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Barvami ožila spojovací chodba v 57. MŠ
Zamyšlení starosty
Nad Dalmatinkou v Plzni-Doubravce

Velkou radost z barevné chodby mají nejen děti, ale i jejich rodiče a paní učitelky. Hned je cesta do školky veselejší. Veselé barvy jednotlivých konstrukčních prvků chodby v odstínech žlutá, zelená, oranžová a šedá byly navrženy tak, aby
dokonale ladily s odstínem barev fasád jednotlivých pavilonů školky. Na snímku předškoláci uprostřed barevné chodby.
Změnou prošla i střecha, dlažba a přibylo nové osvětlení. (Podrobněji na str. 2)
Foto Eva Hajšmanová

Předškoláci mezi jiřinami
Děti z Mateřské školy v Dýšině navštívili v Červeném Hrádku pěstitele jiřin Vlastimila Hucla.
Ten je svojí zahradou provedl a o každé odrůdě jim prozradil pár zajímavostí. Pan Hucl se
může pochlubit sto padesáti odrůdami jiřin
ze šestnácti zemí. Pestrobarevné krasavice
pěstuje třicet let a už v 80. letech minulého
století vysazoval do záhonů třeba australské
odrůdy, které tehdy v Československu nebyly
k sehnání. Jednaosmdesátiletý Vlastimil Hucl
má na zahradě přes dva tisíce rostlin. Majitel
druhé největší sbírky jiřin v tuzemsku zažívá
nejhezčí období nyní, kdy jiřinky vykvetou
pestrobarevnými barvami. O každé ze střapatých květin je schopný vyprávět příběh. Kromě jiřin sklízí od jara do podzimu jahody, pěstuje deset odrůd chryzantém a vinnou révu.
„V kondici mě ale nejvíce udržují právě jiřinky.
Nebýt nich, tak jsem se loňských kulatin nedožil,“ tvrdí jednaosmdesátiletý pěstitel.

Děti z mateřinky v Dýšině navštívily pěstitele jiřin Vlastimila Hucla v Červeném Hrádku. Dlouholetý pěstitel dal
každému z dětí jednu „jiřinku” na památku.
Text a foto Jana Bártlová

Nastal podzim, barevné listí padá ze stromů
a lidé po dovolených
se většinou odpočatí
a plní energie, vracejí
do práce. Musím se
přiznat, že mě rodina
„donutila“ vybrat si
v září 14denní dovolenou. V létě na ni
nějak nezbyl čas. Chtěl bych se s Vámi podělit
o poznatek z mé zahraniční dovolené v Tunisu.
Zemi, která je sice arabská, ale civilizovaná. To, co
Vás „praští do očí”, je všudypřítomný nepořádek
a neustálá rozestavěnost. Manželka si ze mě dělala legraci, že místo, abych koukal na palmy a velbloudy, sleduji, jak mají křivý chodník, a která
lampa na ulici nesvítí. Prostě profesní deformace
jak vyšitá. Ale je zajímavé, že Tunisané přestože
nepatří většinou podle našeho měřítka k majetným lidem, se k sobě i okolí chovají velmi laskavě.
Když se při smlouvání na bazaru zlobí, tak je to
jen na oko. Když drobně nabourají auto, řidiči si
potřesou rukou a jedou dál. Vlastně nějaké vážnější hádky se zvýšeným hlasem jsem zažil až
na palubě letadla, ve kterém se Češi vraceli domů
… Jsme všichni dost podráždění. Nedokážeme
se na sebe usmívat a spory řešit s nadhledem?
Tahle „blbá nálada” musí mezi námi zmizet. Také
jsem si v jedněch volebních novinách přečetl,
že dost často nejsem v úředních hodinách k zastižení na úřadě. Jsem za to kritizován bývalým
starostou Evženem Zavadilem. Musím říct, že
má pravdu. Ano, skutečně mě asi nezastihnete
v úředních hodinách v kanceláři. Když pominu
skutečnost, že starosta nemá ze zákona úřední
hodiny ani pevnou pracovní dobu, tak prostě
nemám čas, abych seděl v kanceláři, četl noviny,
pil kávu a čekal, jestli náhodou někdo nepřijde.
Místo toho si raději sjednám schůzky, na kterých
budu například jednat o rekonstrukci Partyzánské ulice nebo o opravě mostu na Jateční. To ale
neznamená, že nemám čas na občany. Jak potvrdí řada z Vás, po domluvě se sekretářkou se vždy
najde termín pro setkání, a to bez ohledu na to,
zda je či není úřední den. Zaměstnanci úřadu ale
naopak musí být v úřední hodiny vždy k zastižení. Na pana Zavadila se nezlobím, každý z nás má
jiný styl práce. To, co mě ale mrzí, je tvrzení, že
vázne komunikace s občany, že se snad staráme
Pokračování na straně 2
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jen o vlastní prospěch. Na jednom příkladu Vám
uvedu, že skutečnost je jiná. V okrajové části obvodu byla většinou mých předchůdců slibována
rekonstrukce ulice v řádech desítek milionů. Když
ten, který celou věc zaštiťoval, požádal o schůzku, aby se zeptal, proč se nic neděje, tak jsem
měl jako mí předchůdci dvě možnosti. Pánovi
vysvětlit, že „za to může někdo jiný a na věci se
usilovně pracuje,” nebo poctivě říct, že v současné finanční situaci je rekonstrukce nemožná. Ti,
kteří mě znají, ví, jak jsem se zachoval, i když prospěch v podobě popularity jsem si tím asi nezískal. Takže se navzájem na sebe více usmívejme,
ale hlavně nelžeme!
Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

Gymnazisté
ochutnávali quinuu
Žáci 2.E ze španělské bilingvní sekce Gymnázia Luďka Pika se s rodiči zúčastnili akce,

která měla upozornit, že letošní rok 2013
byl zvolen Organizací spojených národů
jako Mezinárodní rok quinuy. Žáci přítomným rodičům tuto pseudo obilovinu,
v Čechách také známou jako merlík čilský,
formou prezentace představili a během
jídla prezentovali i jednotlivé pokrmy.
Jak v češtině, tak ve španělštině, protože
přijela i peruánská velvyslankyně Marita
Landaveri Porturasová. Ta pochválila žáky
a poděkovala jim za připravený program.
Stačila poděkovat i Margaritě Gianino
Sanchézové, která celou akci zorganizovala. Slova díků patřila i kuchařům a třídní
učitelce Janě Recmanové za výborný překlad. Celou třídu pak nakonec ještě odměnila kalendářem s fotografiemi z Peru. Pak
následovala „morčecí tombola“. Do kruhu
z očíslovaných krabic s vyřezanými otvory
se vypustilo morče. Do které krabice vlezlo, to číslo vyhrálo.

Spojovací chodba
v 57. MŠ září barvami

Před rekonstrukcí ...

Tomáš Kroupa, 2.E

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 26. října 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v MO Plzeň 4:
Poř. č. volebního okrsku

Adresa volební místnosti

154

LŠU – Lobzy, Revoluční 100

155

Salesiáni – Lobzy, Revoluční 98

156

Salesiáni – Lobzy, Revoluční 98

157

28. ZŠ, Rodinná 39

158

28. ZŠ, Rodinná 39

159

28. ZŠ, Rodinná 39

160

Gymnázium, Opavská 21

161

Gymnázium, Opavská 21

162

Gymnázium, Opavská 21

163

Gymnázium, Opavská 21

164

14. ZŠ, Zábělská 25

165

14. ZŠ, Zábělská 25

166

14. ZŠ, Zábělská 25

167

D klub, Zábělská 54b

168

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

169

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

170

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

171

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

172

Hasičská zbrojnice, Hřbitovní 3

173

D klub, Zábělská 54b

174

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

175

Hasičská zbrojnice, Staroveská 7

176

ZŠ Újezd, Národní 1

177

Hasičská zbrojnice, Zemědělské nám. 3

178

Hasičská zbrojnice, Červenohrádecká 48

Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

... po rekonstrukci viz strana 1

Během letních prázdnin byla realizována
rozsáhlá oprava spojovací chodby mezi
pavilony v areálu 57. MŠ Nad Dalmatinkou.
Byla vyměněna nevyhovující azbestocementová vlnitá střešní krytina za plechovou, po okrajích esteticky zvlněnou. Došlo
k výměně letité betonové dlažby, byla opravena podezdívka, ocelová konstrukce nesoucí střechu byla nově natřena a opláštěna
dřevěnými konstrukčními hranoly, instalováno nové osvětlení, včetně hromosvodu.
Pro vytvoření architektonického výrazu byla
v chodbě doplněna konstrukce z cementotřískových desek, tzv. ramenátů, které plní
funkci převážně estetickou a zároveň chodbu chrání před povětrnostními vlivy. Veselé barvy jednotlivých konstrukčních prvků
chodby v odstínech žlutá, zelená, oranžová,
šedá byly navrženy tak, aby dokonale ladily
s odstínem barev fasád jednotlivých pavilonů školky.
Šárka Hrabáková,
ÚMO Plzeň 4, Odbor stavebně správní, dopravy a investic
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Dětská hřiště v Doubravce se rozrůstají
Tak jako v předchozích letech, tak i letos
se snažím ve spolupráci se svými kolegy
vyjít vstříc požadavkům našich spoluobčanů na realizaci buď
nových, nebo rozšíření stávajících dětských hřišť.
V září byly dokončeny práce na veřejném dětském hřišti v Levandulové ulici v Plzni-Újezdě.
Prostor na tomto hřišti byl dlouho nevyužitý a dětské prvky už nenabízely dětem příliš
vhodné zázemí pro komunikaci, hru a fantazii.
Práce spočívaly v dodání a instalaci herní sestavy se skluzem, houpačky ve tvaru hnízda,
vahadlové houpačky a klasické duo houpačky. Součástí bylo i odstranění staré, již nevyhovující sestavy a vybudování nové dopadové
plochy. Obnova hřiště byla realizována za
243 tisíc korun.
Ještě v letošním roce vyroste jedno nové dětské hřiště v Doubravce poblíž ulice U Pietasu
a jeden dětský prvek ve vnitrobloku v ulici
Na Dlouhých. Celkové náklady na toto hřiště
a dětské prvky přesáhnou půl milionu korun.
Na fotografii je nové dětské hřiště v Újezdě. Jak

Nové dětské hřiště v Levandulové ulici v Plzni - Újezdě. Podle slov maminek je úžasné. „Jsem ráda, že obvod nezapomíná
na své nejmladší obyvatele. Hřiště je úžasné a splňuje dětská přání na aktivity ve volném čase. Navíc jsou tu herní prvky
bezpečné, takže se nemusíme bát o zdraví dětí. Mám snad jen jedno přání, aby vydrželo stále tak krásné, jako je teď,“ řekla
Eliška Jankovská z Plzně, maminka čtyřletého Jakuba.
foto Lukáš Vojta, MO4

bude vypadat nové hřiště U Pietasu si prozatím
nechám jako překvapení pro doubravecké děti.
Jsem přesvědčen, že vybudováním nových dětských hřišť a vytvoření nových možností pro
hraní potěšíme nejen děti, ale i jejich rodiče.

Přeji nám všem, aby se nová hřiště nejen líbila, ale aby unikala pozornosti vandalů, kteří se
bohužel mezi námi také vyskytují a boj s nimi
nebývá vždy snadný.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Výroční narozeniny vzniku republiky Tělocvičná jednota
slaví 110. narozeniny
budou v Plzni dvoudenní
Již poosmé oslaví Plzeň vznik samostatného Československa v roce 1918. Letošní
95. narozeniny budou dvoudenní. Neděle
27. října bude ve znamení turistiky, na večer připravilo divadlo Semafor představení
„Kdyby tisíc klarinetů“. V pondělí 28. října
nabídne město návštěvy více než dvou desítek turistických cílů i památek za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Do ulic
vyjede historická tramvaj, pro děti je připraven program plný pohádek, další kulturní
scéna se otevře U Branky. Oslavy zakončí
tradiční lampionový průvod a slavnostní
ohňostroj na náměstí.
Neděle 27. října bude v Plzni ve znamení turistiky. Akci nazvanou „28 kilometrů
na rozhlednu Chlum. V cíli čeká na všechny účastnický list a možnosti výstupu
na rozhlednu za symbolických 28 korun
(cena za 2 dospělé nebo 3 děti zahrnuje pro
každého také špekáček). Klidné a příjemné prostředí k rozjímání nabídne v tento
den i běžně nepřístupná Luftova zahrada
a Hruškova meditační zahrada. U Branky začínají v neděli trhy pořádané v rámci Česko
-Slovenských dnů. Vedle kulturního programu a interaktivních dílen můžete ochutnat
tradiční slovenské pokrmy, halušky, ovčí
a kozí sýry, lokše či kapustnicu. Posledním
velkým lákadlem bude v předvečer státního

svátku představení „Kdyby tisíc klarinetů“
divadla Semafor. Druhá premiéra tohoto
slavného představení v České republice
začíná v 19.30 hodin ve velkém sále kulturního domu Peklo. Vstupenky za 28 korun
si zájemci mohou zakoupit v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz. Na sváteční pondělí připravilo město Plzeňanům
a návštěvníkům prohlídky více než dvou
desítek turistických cílů i památek, za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Pouze
v tento den bude možné si prohlédnout
plzeňskou radnici, Měšťanskou besedu,
Loosovy interiéry i nově zrekonstruovanou
Starou synagogu. V poledne se U Branky
uskuteční vernisáž venkovní výstavy velkoformátových fotografií „Spolupracovníci
TGM“. V podvečer se na náměstí T. G. Masaryka uskuteční vzpomínkový akt.

Kulaté jubileum Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol Plzeň-Doubravka chce výbor jednoty
připomenout současným i bývalým členům
společným setkáním. Uskuteční se v sobotu 23. listopadu od 16 hodin v sokolovně ve
Hřbitovní 24. Účastníci se budou moci podívat na archivní materiály, dokumentující
historii TJ, zhlédnou ukázky z její současné
činnosti a budou mít příležitost dozvědět
se o plánech a záměrech vedení TJ. Setkání
bude skvělou příležitostí pro společné posezení a vzpomínání. Historie doubravecké
gymnastiky, volejbalu, badmintonu nebo
nohejbalu je bohatá na osobnosti i události. Současná tvář doubraveckého Sokola
je jiná než v dobách vzniku. Velká členská
základna čítá kolem osmi až devíti stovek
a rozmanitá činnost pro různé věkové a zájmové skupiny dává naději na pokračování.
Záběr TJ je široký, od mrňousů přicházejících do cvičení v doprovodu rodičů či prarodičů přes předškoláky, školáky, juniory až
k dospělým ve věku seniorů, tak z hlediska
sportovní náplně (od vyloženě rekreačního
pojetí až po výkonnostní sport). Široké je
spektrum akcí, které TJ každoročně připravuje. O TJ Sokol Plzeň-Doubravka se dozvíte víc na webových stránkách:
www.sokoldoubravka.cz
Milada Nováková,
jednatelka TJ Sokol Plzeň-Doubravka
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Žáci z doubraveckých škol bodovali
V celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží
ve školním roce 2012/2013 škol Plzeňského kraje se neztratili

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se sešli nejúspěšnější žáci a žákyně regionu, aby z rukou náměstka hejtmana Václava
Šlajse převzali děkovné listy, poukázky na nákup literatury a věcné dary za vynikající reprezentaci Plzeňského kraje. Kraj ocenil
medailisty celostátních a mezinárodních kol předmětových a odborných soutěží, vítěze celostátních kol uměleckých soutěží,
ale i učitele, kteří žáky připravovali. Šeky si převzali i ředitelé středních škol, jejichž žáci byli na soutěžích úspěšní. Děkovný list
převzal z rukou náměstka hejtmana i Jan Brada, úspěšný účastník Logické olympiády (na snímku) s náměstkem Václavem
Šlajsem. Čerstvý student Církevního gymnázia v Plzni ještě v loňském školním roce, kdy zvítězil v Logické olympiádě, navštěvoval 5. třídu 14. ZŠ Plzeň v Zábělské ulici. Zdaleka však nejde o jeho jediný úspěch, Jan Brada totiž vyhrává všechny soutěže
v matematice své věkové kategorie, které však nemají pokračování na celostátní úrovni.

Klávesnice všemi deseti

Soutěž v cizích jazycích – v jazyce anglickém: 1. místo: Martin Grundman, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská
Další soutěže zařazené do programu
MŠMT ČR. Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence
středních škol 2013:
Logická olympiáda: Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5.
třída) 1. místo: Jan Brada, 14. ZŠ, Zábělská 25
Mezi úspěšnými středními školami, které získaly dotaci z programu Talent 2013, je i Gymnázium Luďka Pika, Opavská, 35 000 korun za
úspěch v Soutěži v anglickém jazyce.
Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech uměleckých soutěží ve
školním roce 2012/2013:
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Trio zobcových fléten ABATEVA (Tereza Šanderová, Veronika Šanderová, Barbora Špelinová), ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň,
Revoluční
Hra na elektronické klávesové nástroje:
Jan Dolejš, Jan Skořepa, ZUŠ Bedřicha Smetany,Revoluční
Hra na akordeon: Hynek Jurečka, ZUŠ Bedřicha Smetany, Skladatelská soutěž: Václav
Špíral, ZUŠ Bedřicha Smetany.

Rozloučení s létem

Psaní na klávesnici všemi deseti se učí
ve 28. základní škole v Lobzích již dvanáctým rokem. Letos však poprvé byl
tento předmět zařazen již od 6. tříd.
Žáci se učí psát v programu MONT
BLUE, který je zpracován jako velké
putování na vrchol hory. Každý žák
má svého horského průvodce, který
ho provází jednotlivými záchytnými
tábory. Výsledkem práce je zvládnutí
klávesnice všemi deseti prsty.
(hel)

Řemeslo je když ...

To je název nové celoroční hry pro děti ze
školní družiny 28. základní školy v Lobzích,
která byla slavnostně zahájena veselými pís-
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ničkami a povídáním o řemeslnících
v podání Jitky Kubištové a Milana Benedikta Karpíška.
Na děti čeká během školního roku
mnoho zajímavých aktivit z dávných
dob, kdy řemeslo mělo zlaté dno. Mezi
děti zavítají i hosté z nejrůznějších
profesí.
Každé oddělení tvoří jeden pracovní cech, který má svoji vlajku, erb
a hymnu. Děti si budou svoje aktivity
zaznamenávat do pracovních knížek
a na závěr školního roku získají výuční
list. Snad malí tovaryši rozšíří řady šikovných řemeslníků.
Helena Tomanová,
vedoucí vychovatelka družiny při 28. ZŠ Plzeň-Lobzy

Tradiční akce TJ Sokol v Červeném Hrádku. Děti
plnily různé úkoly, skládaly rébusy, chodily na
chůdách, házely míčkem. Nemohli chybět hasiči, kteří se postarali o občerstvení a s jejich asistencí hasily děti i požár. Počasí nás trochu postrašilo s temnou oblohou, ale nakonec spadlo
jen pár kapek, které nikomu nevadily.
Petr Šolc, foto Jana Tomšíková, TJ Sokol Červený Hrádek

Plzeňští filmaři
svému městu
Je název jedinečné přehlídky dokumentů
a reportáží o Plzni od plzeňských filmařů.
Přehlídka se uskuteční v doubraveckém D
klubu v pondělí a v úterý 4. a 5. listopadu
vždy od 15.30 hodin. Například budete moci
zhlédnout dokument Naše město Plzeň očima Jana Loučíma. Ten režíroval i další snímek
Fotbalový zázrak, zahrnující záběry z historie
klubu FC Viktorie i současnosti. Po projekci je
připravena beseda s tvůrci. Vstupné je dobrovolné. Přehlídka se uskuteční pod patronací
Syndikátu západočeských novinářů.
(der)
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Krátce

Bezpečnější přechody
V Doubravce konečně roste nové místo pro
přecházení. Dochází k realizaci úprav na důležité křižovatce ulic Hřbitovní a Mohylová, které
umožní bezpečné přecházení chodců jdoucích
z Doubravky na Ústřední hřbitov nebo třeba
na vyhlídku na Švabiny. Samotná stavba vyřeší
fakt, že rodiny se psy a dětmi konečně nebudou
muset překonávat křižovatku úhlopříčně jako
doposud. Další bezpečný přechod pro chodce
by lidé rádi viděli na křižovatce ulic Zábělská
a k sv. Jiří, kde by umožnil bezpečný přechod školáků a chodců ve směru od vlakové zastávky ke
14. základní škole.

Spalovna do dvou let

Koncem září proběhlo řádné uvítání prvňáčků do ZŠ Újezd. Žáci 5. ročníku pro naše nejmenší připravili stopovačku, která
vedla na rozhlednu Chlum. Během procházky v rámci Výchovy ke zdraví – Pobyt v přírodě děti plnily úkoly a za jejich
splnění je čekal sladký poklad.

Chovateli z Doubravky utekl klokan

Největší počet ministrů vlád bývalých, současných a zcela jistě i budoucích na jeden metr čtvereční, ale i dalších politiků a státních úředníků se
sešel na skládce odpadů v Chotíkově u Plzně. Poklepem na základní kámen oficiálně odstartovala
stavba spalovny komunálního odpadu. Spalovna
by měla stát do dvou let a ročně zpracuje 95 tisíc
tun komunálního odpadu, který se až doposud
skládkoval. Od roku 2025 bude skládkování zakázáno.

Komisi neoslnil žádný
kandidát
Plzeňské Divadlo J. K. Tyla si ještě bude muset
počkat na svého nového ředitele. Třináctičlenná
komise odborníků zatím nedoporučila na post
ředitele ani jednoho z pěti přihlášených účastníků výběrového řízení. Komise doporučila vyhlásit
nové uzavřené výběrové řízení. Kandidáty na pozici ředitele osloví komise jmenovaná pro účely
tohoto uzavřeného výběrového řízení. Nástup
ředitele doporučila stanovit na 1. září 2014.

Modernizace úpravny
vody
Plzeňské strážníky zaměstnal klokan, který utekl chovateli z plzeňské Doubravky. Chytali ho dva dny. Nakonec ho dostihli
v Lazaretní ulici v Doubravce, tedy asi dva kilometry od domova, kde vesele poskakoval. Strážníci kontaktovali chovatele,
kterého už kvůli dřívějším útěkům sedmiletého klokana znají.

Pracovní příležitosti pro všechny
S hledáním zaměstnání jsou na tom nejhůř lidé
přes padesát, absolventi škol a ženy vracející se
z rodičovské dovolené. Přitom právě tito lidé
mohou najít širokou škálu uplatnění ve službách
pro rodinu. Ženy po RD mají bohaté zkušenosti
s dětmi a jen tak nic je nepřekvapí. Navíc spousta mladých maminek preferuje ke svým dětem
i chůvy starší, které mnohdy působí spíše v roli
babičky. Studenti se osvědčují nejen v úklidových službách, ale také je mnoho těch, co stu-

dují obory se zaměřením na sociální činnost
a mohou se velice dobře uplatnit jako chůva,
osobní asistent nebo pečovatel. Všichni uchazeči o práci nebo brigádu mají možnost zdarma
se registrovat v rodinné databázi kontaktů, která
se zaměřuje na služby pro rodinu a domácnost,
jako je hlídání dětí, úklid, péče o seniory a osobní asistence u hendikepovaných osob. Zájemci
se mohou registrovat na: www.rodako.cz

Úpravna vody na Homolce projde rekonstrukcí
za 1,1 miliardy korun. Ta má zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon
současného zařízení. Modernizace má skončit
31. března 2016.

Que viva México!
Je podtitulem letošního ročníku Týdne hispánské
kultury v Plzni, který je opět zaměřen na kulturu
Španělska a tentokráte také Mexika. Ústředním
tématem budou „mexické Dušičky“, svátek mrtvých, který je v mexické kultuře pojímán zcela
odlišně než v Evropě. Španělsko bude reprezentovat mimo jiné i výstava fotografií zapůjčená
z Galicie do Studijní a vědecké knihovny PK Pouť
do Santiaga – první evropská kulturní cesta. Výstava potrvá do 30. října.

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

Fenomén „bába Radnická”

ve vzpomínkách maséra Jiřího Novotného

Pokud existoval nějaký fenomén od konce
čtyřicátých do poloviny devadesátých let
minulého století, jehož ohlas sahal od Aše
do Michalovců a ještě mnohem dále do USA
či Kanady, tak to byla osobnost významné
přírodní léčitelky paní Boženy Kamenické.
Pod tímto civilním jménem příliš známá nebyla. Zkuste však říci bába Radnická v Chebu, Praze, Pardubicích, Jindřichově Hradci
či na Slovensku. Všichni zpozorní a svorně
řeknou: „Není to ta známá léčitelka z Radnic?“ Věhlas této skromné, pobožné osobnosti s řádně proříznutými ústy, propukl
hned po skončení 2. světové války. Před její
ordinací v Radnicích stály zástupy lidí a až
na chodník se linula vůně jejích proslulých
léčivých čajů. V roce 1950 se přestěhovala
do Tymákova. Výsledky, kterých tato drobná
žena se silnými brýlemi na nose dosahovala,
nebyly ledajaké. Až z nejvyšších míst státu
chodily žádosti o pomoc. Připomeňme prezidenta generála Ludvíka Svobodu, Gustáva
Husáka či Václava Havla. Z těch nejpopulár-

nějších pak připomeňme Vladimíra Menšíka,
Karla Gotta, Josefa Kemra, Jiřího Bartošku ...
Dlouhý je i seznam dětí, kterým svojí léčbou
pomohla na svět. Sama vyráběla mnoho léčiv, mastí, krémů, sirupů. Vyhledávaný byl její
balzám na léčbu rakoviny či speciální masáže. Hodně se hovořilo a stále hovoří o jejích
diagnózách z moči. Byl to opravdový rituál.
„Moč zahřívala nad lihovým kahanem, a jakmile moč dosáhla bodu varu, hodila do ní
hypermangan. Z množství hnědé sraženiny
pak určila míru zahlenění organismu,“ prozradil její blízký spolupracovník masér Jiří
Novotný z Plzně-Újezda.
„Mýlila se jen málokdy. Poznal jsem ji už
jako desetiletý kluk. Dostal jsem zánět ledvin
a rodiče mne odvezli do Tymákova, kde tehdy působila. Měl jsem z ní obrovský respekt,
ale ona to s námi dětmi uměla. Je smutné, že
sama přišla při tragické nehodě o šestiletého
syna Jarouška. Když jsem k ní přišel, podívala
se na mne skrz silné brýle a řekla mi: Budeš
pít bylinky a uzdravíš se! Takže já jsem jeden
z mnoha vyléčených pacientů. Později jsem
s ní začal spolupracovat a byla to vlastně obrovská shoda náhod. Nečekaně jsem ovdověl a doma mi zůstala kromě dvou větších
dětí i tříměsíční dvojčata. Paní Kamenická
tuto situaci vyřešila téměř za mě. Díky jí jsem
našel vynikající partnerku, manželku a matku mých dětí,“ prozrazuje Jiří Novotný. Několik let předtím se spřátelili a léčitelka nabídla
Jiřímu spolupráci. „Bylo to počátkem 90. let,
kdy mi řekla, abych u ní prováděl masáže, že
mne to naučí. Rád a vděčně jsem nabídku
přijal. Ona už na tu masírovací dřinu neměla
sílu, ale u každé rehabilitační masáže musela

Božena Kamenická, tzv. „bába Radnická”
7. 8. 1896 v Janštejně u Jihlavy
Lidová léčitelka, bylinkářka, uznávaná
diagnostička, absolvovala kurz přírodního léčení se zaměřením na rehabilitaci
a léčbu bylinami podle Kneippa v České
Lípě. Pak začala s praxí léčitele.
být, trvala na tom do posledních chvil. Dodnes mám v masérně zarámovanou jednu
z jejích posledních fotografií. Dívá se a sleduje mě. Cítím její pomoc. Ona se narodila
proto, aby sloužila lidem a taková zůstala až
do své smrti v září 1996. Jsem vděčný, že
jsem alespoň pár let mohl jít po jejím boku,“
dodává masér Jiří Novotný.
Na odpočinek paní Kamenická odešla
na přání svých adoptovaných synů Jaroslava, Oty a Karla. Původní přání odpočívat
vydrželo jenom krátce. Paní doktorka, jak jí
všichni říkali, bez své práce a lidí kolem sebe
nezůstala. Byla to i stovka pacientů a vyřčených diagnóz denně od více než devadesátileté paní. Své mimořádně záslužné práci se
věnovala plných sedmdesát let.
(der)

Obchodní Centrum Doubravka ožilo

Areál obchodního domu Centrum Doubravka konečně začíná žít. Doubravečtí s očekáváním a někdy i s obavami sledovali postup
rekonstrukce a nyní vítají, že každý týden se
zde otvírá nějaký modernizovaný obchod či

obchůdek. „Nevěřili byste, že náš obchodní
dům je již 41 let starý,“ vysvětluje Julie Brožová, která má na starosti marketing modernizovaného centra. V atriu je na toto téma
výstavka historických fotografií obchodního domu, která potěší hlavně pamětníky.
„Musím zdůraznit, že obchodní dům je stále
v družstevních rukou a plně v českém vlastnictví. Majiteli jsou všichni členové Západočeského konzumního družstva, dříve známého pod názvem Jednota Plzeň-jih. Snažíme
se zde dát prostor kvalitním obchodům a jejich skladbu volit tak, aby byla pestrá a obsahovala zajímavé nabídky, včetně poskytování
služeb pro zákazníky. Zatím se nám zde daří
udržet oblíbené Sport centrum, kadeřnictví,
Divadlo Pluto i městskou knihovnu. Plánujeme otevřít sběrnu čistírny i opravnu mobilů.
V anketě jsme zaznamenali požadavky na reprezentativní restauraci či rychlé občerstvení.

Restauraci plánujeme otevřít do listopadu,“
přibližuje současnost obchodního centra
vedoucí marketingu. Jak současně uvedla,
provozovatel počítá s akcemi pro zákazníky.
První z nich byl vydařený dětský den, na který přišlo nad očekávání hodně malých i velkých. Malí návštěvníci skákali, házeli šipky,
soutěžili a sledovali divadelní představení.
Je znát, že je prostor temperovaný, v atriu je
příjemně a na střeše obchodů se daří také
dinosaurům. Plánů je prý hodně. V prostoru
atria přibude dětský koutek, lavičky, fontánka
a skleněná víla Doubravka. „V říjnu se můžete
těšit na promenádní koncert dechové hudby,
v listopadu na martinské víno a v prosinci
ve spolupráci se čtvrtým městským obvodem chystáme setkání s Mikulášem a čerty.
Před Vánoci pak koncert a společné zpívání
koled,“ dodává vedoucí marketingu.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Alfa nabídne
čtyři premiéry

Doubravka,

jak ji (možná) neznáte
SE RIÁ L – 7. díl

Divadlo Alfa chystá v nové sezóně čtyři premiéry, kromě nich nabídne dalších šestnáct
inscenací ze svého repertoáru a připravena jsou i vynikající představení hostujících
divadel. Režisér Tomáš Dvořák nazkoušel
s herci dramatizaci známé pohádky Otesánek z pera libereckého autora Vítka Peřiny.
Ten Otesánka zasadil do současnosti a navíc
do plzeňského regionu, včetně města Plzně.
Otesánek si tak po rendlíku a ucháči a tátovi
s mámou (z Ejpovic) pošmákne na hostinském z Kyšic, poté slupne celé Divadlo Alfa
i s herci a diváky a zálusk dostane dokonce
i na mistry z Viktorky! Premiéra byla v říjnu.
Na 16. prosince je připravena premiéra příběhu klasika tvorby pro děti Václava Čtvrtka.
Jeho knížku Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni pro jeviště upravil dramaturg
(der)
Pavel Vašíček.

Vážení čtenáři,
opět pokračuje náš seriál o známých i neznámých místech v městském obvodu Doubravka.
Už jsme Vám jich nabídli několik a těší nás zájem
o náš seriál. Proto Vám nabízíme možnost poslat
nám Vaše příspěvky, Vaše fotografie, na kterých
jsou zachycena neznámá nebo méně známá
místa v obvodu. Pamětníci si určitě rádi připomenou, jak vypadala jejich čtvrť dříve, a mladší
se určitě rádi seznámí s historií místa, kde žijí.
Takže, oprašte svůj archiv a těšíme se na Vaše
příspěvky.
Správná odpověď:

Fotografie zobrazuje zbytek novogotického sousoší Nejsvětější trojice před kostelíkem sv. Jiří
v Plzni-Doubravce

Akce v D klubu:

Program Divadla PLUTO
Říjen- Listopad 2013

říjen 2013
Akce pro školy - přihlášky předem
17. 10.

8.30 a 10.00 hod.

O lesních skřítcích - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Akce pro veřejnost
12. 10.

9.00 hod.

Kurz: Korálkování a drátkování

12. 10.

9.30 hod.

Přednáška: Ajurvéda - omlazovací techniky

12. 10.

15.00 hod.

Pohádka: Pohádky z klubíčka

17. 10.

15.00 hod.

Švejk trio

31. 10.

9.30 hod.

Trio Two voices

Pořady pro seniory

listopad 2013
Akce pro školy - přihlášky předem
11. 11.

8.30 a 10.00 hod.

Stop pohádka - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Akce pro veřejnost
5. 11. – 26. 11. vždy v úterý 18.00 – 20.00 hod. Kurz: Trénování paměti
Kurz: Patrchwork - vánoční stromeček

9. 11.

9.00 hod.

9. 11.

15.00 hod.

Pohádka: O Červené karkulce

30. 11.

9.00 hod.

Vánoční vazba květin

Pořady pro seniory
14. 11.

15.00 hod.

Muzikálové melodie

28. 11.

15.00 hod.

Duo Pygmalion - hašlerky

St 23.10.,19:30 Mejdan manželek šílených
aneb Manželství je kabaret, Pá 25.10. zájezdní představení Paparazzi aneb Intimní život bulvárního fotografa, Po 28.10.,
19:30 Paparazzi, aneb Intimní život bulvárního fotografa, Ne 3. 11., 15:00 Helouhlína zrůdiček (pro děti), Po 4. 11., 19:30
82. Klubový Prokuk - Dva muži v šachu,
St 6. 11. 19:30 Hrom do putyk a do ženských, Ne 10.11. 15:00 Hrajeme Tuš! Pro
Nituš! Po 11.11. 19:30 Uzloviny, St 13. 11.
19:30 Kalba manželů šílených, Ne 17. 11.
15:00 Zieglerka, Po 18. 11. 19:30 Paparazzi,
St 20. 11. 19:30 Návrat Odyssea, Ne 24.11.,
15:00 Hašlerkiády, Po 25. 11. 19:30 83. Klubový Prokuk s Vandou Hýbnerovou, St 27.11.
19:30 Dva muži v šachu.
U příležitosti 15. narozenin Pluta vydalo divadlo stolní managerský kalendář s fotkami
z představení, které lze odeslat jako pohlednice. Křest bude 11. listopadu. Divadlo vydává dárkové poukazy na 4 vstupenky za tisíc
korun na libovolná představení od prosince
do konce února 2014. Zakoupit je můžete
v PLUTU a v jeho předprodeji Voch v 1. patře
OD Centrum. Hraje se v prosinci i mezi svátky. Na Silvestra od 15:00 uvádíme Uzloviny
a vstupenky jsou od listopadu v předprodejích. V ceně vstupenky za 500 Kč je pohoštění
- šampus, chlebíčky, cukroví, pivo, utopenci
a preclíky. Informace na www.divadlo-pluto.cz nebo na tel.: 602 502 249, 724 239 052
nebo na 602 526 533.
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