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Stovky návštěvníků popřály
Doubravce k svátku

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo odhalení skleněné plastiky víly Doubravky, která zdobí atrium Centrumu. Na snímku
vpravo starosta MO 4 Michal Chalupný a předsedkyně představenstva ZKD Plzeň Božena Koukolíková, pořadatelé akce
Foto Eva Hajšmanová

Stovky lidí dorazily 19. ledna oslavit Den
Doubravky do atria Obchodního domu
Centrum. Součástí zábavně-hudebního odpoledne bylo odhalení skleněné plastiky víly
Doubravky, která zdobí atrium Centrumu. Návštěvníci se jednoznačně shodli, že se dobře pobavili, napili i najedli.
„Bylo to výborné, chodím sem každý rok a dneska jsem si přišla pro zabijačkovou polévku „prdelačku,“ prozradila Lýdie Beránková z Doubravky
a dodala, že tradiční Den Doubravky a zářijovou
Vařečku rytíře Žumbery u sv. Jiří nikdy nevynechá. Den Doubravky se koná v Centrumu tradičně několik let. „Moc bych si přál, aby se zde
lidem líbilo, aby se dobře pobavili, aby se tu setkávali. Mělo by to být takové to první setkání
v novém roce,“ řekl starosta MO 4 Michal Chalupný. Akce se odehrála přesně v den, kdy slaví
svátek všechny Doubravky a v Doubravce jsou
moc pyšní, že jejich čtvrť se tak hezky jmenuje.
„Je to jméno poměrně slavné, protože se tak
dokonce jmenovaly dvě české královny,“ prozradil starosta. K poslechu hrála oblíbená dechová
hudba Radyňačka, zazpíval dětský sbor Lahoda
a zatancovali členové taneční školy Quick dance. Návštěvníci mohli navíc na vlastní oči vidět
profesionální řezníky a pravou českou zabijačku.

Zahájení přístavby dvou pavilonů 54. MŠ
Slavnostně byla zahájena přístavba dvou pavilonů 54. MŠ ve Staniční ulici v Plzni, která je
jedinou mateřinkou v Plzeňském kraji se sportovním zaměřením. „Jde o vybudování dvou
nových samostatných pavilonů navazujících
na stávající objekty mateřinky. Současná školka má kapacitu 100 předškoláků, po přistavení
pavilonů se tak její kapacita zdvojnásobí,“ uvedl
starosta MO 4 Michal Chalupný. „Pavilony mají
trvalý charakter. Předběžná cena přístavby je
20 milionů korun. Patronát nad školkou mají
plzeňští sportovci. Mezi hosty slavnostního zahájení stavby byl proto kapitán plzeňských hokejistů Martin Straka, který vyjádřil přesvědčení,
že s větším počtem dětí ve školce přibude třeba
i víc hokejových talentů. Stavba má být dokončena na podzim. Doubravce chybí v současné
době 240 míst ve školkách a počet dětí roste.
Pokud by však v pozdějších letech počet dětí výrazně klesl, multifunkční pavilony mohou sloužit
jako školní družina, domov důchodců nebo jiné
potřebné zařízení.

Zahájení přístavby MŠ se zúčastnili zleva hokejisté Martin Straka a Michal Dvořák, místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr a starosta MO 4 Michal Chalupný
Foto Eva Hajšmanová
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Úvodník místostarosty
Vážení
spoluobčané,
tak mám pocit, že
jsme se ani nerozkoukali a už tady máme
zase nový rok… Tentokrát s letopočtem
2014, rokem olympijským a hodně z nás
se určitě nemůže dočkat zahájení olympijských her, které jsou doslova za dveřmi.
Pro nás na doubravecké radnici je rok 2014
rokem, kdy bude končit naše volební období
a my se budeme snažit splnit pokud možno
všechny úkoly, které jsme si pro letošní rok
stanovili. Je jich hodně, ale abych řekl pravdu,
na jejich realizaci se velmi těším.
K těm největším patří určitě realizace dvou
nových pavilonů 54. mateřské školky ve Staniční ulici, které by měly být dokončeny na podzim tohoto roku, a podstatné zvýšení kapacity
této mateřské školky se sportovním zaměřením velmi usnadní rodičům předškolních dětí
jejich umístění do mateřské školky. V těchto
dnech pracujeme v této souvislosti i na projektu, který by měl vytvořit nová parkovací místa před touto školkou, neboť situace zejména

při ranním příjezdu rodičů s dětmi do školky
je neúnosná a komplikuje provoz ve Staniční.
A protože se tato situace po zprovoznění nových pavilonů ještě zhorší, chtěli bychom tato
parkovací místa dokončit rovněž ještě v letošním roce. Moc se těším rovněž na to, až na jaře
letošního roku bude zahájena rekonstrukce
parkového a komunikačního prostoru při ulici
Na Dlouhých (Jitřenka). Tento prostor dlouhodobě netvoří příjemné prostředí pro setkání ev.
posezení občanů, což se realizací těchto úprav
konečně zásadně změní.
V letošním roce bude za finančního přispění z našeho obvodního rozpočtu realizována
rovněž rekonstrukce Partyzánské ulice, která
kromě vybudování nových inženýrských sítí při
konečné úpravě vytvoří rovněž nová parkovací
místa, která jsou v této lokalitě víc než potřebná.
V neposlední řadě se těším i na „drobnější
věci“, které by měly zpříjemnit život obyvatelům našeho obvodu. Věřím, že se nám podaří
například osadit radar měření rychlosti při
vjezdu od dálnice do Červeného Hrádku, že se
nám podaří prosadit realizaci bezpečného komunikačního propojení mezi Újezdem a Červeným Hrádkem ulicí Na Háji, protože situace
na Červenohrádecké ulici je krajně nebezpeč-

Akce v OD CENTRUM, v hlavní roli zákazníci
Obchodní dům Centrum Doubravka připravil
v závěru loňského roku dvě adventní charitativní akce. „My nechceme od zákazníků jen získat
peníze, ale chceme jim za ně nabídnout také
něco příjemného,” vysvětlovala Božena Koukolíková, předsedkyně Západočeského konzumního družstva Plzeň. „Proto jsme se spojili
s aktivními partnery, kteří měli dobrou myšlenku, a společně se nám podařilo zrealizovat dvě
pěkné akce: Veselý adventní jarmark na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně
a Benefiční výstavu obrazů a fotografií na podporu Psího útulku v Plzni.” První dobrý nápad
a ochotu něco udělat měli dámy, pánové a děti
z Music School Prague. Nejenže sami napekli,
vyrobili a připravili spoustu skvělých drobných
maličkostí a nádherných dárečků, které jste
u nich mohli „za babku“ nakoupit, ale připravili
pro návštěvníky unikátní zážitek na bubenickém
workshopu. Nálada byla skvělá, společné bubnování se v atriu rozléhalo a nakonec přilákalo návštěvníky skutečně všech generací. Podpořit akci
přišel i starosta Doubravky Michal Chalupný, dárky přispěla i kavárna Crosscafé a firma Víno Král.
Nadace pro transplantace kostní dřeně obdržela
celý výtěžek akce 6 682 korun. Druhá povedená
benefice byla těsně před Vánoci a oslovila milovníky psů. Krásné obrázky věnovala výtvarná škola
ve Stříbře a fotografie pejsků dodalo fotografické
studio Weronika Gray. Ty byly nabídnuty za symbolických 100 korun. Také bylo možno zde rov-

nou zakoupit pamlsky a krmení pro pejsky z plzeňského útulku. Bylo až dojemné, když babičky
či dědečkové nebo invalidé ze svého důchodu
zakoupili opuštěným pejskům alespoň pytlík piškotů, vždyť večer jich byla dohromady plná velká
krabice a to už je pro hodně pejsků velká radost!
Také někteří tatínkové a maminky příkladně vedli
své děti k odpovědnosti a nechali je zakoupené
velké a těžké psí konzervy odnášet do společné
krabice, která večer přetékala dobrotami. S pomocí návštěvníků a zaměstnanců firmy Západočeské konzumní družstvo Plzeň bylo večer možno předat zástupci psího útulku Martinu Kunovi
dar v hodnotě 10 tisíc korun. „Když nám zákazníci
zachovají přízeň, budeme podobné akce určitě
rádi opakovat!“ dodala Božena Koukolíková.

Vedení MO Plzeň 4 zve občany
zejména části Bukovec a Újezd
na informativní schůzku o průběhu
realizace stavby „Modernizace trati
Rokycany-Plzeň“ v této lokalitě za
účasti zástupců vedení obvodu, investora a zhotovitele stavby. Schůzka
se uskuteční ve zrekonstruovaném
sále restaurace „U Soptíka“, K úvozu
21, Plzeň-Bukovec ve středu 19. 2.
2014 od 17.00 hod.

ná jak pro cyklisty, tak pro chodce. Věřím, že
se nám podaří prosadit převzetí bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku do majetku
města se záměrem zde vytvořit multifunkční
zařízení, sloužící jak dětem jako mateřská
školka či jesle, tak seniorům jako pečovatelské,
kulturní a sociální zázemí. Občané Červeného
Hrádku tento objekt sami budovali, takže by si
návrat tohoto zařízení pro jejich potřeby určitě
zasloužili.
Doufám, že se nám podaří i pokročit při přípravě rekonstrukce Rolnického náměstí v Lobzích a že se nám podaří prosadit zvýšení počtu
strážníků jak městské, tak státní policie pro
zvýšení bezpečnosti našeho obvodu.
Těším se rovněž na to, že se nám podaří v letošním roce opravit hodně chodníků a udělat
hodně i v oblasti péče o zeleň, abychom zpříjemnili obyvatelům Doubravky prostředí jejich
domovů.
A nakonec se samozřejmě těším i na tu
v úvodu zmíněnou zimní olympiádu v Soči,
doufám, že bude bezpečná a našim sportovcům budu určitě držet palce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, vážení spoluobčané, popřál hodně štěstí, zdraví
a osobních i pracovních úspěchů v roce 2014.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Premiéry
v Divadle Alfa

Knížku Václava Čtvrtka Jak ševci zvedli vojnu
pro červenou sukni pro Divadlo Alfa přepsal
jeho dramaturg Pavel Vašíček. Spolu s loupežníkem Rumcajsem či formanem Šejtročkem
patří pohádka o ševcích k příběhům spisovatele
Václava Čtvrtka. Na sezónu 2013/14 připravilo
Divadlo ALFA celkem čtyři premiéry. První z nich
byl Otesánek, pohádka Jak ševci zvedli vojnu
pro červenou sukni je druhou premiérou sezóny.
Dvojice mladých autorů Tomáš Jarkovský – Jakub
Vašíček chystá na konec března další dramatizaci
s osobitým pohledem na dospívání. Tentokrát to
budou Ostře sledované vlaky Bohumila Hrabala.
V květnu se do Alfy vrátí Radovan Lipus, aby tu
jako host tentokrát režíroval horůrek z pera Mariána Pally, půvabnou hříčku pro malé děti O zlém
Drndovi.
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Zamyšlení starosty
Vážení
spoluobčané,
v úvodníku místostarosty jste se dozvěděli nástin akcí,
které bychom rádi
letos předali Vám
občanům.
Můžu
i s ohledem na zatím
neoficiální informace o ušetřených prostředcích z předcházejících let říci, že to není zdaleka
vše, co pro Vás letos budeme moci udělat. Ale
chtěl bych se věnovat něčemu daleko závažnějšímu. Je to skokový nárůst kriminality na obvodě. Dlouhodobě jsme jako obvod Plzeň 4 patřili
mezi části města z nejmenší kriminalitou. To je
bohužel paradoxně také hlavní příčina dnešního tristního stavu. Když jsem se po nástupu
do funkce seznámil s početním stavem Městské
policie na obvodě, tak jsem se zhrozil… A také
jsem hned na poradách s primátorem na tento stav začal upozorňovat. Skoro standardní
odpovědí bylo – máte nejnižší kriminalitu, takže, pane starosto, není nutné posilovat stavy
strážníků. Navíc docházelo k případům, kdy se
strážníci z Doubravky ještě navíc přesunovali
do jiných obvodů. Ani technické vybavení ne-

Děti ohlídá Skřítek

Hlídací centrum Skřítek je náhradním řešením
pro rodiče, kterým se nepodařilo umístit děti
do státní školky z kapacitních důvodů. Dále nabízíme řešení pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí
čekat na předškolní zařízení až do tří let věku dítěte, a staráme se tak o dětičky již od 12 měsíců.
Jak funguje, o tom jsme hovořili s její ředitelkou
Veronikou Brabcovou.
První, co zájemce o vaši službu zajímá je, kde
vás najdou?
Naše školička se nachází v krásném prostředí
v Plzni-Újezdě v objektu TJ, kde máme k dispozici nově zrekonstruované hřiště, na kterém

bylo zrovna optimální, takže jsme museli například z obvodních prostředků pořídit mobil, aby
byla hlídka k zastižení i mimo služebnu, nebo
třeba hlukoměr pro měření hluku, na základě
stížností občanů. Navíc ze strany města došlo
až na jednu výjimku k zastavení osazování bezpečnostního kamerového systému, takže opět
jsme na tom nejhůře z celého města. A opět to
bylo vysvětlováno zaklínadlem o „nízké kriminalitě” a nedostatku financí. Do toho všeho, se
kvůli nutné rekonstrukci na delší dobu přesunula z obvodu služebna Policie ČR. Již zhruba
dva roky jsme zaznamenávali a upozorňovali
na nárůst vandalismu jako první varovný signál. A opět jsem byl označován za „škarohlída“. Když nám začaly strmě narůstat záznamy
o vloupání a krádežích ke konci loňského roku,
najednou nastalo ošklivé procitnutí. Ale teď
ty dobré zprávy. Na obvod se vrátila služebna
Policie ČR, což se mimo jiné projevilo, že už
v prvních týdnech tohoto roku, kdy došlo k zadržení několika pachatelů údajně spojených
se zmiňovanou kriminalitou. Výrazné posílení
Městské policie by mělo dle slibu magistrátu
nastat v řádech několika týdnů. Z již zmiňovaného přebytku financí z loňských let připravíme
projekt posílení kamerového systému – doufám, že přesvědčím zastupitele, že řádně pomohou děti využívat mimo jiné veliké pískoviště,
houpačky, klouzačky a různé prolézačky. V případě nepříznivého počasí pro pobyt venku má
naše Hlídací centrum přímo v budově k dispozici
kompletně vybavenou tělocvičnu, kde je ideální
prostor pro nejrůznější pohybové aktivity, hry
a cvičení. Celý objekt je samozřejmě oplocen.
Rodiče mohou využít také našeho stravování,
které zahrnuje speciální dětské menu ve formě
2 svačinek a oběda včetně pitného režimu a nabídky ovoce a zeleniny, nebo si dítě může přinést
své vlastní jídlo s sebou.
Jaká je kapacita centra?
Kapacita činí dvacet dětí, o které se stará odborný pedagogický a zdravotnický kolektiv včetně
pana učitele, pro které je bezpečnost, zábava
a rozvoj osobnosti vždy prioritou.
Co můžete nejmenším svěřencům nabídnout?
Klidné prostředí plné zpívání, zábavy, tvorby,
protažení tělíček a dále základy angličtiny, divadélko, výlety do přírody a podobně. Dětem jsou
formou her a zábavy předkládány základy rozumové a mravní výchovy, pozvolna se zapojují
do kolektivu, nacházejí své první kamarády a tak
se učí primárním sociálním vztahům.
A prozradíte ještě další výhody Skřítka?
Mimo jiné je to i možnost umístění dětí školního
věku v době prázdnin, kdy rodiče nemají možnost vlastního hlídání. Dále nabízíme hlídání
dětí v odpoledních a večerních hodinách a také
i víkendu, buď v prostorách HC, nebo přímo u klientů doma.
(red)

volená bezpečnostní kamera není nebezpečná
pro spořádaného občana ale jen pro lumpa.
Už dnes funguje několik opatření o kterých se
nemůžu podrobněji rozepisovat, abych pachatele nevaroval. Takže jestli tento článek nějaký
kriminálník čte, můžu jej ubezpečit, že pro jeho
rejdy je dnes Doubravka už velmi nebezpečné
místo. Nechci, aby článek vyzněl jako kritika Policie ČR, myslím, že v daných podmínkách skutečně dělá, co může, a i Městská policie v tomto
není pozadu. Jen jsem přesvědčen, že pro příští
volební období, by měla nastat zásadní reorganizace Městské policie, aby pružněji reagovala
na okamžité potřeby a vyvstalé situace, aby
došlo k jejímu personálnímu i technickému
posílení. Co nám bude platné Evropské město
kultury a nové divadlo, ať už se bude jmenovat
jakkoli když se budeme bát o své zdraví a majetek. A jen nakonec chci dát ještě jedno vysvětlení – v říjnovém vydání Doubraveckých listů byl
otištěn článek o Boženě Kamenické. Zaregistroval jsem stížnost na označení této dámy „bába
Radnická“ a upozornění na několik nepřesností. Tento článek neměl účel se nějak pejorativně
této dámy dotknout, naopak měl vyjádřit úctu
k jejímu odkazu, takže se omlouvám, jestli pro
někoho vyzněl jinak.
Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

Doubravka chce kulturní dům
proslavený projevem Jakeše
Plzeňský obvod Doubravka má šanci získat bývalý kulturní dům v Červeném Hrádku, který
proslavil v roce 1989 projev tehdejšího generálního tajemníka komunistické strany Miloše
Jakeše. Kulturní dům je nyní téměř nevyužívaný.
„Doubravka by ho mohla od státu za výhodných
podmínek získat a vytvořit z něj víceúčelové zařízení,“ řekl starosta obvodu Michal Chalupný.
Podle Chalupného je reálná šance, že by dům
Doubravka od státu dostala jen za symbolickou
částku. Kulturní dům je podle něj asi poslední
budova, která byla na území obvodu postavena od základů z veřejných prostředků. „Žádná
mladší taková novostavba tady asi není,” řekl.
Zatím není přesně jasné, kolik by stála případná
rekonstrukce a úprava objektu. Studie, kterou
má radnice k dispozici, odhaduje náklady na
přibližně deset až 30 milionů korun, podle účelu
využití. „Šlo by tam udělat multifunkční zařízení,
kde by mohla být školka, denní stacionář pro
seniory, jesličky,” řekl starosta. Například školka
by byla v místě hodně potřeba. Červený Hrádek,
nedaleký Újezd a Bukovec patří k nejdynamičtěji
se rozvíjejícím částem Doubravky. Staví se tam
řada rodinných domů. Školka s dostatečnou kapacitou ale chybí a rodiče musejí vozit děti převážně na Doubravku a dál do Plzně.

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

(der)

3

Únor 2014

Plzeň otevírá nové vzdělávací centrum
Dům digitálních dovedností pro děti, mládež i seniory
Doba pokročila, díky vědeckému pokroku neskutečně „zrychlila“ a nyní žijeme v moderním
světě plném inteligentních technologií. Pro
děti to znamená skok od panenek k robotům,
dospělí se musí rychle seznámit se všemi
dnešními vymoženostmi.
Dům digitálních dovedností (DDD) zahájí provoz 10. března 2014 v bývalém Americkém
centru, v ulici Dominikánská 9. DDD je jedinečný projekt zaměřující se na vzdělávání všech
věkových kategorií (děti, dospělí, senioři, speciální nabídku máme připravenou rovněž pro
rodiče a pedagogy MŠ i ZŠ) v oblasti IT dovedností. Takto koncipovaný projekt je zaměřený
na vzdělávání s nejnovější a nejmodernější IT
technologií. „Pro děti jsme přichystali spoustu
zajímavých kurzů jako např. Postav a ovládni
si svého robota, Vytvoř si svoji knihu a buď je-

jím autorem, Natáčíme a střiháme video, Ukaž
své město na Googlu nebo Vytvoř si svůj vlastní komiks,“ dodává Iveta Hrotková.
Na své si přijdou i senioři. Jeden ze způsobů,
jak být stále aktivní ve stáří, je vzdělávání.
Svoji činnost DDD zahájilo již v minulém roce
Virtuální Univerzitou třetího věku, jejímž garantem je Česká zemědělská univerzita v Praze. „Výhoda tohoto studia je ta, že student si
po odučené hodině může jednotlivé přednášky pouštět z domova přes internet. Výuku v letním semestru zahajujeme 11. 2. 2014
od 10 hodin kurzem Historie a současnost české myslivosti,“ doplnila Ivona Krausová. Dále
jsme připravili pro seniory kurz Počítač naplno, kde je naše lektorka provede od úplných
začátků až přes práci na Internetu a těšit se
mohou i na Komplexní kurz fotografie a práci

s digitálním fotoaparátem. V případě zájmu
se mohou senioři na Virtuální U3V přihlašovat
na emailu: krausovai@plzen.eu nebo na telefonu 607 007 392.
Další chystanou aktivitou, která je do značné
míry v naší republice výjimečná, jsou semináře, které budou určené rodičům dětí se specifickými poruchami učení. Rodiče získají přehled o programech, díky kterým se jejich děti
snadněji, lépe a zábavnou formou naučí např.
vyjmenovaná slova, doplňovat háčky a čárky
nebo základní početní operace. Neváhejte
a navštivte nás. V našem domě zažijete den
nejen plný zábavy určený pro všechny věkové
kategorie, ale společně s našimi lektory zažijete spoustu legrace, protože technika není jen
učení. Více informací na www.ddd.plzen.eu.

Využijte nový bankomat KB
pro vklad a výběr hotovosti.
Obchodní dům Centrum
Plzeň–Doubravka
Masarykova ulice
prodejna COOP

Služby pod jednou střechou
Správa bytových domů SVJ

NOVÁ LEGISLATIVA BEZ PROBLÉMŮ!

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/ 2012 Sb.), který s sebou
přináší i v oblasti vlastnictví jednotek celou řadu novinek, změn, ale i nových povinností pro
vlastníky jednotek, a tedy i pro SVJ. Zaměstnanci naší společnosti byli s předstihem zaškoleni
do nové problematiky renomovanou advokátní kanceláří.

Jsme připraveni zajistit bezproblémové fungování
vašeho SVJ dle nového občanského zákoníku!

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrové měřiče tepla, rozúčtování tepla a vody, energetické průkazy budov, 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

Pobočka Starý Plzenec
Masarykovo nám. 121
Starý Plzenec

tel.:
mob.:
infolinka

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505
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Doubravecká škola je Konzultačním centrem

Jen stěží se dalo odhadnout, jak skončí projekt Žákovské parlamenty řízený z Centra pro
demokratické učení v Praze, do kterého byla
vybrána i 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých zhruba před třemi roky. Jeho hlavním
cílem bylo zavést do základních škol takové

nástroje a aktivity, které vedou žáky k rozvoji klíčových kompetencí skrze projekty,
které realizují samotné žákovské parlamenty. V naší škole žákovský parlament již pracoval, ale jeho činnost nebyla výrazná. Tým
složený z učitelek-koordinátorek a zástupce

Obvodní oddělení je opět funkční

V závěru loňského roku bylo po ukončení rekonstrukce uvedeno znovu do provozu obvodní
oddělení Policie ČR ve Hřbitovní ulici. Rekonstrukce byla financována částečně z fondů Evropské unie a částečně z prostředků Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje. U oddělení
je vyhrazené parkoviště a bezbarierový přístup
pro tělesně postižené osoby, přebalovací pult
nebo koutek pro malé děti. Byla provedena řada
úprav, které osobám usnadní dobu strávenou
v objektu. Na oddělení je v pracovní dny od
7 do 19 hodin přítomna dozorčí služba, která
je připravena věnovat se neprodleně problémům a podnětům občanů. Mimo tuto dobu
se občané mohou obracet telefonicky nebo
prostřednictvím hlásiče umístěného u vchodu
do objektu na pracovníky Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje, kteří v případě potřeby zajistí
prostřednictvím radiostanice neprodlený návrat
hlídky zpět na oddělení. Z provizorních prostor
se do rekonstruovaného objektu přesunulo 25

policistů a policistek. Jejich hlavním úkolem
bude snížit nápad trestné činnosti, který ve srovnání s rokem 2012 zaznamenal loni nárůst cca
o 25 procent. Příčiny nárůstu nelze spatřovat jen
v nepřítomnosti policistů a policistek v obvodě
po dobu rekonstrukce, neboť i po tuto dobu
byla zajištěna nepřetržitá přítomnost policejních
hlídek v obvodě. Je nutno zohlednit i tu skutečnost, že do statistických výstupů policejního oddělení se promítl i nápad trestné činnosti na teritoriu obcí Chrást, Dýšina, Kyšice a Nová Huť,
které byly s účinností od 1. 1. 2013 připojeny
k teritoriálnímu území Obvodního oddělení Plzeň 4, kde je služba zajišťována prostřednictvím
4 policistů Policejní stanice Chrást. Bezpečnost
občanů žijících v obvodě zajišťují nejen policisté
Obvodního oddělení Plzeň 4, ale i policisté dalších součástí Městského ředitelství policie Plzeň,
konkrétně pak policisté Oddělení hlídkové služby, policisté dopravního inspektorátu a v neposlední řadě i policisté Služby kriminální policie
a vyšetřování. Kvalitní plnění úkolů v oblasti bezpečnosti by však nebylo možné bez úzké spolupráce s partnerskými institucemi, především pak
s ÚMO Plzeň 4 a strážníky Městské policie působícími v Doubravce. Nejvýznamnějším faktorem
je však bezesporu spolupráce s veřejností, která
je realizována prostřednictvím projektu Bezpečná Plzeň. Veškeré podněty veřejnosti lze na zdejší součást směrovat prostřednictvím tísňové tel.
linky 974 325 394, resp. prostřednictvím internetové adresy uveřejněné na portálu Bezpečná
Plzeň.
npor. Mgr. Bc. Radovan SLÁDEK,
vedoucí oddělení

vedení školy čerpal inspiraci pro zlepšení činnosti žákovského parlamentu na výjezdních
zasedáních, supervizích na jiných školách,
prožitkových kurzech s dětmi, konferencích
a veřejných prezentacích. Jako vyústění výše
uvedených aktivit proběhla prezentace v listopadu loňského roku v aule školy. Členové
žákovského parlamentu se pochlubili vším,
co se naučili. Bylo příjemné zjistit, jak kultivovaně a přirozeně se chovají děti ze 4. až 9. tříd
a nebýt přitom „cvičenými opicemi“. Ukázalo
se, že dovedou jednat samostatně, nebojí se
promluvit před dospělými, formulují své, byť
kontroverzní, názory. Všichni, kteří prezentaci
sledovali, měli možnost vyjádřit se v diskusi.
Neformální popovídání během přestávky jistě
přispělo k tomu, že účastníci setkání měli pocit, že na akci nebyli zbytečně. Poslední část
prezentace patřila Elišce Bucvanové z Centra
pro demokratické učení. Ta předala předsedovi žákovského parlamentu Lukáši Vokurkovi osvědčení, že se škola stala Konzultačním
centrem pro podporu žákovských parlamentů v Plzeňském kraji.
Mgr. Zdeňka Radová, zástupkyně ředitelky 22. ZŠ

Zoo chystá nové expozice
Novou expozici s desítkou nejjedovatějších hadů
světa chystá plzeňská zoologická zahrada. Kromě toho budou mít nový domov i drápkaté opičky a želvy a vznikne expozice věnovaná živočichům Filipín. Z jedovatých hadů zatím zoo chová
zmiji gabunskou v africkém nočním pavilonu
a chřestýše. Nová kolekce by měla podle ředitele
zoo Jiřího Trávníčka být pro návštěvníky dávkou
adrenalinu. „V nových biotopových teráriích
představíme nejjedovatější hady z celého světa.
Budou tu největší jedovatí hadi na světě – kobry
královské, chřestýši, plivající kobry, chřestýšovci
pralesní, mamby černé, mamby zelené,” popsal
Trávníček. Jedovatí hadi budou v tropickém pavilonu, který je nejstarším pavilonem zoo. V části
pavilonu by měly zhruba za dva milionu korun
vzniknout nové expozice pro hady. Projekt včetně složitého jištění je už připraven. Tři chovatele,
kteří se budou o nebezpečné plazy starat, poslala zoo do Švédska na školení ke společnosti,
jež profesionálně školí lidi z celého světa pro
chov jedovatých živočichů. Zoo získala dotaci EU
na projekt Stopy člověka v přírodě. Díky tomu
staví za téměř 30 milionů korun dva nové pavilony pro suchozemské želvy a drápkaté opičky.
V uvolněném místě po opičkách v tropickém
pavilonu plánuje Trávníček expozici Talarak. Ponese jméno podle záchranné stanice živočichů,
v níž na Filipínách působí bývalý zaměstnanec
zahrady. „Uděláme tu expozici vzácných filipínských ptáků, savců, plazů, kteří v přírodě vymírají,” plánuje Trávníček. Kromě představení vzácné
filipínské fauny by plzeňská zoo chtěla pomoci
získávat peníze na chod záchranného centra.
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Sešli se po šedesáti letech

Je běžné, že se pravidelně setkávají bývalí spolužáci ze škol všech stupňů, aby si připomněli dobu
svého studia. Nenaplněných předsevzetí, studentských lásek, kantorských mentorací a vůbec
zážitků ze školní i mimoškolní činnosti, ale také
mladického zrání a následného vstupu do praktického života. Je určitě nezvyklé, pokud se spolužáci poprvé setkají až po dlouhé době. Stalo se tak
14. listopadu loňského roku, kdy po neskutečných 63 letech se setkalo několik dosud žijících
spolužáků ze 4. třídy měšťanské školy v Doubravce (Pikovce), kteří školu opustili v červnu 1950.
Z původního počtu 38 spolužáků jich přišlo

na sraz jen deset, z toho osm „děvčat“ a dva „kluci“, většina s více či méně stříbrem prokvetlými
skráněmi. Vzpomínalo se také na dnes už nežijící
kantory Bastla, Bendu, Kortána, Pintovou, Slavíka
a zejména pak vynikajícího třídního učitele, češtináře Kletečku, ale také na spolužáky, kteří se
tohoto výjimečně opožděného třídního srazu bohužel nedožili. Po dlouhé době si všichni měli i tak
co vyprávět a zavzpomínat, především na hezké
chvíle prožité ve školních lavicích a na třídních
výletech na jižní Moravě a v Beskydech. Na závěr
srazu si slíbili, že se letos určitě setkají zase.

Nové hlídací centrum v Lobzích
Nové možnosti pro hlídání a vzdělávání dětí
předškolního věku nabízí nově otevírané soukromé Dětské centrum Tomík v rodinném prostředí
zrekonstruovaného bezbariérového rodinného
domu se zahradou v Lobzích. Má kapacitu 20
dětí, které jsou rozděleny do menších tříd, kde je
každému poskytován individuální přístup. V Dětském centru je zaveden pravidelný režim obdobně jako ve státních mateřinkách. Na podrobnosti
jsme se zeptali hlavní učitelky Daniely Volinkové.
„Centrum přijímá děti od šestého měsíce věku,
kdy se o ně starají kvalifikovaná vychovatelka
a zdravotní sestra,“ uvedla. „Oproti státním zařízením se lišíme nejen svou provozní dobou, která je
od pondělí do soboty s tím, že sobotní dopoledne
budou volena vždy s určitou tématikou, jde o veřejné akce pro celé rodiny, ale i svou individuální péčí o každé z dětí, která ve státních školkách
mnohdy není možná pro velký počet ve třídě.
Schopnost zohlednit potřeby každého dítěte
prokazujeme i ve stravování. Jídelníček přizpůsobíme dětem na míru, zohledníme, pokud dítě
drží speciální dietu či trpí některou z potravinových alergií. Jedna z nadstandartních služeb je, že
jsme schopni jeden víkend v měsíci děti pohlídat
i přes noc (viz. webové stránky). Od jara do podzimu (podle počasí) budeme pořádat výlety. Jsme
schopni zajistit vlastní dopravu dětí do Centra
i zpět domů,“ uvedla Daniela Volinková.
Kontakt: email:info@tomikovaskolicka.cz

Jiří Zahradník

Gymnastky bodovaly v zahraničí
Gábinka Kultová obsadila 11. místo. Začátkem
listopadu jely naše dívky na další mezinárodní
závod do německého Brettenu. Opět byla úspěšná Eliška Králová, která v kategorii kadetek starších vybojovala stříbro. Závod byl velice náročný,
protože se ho zúčastnil i velký počet Ukrajinek,
které jsou na vysoké úrovni. Na dalších místech
byly Martina Haišmanová šestá, Adélka Zrnová
sedmá a Markétka Kultová osmá. Pak následoval
Večer moderní gymnastiky. Tuto akci každoročně pořádáme koncem listopadu v Domě hudby
a je o ni velký zájem. Naše gymnastky předvádí
Závěr loňského roku byl pro závodnice sportovního klubu Slavia SK Rapid velice úspěšný. Naše
členky se zúčastnily velkého mezinárodního závodu v moderní gymnastice v německém Hoffu.
Na tento závod přijela většina klubů z celého Německa. Letos tam byly také gymnastky z Polska,
Estonska, Lucemburska, Portugalska a několik
klubů z Čech. V této velké konkurenci se naše
gymnastky neztratily. Nejlépe si vedla Eliška Králová, která získala v kategorii kadetek starších
zlatou medaili a na její počest se hrála naše hymna. V této kategorii ještě obsadila 5. místo Dominika Faboková. V další kategorii kadetek mladších jsme získaly dvě medaile zásluhou Aničky
Reiserové, která byla stříbrná, a bronz vybojovala Nikola Haišmanová. V seniorkách byla Martina
Haišmanová na 9. místě a v nadějích mladších

nasticko-taneční akce naplní vždy celé hlediště
v Domě hudby. Na poslední závod jsme se vydali
do vánočního Norimberku, kde naše děvčata
poměřila své umění se 170 závodnicemi z Ruska,
Německa, Itálie, Izraele, Lucemburska, Polska
a ČR. Nejlépe si vedla Anička Reiserová, která se
obsazením 2. místa v kategorii kadetek mladších vklínila mezi ruské závodnice. Ještě v této
kategorii obsadila osmé místo Nikola Haišmanová. V kadetkách starších získala Eliška Králová
4. místo, v juniorkách Markétka Kultová 5. místo
a Adélka Zrnová 7. místo. V nadějích mladších,
kde bylo nejpočetnější obsazení, získala Gábinka
Kultová 18. místo. V poslední kategorii seniorek
obsadila Martina Haišmanová 6. místo. Všem našim gymnastkám gratulujeme a v letošním roce
(van)
jim přejeme hodně závodních úspěchů.

S o u tě ž !! !
své sestavy, i když jsou v tomto malém prostoru hodně upraveny. O to více je baví taneční
vystoupení, které zčásti připravuje naše baletní
pedagožka paní Soňa Brožová-Arnold a zčásti si
připravují samotné závodnice. Tato krásná gym-

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla Doubraveckých listů: V kterém
roce se uskutečnila první Oldies diskotéka, byla
v roce 1979. Z došlých správných odpovědí
jsme vylosovali výherce Jitku Kubíkovou, která
si odnesla dva lístky na loňskou vánoční Oldies
but Goldies v plzeňském Parkhotelu.
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Osobnosti, které žijí na území městské části Doubravka

Na své veterány obvod nezapomíná

Na snímku zleva předseda československé obce legionářské Plzeň Ing. Ivan Čiliak (první zleva), Mgr. mjr. Jindřich Plescher
(druhý zleva) se starostou MO 4 Michalem Chalupným a místostarostou Zdeňkem Mádrem.
Foto Pavel Ernst

S úctou přistupují zástupci doubravecké radnice k veteránům žijícím na území městské části
Doubravka. Starosta Michal Chalupný s místostarostou Zdeňkem Mádrem jim přicházejí
blahopřát k narozeninám. Loni přišli s dárkovým
balíčkem o Vánocích. „Takových lidí už není
mezi námi mnoho a musíme si jich vážit pro
to, co pro naši zemi vykonali. Jsou to hrdinové,“ říká starosta MO 4 Michal Chalupný, který je pravidelným účastníkem Dne veteránů,
který připadá na 11. listopad. Péčí o válečné
veterány se zabývá Československá obec legionářská, která je nestranické občanské sdružení
bývalých vojáků československých zahraničních
armád z doby 2. světové války, vojáků Armády
ČR zúčastněných v misích NATO a OSN, nositelů osvědčení Válečný veterán, jejich rodinných
příslušníků a sympatizantů ochotných v něm
aktivně pracovat,“ říká předseda Československé
obce legionářské Plzeň ing. Ivan Čiliak. „V naší
novodobé historii bylo datum Dne válečných veteránů připomínající oběti válečných konfliktů
poprvé vzpomenuto v roce 2001. Je to vzpomínka nejen na všechny československé vojáky a legionáře, kteří bojovali na frontách 1. a 2. světové

války za svobodu a demokracii, ale na všechny
novodobé veterány Armády ČR, účastníky zahraničních misí,” upřesňuje ing. Čiliak, který
nejstarší válečné veterány, členy Československé obce legionářské žijící v obvodu Plzeň 4, navštěvuje. „Chodím za nimi často a poslouchám
jejich vyprávění. Jsou to lidé, kterých bychom
si měli vážit,“ dodává. Jedním z těch, kteří nasazovali životy za svobodu své vlasti je František
Kostner, který se narodil 1. října 1920. Válečný
veterán vzhledem k svému pokročilému věku
žije v Domově pro seniory u sv. Jiří v Doubravce.
„Před časem jsem si zlomil nohu v krčku, takže
jsem odkázaný na vozík, ale snad to bude lepší,“ říká veterán a vzpomíná na vstup do armády.
Nacistům se chtěl postavit se zbraní v ruce už při
zářijové mobilizaci v roce 1938. „Jsem hrdý na to,
že jsem se té mobilizace mohl zúčastnit, protože
to pro mě znamenalo dát najevo svůj odpor proti nacismu. Bohužel následoval Mnichov a zklamání,“ vysvětluje. „Bylo mi osmnáct, když jsem
se přihlásil dobrovolně do armády. Musel jsem
mít ale svolení rodičů, protože jsem nebyl plnoletý. To bylo až v jednadvaceti letech. Rodiče
souhlasili a vstupní list jsem dostal ke svým osm-

náctinám právě 1. října 1938. Po obsazení Sudet
bylo ale vše jinak. Byl jsem zařazen k dělostřelcům do Rokycan jako tzv. Obrana národa. Tam
jsem byl do roku 1941. Po rozbití této jednotky
jsem byl totálně nasazený v Hrádku u Rokycan
v tehdejších Válcovnách. A tam jsem v odboji
pokračoval. Například jsme nechali shořet několik vagonů uhlí, aby se nedostaly k nepříteli, dávali jsme špony do vagonů, aby se zadřela kola
a záškodnických činů bylo moc. Ke konci války
jsem působil v partyzánské jednotce na Moravě,“ vzpomíná major František Kostner, nositel
několika desítek vyznamenání. Nejvíc si váží Válečného kříže za chrabrost. „Zvážil jsem si všechny řády a vyznamenání a dohromady vážily necelých pět kilogramů. To je docela dost, ne,“ říká
major Kostner s úsměvem. Po válce vedla jeho
cesta na Krajskou vojenskou správu, kde jako voják z povolání působil coby krizový manažer. Patřil mezi zakládající členy Svazarmu, pracoval na
tehdejším národním výboru. Na otázku, zda se
o sebe někdy bál, odpovídá: „Ale to víte, že ano.
Ve válce se bojí každý. Prožil jsem těžké okamžiky. Ale každý člověk má nad sebou anděla strážného a já jich měl víc. Vždyť mi kdysi při pravidelné prohlídce doktor řekl, že když se budu hodně
šetřit, dožiji se šedesátky a vidíte, prohádal víc
než třicet let. „A moje rada na dlouhověkost? Nešetřit se,“ dodává třiadevadesátiletý major, který
si v domově pro seniory našel i přítelkyni. Největší radost však má, když za ním přijde někdo
z rodiny. S manželkou vychoval dvě děti a dnes
se těší z pěti vnoučat a devíti pravnoučat. Dalším
z veteránů, na které doubravecký úřad nezapomíná, je Evžen Bujalský, který oslaví 20. března
již 86. narozeniny. Zasloužil se o vznik nové Československé armády a jako absolvent Vojenské
akademie v Brně působil jako voják z povolání
až do roku 1980. Od armády odešel v hodnosti podplukovníka. I on velmi často vzpomíná
na válečné události, ale už o nich nechce mluvit.
Užívá si důchodového věku, občas zdravíčko pozlobí, ale to už v jeho věku bývá. Potěší ho každá
návštěva a uznání za práci, kterou vykonal pro
naši vlast.
(ol)

Stavební úpravy a udržovací práce na budovách hasičských zbrojnic ve správě MO Plzeň 4
Ve všech čtyřech budovách hasičských zbrojnic
v Újezdě, Červeném Hrádku, Bukovci i Doubravce, svěřených do správy městského obvodu Plzeň 4, byly loni provedeny tyto práce:
Budova hasičské zbrojnice v Újezdě prošla celkovou rekonstrukcí v letech 2009-2010, proto loni
vyžadovala nejméně náročné udržovací stavební práce. Byla provedena výměna rozbitého zasklení větracího okna WC směrovaného na dvůr
areálu TJ Újezd a přetěsnění lemování komínu
na střeše objektu, kterým do střechy zatékalo.
Budova hasičské zbrojnice v Bukovci prochází
postupnou renovací. Vloni byla po bouřce poničena střešní krytina, která vyžadovala lokální

vyspravení, bylo provedeno přezdění nadstřešní části komínového tělesa v havarijním stavu.
Z důvodu zlepšení tepelných vlastností objektu
byla naplánována výměna nevyhovujících špaletových dřevěných oken v klubovně hasičské
zbrojnice ve II. NP. Realizace proběhla v prosinci
loňského roku instalací nových dřevěných oken,
typ euro s vakuovým dvojsklem. Tímto byla dokončena kompletní výměna všech oken v budově. V objektu hasičské zbrojnice v Červeném
Hrádku u Plzně bylo v loňském roce opraveno
rozsáhlé poškození fasády a zateplení na štítech
budovy. Stavebními úpravami malého rozsahu
byla z místnosti skladu se vstupem z garážového

stání požární techniky zřízena potřebná šatna
pro dobrovolné hasiče. Současně byl proveden
vstup do sociálního zařízení přímo z nově budované šatny hasičů. V původní budově hasičské
zbrojnice v Doubravce byla v archivu v prvním
podzemním podlaží nutná oprava omítek a eliminace vlhkosti základového zdiva. V rámci toho
byla provedena venkovní izolace proti zemní
vlhkosti a nové vnitřní sanační omítky. V prvním nadzemním podlaží přístavby budovy byly
koncem loňského roku opraveny omítky stropu
v chodbě. Všechny budovy hasičských zbrojnic
ve správě MO Plzeň 4 jsou ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.
(hra)

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Akce v D klubu:
únor 2014
• Akce pro školy - přihlášky předem
24. 2. 8.30 a 10.00 Perníková chaloupka –
pro MŠ a 1. stup. ZŠ
• Akce pro veřejnost
15. 2. 9.00 Kurz: Sypané smalty
15. 2. 16.00 Kouzelně popletený karneval
• Pořady pro seniory
13. 2. 15.00 Dudy mečí všudy
27. 2. 15.00 Harmonika Duo

Minisilvestr v D klubu

Únor 2014

březen 2014
• Akce pro školy - přihlášky předem
24. 3. 8.30 a 10.00 Ovčí pohádka – pro MŠ
a 1. stup. ZŠ
• Akce pro veřejnost
1. 3. 13.00 Přednáška: A. Inemann – J. A. Komenský
11. 3.–1. 4. vždy v úterý 18.00–20.00 Kurz:
Trénování paměti
15. 3. 9.00 Kurz: Papírové dekorace - květiny
15. 3. 15.00 Pohádka: O neposlušných
kůzlátkách
17. 3. 18.00 Přednáška: Kreslení pravou mozkovou hemisférou
22. 3. 9.00 Turnaj desk. hry Ticket to ride
(kvalifikace na MR a MS)
• Pořady pro seniory
13. 3. 15.00 Kabaret ze staré Prahy
27. 3. 15.00 Dup Pygmalion – z Alba Karla
Vlacha

V Doubraveckém klubu děti oslavily konec roku
po svém. Pobavit je přijela Evička Pusinka, která
si spolu se Šmoulou v nadživotní velikosti připravila pro malé i velké návštěvníky mnoho silvestrovské zábavy v podobě písniček a soutěží,
a to nejen se šmoulí tematikou. Za namotávání
sněhuláků na provázku, házení papírových koulí
na terč a řady dalších soutěžních disciplín obdrželi všichni zúčastnění malé odměny a sladkosti.
Nechyběla ani pěvecká soutěž, díky níž si děti
mohly vyzkoušet, jaké je to být opravdovým
zpěvákem. Každý odvážlivec, který na pódiu
do mikrofonu zazpíval, byl odměněn zaslouženým potleskem a cenou. Nakonec si zazpívali
a zatančili všichni dohromady. Na závěr většiny
silvestrovských oslav patří ohňostroj, který samozřejmě nechyběl ani v Doubraveckém klubu.
Děti se zde mohly radovat z toho papírového,
který celé Šmoulení zakončil.
Bc. Anna Michálková, vedoucí D klubu

Do nové sezony vstoupilo plzeňské Divadlo Pluto. Na zahájení se sešla řada hostů se členy divadla. Zleva herečka Kamila Kikinčuková, podnikatel Norbert Plch, principálka Jindřiška Kikinčuková, místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr, radní
Plzeńského kraje Jiří Struček a senátorka Milada Emmerová
Foto Eva Hajšmanová

Kde je možné odevzdat odpady na území MO Plzeň 4
Sběrný dvůr na Jateční ulici: Provozní doba
SD je od pondělí do neděle od 9.00–12.00,
13.00–18.00 Ve dnech státních svátků je SD
uzavřen. Pro fyzické osoby je dle platného ceníku zpoplatněno odevzdávání tašek a keramických výrobků, betonu, cihel, tašek a objemného odpadu. Veškerý ostatní odpad je možné
odkládat zdarma. Za poplatek dle ceníku zde
mohou odpady odevzdávat taktéž podnikatelé
a právnické subjekty.

Program Divadla PLUTO

Mobilní svozy: Na území městského obvodu
jsou realizovány mobilní svozy nebezpečných
a biologicky rozložitelných odpadů. O těchto
svozech jsou občané informováni na webových
stránkách úřadu (http://umo4.plzen.eu/) v sekci aktualit, nebo formou vyvěšení harmonogramů svozů na informačních tabulích městského
obvodu.V případě jakýchkoliv dotazů ohledně
odpadového hospodářství se občané mohou
obracet na odbor životního prostředí, tel. 37
803 6683, případně na email vojtal@plzen.eu.

• Pondělí 10. 2. 19.30
KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH
aneb Manželství je kabaret 2.
• Středa 12. 2. 19.30
MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
aneb Manželství je kabaret 1.
• Neděle 16. 2. 15.00
DVA MUŽI V ŠACHU Historická komedie o válce
a lásce „Á La Lysistrata“
• Pondělí 17. 2. 19.30
HRAJEME TUŠ! PRO NITUŠ!
Pluťácká variace slavné Mam‘zelle Nitouche
• Neděle 23. 2. 15.00
PAPARAZZI
aneb Intimní život bulvárního fotografa
• Pondělí 24. 2. 19.30
LUCERNA ZELENÉHO RUDOLFA
aneb Namydlené historky 2.
• Středa 26. 2. 19.30
DVA MUŽI V ŠACHU
Historická komedie o válce a lásce „Á La Lysistrata“

Březen v Plutu
Na březen plánujeme tituly HRAJME TUŠ
PRO NITUŠ, PAPARAZZI ANEB INTIMNÍ ŽIVOT
BULVÁRNÍHO FOTOGRAFA, KALBA MANŽELŮ
ŠÍLENÝCH, DVA MUŽI V ŠACHU a na nedělní
odpoledne ZIEGLERKU A SEŘEZAT ABDONKA.
Chystá i Klubový večer se zajímavou osobností. Na 7. a 9. dubna je plánována premiéra muzikálu Vladimíra Renčína a Jindřicha
Brabce NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. V hlavních
rolích muzikálové lysistráty: Pavel Kikinčuk,
Bronislav Kotiš, Dalibor Tolaš, František Dvořák,Přemysl Kubišta, Míla Krejsa, Kamila Kikinčuková, Táňa Krchovová, Pavla Bečková, Ivana
Malatová a další. Dramstudio Divadla PLUTO
přijímá do úterního kurzu od 15 do 17 hodin
šikovné a nadané děti od 8 do 15 let! Více
na 602 526 533, www.divadlo-pluto.cz

Maskot pro Doubravku
Je plzeňská zoologická zahrada vaším oblíbeným místem pro výlet? A máte její obyvatele
rádi? Tak zkuste vybrat zvíře, které by mohlo
být maskotem čtvrtého plzeňského městského obvodu a své tipy pošlete na adresu: Úřad
městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55,
312 64. Obálku označte heslem „Maskot pro
Doubravku”.
Ti šikovnější mohou poslat vlastnoručně namalovaný obrázek, který bude zařazen do
soutěže. Z nejlepších nápadů a obrázků bude
vylosován ten nejlepší a vedení úřadu pak
rozhodne, jaké zvíře bude doubraveckým
maskotem, kterého budou podporovat. Každá finanční podpora je vítaná a zvířátka jsou
za každou pomoc vděčná.
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