží…
Je o co se starat. A tým mužů začal záchranářské boje v divizi, B tým naopak bojuje

o postup v první B třídě, první tým dorostu
hraje českou ligu a druhý krajský přebor,
v žákovských soutěží ch máme šest družstev,
soutěž hraje i tým staré gardy.
Doubravecký klub připravuje v polovině
dubna slavnostní otevření druhého hřiště
s umělým povrchem…
Financováno bylo z prostředků ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, ekonomicky výrazně nám pomohla Plzeňská teplárenská, zbytek financí jsme získali mimořádnými členskými příspěvky. Hřiště využijí
zejména naše mládežnická družstva, v zimě
i další kluby, nabídneme ho samozřejmě
plzeňským školám včetně již spolupracující Pedagogické fakultě, podnikům i dalším
subjektům pro sportovní akce.
Co dalšího klub v první polovině roku ještě
čeká?
Kromě udržení chodu všech kategorií chceme areál v rámci finančních možností dále
rozšiřovat. Po rekonstrukci tribuny u hlavního hřiště pánujeme provést dostavbu žákovských šaten, ale připravujeme například

i projekt i pro nejmenší sportovní adepty.
O co půjde?
Projekt je určen pro chlapce i dívky ve věku
od čtyř do šesti let, který chceme rozběhnout
v dubnu letošního roku. Půjde o všestrannou
sportovní přípravu, po které můžou zájemci
v případě zájmu dále pokračovat v našem
klubu a specializovat se na fotbal. Děti se zde
mimo jiné naučí základům drobných her, míčových sportů, atletiky, gymnastiky. Zájemci
o tento projekt získají informace na telefonu
606 646 092.

Ve finále zvítězil celek TJ PLZEŇ-ÚJEZD
Začátkem března se konalo v Litvínově finále ZHP ČR v národní házené kategorie
mladší žáci za účasti 6 nejlepších celků z ČR.
Žáci z Plzně–Újezda reprezentovali západočeskou oblast. V prvním utkání vyhráli nad
celkem z Litvínova 14:8, poté porazili celek
ze Staré Vsi 7:5. V dalších zápasech porazili družstvo ze Žatce 7:1 a družstvo z Krčína
16:10. Obávaným soupeřem bylo družstvo zastupující jižní Moravu TJ Ostopovice. Po vyrovnaném zápase 10 vteřin před

koncem prohrávali 15:16. Po faulu na hráče
Újezda Martina Říhu rozhodčí nařídil trestný
šestimetrový hod, který Říha bezpečně proměnil a zařídil družstvu remízu a tím i 1. místo. Kluci podali fantastický výkon. Adam
Davídek se stal nejlepším obráncem celého
turnaje a Martin Říha vyhrál nejlepšího střelce ZHP ČR s počtem 50 branek.
Sestava družstva: brankář: Leon Kaplan, obrana:
Adam Davídek, Ondřej Procháska, Martin Hložek, Michal Kořenek, Matyáš Strnad, Pepa Fekete,

Doubravka, jak ji (možná) neznáte
SERIÁL - 4. DÍL

Vážení čtenáři, poznáte i tentokrát, kde byla fotografie pořízena?

útok: Martin Říha, Matouš Bešta, Dan Tauš, Lukáš
Svoboda, Daniel Hrůza. Trenérka družstva: Šárka Říhová. Vedoucí: Hana Kadlecová.

Termíny svozů nebezpečných odpadů na území MO
Plzeň 4 v roce 2013
Termíny : 1. 6. | 3. 8. | 5. 10. | 7. 12. 2013
Mobilní svoz bude probíhat dle harmonogramu na těchto sběrných místech :
Pod Vrchem ( u garáží ) 8:00 – 8:30 hod.
Rodinná 8:35 – 9:05 hod.
Moravská 9:10 – 9:40 hod.
Sadová 9:45 – 10:15 hod.
Na Dlouhých x Školní10:20 – 10:50 hod.
Kyšická x Průběžná 10:55 – 11:25 hod.
Nám. Karla Panušky 11:30 – 12:00 hod.
V Zápolí 12:05 – 12:35 hod.
Červenohrádecká (u hasičárny)
12:40 – 13:10 hod.
Mezi Podjezdy 13:15 – 13:45 hod.
Sběrná místa budou zřetelně označena firmou, která provádění svozů zajišťuje. Mobilním svozem budou sbírány: olověné akumulátory, léky, zářivky, chladicí a mrazicí zařízení,
televizory, elektrotechnický odpad, oleje, barvy, chemikálie, znečištěné nádoby od laků
a barev a jiné nebezpečné odpady.

Správná odpověď: Rozhledna na Chlumu. Do této podoby - I. etáže - rozhlednu vystavěl stavitel Jan Hegner. Slavnostně byla otevřena 1. srpna 1926. Věž
dostavěl v roce 1929 stavitel K. Tomášek. Podoba rozhledny na obrázku je z let 1928–1929. Chata pak byla slavnostně otevřena 23. 6. 1929 za účasti starosty Luďka Pika. Chatu provozoval nájemce pan Krbec. V chatě schůzovali členové Svazu československých dělnických turistů, odboru z Plzně–Doubravky.
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Svět pohádek a fantazie, to je loutkové divadlo Týnka
Svět pohádek, fantazie a kouzel, kde si příběhy tvoříte sami. I takové je rodinné loutkové
divadélko Týnka, které je sto let staré. Mezi
loutkami má i tady výsadní postavení Kašpárek, kladný hrdina, který reaguje na vzniklé
situace i mluví k divákovi. Nechybí Honza,
princezna, král, myslivec a mnozí další. Celkem patnáct dřevěných postaviček rozdává
radost.
„Pocházím z rodiny, v níž nikdo nebyl profesionálních divadelníkem, ale byla to maminka
a hlavně babička, kdo mě přivedl k loutkovému divadlu. Byla jsem těmi figurkami s dřevěnou hlavou nadšená, byl to pro mě magický svět, který mi umožňoval snít,“ prozrazuje
principálka rodinného loutkového divadélka
Týnka Marie Fichtlová z Plzně–Újezda. První
loutkové divadlo viděla u své tety v hájovně.
„Vešlo se přesně mezi futra dveří a já byla
jedním z prvních diváků. Moje maminka
byla nadšená ochotnice, výborná herečka,
takže tam někde vznikla láska k divadlu a tohle divadlo, které jsem zdědila po rodičích,
leželo dlouho složené na půdě. Ve svých třiasedmdesáti letech jsem se rozhodla kulisy
oprášit a vyrazila za diváky,“ přiznává princi-

pálka. „Snažím se navázat a obnovit tradici
včetně repertoáru, který se v té době hrál.
První představení mělo být překvapení pro
mé přátele, vrstevníky a dopadlo úspěšně.
Takže to byl impuls k tomu, abych udělala
radost klientům v Domově seniorů u sv. Jiří
v Plzni-Doubravce, kam docházím jako dobrovolnice,“ popisuje principálka.
Pro svoje nadšení našla i spolupracovníka,
a to generačně o hodně let mladšího Luďka
Váňu z Kříší, s kterým hry zkouší. „Všestranně mi pomáhá, je to zlatý kluk a loutkové
divadlo ho chytlo. Víte, my to máme tak, že
například pro představení, které jsem uspořádala v již zmíněném Domově pro seniory,
namluvili hlasy postaviček pohádky právě
místní senioři. A úspěch představení byl
dvojnásobný. Kulturní zážitek obohacený
o vlastní dobrý pocit užitečnosti, což je u seniorů hodně důležité,“ poznamenává Marie
Fichtlová, která také sama loutky obléká.
„V krabicích mám uložené kostýmy z látek,
které dnes už neseženete. Připravuji repertoár, šiji kostýmy a snažím se najít stejně nadšené lidi, jako jsem já,“ přiznává. Hraje pro
seniory, ale zkouší to i u dětí. Loni o prázdninách sehrála na své zahradě představení pro
mateřinky. „Dětičky pozorně a s nadšením
poslouchaly a radovaly se s loutečkami. Bylo
to úžasné, jak si ti drobečkové chtěli loutky
osahat a potěšit se s nimi,“ dodává. Zároveň
však podotýká, že bez lidí, kteří jí pomáhají,
by hrát nemohla.
„Musím poděkovat všem, kteří stáli na počátku mého snažení, například Národopisnému muzeu, Muzeu loutek v Plzni, restaurá-

Přijede pouť...
S několika desítkami atrakcí přijede na louku u kostela sv. Jiří tradiční pouť. Ta hlavní se
koná 27. a 28. dubna. Poutní mše svatá pak
28. dubna od devíti hodin v kostele sv. Jiří.
Přestože provozovatelé mají čím dál tvrdší
chlebíček, nestěžují si. „Dávat lidem radost
je náš život,“ konstatuje šéf Vlastimil Lagron.
Stánkaři, cukrová vata, kolotočáři a známá
hudba. Občas jako by se zastavil čas. Asi takový obrázek evokuje většině lidí pouť. Or-

Základka pořádala ples
Plzeňská 28. ZŠ uspořádala v rámci oslav
40. výročí jubilejní 10. ples v restauraci Na Spilce. Program organizátoři nazvali Cestujeme
v čase a účastníci se ohlédli zpět do začátků
školy. Ples zahájily roztleskávačky PONPON
a žáci 8. a 9. tříd se předvedli v ekologických
modelech. Hostem plesu byl folklorní soubor
Jiskra 58, který všem připomněl, že v roce
1982 vznikl ve škole dětský folklorní soubor
Jiskřička. Půlnoční překvapením pedagogů,
bylo vystoupení ve stylu muzikálu Pomáda.
K tanci hrála skupina W-band, večerem provázel bývalý žák školy Petr Handl.

torům, švadlenkám z divadelní dílny Divadla
J. K. Tyla, pracovníkům Vědecké knihovny
města Plzně a mnoha dalším. Moje největší
poděkování však patří MO 4 za dotaci, která
mi umožnila koupit CD stereo systém. Bez
ozvučení bych samozřejmě hrát nemohla. Do budoucna plánuji obnovovat loutky
a pořizovat nové, abych mohla rozšířit repertoár. Hodně mi pomáhá můj bratr, protože,
co si budeme povídat, sto let loutky poznamená. Když to jde, opravuje, ale leckdy je třeba udělat loutku novou a v tom je můj bratr
jedinečný,“ dodává principálka, která se svými patnácti dřevěnými herci na nitkách dělá
radost všem bez ohledu na věk.
(ol)

Krádeží papíru přibývá
ganizátoři očekávají zhruba stejnou návštěvnost jako loni. Opět jako v dřívějších letech
se chystají některá dopravní omezení.
Doubravecká pouť na Jiřího je každým rokem největší v kraji. „Vše záleží na počasí,
takže se modlíme, aby svítilo sluníčko a počasí nám přálo,“ říká Lagron, který chystá
i řadu nových atrakcí.
(der)

Úřad městského obvodu Plzeň 4 má ve své
správě 102 stanovišť separovaného odpadu,
které jsou rozmístěny po celém území obvodu.
Stanoviště se z velké většiny skládají z nádob
určených na tříděný sběr tří, respektive čtyř komodit separovaného odpadu – plastu včetně
nápojových kartonů, skla a papíru. A zejména
nádoby na separaci papíru rabují zloději. Skutečně jde o krádež, neboť druhotně využitelný
odpad se ve chvíli, kdy jej občan do kontejneru odloží, stává majetkem obce. Obec pak prostřednictvím společnosti, která v ČR provozuje
systém sběru a recyklace obalových odpadů,
dostává peníze za zajištění zpětného odběru.
Výše odměny je v nemalé míře závislá právě
na množství svezené komodity. Tím, že někteří
občané kontejnery vykradou, obvod přichází
o nemalé finanční prostředky. Ty by mohly být
využity např. na rozšíření sítě stanovišť separovaného odpadu, případně k navýšení počtu
nádob na stanovištích stávajících. Žádáme
proto občany našeho obvodu, aby v případě,
že se stanou svědky obdobného jednání, zavolali na bezplatnou linku Městské policie Plzeň číslo 156 a přispěli tak ke zlepšení situace.
Lukáš Vojta, odbor životního prostředí
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SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
Správa bytových domů SVJ
Poradna bytového správce
Roční účetní závěrka SVJ
Kdy musí být závěrka hotova?
SVJ (nebo správce) sestavuje pouze roční závěrku k datu 31.12. každého roku, a protože není auditovanou právnickou osobou, je
třeba ji vyhotovit nejpozději do 31. března následujícího roku.
Kdo má povinnost předložit účetní závěrku SVJ shromáždění spolu se správou o hospodaření a správě domu za
uplynulý rok?
Tuto povinnost má statutární orgán SVJ – zpravidla zvolený výbor nebo pověřený vlastník.
Kdy by měli být s obsahem účetní závěrky seznámeni vlastníci jednotek? Během shromáždění?
Vlastníci mají být seznámeni s celkovým hospodařením uplynulého roku nejvhodněji před shromážděním, na kterém se obsah roční
účetní závěrky má projednávat a o jejímž přijetí se po jejím projednání hlasuje.
Kdo účetní závěrku SVJ schvaluje?
Schválení účetní závěrky uplynulého roku patří výlučně do působnosti shromáždění vlastníků. To vyplývá ze zákona 72/1994 Sb. v
platném znění.
Komu a do jakého termínu se účetní závěrka předkládá?
Účetní závěrku za uplynulý rok je třeba předat nejpozději do 31. března následujícího roku na příslušný finanční úřad. Dále pak se
účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k roční závěrce) zasílá v elektronické podobě na rejstřík vlastníků jednotek ke
zveřejnění nejpozději do 30. dubna.
Je možné schvalovat roční závěrku s ročním zpožděním, třeba i za dva roky najednou?
Není to možné. Účetní závěrku za uplynulý rok a s ní i roční hospodaření SVJ by mělo SVJ schválit každý následující rok po ročním
účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena, a to nejpozději do 30. června.

Rozúčtování nákladů na vytápění, teplé vody (TV) a studené vody (SV)
Může správce domu vyúčtovat 1m 3 SV dle bytových vodoměrů za vyšší cenu, než je ceníková cena vodárny? Ano, může.
Bytové vodoměry nejsou fakturační měřidla a slouží jen k poměrovému rozdělení nákladů na SV mezi uživatele bytů. Součet náměrů
bytových vodoměrů je obvykle o něco menší než náměr fakturačního vodoměru. Tento rozdíl se projeví zvýšením ceny za 1m 3
naměřený bytovým vodoměrem.
Může rozúčtovatel při rozdělování nákladů na vytápění uplatnit menší hranice, než je dáno vyhl. MMR č. 372/2001 Sb.
§ 4, odst. 4: „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u
konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v
daném zúčtovacím období“? Ano, v zásadě je rozumné a fyzikálně dobře zdůvodnitelné zmenšit zápornou odchylku na -25%,
případně na -20%. Nedoporučuje se ale zmenšovat horní limit +40%, protože to není v souladu s požadavky na hospodaření
s teplem.

Vážení vlastníci bytových jednotek, členové SVJ, členové výborů SVJ,
rádi bychom Vás upozornili, že neustále platí naše exkluzivní nabídka POMĚROVÝCH MĚŘIDEL
TEPLA ZDARMA a s ním spojená služba rozúčtování nákladů za výhodnou cenu!

Poměrový měřič tepla Telmetric Plus 0,- Kč
Odečet a rozúčtování tepla 75,-Kč/ks/ročně

Poměrový měřič tepla s možností dálkového
radiového odečtu Siemeca Walk-By 0,- Kč
Dálkový radiový odečet a rozúčtování tepla 89,-Kč/ks/ročně

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrová měřidla tepla, rozúčtování tepla a vody,
non – stop havarijní dispečink

Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
30100 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

tel.:
mob.:
infolinka

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505
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Doubravka očima osobností
Dalším dílem pokračuje náš seriál, který představuje osobnosti, které spojily svůj život s plzeňskou městskou čtvrtí Doubravka. Jde o rodáky, starousedlíky, umělce, všechny, kteří tu našli svůj domov, svoji rodinu, zázemí. Mezi ty rozhodně patří ilustrátorka Marie LACIGOVÁ.

Každý můj obraz má svůj osud
Obrazy, kresby, grafiky a ilustrace známé plzeňské ilustrátorky, zejména dětských knih,
byly k vidění na březnové výstavě v Galerii
Jiřího Trnky v Plzni. Jejich autorka, pětaosmdesátiletá Marie Lacigová, ilustrovala mimo
jiné Baarovy Chodské pohádky nebo
pohádku Boženy
Němcové Sůl nad
zlato. Její líbezné
a něžné kresby
jsou pro všechny
její obdivovatele
pohlazením
pro
duši.
I když je rodačkou
z Pardubic, s Plzní spojila většinu
svého života. Sedmý březnový den
oslavila životní jubileum, 85. narozeniny. Její kreslířský
talent se projevoval už v dětství,
kdy
pokreslila
kdejaký
kousek
papíru. Bylo jasné, že po maturitě
povede její cesta
na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, i když jí otec
doporučoval architekturu... Neposlechla
a ,na černo´ prošla s úspěchem talentovými
zkouškami. Na UMPRUM ji vzali a bylo rozhodnuto. Vystudovala obor knižní a užité
grafiky a Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy. Mezi jejími učiteli bychom nalezli
jména známých výtvarníků – Muzika, Salcman, Bouda, Lidický. Už při studiu si osvojila grafické techniky, zejména lept, suchou
jehlu a litografii. Virtuozity dosáhla v malbě,
kde mezi její nejoblíbenější tematické okruhy patří příroda.
Plzeň má moc ráda
„Plzeň opravdu miluji. Vždyť zde žiji od roku

1954. Kdykoliv přijdu na plzeňské náměstí
Republiky, nechám na sebe působit hmotu
chrámu svatého. Bartoloměje. Takový kostel,
který vás na dálku přivítá a pozdraví, ať přijíždíte od Prahy nebo od Českých Budějovic,

kaře s působištěm v Plzni. A pak se narodili
jejich tři synové a trvale zůstali v Plzni. Svůj
domov promítla i do svého díla. „Doubravku
jsem měla vždycky ráda a dobře se mi tu žije.
Je tu krásná příroda, ze které čerpám inspiraci. Je tu všude blízko
a dobrá dostupnost
do centra. Jsem tu
spokojená,“ přiznává
Marie Lacigová se narodila 7. března 1928
ilustrátorka, která ani
v Pardubicích. Vystudovala UMPRUM a Peve svých pětaosmdagogickou fakultu UK. Od roku 1954 žije
desáti
nepřestává
v Plzni. Do roku 1980 pracovala jako návrtvořit. Když jsem ji
hářka a výtvarnice. V letech 1973–1980 prazastihla, pracovala
covala jako výtvarnice na Lékařské fakultě
na ilustracích pro
UK v Plzni, kde se zabývala vedle přípravy
knihu Krkonošských
nejrůznějších obrázků a grafů k publikacím
pohádek.
a přednáškám také vědeckou kresbou. Při
této práci se u ní vyhranil smysl pro detail
Její touhou bylo
odpovídající realitě. Stala se ilustrátorkou
ilustrovat pohádky
národního významu. Na svém kontě má výBoženy Němcové
tvarné ilustrace a výtvarný doprovod k více
„Podařilo se mi to
než 17 knihám, například pro nakladatelství
v knize Princ Bajaja
Albatros. Svým dílem je zastoupena ve státa jiné pohádky, třeba
ních i soukromých sbírkách, její ilustrace
k pohádce Sůl nad
náleží ke zlatém fondu české ilustrace. Žije
zlato.
Pohádkami
život bohatě naplněný tvůrčí prací, mezi lidz Chodska jsem se
mi, kteří ji a její tvorbu milují a obdivují. Je
dostala do povědonositelkou Historické pečetě města Plzně
mí a od té doby jsem
Foto Eva Hubatová
za rok 1996.
se převážně věnovala ilustracím,“ pokrav žádném jiném městě nevidíte,“ říká obdivčuje ve své umělecké zpovědi.
ně. „Člověk si možná ani neuvědomí, že něco
„Víte, mám ráda českou krajinu a ráda jsem
ukládá hluboko do svého vědomí. I Ti mladí
ji poznávala. Všechny odstíny krás a barev
něco ukládají a jednou to objeví. Třeba až
má například obyčejná louka v Českém
budou číst vnoučatům pohádky.
středohoří, odkud pocházela rodina mého
Ráda vzpomínám na ,plzeňské pověsti a leotce, nebo náměstí v Litomyšli, odkud pogendy´ Miloslava Bělohlávka. Ty se mi dělaly
cházela moje maminka. Anebo údolí Střely,
moc dobře. Strašně mě bavilo shánět manáves v Koterově či náměstí v Domažlicích,
teriál, abych vše dobově zachytila. Hledání
nějakého charakteristického detailu, to byla
opravdu skvělá práce. Vůbec se mi nelíbí,
když strašidla mají hororovou podobu,“ prozrazuje plzeňská výtvarnice, která malířskou
paletu zatím neodkládá. S plzeňskou čtvrtí
Doubravka spojila svůj život. V době svých
studií potkala i svého manžela Zdeňka, lé-

Marie Lacigová

V doubraveckém D-klubu chystají ojedinělou přehlídku filmů
Historické i nedávno natočené dokumenty
a reportáže o Plzni, které viděl jen málokdo
– ty budou ke shlédnutí v doubraveckém D
klubu od 14. do 16. května. První den bude
na programu kultura, druhý pak sport a třetí je zaměřen na zajímavé osobnosti krajské
metropole. V rámci akce Filmaři svému městu tak bude promítnuto téměř 20 snímků
a samozřejmě nebudou chybět ani besedy
s tvůrci. Organizátoři ze sdružení novinářů

Plzeňského a Karlovarského kraje počítají
i s promítáním na školách. Podle „duchovního otce“ akce Stanislava Polaufa jsou v programu zařazeny skutečné lahůdky, například
záznam závodů automobilů na Lochotíně
a mnohé další. Ke vstupence dostanou
všichni DVD s vybranými dokumenty, které
si budou moci vychutnat i doma nebo je
ukázat svým známým a přátelům.
(vf)

Zleva: Ilustrace, kresba tužkou. Ilustarace k pověstem
západních Čech, kombinovaná technika 2011

tady všude je pohádková krajina. Inspiraci
hledám zejména v příbězích. Ráda lidem naslouchám a to, co slyším, přenesu na plátno.
Tak vznikl třeba obraz Holubí dům, kdy jsem
slyšela dvě dívky u ohně zpívat stejnojmennou písničku. A své osudy mají i další moje
obrazy,“ prozrazuje nejznámější současná
plzeňská umělkyně.
(ol)

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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KŘÍŽOVKA

Vodorovně:
A: Dospodu; schránka
B: Oslovení kněze; stěrač prachu; všední věc
C: Zn. čisticího prášku; vodácké náčiní; severozápadní
stát USA; mobilní telefon
D: 1. díl tajenky; 12 měsíců
E: Asijská pálenka; polynéský nápoj; náchylnost; javory
(botanicky)

Tajenka: Jarní pranostika

Svisle:
1: Klesat; mokro
2: Druh benzínu; zpěvohra; primát
3: Latinská předložka (k); starověké počítadlo; symetrála; promenáda
4: Tvar měsíce; lov; potírati
5: Chirurgický nástroj; mys; stoupenec přísných morálních zásad;
6: Česká mediální agentura; člen The Beatles; bytost
fiktivní Středozemě
7: Kutat; zkr. lehkých topných olejů; druh papouška
8: Autor medvědů od Kolína; kostelní hudební nástroj
9: Hmyz; součást oceánu
10: Krátká bodná zbraň; kosmos
11: Textilní rostlina; stativ
12: SPZ Karviné; anglický zbojník; titul bakaláře; Starogermán
13: Souhlas; ukrajinská řeka; starořecká pohřební oběť
14: Polynéský stát; latinský název břínku; vstup
15: Bíti; patřící k lodi; německy „paže“;
16: Operní text; šichta; chem. zn. vápníku
17: Rusky „tito“; prosebník; kráter na měsíci
18: Uhlovodíkový radikál; rozbíjet (např. skály)

F: Nejinak; hl. město Zimbabwe; cherubín; Jihoevropan
G: Letecký akrobatický manévr; registrovaná tuna
(zkr.); zkr. velmi krátkých vln; český paleontolog
H: Organizace spojených národů; moderní metoda tělesného cvičení; sklon k dobrému jednáni
I: Vojenská politická akademie (zkr.); vzor; odplata; staročeské mužské jméno
J: Franc. určitý člen; jihoafrický národní park; kužel s tu-

Pomůcka: Ent, Ideler, Karoo, Lonas, loop, OMD
pým vrcholem; mající tmavší pleť
K: Sušený plod vinné révy; 2. díl tajenky
L: Bojový sport; umíněný zápor; český prodejce kol;
pobídka
M: Zn. mouky; kiosky; předložka; skladba pro tři hlasy
N: Vyvrcholení vtipu; vniveč
(Tajenka: Duben hojný vodou,
říjen vínem

Duben 2013

Pozemní cestou lze chytit už 21 televizních stanic
Městský obvod Plzeň 4 vyhlašuje výtvarnou
soutěž na téma:

Přísloví, rčení a pranostiky
Minimální formát je A4. Podepsané práce včetně
adresy, věku, kontaktu a názvu díla můžete
zasílat poštou nebo doručit osobně na adresu:
D klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň nebo ÚMO
Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň.
Uzávěrka soutěže je 17.5.2013
Více informací na www.dklubplzen.cz.

Těšíme se na vaše obrázky!
www.umo4.plzen.eu

DUBEN 2013
Akce pro školy - přihlášky předem:
18. 4. | 8.30 a 10.00 hod.
Plecha a Neplecha jsou do světa
Akce pro veřejnost:
13. 4. | 9.00 hod. | Kurz – Tiffany: skleněný šperk
13. 4. | 15.00 hod. | Pohádka – Jak se vodník
chtěl ženit
Pořady pro seniory:
4. 4. | 15.00 hod. | Slovakia revival
18. 4. | 15.00 hod. | Staropražský kabaret
2. 5. | 15.00 hod. | Duo Pygmalion – písničky táborových ohňů a country bálů

Boom zažívá veřejně dostupné pozemní digitální televizní vysílání, tzv. DVB-T. Tuto nejběžnější
formu příjmu TV signálu využívá největší část populace, a to prostřednictvím individuálních antén nebo antén společných v bytových domech.
A není divu, je to vysílání bezplatné.
Na našem území již můžeme takto přijímat 21 televizních stanic různých žánrů. A další ještě letos
přibudou, minimálně dva z rodiny České televize,
a to dětský a umělecký program ČT od 1. září.
Přitom je pravděpodobné, že budou nadále přibývat i soukromé tematické stanice. Za posledních pár let, kdy se přecházelo od analogového
vysílání k digitálnímu, jde o velký skok v počtu
stanic, které mají diváci k dispozici. Navíc lidé
na řadě míst zachytí také tři německé digitální
multiplexy. Seznam dostupných multiplexů nad
Plzní přinášíme v tabulce.
Nově také mohou obyvatelé přijímat lokální multiplex na kanálu č. 37. Ten vysílá ze stejného stanoviště jako celoplošný 4. televizní multiplex (ka-

nál 56), tedy z vysílače Košutka – Vodárna, ovšem
s nižším výkonem jen 2 kW. Jeho obsah zatím
tvoří tři stanice: TV Noe, Regionální TV a program
Plzeňská jednička. Je vidět, že i na poli regionálního vysílání vzniká konkurence.
Lokální multiplex na kanálu 37 lze v geografických podmínkách 4. plzeňského obvodu zachytit
poměrně dobře s výjimkou částí, které stíní vrch
Chlum. Protože je signál na tomto kanále šířen
nižším výkonem, platí, že v sídlištích s individuálním příjmem tohoto signálu mohou mít lidé problémy. Bytové domy si mohou stínit a lidé v nižších podlažích signál nezachytí. Naopak ideální
příjmové podmínky panují na střechách domů,
kde jsou také zpravidla nainstalované společné
televizní antény (STA). To ale automaticky neznamená, že nový multiplex zachytíte. Nejprve je potřeba, aby tento nový vysílací kanál vpustily domovní a bytové správy do rozvodu STA, obvykle
přidáním kanálové vložky (záleží na technologii,
na které je STA vybudovaná).
Pavel Netolický, radní obvodu Plzeň4

Mux kanál

Vysílač

Stanice

Mux kanál

Vysílač

Stanice

34

Krašov

ČT 1

48

Krašov

Prima Cool

34

Krašov

ČT 2

48

Krašov

TV Barrandov

34

Krašov

ČT 24

52

Krašov

Prima ZOOM

34

Krašov

ČT Sport

52

Krašov

Prima Love

37

Košutka-Vodárna

Regionalnitelevize.cz

52

Krašov

Šlágr TV

37

Košutka-Vodárna

Plzeňská jednička

52

Krašov

ÓČKO

37

Košutka-Vodárna

TV Noe

52

Krašov

ZAK

37

Košutka-Vodárna

Testovací pozice

56

Košutka-Vodárna

FANDA

48

Krašov

Nova

56

Košutka-Vodárna

Smíchov

48

Krašov

Nova Cinema

56

Košutka-Vodárna

Telka

48

Krašov

Prima Family

56

Košutka-Vodárna

Pohoda
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