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DOUBRAVECKÉ
LISTY
Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Dětský den propršel, nevadí

Líbili se muzikanti z D klubu a obdiv sklidili
dobrovolní hasiči i malí hasiči z obvodu. Stan
Doubraveckého D klubu připomínal patnáctiletou historii klubu. Největší pozornosti se
těšilo malování na obličej i střelba na hokejbalovou branku. Dobré rady rozdávala i přítomná Městská policie. Žádný z účastníků
neodešel domů bez drobné ceny a sladké
odměny.
(der)

Nejvíc si děti užily malování na obličej.

Oslavu Dne dětí uspořádal plzeňský městský
obvod Doubravka ve spolupráci s agenturou
Agion v prostorách pěší zóny k ulici Na Dlouhých a střediska Centrum. I přes nepřízeň
počasí se dětský den vydařil. Ani studené,
deštivé počasí nezabránilo několika stovkám soutěžících dětí v zábavě, jak se můžete
přesvědčit na fotografiích Evy Hajšmanové.
„Dětský den nezklamal, počasí ano,“ řekl

starosta MO4 Michal Chalupný. „Počasí nedokážeme ovlivnit, ale jsem rád, že jsme si
vyzkoušeli zájem návštěvníků a ten byl velký.
Pro příští rok bychom chtěli upravit prostor
pěší zóny tak, abychom tu mohli pořádat nejen dětský den, ale i další akce, které místo
nabízí,“ uvedl starosta. Potlesk dětí sklidilo
vystoupení divadelního spolku Špalíček,
kejklíři a skupina historického šermu Lancea.

Hasiči dostali k výročí nový prapor

Sladkou odměnu připravilo pro děti i Západočeské konzumní družstvo Plzeň.

Uctili památku

U příležitosti oslav 130 let hasičské župy převzali členové Sboru dobrovolných hasičů
Doubravka prapor, který jim věnoval Městský
úřad Plzeň 4. „Prapor jsme zakoupili, protože jsme chtěli zviditelnit, že u nás v obvodu
pracují dobrovolní hasiči, kteří něco dokázali.
Návrh i výrobu praporu zajistila firma. Prapor
bude hasičský sbor reprezentovat i po další

generace,“ uvedl starosta Michal Chalupný,
který prapor hasičům slavnostně předal. Stuhu
na prapor připevnil biskup Plzeňské diecéze
František Radkovský, který symbolu SDH slavnostně požehnal. Připomněl sv. Floriana, patrona hasičů s tím, že nezištná služba bližnímu
je tím nejčestnějším posláním, které na sebe
Foto Eva Hajšmanová
člověk přijímá.

Osudy tří doubraveckých rodáků, členů Západočeského aeroklubu Plzeň, kteří odešli bojovat proti nacismu do Anglie, si připomněli
u pamětní desky na Habrmanově náměstí
v Plzni-Doubravce občané se zástupci obvodu a města. Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois
Záleský se z tehdejšího působení u zahraničního letectva nevrátili. Pavlík byl sestřelen
nad Francií 5. 5. 1942, Záleský přišel o život
při cvičném letu 9. 2. 1945 a od smrti Václava
Šindeláře uplynulo letos 70 let. Vzpomínkovou
akci uspořádal MO4 za účasti starosty Michala
Chalupného a místostarosty Zdeňka Mádra.
Památku uctil i primátor Plzně Martin Baxa
s náměstkyní Evou Herinkovou.
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Moje vzpomínka na osvobození Plzně
(Z deníku Věry Voříškové - rozené Hájkové ročník 1927. V roce 1945 jí bylo 18 let.)
byl přihlásit znovu k Československé armádě. Odpoledne byl u nás Jirka. Pršelo celý
den včera i dnes. Šli jsme k Václavu v tom
dešti pro kytku naší mamince k svátku. Jirka
jí dal jednu a já také. Měla radost. Hráli jsme
spolu dámu. Měli jsme dnes oba strašnou radost. V pondělí odpoledne přišel Jirka. Chtěli jsme se jít podívat na náměstí na pancíře
a štěstí nám přálo. Právě startovaly u nás.
Od obecné školy až k měšťanské škole. Prohlíželi jsme si je bedlivě. Děvčata si jim dávala podpisovat. Šla jsem domů pro památník.
Jirka má podpisy v pracovní knížce. Mám
jich hromadu i od černochů. Chtěli jsme jít
někam ven a zase přijeli noví a stáli u pošty.
Jeden nastavil náruč zrovna, jak zastavili, a já
mu do ní vletěla. Šli jsme dál a jeden hezký
Američan se nás po česku ptal, jestli umíme
česky. Byl také Čech, chodil do české školy a měl tatínka Čecha. Jmenoval se Jindra
Stejskal. Chvíli jsme se s ním bavili a pak přišli dva páni a přebrali nám ho. Nakonec ho
odvedli na pivo. Napsala jsem mu lístek, že
jsem s ním chtěla ještě mluvit a nechala jsem
ho u jednoho vojáka. Naši muzikanti hráli
národní písničky a zpívalo se... Vojáci tancovali a staré babky s nimi. Přišla jsem domů
v půl jedenácté. Na to všechno, co jsme prožili, se nedá nikdy zapomenout!...

V sobotu 5. 5. 1945 v poledne jsme poslouchali rozhlas, na chvíli Plzeň přerušila
a ozvalo se jako hudba z nebes: Haló, haló,
haló, haló, hovoří svobodná Plzeň, svobodná
Plzeň hovoří. Úplně mě přejel radostí mráz
po těle a slzy mi vstoupily do očí. Čekali jsme
s napětím na tanky, které měly přijet ještě večer a dočkali jsme se jich. Ráno v půl
9 oznámili rozhlasem radostnou zprávu, že

americké pancíře vjíždí na náměstí Republiky. Zavlály všude prapory a praporky a z rádia se ozvala ta krásná melodie. „Kde domov
můj..? nad Tatrou sa blýská.“ To bylo všude
na ulici radosti a pláče jen pro samou radost,
že jsme opět svobodní. Ale ještě ti protivní
Němci se museli vybouřit. Několik SS si muselo vystřelit. Na náměstí a i kolem byly boje
v ulicích, ale pancíře je umlčely. Tatínek se

Malí výtvarníci
vystavovali a zpívali

Doubravecká sobota na louce u sv. Jiří

V zasedací síni ÚMO 4 vystavovaly své práce děti ze ZŠ Újezd. Na slavnostní vernisáži
promluvil starosta obvodu Michal Chalupný,
ředitelka školy Helena Fenclová a za Krajský
úřad Plzeňského kraje Pavlína Faitová. Program zpestřil školní pěvecký sbor Zvoneček
pod vedením Evy Markvartové. Zvoneček
se před časem zúčastnil Krajské přehlídky
dětských pěveckých sborů v Rokycanech,
na kterou se sjelo rekordních 27 sborů z celého kraje. Zvoneček (děti ze třetí až páté třídy)
se ve své kategorii umístil ve zlatém pásmu
a jeho přípravné oddělení (Malý Zvoneček
– první a druhá třída) získal stříbrné pásmo.

Šance pro předškoláky

Rodiče dětí předškolního věku budou mít možnost kvalitně připravit své potomky na start
do základní školy. V Plzni se chystá rozjezd vzdělávacího studia, které zahrnuje tuto věkovou kategorii. „Zaměřujeme se například na logopedii,
grafomotoriku, prevenci a nápravu poruch
učení a další. Předností je individuální přístup
k jednotlivcům. Od září připravujeme intenzivní
roční přípravu na školu pro budoucí prvňáčky
formou kolektivních kurzů,“ říká vedoucí studia
Barbora Černá. Informace na www.studiopompik.cz nebo na telefonu 734 745 290.

V sobotu 29. června se na louce u sv. Jiří
v Doubravce uskuteční tradiční zábavná
akce Doubravecká sobota, kterou pořádá
společnost MSBC Prague, s.r.o. Na pódiu vystoupí například folklorní soubor Plzeňáček,
skupina Košík band, skupina Y? a další. Odpolednem bude provázet Jiří Pelnář. Dále si
budete moci vychutnat vystoupení Kung FuWu Shu s kouzelným čínským drakem, bojové umění KRAV MAGA, taneční vystoupení

skupiny Dance Nation, Cowboy show, návštěvu indiánské vesnice, jízdu na koňském
hřbetu v přírodě. Pro děti budou připraveny,
soutěže o ceny, trampolína, skákací hrad,
dětský koutek s omalovánkami a další zábava. Zlatým hřebem programu bude skupina
Děda Mládek Illegal Band, která vystoupí
od 20:30 hodin. Během dne budou návštěvníkům k dispozici stánky s občerstvením.
Vstup na akci je zdarma.

Město her aneb Prázdniny na Boleváku
Ve dnech 19.- 20. 7. proběhnou na pláži Boleveckého rybníka v Plzni dvě z největších letních
akcí. V pátek od 15 hodin BOLEVECKÉ PLÁŽOHRANÍ, kde se utká osm regionálních kapel, pro
které můžete celý červen hlasovat i vy na internetových stránkách www.euronovagroup.
com. Večer zakončí koncert Lucie Revival. Vstup
je zdarma a vítězná kapela si zahraje na hlavní
stage v sobotu na mega party Město her aneb
Prázdniny na Boleváku, která začíná v sobotu
20. 7. v 10 hodin dopoledne. Mimo hlavní pódium, kde se budou střídat kapely jako Ocho
Ríos, Kašpárek v rohlíku, Aneta Langerová, nebo
Dan Nekonečný. Na pláži bude připravena projížďka na koních i ponících, malování na tvář,
japonské tetování, aquaball – chůze po vodě
v plastové kouli, škola grilování, pro děti skáka-

cí hrady, skluzavky, trampolíny a další atrakce.
Chybět nebude občerstvení. K vidění budou
šermíři, divadlo pro děti, tance všeho druhu.
Na závěr celé akce je čeká tradiční velkolepý
ohňostroj. Vstupné je 25 korun.
(eu)

Uzavírání spotřebitelských smluv
MO4 připravil aktuální besedu ve spolupráci
s Občanskou poradnou Plzeň ,Rizika´ uzavírání spotřebitelských smluv. Uskuteční se 19. 6.
v 16 hodin v sále MO 4. Jde o velmi aktuální
téma o uzavírání smluv zejména na předváděcích zájezdech, jak se chovat a jak odstoupit.
Novinky ve spotřebitelském zákoně – uzavírání
smluv na energie, volání na předražené telefonní linky, oslovení prodejcem na ulici apod.
Připraveno je pohoštění.
(der)
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Čistý obvod je
pro nás prioritou
Vážení spoluobčané,
„Studený máj, ve stodole ráj,“ říká české
přísloví. Letošní květen
byl studený a deštivý a přinesl nezvykle
rychlý růst vegetace,
zejména travních porostů. Situaci se nám
povedlo včasnými sečemi v květnu vyřešit
tak, aby se trávníky staly ozdobou veřejné zeleně
našeho obvodu. Momentálně dokončujeme rozsáhlá výběrová řízení na údržbu zeleně a úklid
obvodu a všichni na radnici věříme, že firmy, které
vyjdou jako vítězi těchto tendrů, udrží, případně
ještě zlepší kvalitu údržby obvodu. Naši občané
jsou dlouhodobě zvyklí na dobrou úroveň údržby
a čistoty, my jsme si toho dobře vědomi, a proto
této oblasti věnujeme značnou pozornost. Samozřejmě jak já, tak nepochybně každý z Vás se
často setkáváme s nešvarem, ať je to nepořádek
kolem kontejnerů, pohozené odpadky v parku,
lokální problémy s černými skládkami apod. Jsou
to případy, které jsou způsobeny nevychovaností
nebo lhostejnosti některých našich spoluobčanů,
které zbytečně vytahují peníze z našeho rozpočtu. Peníze, za které bychom mohli zvelebovat náš
obvod a třeba vybudovat parkové úpravy, postavit dětské herní prvky, nebo obdobná zařízení pro
seniory apod. Mohli bychom i víc přispívat neziskovým organizacím v obvodě.
Tato situace mrzí o to víc, že nemalé prostředky
vkládáme do sběrného dvora na Jateční, který
po celý týden nabízí možnost uložení širokého
sortimentu odpadů, pro občany většinou zdarma. Kromě toho zajišťujeme pravidelný provoz
mobilních svozů nebezpečného i biologického
odpadu. Kontrole provádění údržby zeleně a úklidu obvodu se věnuje Odbor ŽPí, namátkově já
a i předsedkyně Kontrolního výboru i Kontrolní
výbor zastupitelstva. Vážíme si Vás, kteří nás svými podněty objektivně upozorňujete na nepořádky. Mohu s uspokojením uvést, že péče o tuto
oblast je zájmem všech zastupitelů našeho obvodu. Bohužel tohoto tématu se někdy neobjektivně (zvlášť před volbami) „chytají“ a medializují
jej některá formální i neformální sdružení a snaží
se tuto práci zveličováním drobných nedostatků
znehodnocovat a v očích veřejnosti zkreslovat.
Naštěstí drtivá většina podnětů, které dostáváme, jsou objektivní informace našich občanů,
jejichž cílem není získávat politické body, ale zlepšení životního prostředí v Doubravce.
Za tyto podněty jsme a budeme velmi vděčni.
Na závěr bych se vrátil k úvodu – ať ten studený
máj přinese zemědělcům dobrou úrodu a Vám,
doubraveckým občanům, přeji hezkou zaslouženou letní dovolenou, Vašim dětem pak příjemné
prožití prázdnin.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO4 Plzeň

Zamyšlení
Vážení spoluobčané,
mám radost z toho,
že jsme letos rozdělili mezi žadatele,
kteří podali žádost
o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu MO Plzeň
4 částku milion korun, což je v poslední době jednoznačně největší poskytnutá částka. Samozřejmě,
ne všichni žadatelé dostali tolik finančních
prostředků, kolik by si představovali, ale
bohužel to bychom nebyli schopni splnit,
ani kdybychom rozdělovali částku ve výši
5 milionů korun. Finanční prostředky, které
k žadatelům v minulosti plynuly z různých
ministerstev případně celostátních organizací, byly seškrtané na minimum a žadatelé
dostávali pouze dopisy typu “obracejte se
na obce, protože ty dostávají peníze z hazardu...“ To je sice pravda, ale na druhou stranu
jsme pod tlakem „hazard“ zakazovat – v tomto případě se jedná o neřešitelnou rovnici.

Uvidíme, jak se Zastupitelstvo MO Plzeň 4
s tímto problémem „popere“, až budeme
připravovat rozpočet a regulaci heren pro
rok 2014. Rád bych slíbil, že v příštím roce
částku pro zmíněné organizace zachováme,
dokonce bych osobně preferoval i zásadní
navýšení finančních prostředků, které by
umožnily vyhovět většímu počtu žadatelů, ale rozhodnutí přísluší zastupitelům MO
Plzeň 4. Větší příjmy z městského rozpočtu
očekávat nemůžeme a šetření má své meze.
Jak říká lidové rčení „z dlaně chlup nevytrhneš“. Už dnes máme v rámci města nejnižší
náklady na chod a správu obvodu… V přiložené tabulce naleznete seznam žadatelů
a výši poskytnutých finančních příspěvků
z rozpočtu MO Plzeň 4 tak, jak bylo rozhodnuto a schváleno na zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 4 v dubnu letošního roku.
Na závěr si dovolím za sebe popřát Vašim
dětem co nejlepší vysvědčení, studentům
úspěšné složení všech zkoušek, těm, co se
vypraví na dovolenou, její spokojené prožití
a nám všem pak příjemné léto plné sluníčka
a dobré pohody.
Bc. Michal Chalupný,
starosta MO4 Plzeň

NÁZEV ŽADATELE

VÝŠE PŘÍSPĚVKU V KČ

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka

75 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „5. květen“ Plzeň

80 000

Fichtlová Marie – loutkové divadlo

10 000

„Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO“

5 000

„Klub plastikových modelářů - Plzeň“

40 000

Klub přátel c.k. Divadlo PLUTO

80 000

Sdružení přátel Junior orchestru ZUŠ Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň

30 000

Tělovýchovná jednota Sokol Červený Hrádek

90 000

Sdružení Plzeňského dětského sboru

15 000

Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň

15 000

Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň–Letná

92 000

Tělocvičná jednota Plzeň - Újezd, o.s.

92 000

Občanské sdružení Tak pojď s náma

14 500

POINT 14

10 000

SVAZ DŮCHODCŮ ČR - ORG. č. 4 PLZEŇ - DOUBRAVKA

45 000

Hospic svatého Lazara

25 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Plzeň - Doubravka

4 800

DUHA KOPRETINA PLZEŇ

7 500

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

8 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plzeň - Doubravka

8 700

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

5 700

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

20 800

Sbor dobrovolných hasičů v Plzni–Doubravce

10 000

Slavia SK Rapid

10 000

Junior club, o.s.

2 000

SK SENCO Doubravka o.s.

50 000

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

20 000

Sbor dobrovolných hasičů Újezd

10 000

Český rybářský svaz, místní organizace Plzeň 1

2 500

Handball club Plzeň-Újezd, o.s.

20 000

HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929

30 000

KAerobic

10 000

Bowling Plzeň o.s.
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.
TAEKWON-DO CLUB NARAMA
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE RAPID SPORT o.s.

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

4 500
30 000
5 000
22 000
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Pluťáci se sejdou v Babovřeskách
Komedie Zdeňka Trošky trhá v kinech rekordy.
Víte ale, co spojuje starostu Stehlíka a kulhavou
starou babku Boženu Němcovou, která strká
do všeho nos? Je to dlouholeté manželství.
Za babčou, která kvůli permanentní rýmě stále
huhňá, se totiž skrývá principálka divadla Pluto
Jindřiška Kikinčuková, manželka populárního
herce Pavla Kikinčuka. Oba nám prozradili, že
v druhém díle úspěšné komedie si zahrají téměř všichni členové plzňského Divadla Pluto.
Jak jste se k rolím dostali?
Pavel: Se Zdeňkem Troškou se známe od natáčení Slunce, seno, jahody, kde mě obsadil
jako Šimona Pláničku. Od té doby jsme přátelé. Když mi zavolal a nabídl roli starosty, rád
jsem ji přijal.
Jindřiška: Jednou jsme v Divadle Pluto hráli »Hrajeme tuš! Pro Nituš!«, kterou navštívil
i Zdeněk. Hrála jsem tam bolavou, starou,
mírně praštěnou jeptišku. Jemu se to moc
líbilo a tak vlastně vznikla postava Boženy
Němcové. Když odjížděl, usmíval se a říkal, že
má pro mě něco přichystaného…
Jak jste si užívali společné natáčení?
Pavel: Tak musel jsem se víc hlídat.
Jindřiška: Když jsme měli čas, udělali jsme si

výlet do Českého Krumlova a také jsme chodili na ryby. To je totiž od dětství můj velký
koníček.
Pavel: Ve vesnici, kde se natáčelo, byl rybník.
Tak jsme se šli do hospody zeptat starosty
a šéfa hasičů, kterým ta požární nádrž patřila, zda bychom tam mohli chytat. Samozřejmě s tím, že všechny úlovky pustíme zpátky
do vody. Oni se smáli, že jako Jindra bude
chytat. No za ten den vytáhla sedmadvacet
kousků. Ztuhnul jim úsměv.
Pavle, vy jste prý svoji namaskovanou
manželku ani nepoznal?
Pavel: To je pravda. Najednou se ke mně přitočila nějaká babka a začala se ke mně lísat,
tulit. Bylo mi to nepříjemné, tak jsem ji odstrčil. Pak mi došlo, že ty oči odněkud znám, že
to je moje žena…
Jindřiška: Když jsem šla poprvé na plac a viděl mě Zdeněk, tak spráskl ruce a povídá:
‚Proboha Jindřiško, co jsme ti to udělali!’Při
premiéře jsem si to ale užívala, dala jsem
se do gala, takže jsem večer profrčela úplně
v klidu. Nikdo mě nepoznal.
Jindřiška Kikinčuková, principálka Divadla
Pluto nás po rozhovoru požádala o zveřejnění

Doubravka, jak ji (možná) neznáte
SERIÁL - 5. DÍL

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

žádosti o pomoc Divadlu Pluto, kterému díky
zvýšeným finančním nárokům pronajímatele
hrozí zánik.
Pomozte PLUTU zahájit další sezonu!
Centrum v Doubravce prochází rekonstrukcí,
která se dotkne i existence divadla. Díky rekonstrukci od září stoupne nájemné o více než
o sto procent. Máme velké obavy, že tato částka je pro nedotované a nepodporované PLUTO
částkou likvidační. Divadlo po celou dobu jeho
trvání vždy držel především zájem diváků. Obracím se proto na všechny příznivce, aby jako
vyjádření podpory zaslali na účet o. s. Klubu
přátel PLUTA dar, jakoukoliv finanční částku
na č. ú. 191488482/0300 a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a kontakt. Pokud se podaří
nashromáždit dostatečnou částku, sejdeme se
16. září opět v Plutu.

Spolupráce přes hranice
Naše 14. ZŠ, Zábělská se účastní evropského
programu Comenius, ve kterém spolupracujeme se Základnou školou, Námestie mladosti
v Žilině na projektu nazvaném „Anglické výrazy kolem nás“. Dvacet žáků školy odjelo na Slovensko, aby společně s Žilinskými ukončili rok
spolupráce a naplnili plán projektu - vytvoření
neelektronického průvodce anglickými výrazy.
Od začátku školního roku děti obou ZŠ nafotily
přes 200 anglických výrazů, kterým ne každý
rozumí. Fotografie během pobytu děti zpracovávaly a vytvořily průvodce, kde se lze dozvědět, co výrazy znamenají a jak se čtou. Výsledkem je průvodce, který obsahuje anglické
výrazy z různých oblastí života. Aby průvodce
byl hodně podrobný, odjeli žáci i do podhůří
Jana Chládková
Kysuckých Beskyd.

Jde o restauraci U Draka v Plzni-Doubravce, která bývala v prostorách bývalého kina Lucerna, kdysi známého Leningradu ještě
s dalšími názvy. Fotografie je ze 17. dubna 1945. Foto nám zaslala Jana Řezáčová

Tanečníci Dance Nation jsou mistři republiky
Taneční škola Dance Nation Plzeň se věnuje
soutěžnímu tancování ve stylu disco Dance
a působí v Plzni od roku 2009. Od té doby nasbírala spoustu titulů, jako například Taneční
skupina roku 2010, vicemistři ČR 2012 a v letošním roce titul mistři ČR juniorů 2013. Dance
Nation navštěvuje přes sto tanečníků ve věku
od 3 do 20ti let a intenzivně se připravují na celorepublikové soutěže. Taneční školu Dance
Nation vede Jana Dragounová spolu s trenér-

ským týmem, který se skládá z šesti výborných
tanečníků a trenérů. Děti trénují ve Sportpalace, v Centrumu Doubravka dvakrát až třikrát
týdně. V neděli 19. května proběhlo v Brně
Mistrovství České republiky, kde získali tanečníci Dance Nation junioři 1. místo v kategorii
do patnácti let a získali tak titul mistři ČR. S choreografií Hell, kterou připravila Jana Dragounová za asistence Aničky Štýsové, tak výborně
reprezentovali město Plzeň.
(dra)

Na Mistrovství ČR v Brně získali tanečníci Dance Nation junioři
1. místo v kategorii do 15 let a získali titul mistři ČR.Na snímku
Rita Mádrová, Kristýna Roštášová, Barbora Vodičková a Viktorie
Vlčková.
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Badmintonista Louda má velké plány
Badmintonista Jan Louda z TJ Plzeň-Bílá Hora se
stal sportovcem roku Plzně v kategorii starších
žáků. Čtrnáctiletá naděje sbírala vavříny na všemožných turnajích. Svěřenec trenérky Květy
Duškové zvítězil ve čtyřhře a smíšené čtyřhře
na Mistrovství ČR badmintonistů do patnácti
let. Vyhrál republikový turnaj smíšené čtyřhry
a dvouhry hráčů do 13 let. Plzeňská naděje
svoje sportovní plány směřuje k Olympijským
hrám v roce 2020. Navíc na sebe prásknul i to,
že rád vaří. A to nejen vybrané speciality, ale
dokáže prý uvařit i pochoutku „co dům dal“.
A tak jsme mu položili několik otázek:
Kdo tě přivedl k tomuto sportu?
K badmintonu mne přivedl můj otec, který
hraje badminton už hodně dlouho, podle
mne celý život. Já jsem začínal v pěti letech.
Proč právě badminton, čím je tak zajímavý?

Rozhodoval jsem se mezi závodním plaváním a badmintonem, badminton hraje dobře
i můj o čtyři roky starší bratr. V badmintonu
je kromě rychlosti a obratnosti velmi důležité
i rychlé rozhodování a chytrost.
Děláš nějaké další sporty, máš ještě další
koníčky?
Rád plavu, jezdím na snowboardu a na běžkách a na kole.
Co považuješ za svůj dosavadní největší
úspěch?
Jsem čtyřnásobný mistr ČR v roce 2012, dvojnásobný mistr ČR 2013, dvojnásobný vítěz
mezinárodního turnaje v Belgii (20 zemí Evropy) 2010, 2012.
Jaký je tvůj cíl, meta, které chceš dosáhnout?
Přál bych si zúčastnit se Mistrovství Evropy
2014 v Basileji (U15) a Ankaře (U17).

Někde jsem četla, že si umíš i uvařit?
Je to tak, nejraději připravuji kuřecí steaky
s pikantními dresinky. To mě baví.
Studuješ na Sportovním gymnáziu v Plzni,
už přemýšlíš o dalším studiu?
Rád bych studoval elektrotechniku, ale to je
ještě dost daleko.

O pohár Doubravky v goalballu
V polovině dubna se uskutečnilo v Základní
škole a Mateřské škole pro zrakově postižené
a vady řeči v Lazaretní ulici v Plzni goalballové
soustředění zrakově postižených dětí ze škol
pro zrakově postižené z celé ČR. Součástí soustředění byl 11. ročník goalballového turnaje
O POHÁR DOUBRAVKY, který škola pořádá pod
záštitou starosty MO 4 Michala Chalupného.
Poháru se zúčastnila družstva z Plzně, Opavy,
Brna, Liberce a Prahy. Celkem bylo v Plzni 38
zrakově postižených nadějných hráčů goalballu. Soutěž byla letos velmi vyrovnaná. První
místo obsadila dvě družstva: Praha a Liberec,
druhé místo družstvo Opavy a třetí Brno.

Senco má druhý umělý trávník

Pohár vítězným předal místostarosta ÚMO 4 Zdeněk Mádr (na snímku).

V plzeňském areálu Senco Doubravka bylo slavnostně otevřeno druhé hřiště s umělým trávníkem. Vzniklo na místě pískové hrací plochy,
určené hlavně pro tréninky v zimním období.
„Naše první ,umělka´ byla přetížená, a když se
nám podařilo sehnat státní dotaci, neváhali
jsme a zřídili druhé certifikované hřiště. Tato
hrací plocha bude sloužit hlavně naší mládeži,“
řekl prezident Senca Vladimír Chaloupek. Hřiště
přišlo na 12 milionů korun. „Od státu jsme dostali deset milionů a pak nám pomohlo město
Plzeň dotací 770 tisíc z peněz, jež městu darovala Viktorie Plzeň. Kolem milionu korun nám
poskytla Plzeňská teplárenská a zbývajících
180 tisíc jsme vybrali ve sbírce mezi členy našeho klubu,“ vypočítává Chaloupek. Slavnostního
otevření hřiště se zúčastili reprezentační fotbalista David Limberský (uprostřed), prezident
SENCA Vladimír Chaloupek a ředitel prováděcí
firmy Václav Vopička.
Text a foto Pavel Pomp

Plzeňský dětský sbor při ZUŠ B. Smetany v Lobzích vycestoval do partnerského města Limoges. Celkem 41 dětí od 13-19 let doprovázela sbormistryně Bedřiška Koželuhová a klavíristka Daniela Pytelková. Sbor dostal grant na pětiletý projekt na rok 2015, v jehož
rámci navštíví partnerská města, kde naváže kontakt s dětskými nebo studentskými sbory. V roce 2015 pak v Plzni uspořádá festival,
na který tyto sbory pozve. Plzeňský dětský sbor v Limoges vystoupil ve dvou koncertech, v domě pro seniory a v kostele. Pro děti místní
magistrát připravil bohatý program, například prohlídku muzea, vyhlídkovou jízdu vláčkem po městě, návštěvu radnice, prohlídku
galerie a dílny s výtvarnými předměty vyrobenými emailovou technikou s možností vyrobit si vlastní jednoduchý šperk.
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PRODEJNÍ VÝSTAVA STANŮ JIŽ
POPÁTÉ V PLZNI
Chystáte si letošní dovolenou zpříjemnit stanováním? Pak vám přijde
jistě vhod prodejní výstava stanů,
která právě probíhá v Plzni na Slovanech v hale Lokomotivy. Potrvá až do 28. června, a to denně
od 11 do 19 hodin. V sobotu 29. 6.
pak na vás od 9 hodin čeká velký
výprodej vystaveného zboží.
Velká plocha haly umožnila vystavovatelům předvést téměř stovku postavených stanů předních českých
i zahraničních výrobců. Jsou zde
k vidění jak malé expediční a turistické stany, tak i velké rodinné stany
vhodné pro kempování. V hale jsou
vystaveny nejen stany, ale i spací
pytle, karimatky, batohy, kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující pobyt v přírodě. Nejenže se
můžete těšit na různé akční a výstavní slevy, ale součástí výstavy je i „outlet“ oblečení a obuvi.
Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete, nebo se
nerozhodnete hned na místě, nezoufejte, vystavovaný sortiment je

možné zakoupit i v obchodech Limansport
a HUSKY Outdoor Shop v Plzni nebo na

www.limansport.cz

Příměstský tábor
TJ Sokol Červený Hrádek
10 dní! 10 skvělých akcí!
Obědy a pitný režim zajištěny!
1. termín: 15. 7.–19. 7. 2013 cena: 1350 Kč
Obležení Ejpovického jezera – vycházka, hry
Soutěžíme, sportujeme – míčové hry na hřišti,
soutěže, florbal, ping-pong, badminton
Začarovaný výlet – turistická vycházka směr
Zábělá, opékání špekáčků, čarování v lese
Pohádkový les – stavění domečků pro lesní
skřítky, lesní hry, ukázky a nácvik sebeobrany
Lokálkou zadobrodružstvím z Chrástu do Radnic, hrátky s jazyky ang., franc.
2. termín: 22. 7.–26. 7. 2013 cena: 1350 Kč
Dobývání rozhledny – turistická vycházka na
rozhlednu Chlum, hry v lese
Soutěžíme, sportujeme – míčové hry na hřišti,
Na koně! – výlet k Šídlováku, projížďka na koních
Stopovačka, přepadení letiště – Letkov, prohlídka letiště aletadel sodborným výkladem
Kreativní dovádění – výtvarné a kreativní tvoření, soutěže a diskotéka na rozloučenou
Cena: včetně teplého oběda a pitného režimu
270 Kč/den, tedy 5 pracovních dní za 1350 Kč
(v ceně je i pojištění v rámci členství v TJ Sokol ČH)
Oba termíny: sleva 100 Kč, tedy 2600 Kč
Věk: od 7–14 let, + – dle domluvy
Příchod od7.30–8.00
Odchod mezi 15.30–16.30 (dle domluvy)
Přihlášení je možné nae-mailu: tjcervenyhradek@seznam.cz nebo tel.: 607 629 345
Informace též na: www.tjcervenyhradek.cz

inzerce

Financování vlastního bydlení musí lidé dobře zvážit
Úrokové sazby jsou v současnosti velice příznivé, a tak
mnoho lidí uvažuje o pořízení vlastního bydlení. Každý
si přitom přeje platit co nejmenší částku. Proto je nejdůležitější dobře zvážit, jaký typ půjčky je pro daného
žadatele nejvhodnější.
Úrokové sazby jsou v současnosti velice
příznivé, a tak mnoho lidí uvažuje o pořízení
vlastního bydlení. Každý si přitom přeje platit co nejmenší částku. Proto je nejdůležitější
dobře zvážit, jaký typ půjčky je pro daného
žadatele nejvhodnější.
Například na jednorázové rekonstrukce bytu si lidé nemusí brát rovnou hypoteční úvěr,
ale plně postačí Půjčka na lepší bydlení.
„Její výhodou je, že na půjčku do 600 000
korun nemusíte mít ručitele, ani zajišťovat nemovitostí. Výši splátek si navíc každý může
rozložit podle svých možností na dobu až dvanácti let,“ upozorňuje Lucie Lazecká, ředitelka pobočky ČSOB Plzeň, Masarykova. Mezi
její další přednosti patří kratší doba splácení
a také široká škála účelů využití – od možnosti pořízení menšího bytu po zafinacování
zahradního domku nebo úpravy sklepních
prostor.

Záleží na rozhodnutí klienta, která varianta je
pro něj v danou chvíli výhodnější. „Při rozhodování, který druh hypotéky je výhodnější nestačí jen porovnávat úrokové sazby. Podstatná
je požadovaná výše půjčky a také doplňkové
služby jako je například možnost předčasného
splacení zdarma. Může se totiž stát, že zájemci
o hypotéku zjistí, že se jim vyplatí spíše platit
poplatek než si vzít úvěr zcela bez poplatku,“
říká Lucie Lazecká, ředitelka pobočky ČSOB
Plzeň, Masarykova. Mezi hlavní výhody hypotéky bez poplatku jsou snížené počáteční
náklady na její získání, protože klient nemusí
platit poplatek za zpracování žádosti. „Osobně bych doporučila, aby si zájemci o hypotéku
nechali od bankéře vypracovat konkrétní nabídku u obou typů hypoték. Teprve poté lze
skutečně porovnat jejich výhodnost,“ dodává Lucie Lazecká, ředitelka pobočky ČSOB
Plzeň, Masarykova.

Hypotéka a poplatky

Odměna za věrnost

V současné době je aktuální debata o poplatku za vedení úvěrových účtů. ČSOB nabízí oba typy hypotéky – s poplatkem i bez něj.

Dalším způsobem, jak na hypotéce ušetřit,
je možnost získat odměnu za věrnost. „Snažíme se ocenit klienty, kteří u nás splácí úvěr

po celou dobu. Za věrnost získají zajímavou
finanční odměnu, která například u ČSOB
Hypotéky s bonusem může být u dvoumilionové hypotéky až 100 000 korun,“ upřesňuje výhody Lucie Lazecká, ředitelka pobočky
ČSOB Plzeň, Masarykova. Podstatné je, že
klienti znají a získají svoji odměnu již na začátku splácení a budou mít nižší splátky ve
srovnání se standardními hypotékami ve formě snížení měsíční splátky právě díky bonusu. Pokud ovšem nesplní podmínky pro získání bonusu, pak nemusí platit žádné sankce.
„Našim klientům odpustíme 5 % z výše úvěru,
pokud u nás zůstanou po celou dobu splácení hypotéky. Podmínkou je, aby u nás zůstali
minimálně po dobu 20 let,“ upřesňuje Lucie
Lazecká, ředitelka pobočky ČSOB Plzeň, Masarykova a dodává: „Klientům klesnou nejen
měsíční splátky, ale i celková výše jistiny úvěru. Navíc mohou částečně předčasně splatit
až 20 % zůstatku z dlužné částky při refixaci
a o bonus nepřijdou.“

Těšíme se na setkání s vámi:
ČSOB Plzeň – Masarykova
(Doubravka)
Masarykova 314/66
Tel.: 371 409 511
E-mail: info.plz-masarykova@csob.cz
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Doubravka očima osobností
Pokračuje náš seriál, který představuje osobnosti, které spojily svůj život s plzeňskou městskou částí Doubravka a šíří slávu obvodu nejen u nás,
ale i ve světě. Jednou z nich je sportovní gymnastka, několikanásobná medailistka z Mistrovství ČR Petra FRÁSOVÁ

Cvičit s dětmi mě moc baví

Cvičit s dětmi mne moc baví, říká medailistka z Doubravky Petra Frásová. Je úspěšnou
sportovní gymnastkou a šíří ve světě slávu
Plzně a samozřejmě i Doubravky, čtvrti,
kde bydlí a kde se věnuje práci s dětmi. Je
mistryně ČOS ČR pro rok 2011, byla druhá
v mezinárodní pohárové soutěži Bad Tölz
v Německu, třetí v mezinárodní pohárové
soutěži Cham v Německu a několikanásobná medailistka z Mistrovství ČR.
S přítelem žijete v městské části Doubravka, čím vás zaujala?
Moc se nám tu vždycky líbilo a líbí, je to naše
zamilovaná plzeňská čtvrť. Z našeho domu
to máme kousek jak do přírody, tak i do námi
oblíbeného sportovního centra.
Kdy jste začala sportovat?
Sport naplňuje můj život od raného dětství.
Ke sportu, konkrétně sportovní gymnastice,
mě přivedli rodiče. Sportovní gymnastice se
věnuji od pěti let v oddíle Sokol Plzeň I. Nejvíce mi ve sportovní kariéře pomohla trenérka
Martina Velíšková, účastnice Olympijských
her v Soulu, pod jejímž trenérským vedením
jsem dosáhla nejlepších výsledků.
Kdy jste ukončila sportovní kariéru a začala se věnovat dětem?
Bylo to na konci roku 2011 a hned jsem začala pracovat s dětmi, kterým předávám své
zkušenosti. Vedla mne k tomu hlavně skutečnost, že pohybová zdatnost a pohybové
aktivity českých dětí mají klesající tendenci
a rovněž přibývá počet dětí s nadváhou nebo
dokonce s obezitou. Podle studie Světové
zdravotnické organizace totiž trpí nadváhou
nebo obezitou pětina chlapců a desetina dívek, přičemž tři čtvrtiny z nich se přitom kil
nezbaví ani v dospělosti. S přítelem Petrem
Klikošem, bývalým reprezentantem v zápase,
účastníkem MS, ME a několikanásobným mistrem ČR, jsme nechtěli pohybové degeneraci české populace jen přihlížet a začali jsme

přemýšlet, jak bychom mohli nastalý stav
změnit. Spojili jsme se s kamarádem Honzou

Petra Frásová

Petra Frásová se narodila 16. 2.1983 v Plzni.
Vystudovala Právnickou fakultu ZČU v Plzni a pracuje jako firemní právník. Věnuje
se trénování dětí ve sportovní přípravce
4gym, sportovních gymnastek Sokola Plzeň
I a vede skupinové lekce cvičení pro dospělé.
Šneberkem, prezidentem sportovního klubu
SK Atlantis, a založili oddíl 4gym. Naší snahou
bylo doplnit nabídku sportovních aktivit pro

Doubravecký klub je patnáctiletý

Doubravecký klub zřízený a provozovaný
městským obvodem Plzeň 4 Doubravka funguje již 15 let. Pro děti a dospělé nabízí celou
řadu volnočasových aktivit, kurzů a jiných
akcí. V posledních dvou letech připravuje
také pravidelný program pro seniory v podobě hudebních pořadů. V rámci pravidelných
kurzů si účastníci mohou podle svého zájmu
vybírat kroužky pohybové, výtvarné či hudební. Klub myslí i na ty nejmenší a v rámci snahy zapojit do aktivního života rodiče
společně s jejich potomky nabízí vyžití v po-

děti v Plzni o cvičení, které spočívá ve všestranné pohybové přípravě dětí vycházející
ze základních gymnastických a zápasnických
průprav. Loni v lednu jsme ve Sport Palace
Doubravka otevřeli sportovní přípravku se
zaměřením zejména na předškoláky. Naším
cílem je motivovat děti k tomu, aby se sport
stal přirozenou součástí jejich života. Důkazem, že jsme se vydali správným směrem,
je více než trojnásobný nárůst počtu nadšených malých sportovců za pouhý rok našeho
působení. Daří se to i díky podpoře ze strany
města Plzně a hlavně MO Plzeň 4.

Baví vás cvičit s dětmi?
Moc. Sledovat nadšení a výkony malých
sportovců je pro mě velkým zadostiučiněním a motivací, že náš projekt s pracovním
názvem „Zpátky do tělocvičny“ má opravdu smysl. Doufám, že díky aktivitám 4gym
se nám podaří z peciválů u počítačů udělat
aktivní sportovce. Sport totiž nepřináší jen
šťastné okamžiky z povedených sportovních
výkonů, oceněných potleskem diváků a medailemi, ale hlavně spoustu zkušeností a dovedností do života. Je to hlavně úcta, pevná
vůle a smysl pro fair play.
Pokud vím, rozšířili jste svoje aktivity
i o práci s dospělými?
Je to tak, aktivity oddílu 4gym jsme rozšířili o cvičení pro dospělé FUNKČNÍ TRÉNINK
a TRÉNINKY ZÁPASU pro veřejnost.
(ol)
době cvičení a pohybových her nebo výtvarných činností pro rodiče s dětmi již od dvou
let. Doubravecký klub mimo jiné pořádá i celou řadu jednorázových akcí pro veřejnost,
například sobotní kurzy zaměřené zejména
na výrobu nejrůznějších dekorací a šperků,
divadelní představení, karnevaly a maškarní plesy nejen pro děti, odborné přednášky
a jiné. Prostory kluboven a sálu Doubraveckého klubu s možností využití promítacího
plátna mohou být k dispozici i ostatním
sdružením občanů. Pro školy a školky klub
organizuje divadelní představení.
Anna Michálková, vedoucí Doubraveckého D klubu

P O D Ě KO VÁ N Í

Dne 7. 12. 2012 jsem byla před domem v Železničářské ulici v Doubravce přepadena neznámým pachatelem. Zůstala jsem zraněná ležet
na chodníku. Pomoc mi poskytl občan Doubravky Bc. Jaroslav Markuzzi. Zvedl mě, odvedl domů, poskytl mi první pomoc a zavolal záchranku
a policii. Touto cestou mu srdečně děkuji za jeho pomoc, vstřícnost a ochotu. Jaroslava Plachá

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Primátor Martin Baxa si prohlédl Doubravku
Návštěva Městského obvodu Plzeň 4 primátorem Martinem Baxou se konala v rámci jeho plánovaných cest po plzeňských obvodech. Tentokrát byl cílem jeho návštěvy
čtvrtý plzeňský městský obvod.
Po přijetí starostou Michalem Chalupným,
místostarosty Zdeňkem Mádrem a Davidem
Zrostlíkem a tajemnicí Martinou Brůhovou
následovalo setkání s vedoucími odborů.
S vedením úřadu hovořil o projektech, které
Doubravka chystá. Především jde o výstavbu dvou nových pavilonů 54. mateřské
školy a moderní plovárnu pod Lobezským
parkem. Palčivým problémem je nedostatek
míst v šesti MŠ v obvodu. Potřebu rozšířit

Starosta MO 4 Michal Chalupný seznamoval primátora Martina Baxu s územím čtvrtého městského obvodu.

kapacitu školy ve Staniční ulici zdůvodnili
zástupci obvodu změnou složení obyvatelstva. „Stále se zvyšuje počet mladých rodin,
které se stěhují do našich satelitů,“ zdůvodnil
starosta Michal Chalupný nutnost přístavby.
Šest mateřinek navštěvuje zhruba 600 dětí.
Dva nové pavilony by kapacitu zvýšily o 104
míst. Celkové náklady na jejich stavbu jsou
odhadnuty na 20 milionů korun včetně DPH.
Objekty jsou vyprojektovány multifunkčně
a v budoucnu se dají využít i pro jiné účely.
Dalším z chystaných plánů je výstavba sportovně rekreační zóny s tůněmi, hřištěm
a lavičkami na pravém břehu Úslavy, která
by navazovala na Lobezský park. Pokud
městský obvod uspěje se žádostí o dotaci
z evropských fondů, začít stavět by se mohlo v příštím roce. Odhad nákladů činí přes
11 milionů korun bez DPH. Obě místa, kde
se projekty mají realizovat, si primátor Baxa
osobně prohlédl.
V závěru návštěvy jsme požádali primátora
Martina Baxu o krátké shrnutí:
Jak byste hodnotil dnešní návštěvu městského obvodu Plzeň-Doubravka?
Nejsem v obvodu poprvé a problematiku
této části Plzně znám. Zaujal mne mimo jiné
chystaný projekt sportovně relaxační zóny

Na snímku zleva: Primátor Martin Baxa, místostarosta MO 4
David Zrostlík a starosta Doubravky Michal Chalupný.

v sousedství Lobezského parku. Zamlouvá
se mi také projekt přístavby 54. mateřinky.
V tomto případě jsem rád, že existuje několik
variant na přístavbu a hodnotím, že stavba je
řešena velmi prakticky a hlavně variabilně.
Podpoříte tedy tuto výstavbu?
Rozpočet obvodu je takový, jaký je, a vedení
s ním musí co nejekonomičtěji hospodařit.
Chápu, že ze svého rozpočtu nemá na to,
aby pavilony postavil. Proto jsem rád, že jsem
měl dnes tu možnost si celý objekt mateřinky
prohlédnout a dovedu si o záměru přístavby
udělat reálnou představu. Určitě společně
najdeme vhodné řešení k oboustranné spokojenosti.
(ol), foto Eva Hajšmanová

Bílý kruh bezpečí

Vařečka rytíře Žumbery aneb 2. ročník přehlídky české kuchyně

Poskytuje odbornou, diskrétní a bezplatnou pomoc obětem závažných trestných
činů i podporu blízkým osobám obětí kriminality. Obětem často chybí síla či prostředky
k řešení své složité situace, neboť důvodem
může být silný šok, trauma, zranění, hospitalizace, strach z pachatele apod. Poradci a nově
i klíčová sociální pracovnice hledají společně
s klientem různá řešení jejich situace, poskytují psychologickou podporu a právní rady,
radí se o možnostech odškodnění a přístupu k náhradě škody, informují o postupech
soudu či policie, možnosti vykázání agresora
z bytu Policií ČR, v případě potřeby se zajistí
doprovod na úřady, podají informace o možné sociální podpoře, možnostech ubytování
v krizové situaci a další. Najdete nás v Husově ulici 11, na rohu budovy ZČU. Poradna je
otevřena v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Telefon v pracovní dny 773 551 311, či NON-STOP linka 257 317 110.

Pokud se rádi dobře najíte a máte rádi českou
kuchyň, přijměte pozvání na kulinářské hody
VAŘEČKA RYTÍŘE ŽUMBERY. Na prostranství
u kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce se uskuteční
v sobotu 7. září od deseti dopoledne do jednadvaceti hodin už druhý ročník netradiční
gastronomické akce, kterou připravuje firma
Agion ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 4. Loni se na ní sešly téměř dvě tisícovky labužníků, kteří ochutnávali speciality
plzeňských kuchařů. Nad letošním druhým
ročníkem převzal záštitu primátor města Plzně Martin Baxa. Cíl letošní akce zůstává stejný
jako loni. Připomenout občanům tradici české
kuchyně a oživit zájem o produkty původních
českých jídel. Lákadlem budou stejně jako loni
ochutnávkové akce a soutěže, součástí bude
široká nabídka piv a nealkoholických nápojů.
Nebude chybět gastronomická poradna, kde
odborníci poradí ‚jak na to‘. Vařečka bude jako
loni spojena se soutěží čtenářů Doubraveckých

listů, kteří mohou posílat do redakce své originální i rodinné recepty. „Na jednodenní gastronomicko-kulturní akci se bude opět soutěžit
o nejlepší český pokrm. Účastníci budou hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků, které
obdrží od organizátorů. „I české jídlo může být
totiž světové. Pokud jsou základem kvalitní ingredience, kuchařský um a poctivost,“ říká Luboš Liška z pořádající agentury Agion. „Součástí
celodenní akce je kulturní program. Je koncipován tak, aby zaujal celé rodiny. Zazpívat přijede
například Katapult, Standa Hložek, děti se zase
mohou těšit na ‚Majdu‘. z Kouzelné školky. Letošní návštěvníky určitě pobaví gastronomická
šou známého kuchaře Jaroslava Sapíka. Vstup
na akci je zdarma,“ dodává Luboš Liška.
(der)

Co chystá Doubravecký D klub: Pořady pro seniory ve 2. pololetí
Vždy ve čtvrtek od 15 hodin. | Vstup: 20 Kč.
17. 10. | Švejk trio (M.B. Karpíšek, Vlasta Janský
a host - známé staropražské písničky, hašlerky
a kuplety à la Šlapeto.
31. 10. | Trio Two voices
J. Rychterová, G. Peštová a houslista V. I. Pecháček (zábavný pořad s veselou hudbou velkých
klasiků s originálními texty a vtipným vyprávěním).

14. 11. | Muzikálové melodie Petr Kubec
a host (komponovaný hudební pořad, doplněný
humorně laděným povídáním o slavných tvůrcích a jejich muzikálech).
28. 11. | Duo Pygmalion (hašlerky z babiččiny
krabičky a dědečkova kufru, účinkují Eva a Pavel Skalických, pořad písniček Karla Hašlera až
po písně z První republiky, prokládaný zajímavým komentářem vztahujícím se k skladbám

a životu K. Hašlera).
12. 12. | Staročeské Vánoce (M. B. Karpíšek
a host, klasické české vánoční písně a koledy
prokládané veselými historkami se zimní a vánoční tematikou.)
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