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Projednávanými tématy budou zejména:
  Představení parčíku v ulici Křivá
  Pěší propojení Újezdu – Červeného Hrádku (Na Háji)
  Budoucí využití budovy bývalého kulturního domu 
  Různé

Vedení městského obvodu Plzeň 4
zve občany Červeného Hrádku na Veřejné
slyšení, které se uskuteční dne 25. června 2014
od18 hodin v hasičské zbrojnici v Červeném Hrádku.

Pozvánka na oslavu
50. výročí založení oddílu házené 
v  Újezdě. Letos v  srpnu uplyne 50 let 
od založení oddílu házené TJ Plzeň- Újezd. 
Při této příležitosti bychom chtěli pozvat 
všechny současné i bývalé členy a širokou 
veřejnost na  setkání, které se uskuteční 
v sobotu 30. srpna 2014 od 15.00 hodin 
v areálu oddílu házené v Plzni-Újezdě, 
Staroveská 7. Součástí setkání a  oslav 
bude sportovní a kulturní program. Srdeč-
ně zve vedení HC Plzeň- Újezd.

Úvodník starosty
Vážení
občané,

možná jste za-
registrovali infor-
maci v mediích, že 
se snažíme získat 
do majetku obvodu 
bývalý kulturní dům 
v Červeném Hrádku. 
Ten, který se mož-

ná trochu nešťastně ´proslavil´ Jakešovým 
projevem.  Při jednání s občany Červeného 
Hrádku jsme byli upozorňováni na neutěšený 
stav objektu i na to, že místní si jej v 80. letech 
vlastními silami vybudovali, a teď ho nemo-
hou využívat. Přemýšleli jsme, zda bychom 
měli pro objekt využití. Po informacích, jak 

Pokračování na straně 3

Dětský den uspořádal plzeňský městský obvod 
Doubravka v prostoru pěší zóny v ulici Na Dlou-
hých a v OD Centrum v sobotu 31. května. V pro-
gramu plném zábavy a soutěží se děti podívaly 
na představení Není drak jako drak loutkového 
divadla Kuba, přišel mezi ně klaun Jéňa a klaun-
ka Pepina, nechybělo malování na  obličej, 
městští strážníci nechali děti povozit na  speci-
álním vozítku segway a  přicválal i  kůň. Ten při 
slavnostním křtu dostal jméno Chlum a stal se 
maskotem doubravecké radnice. S  krajtou Bo-
ženkou přišel mluvčí plzeňské ZOO Martin Vob-
ruba. „Jsem rád, že nám letos přálo i počasí a že 
přišlo hodně návštěvníků,“ řekl starosta MO 4 
Michal Chalupný. „Kromě soutěží a atrakcí jsme 
pro děti  přichystali dvě překvapení. Slavnostně 

jsme pokřtili knihu o historii Doubravky ,Pověsti 
z Říšské cesty´, kterou napsal Ladislav Silovský. 
Druhým netradičním bodem programu v rámci 
Dne dětí bylo pokřtění maskota Doubravky – 
koníka, který dostal jméno Chlum,“ dodal sta-
rosta. „Chlum vznikl na  základě soutěže, která 
proběhla v mateřských školách. Děti  kreslily své 
nejoblíbenější zvířátko. Ze všech to nakonec vy-
hrál koník,“ doplnil místostarosta Zdeněk Mádr. 
Slunce svítilo, děti se klouzaly na obří nafukova-
cí skluzavce, sledovaly pohádku a dobře se ba-
vily při vystoupení šermířů a kejklířů. „Bylo to tu 
moc hezké, svezla jsem se na skluzavce, hodná 
paní mi namalovala obličej, dala jsem si dobrou 
zmrzlinu a  domů bych chtěla koníka,“ přiznala 
čtyřletá Anetka.

Den dětí v Doubravce, Den dětí
plný soutěží a atrakcí

(der)Foto Eva Hajšmanová
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Zamyšlení místostarosty

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Vážení
spoluobčané,

Mladé gymnastky bodují doma i v zahraničí

V  mezinárodní konkurenci na  pohárovém závo-
du v  Plzni vybojovala Eliška Králová bronzovou 
medaili. Prosadily se také Kateřina Nováková 
a  Sára Dillingerová, které získaly 4. místa. Těsně 
pod stupni vítězů, rovněž na  4. místech, skon-
čily Markéta Kultová na  pohárovém závodě 
v  Praze a  Tereza Hejduková v  Ústí nad Labem. 
Vynikajících výsledků závodnice dosáhly na  ob-
lastních přeborech, které jsou jedním z  vrcholů 

jara. V  dubnu se konal Oblastní přebor ve  vol-
ném programu. V  kadetkách starších získala 
titul oblastní přebornice a  zlatou medaili Eliška 
Králová. Na  bronz dosáhla Kateřina Nováková. 
Další místa, jež byla zároveň postupová na Mist-
rovství České republiky, obsadily Anna Reiserová
(4. místo), Nikola Haišmanová (5. místo) a Domi-
nika Faboková (6. místo). V kategorii dorostenek 
se dařilo Martině Haišmanové. V  nabité konku-
renci vybojovala bronzovou medaili a  postup 
na MČR. Z Oblastního přeboru v kombinovaném 
programu, který se konal v květnu v Mariánských 
Lázních, přivezla děvčata dvě medaile. Na bron-
zový stupínek se probojovaly Sára Benetková 
v kategorii II.VTp a Eliška Horová v kategorii žen. 
Závodnice se neztratily ani na  Mistrovství ČR 
v  Brně. Mezi téměř padesáti kadetkami utekla 
Elišce Králové finálová účast ve víceboji jen o pár 
desetinek bodu. Závěr sezóny bude patřit vy-
stoupení děvčat z přípravky, které oddíl Slavia SK 
Rapid pořádá 19. června od 17 hodin v tělocvičně 
Gymnázia Luďka Pika. K  vidění budou gymnas-
tické sestavy a  ukázka baletní přípravy. Srdečně 
jsou zvány jak široká veřejnost, tak zejména nové 
zájemkyně o moderní gymnastiku.  

Alžběta a Lucie, trenérky

Celostátní finále
41. ročníku filatelistické
olympiády Plzeň 2014
6.–7. 6. 2014
Filatelistická olympiáda se koná již 40 let. Pokaž-
dé jinde. Plzeň naposled hostila mladé filatelisty 
více než před 30 lety. Filatelistická olympiáda (FO) 
je soutěž ve filatelistických vědomostech i prak-
tických dovednostech. Účastní se jí děti a  mladí 
ve věku od 8 do 20 let z celé ČR. Podle předběž-
ných informací z  jednotlivých kroužků očeká-
váme účast 28 soutěžících a  dalších nejméně
20 dospělých. Do Plzně zavítají také členové Vý-
konného výboru Svazu českých filatelistů na jed-
nání, které proběhne v prostorách Selesiánského 
střediska v  Plzni-Lobzích. Děti se tak budou mít 
možnost setkat s  předsedou Svazu českých fila-
telistů Ing. Walterem Millerem. V průběhu olym-
piády bude ve středisku otevřená tři hodiny poš-
tovní přepážka s příležitostným razítkem. Soutěž 
se skládá ze dvou částí. První je test teoretických 
znalostí, druhou tvorba 1-3 exponátových listů 
na dané téma. Tématem FO 2014 jsou sportovní 
disciplíny zimních olympiád. V  rámci doprovod-
ných akcí se uskuteční prohlídka náměstí Repub-
liky i návštěva Techmanie. (žen)

Stavba mostu
na Jateční pokročila
Staví se i nová silnice k viaduktu 
Stavba mostu na  Jateční v  Plzni nabra-
la na  obrátkách. Významně pokroči-
ly práce na  nové silnici, která povede 
přes most až k  železničnímu viaduktu. 
Po  zimní pauze se rozjely práce na  plné ob-
rátky a  zřetelně už je vidět i  nová silnice, která 
povede přes most od  čističky až k  viaduktu. 
„Bude to dvouproudová komunikace, která se 
napojí na nový most. Ústit bude na silnici před 
mostem u vodárny. Jinak povede tam, kde ved-
la i stará silnice," řekl Martin Vít, který má práce 
na Jateční na starost. „Do předběžného uží-
vání by se silnice mohla dát v průběhu června 
nebo července. Ta provizorní silnice, která slouží 
řidičům teď, se zbourá,” pokračuje Martin Vít.
Po několika týdnech intenzivních prací jsou v sou-
časné době už zřetelně vidět základy nové silnice 
v části za mostem směrem k železničnímu viaduk-
tu. Řidiči, kteří po Jateční projíždí, mohou vidět 
také postup prací před mostem v části u čističky 
odpadních vod. Podle stavbařů běží práce podle 
plánu. Stavba za víc než čtvrt miliardy korun bude 
hotová na podzim. Stavba zatím žádné zpoždě-
ní nenabrala. Prodlevy, které nastaly vloni kvůli 
povodním, se díky teplé zimě podařilo vyrovnat. 
Stavba nového mostu na  Jateční vyjde na  270 
milionů korun a  most by měl být v  provozu 
na  podzim letošního roku. Řidiči by měli být 
v  místech opatrní nejen kvůli snížené rychlos-
ti v  místech provizorní komunikace, ale také 
v  úseku mezi provizorním mostem a  viaduk-
tem, kde se pracuje na  napojení nové silnice.

už se nám zase ne-
zadržitelně blíží … 
prázdniny. Pro děti 
dva měsíce vytou-
ženého volna, pro 
rodiče také spousta 
starostí, jak svoje po-

tomky zabavit a jak volný čas co nejlépe využít. 
Děti si vyjedou na  tábor, kde nacházejí nové 
přátele, zažívají napětí a  učí se samostatnosti. 
Užijí si „rozmazlování“ u babičky či dědy, užijí si 
mámu s tátou.
Období prázdnin a  dovolených však znamená 
také vypnutí z  běžného kolotoče pracovních 
a  školních dní. Dovolená se pak může stát pro 
rodinu obdobím náhlé krize, a  nejen proto, že 
se vzhledem k nadcházejícímu volnu střetávají 

různá očekávání jejích členů. 
Člověk má najednou možnost se zastavit a pře-
mýšlet. Přemýšlet o  tom, zda se nehoníme 
za  něčím, co nemá v  životě až takovou cenu, 
a  přitom zanedbáváme sebe či naše blízké. 
A třeba si i uvědomíme, s čím nejsme spokojeni, 
a budeme hledat cestu, jak stav zlepšit.
Jsem přesvědčen, že nejdůležitější je nepropad-
nout pocitu, že o dovolené musíme být šťastní. 
Možná právě chvíle klidu přivede manžele, přá-
tele, rodiče či děti k tomu, že si řeknou i to, co si 
dlouho říci neuměli. To sice nemusí být vždycky 
příjemné, ale může to být velmi uzdravující.
Přeji dětem-školákům, aby oni i jejich rodiče byli 
spokojeni s vysvědčením, které obdrží na konci 
měsíce června. Přeji Vám tu nejlepší dovolenou 
a Vašim dětem ty nejlepší prázdniny – a to jsou 
takové, které proběhnou přesně podle Vašich 
představ.

McDonald´s Cup je největším fotbalovým turna-
jem pro žáky a  žákyně základních škol. Každo-
ročně se ho zúčastní přes 80 tisíc chlapců a dívek 
ve věku 6–11 let. Letošní 17. ročník byl pro žáky 
ZŠ Plzeň-Újezd úspěšný, získali 3. místo. Naši ško-
lu zpravidla reprezentují žáci 3.–5. třídy. Nejen žá-
kům, ale i trenérům, panu Votavovi a panu Kosti-
fálovi, patří dík za skvělou reprezentaci naší školy.

McDonald´s Cup

Mgr. Kateřina Nováková, ZŠ Plzeň-Újezd
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Vedení obvodu si připomnělo památku obětí

Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

Pietních aktů na počest padlých z druhé světo-
vé války se zúčastnili představitelé MO Plzeň 4.
Vzpomínalo se u  pomníku padlých v  Soused-
ské a Jateční ulici a v Habrmannově parku před 
budovou Konzervatoře. „Za hrdiny války jsou 
většinou považováni vojáci,“ uvedl ve slavnost-
ním projevu starosta MO 4 Michal Chalupný. 

Pietních akcí a položení věnců k pomníkům padlých za druhé světové války v obvodu Doubravka se zúčastnila veřejnost 
a zástupci vedení obvodu Plzeň starosta Michal Chalupný a  místostarosta Zdeněk Mádr. Padlým čes. letcům se u památní-
ku v Habrmannově parku poklonil i primátor města Plzně Martin Baxa  (na snímku první zleva)

Foto Eva Hajšmanová 

„Myslím si, že s úctou musíme vzpomenout 
i na nevinné civilní oběti. Každý rok vzpomí-
náme a připomínáme si jejich odkaz pro naši 
budoucnost. Protože, kdo se nepoučí z historie, 
odsuzuje se k tomu, aby ji znovu prožil,“ uvedl 
starosta u památníku v Sousedské ulici, který 
připomíná obyvatele, kteří zahynuli 17. dub-

na při posledním vojenském náletu na Plzeň 
na konci druhé světové války. „Doubravka byla 
zasažena poměrně značně. Zahynula tu spous-
ta jejích obyvatel,“ poznamenal starosta Michal 
Chalupný. 

(der)

Partyzánská ul., rekonstrukce 
místní komunikace, úsek
Sousedská-Masarykova
Na základě dlouhodobé snahy obvodu i požadav-
ků občanů řešit neutěšenou situaci v lokalitě Par-
tyzánská ul. úsek Sousedská - Masarykova zadal 
městský obvod Plzeň 4 vypracování dokumentace 
na rekonstrukci této komunikace. Jedná se o cel-
kovou rekonstrukci vozovky, chodníků pro pěší, 
vybudování nových parkovacích stání, nezbytné 
doprovodné terénní a vegetační úpravy. Po kon-
zultacích s občany i odborníky byl zpracován finál-
ní projekt. Z projektu vzešel nezbytný požadavek 
správců sítí na přeložku páteřního vodovodu DN 
600, výměnu plynovodu a úpravy sdělovacích ka-
belů. Následovalo několik jednání mezi vedením 
městského obvodu Plzeň 4, správci sítí a komuni-
kace, jejichž cílem bylo zkoordinovat rekonstrukci 
tak, aby proběhla co nejefektivněji ekonomicky 
a  zároveň měla co nejmenší dopad na  občany 
v  lokalitě Partyzánské ul. Stavba byla s  ohledem 
na  finanční náročnost po  dohodě etapizována, 
prioritně je řešeno okolí Partyzánské ulice. Hlav-
ním koordinátorem akce byl stanoven správce 
komunikací na území města Plzně - Správa veřej-
ného statku města Plzně. Z rozpočtu MO Plzeň 4 
byl do  rozpočtu Správy veřejného statku města 
Plzně zaslán finanční příspěvek na realizaci ve výši 
2 mil. Kč. Harmonogram rekonstrukce bude násle-
dující - RWE Distribuční služby s.r.o. (Plyn) zahájí, 
po výběru zhotovitele, v červenci práce na výmě-
ně plynovodu a plánují ukončení do poloviny září 
2014.  Magistrát města Plzně, odbor správy infra-
struktury (Vodovod) od  poloviny září 2014 bude 
pokračovat přeložkou vodovodu DN 600, která 
by měla skončit nejdéle v dubnu 2015 (v případě 
příznivé zimy lze očekávat dřívější dokončení). 
Značný časový úsek výměny vodovodu je bohužel 
nutný z technologických důvodů. Následně Sprá-
va veřejného statku města Plzně nastoupí s reali-
zací konečné fáze stavby, tj. vybudování vozovek, 
chodníků pro pěší, nových parkovacích stání, 
terénních i  vegetačních úprav a  celá rekonstruk-
ce Partyzánské ul. bude ukončena nejdéle v  září 
2015. S dotazy je možné se obracet přímo na reali-
zátory jednotlivých rekonstrukci nebo na městský 
obvod Plzeň 4 – Stavební odbor. 

probíhají místní společenské a kulturní akce, 
nechci tím nikoho urazit, by jeho původní 
využití bylo ekonomickou sebevraždou. To 
budeme raději investovat do rekonstrukce 
místní sokolovny a v rámci budování nového 
parčíku se opraví venkovní pódium. Jestli má 
objekt patřit úřadu, musí sloužit občanům. 
Dlouhodobě se řeší nedostatek míst v mateř-
ských školkách. Bohužel případná kapacita 
by paradoxně byla tak velká, že by nebyla vy-
užita. Pak jsem slyšel informaci o smíšených 
zařízeních pro seniory a předškoláky. A ná-
pad byl na světě. Jak takové zařízení funguje? 
V jednom objektu je jak denní stacionář pro 
seniory, tak mateřská školka. Každé zařízení 
funguje zvlášť, ale je možné, aby se senioři po-
díleli na činnosti školky. Chodí si s dětmi hrát, 
ty zase naopak mají možnost získat pozitivní 
vztah ke starší generaci. Již dnes děti ze ško-
lek pravidelně navštěvují seniory například 
v Domově sv. Jiří.  Zpracovaná studie potvrdi-
la poměrně solidní stavební stav objektu, což 
znamená přiměřené náklady na jeho rekon-
strukci pro zmíněné účely, a také potvrdila 
ekonomickou výhodnost takového projektu 
i z hlediska následných provozních nákladů. 
Náklady na rekonstrukci, cca 17 milionů ko-
run, bychom pak chtěli získat z dotací. A kdy-
by se snad peníze nesehnaly, můžeme objekt 

bez sankcí vrátit státu. Zmíněný projekt ale 
nemá lokální dopad jen na Červený Hrádek. 
Děti z Hrádku, Bukovce nebo Újezdu, které 
dnes jezdí do školek v centrální Doubravce, 
by uvolnily kapacitu a my bychom mohli vy-
budovat ve stávajících školkách jesle. Jako 
jediný velký obvod jsme sice letos umístili 
tříleté děti všech žadatelů, ale pro mladší děti 
zařízení chybí. Zbývá jen přesvědčit zástupce 
města, aby tento bezúplatný převod pro po-
třeby obvodu realizovali. 

Na co se můžeme těšit v nejbližší době? 
Byla dokončena rekonstrukce prostranství 
před Jitřenkou, o které jsme psali v minulém 
čísle Doubraveckých listů. Troufám si tvrdit, 
že se povedla. Budeme otevírat mosty, a to 
hned tři – nový silniční most na Jateční ulici, 
zároveň opravený historický most hned ve-
dle toho nového a lávku nejen pro cyklisty 
„U Jiřího“.  V zářijovém čísle bychom Vás již 
měli informovat o dokončení nejdůležitěj-
šího doubraveckého projektu tohoto voleb-
ního období, pominu-li výše zmíněný most 
na Jateční, a to přístavbě 54. mateřské školy. 
A v neposlední řadě i o nejrozsáhlejších opra-
vách chodníků za poslední roky. Jsem rád, že 
po letech ´škudlení´ se nám podařilo uvedené 
projekty realizovat.

Pokračování ze strany 1



V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí rozúčtování 
paní Ivanu Hulinskou, tel. 377 499 220

e-mail: ivana.hulinska@plzenskesluzby.cz

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

Správa bytů, rozúčtování nákladů na bydlení, dodávka tepla, energetické audity
– vše pro vaše spokojené bydlení zajistí naše společnost na jednom místě

P O Z O R !  P O Z O R !  P O Z O R !  
UPOZORŇUJEME VÁS NA ZÁKONNOU POVINNOST INSTALACE POMĚROVÝCH MĚŘIDEL

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanovuje povinnost osazení vnitřního tepelného 
zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům od 1. ledna 2015.

Jedná se o doplnění vnitřního tepelného zařízení budov o vhodné měřiče, kterými jsou indikátory - rozdělo-
vače topných nákladů (poměrové měřiče).

Nabízíme Vám řešení tohoto problému - předejdete tak případným možným sankcím za 
nedodržení výše uvedené zákonné povinnosti, jak je uvedeno v § 12a zákona č. 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií v platném znění.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá dodávkou těchto měřičů (elektronic-
kých i elektronických s dálkovým přenosem) s následnou službou rozúčtování 
topných nákladů mezi konečné spotřebitele. V současné době zajišťujeme rozú-
čtování podle poměrových měřičů v objemu převyšujícím 100.000 kusů po celé 
České republice
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MŇŇŇŇrŇvŇ Ňa trŇpu
Muž Ň ŇŇŇŇŇ
JáŇ paŇŇuŇh 2
KříŇŇa ŇáŇŇŇ
ŇŇŇfukářŇ
RyŇhŇŇ a ŇběsŇŇŇ 6
ŇŇŇŇký Gatsby
SvětŇvá váŇka Z
Ať žŇjí ŇuŇhŇvé!
HŇbŇt: ŠŇakŇva
Ňračí pŇušť
MartiŇ a ŇŇŇušŇ
ŇŇk Ň WaŇŇ StrŇŇt
EEŇŇth ŇŇaf
HašŇšbába
NěžŇé vŇŇy
Ňařba Ňa třŇtí
CŇŇŇttŇ
MŇŇŇŇŇář Ň ŇhatrčŇ
MrŇŇuskŇvé: ÚŇŇŇí
ŇŇtraŇŇŇýŇh ŇravŇŇŇů
HuŇgŇr GaŇŇs:
ŇražŇŇŇá pŇŇsta
ŇuŇp FŇŇtiŇŇ:
HŇstŇrky Ň pŇŇsvětí
GravŇtaŇŇ
HŇříŇí kŇř
ŇŇříběh kŇŇtra
FrajŇřŇ vŇ ŇŇgas
LEGO® příběh
RŇvaŇŇvé
SaŇŇtářŇ
KaŇŇŇák 4
Ň ŇajŇtí ŇéŇŇŇů
LLíbáŇky
12 ŇŇt v řŇtěŇŇŇh
MaŇŇa MŇa!

2č 7č
3č 7č
4č 7č
5č 7č
6č 7č
7č 7č
88č 7č
Ňč 7č

10č 7č
11č 7č

12č 7č
13č 7č
14č 7č
1515č 7č
16č 7č
17č 7č
18č 7č
1Ňč 7č
20č 7č

21č 7č

2222č 7č

23č 7č
24č 7č
25č 7č
26č 7č
27č 7č
28č 7č
2Ň2Ňč 7č
30č 7č
31č 7č

1č 8č
2č 8č
3č 8č

FILMOVÉ NOCI
faŇŇbŇŇkčŇŇŇ/fiŇŇŇvŇŇŇŇŇ      AMFITEÁTR / LOCHOTÍN / PLZEŇ      ŇŇŇŇ ŇŇŇŇŇŇŇŇ ŇŇ ŇŇŇŇŇŇ

JŇŇŇŇtŇé vstupŇé  90,- Kčč

Ňravé ŇŇtŇí kŇŇŇ!
NŇjvětší prŇjŇkčŇí pŇŇŇha v ČR!
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Doubravecká lokálka v D klubu 

Plzeňská zoologická zahrada

Dvanáct železničních modelářů neorganizova-
ných v žádném klubu připravilo v závěru března 
pro malé děti, mládež a  dospělé obdivovatele 
železnice výstavu Doubravecká lokálka provo-
zovaných železničních kolejišť a  modelů růz-
ných měřítek. Od nejmenších až po velké tzv. za-
hradní železnice. Pro nejmenší byly připraveny 
omalovánky lokomotiv a  sladká odměna. Byla 
to první výstava takového druhu v Plzni, kde ná-
vštěvníci měli možnost vidět různé velikosti že-
lezničních modelů z různých epoch, od parních 
lokomotiv až po  moderní motorové soupravy 

Zoologická zahrada se mění neustále. Ná-
vštěvníky překvapujete novinkami, a  tak 
se nejprve zeptám – kam byste návštěvníky 
momentálně pozval? 
Je toho opravdu moc a návštěvník zde vidí stá-
le nové věci. Například předloni jsme dokončili 
a otevřeli unikátní expozici Svět v podzemí, kte-
rou letos doplnila velmi ucelená výstava Past 
na  rovníku. Je poctou legendární cestovatelské 
dvojici Zikmund-Hanzelka a vznikla k 95. naroze-
ninám plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda. 
V  loňském roce areál zoo a  BZ doplnila stavba 
indiánské skupinové chýše Churuata v jihoame-
rické oblasti areálu, postavená za dozoru náčel-
níka Edacumandiho z Venezuely. Na konci roku 
byla návštěvníkům předána vylepšená expozice 
tučňáků Humboldtových s  ukázkami rezervace 
a guánové pláže na jihu Ameriky.  Letos připra-
vujeme expozici jedovatých hadů, která ukáže 
jejich pestrý a atraktivní svět.  
Pokračuje výstavba expozice ,Stopy člověka 
v přírodě´. V  jaké je fázi a kdy bude dokon-
čena? 
V  této první fázi projektu, který byl podpořený 
EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad, vznikají dvě 
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J. Haišman a T. Macek

provozované Českými drahami a  soukromými 
provozovateli. Na výstavě v D klubu byla k vidě-
ní kolejiště hotová, ale i rozpracovaná, kde bylo 
vidět, jak kolejiště vzniká. Organizátoři hodnotili 
výstavu jako velice úspěšnou. „Na to, že to byla 
vůbec první takováto výstava v  Plzni, přišlo se 
podle odhadů podívat kolem 700 návštěvníků. 
Nejčastější otázkou návštěvníků bylo, zda se ta-
kováto výstava bude opakovat. Chtěli bychom 
výstavu za rok zopakovat, ale narážíme na pro-
blémy financování reklamy a pronájmu prostorů 
pro výstavu a další finanční problémy a náklady. 
Budeme hledat partnera, který by finančně po-
kryl náklady za reklamu a další náklady,“ uvedli 
organizátoři. „Náš dík patří starostovi MO Plzeň 4 
Michalu Chalupnému a  celému vedení obvodu 
za  pomoc při realizaci akce a  sponzorům, kteří 
nám finančně pomohli. Chceme, aby Doubra-
vecká lokálka žila a jela dál. Rádi mezi sebou uví-
táme železniční modeláře – amatéry, kteří by se 
chtěli výstavy účastnit.

je tradičně nejnavštěvovanější místo v Plzni a neustále své návštěvníky překvapuje novými mláďaty
a výstavbou nových pavilonů. O novinkách a činnosti zoo jme hovořili s jejím ředitelem Jiřím Trávníčkem

expozice. Jednak Amazonie – prales, voda, člo-
věk – pavilon drápkatých opic, a  Středozemí 
– kolébka evropských kultur – expozice sucho-
zemských želv. Návštěvníci mohou pozorovat 
postupné změny v prostoru mezi výběhem vlků 
hřivnatých a voliérou kondorů a rovněž ve stráni 
nad Africkou restaurací Kiboko a voliérou supů.   
Prvními pracemi byly zemní úpravy a  opěrné 
zdi, nyní již vznikají samotné budovy a  výběhy 
zvířat. Dokončení se předpokládá na  podzim 
letošního roku. 
Po zimním  spánku opět ožívá replika pravě-
ké osady, kdy jsou k vidění pravěké techno-
logie. Loni byl o ni velký zájem, jak to bude 
vypadat letos? 
Z  tohoto projektu mám osobně velkou radost. 
Pravěká osada vybudovaná v roce 1999 neměla 
po  několik dalších let své plné uplatnění, do-
kud se s námi nespojili nadšenci z občanského 
sdružení Oživená (pre)historie. A tak po zimním 
spánku opět ožívá replika pravěké výšinné osa-
dy v severozápadní části areálu Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně, v  prostoru mezi 
statkem Lüftnerka a  expozicemi vlků a  med-
vědů. O  její zvelebování usiluje od  roku 2011 
sdružení spolu s dalšími partnery a spolupracov-
níky. Cílem je poznávání pravěkých výrobních 
postupů a technologií a jejich prezentace laické 
i odborné veřejnosti. Vždy v letním období pravi-
delně probíhají Dny pravěkých technologií. Děti 
i  dospělí během návštěvy nenásilnou formou 
získávají množství informací o životě v pravěku. 
Mnohé postupy mohou také sami vyzkoušet.  
Prozraďte nejnovější přírůstky zahrady 
a na jaká mláďata se mohou návštěvníci za-
hrady brzy těšit? Půjde třeba o nějaký hodně 

vzácný a exotický druh?     
Všemu vévodí Maruška. Malá samička indické-
ho nosorožce přišla na svět 2. února jako první 
nosorožec v Plzni. Stala se hvězdou a miláčkem 
zoo. V posledních dnech vyhrála i soutěž Baby-
zoom 2014, kde ve  facebookovém hlasování 
uspěla mezi 12 dalšími mláďaty z jiných českých 
zoo. Samozřejmě je tu i řada dalších přírůstků – 
12 tučňáků Humboldtových, malí pelikáni bílí, 
prasátka savanová, promyky červené a  řada 
dalších. Naší snahou je odchov tygrů ussurij-
ských od  samičky Tsamary, které je již 14 let 
a úspěšně odchovala nejprve dcery Berry a Be-
llu a po přestávce tygříky Césara, Cicera a Cyrila.   
Být ředitelem zoologické zahrady není jen 
o tom mít rád zvířata a starat se o ně. Co je 
pro vaši práci nejdůležitější, jak se daří spo-
lupracovat s městem a dalšími partnery?
Velkou radost mám pochopitelně z nadšení ko-
legů a hostů, z množství spokojených návštěvní-
ků a po osmnácti letech působení našeho týmu 
rovněž i  ze vzhledu zoo a  BZ při vzpomínkách 
a porovnání se stavem před rokem  1996. Oce-
ňována je naše kolekce s  odchovy ohrožených 
holubů růžových,   modrých varánků, mnoha 
druhů želv atp., neobvyklé expozice jako Česká 
řeka, ale kupodivu je odborníky vyzdvihován 
i  pro mnohé nenápadný srub s  ptáky eurasij-
ského jehličnatého lesa v  blízkosti výběhu piž-
moňů. Samozřejmě změny, rozvoj a  udržování 
krásné přírodní tváře zoo, to vše by nešlo bez 
plné podpory našeho zřizovatele, města Plzně 
a  jeho představitelů.   Poděkovat musím spon-
zorům (kmotrům) zvířat, firmám za různé druhy 
pomoci, ale třeba i školám sbírajícím staré mo-
bilní telefony, hliník či víčka od pet - lahví, všech-
ny drobné i velké činy pomáhají chránit přírodu 
na  různých místech světa či vytvářet krásné 
prostředí zoo.   Za  dva roky si připomeneme již 
její 90. narozeniny a doufám, že do té doby její 
kronika připíše mnoho novinek. (red)

V závěru května uspořádal oddíl kopané  TJ Sokol Plzeň- 
Letná miniturnaj doubraveckých mateřských škol v rámci 
akce „Grassroots Day“ pod záštitou fotbalových svazů UEFA 
a FAČR. ,Den fotbalu pro všechny´ se koná v celé Evropě. Děti 
ze 6., 50. a 57. MŠ změřily síly na travnatém fotbalovém hřiš-
ti v Republikánské ulici. Spolužáci všem závodníkům vytvo-
řili nádhernou atmosféru. Zúčastněná družstva si odnesla 
ceny a diplomy. Nejlépe si vedly děti z 57. MŠ.

Karla Bulínová, zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň
Petr Šampalík, sekretář oddílu kopané

Miniturnaj mateřinek
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Výstava stanů opět v  Plzni. Nejen stan, 
který vypadá jako hromada lentilek, ale 
i  spoustu dalších si můžete prohlédnout 
na tradiční prodejní výstavě, která startuje 12. 
června v Plzeňské hale T. J. Lokomotiva. Kromě 
téměř stovky postavených turistických i rodin-
ných stanů tu najdete i spací pytle, karimatky, 
batohy, kempingový nábytek a  další doplňky 
zpříjemňující pobyt v přírodě. Můžete se těšit 
i na různé akční a výstavní slevy a už neodmy-
slitelný „outlet“ oblečení a obuvi.
Výstava potrvá do  27. června, a  to denně 
od 11 do 19 hodin. V sobotu 28. 6. pak na vás 
od  9 hodin čeká velký výprodej vystaveného 
zboží. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete, nebo se nerozhod-
nete hned na  místě, nezoufejte, vystavovaný 
sortiment je možné zakoupit i  v  obchodech 
LIMAN SPORT a OUTDOOR SHOP Bezručova 
v Plzni nebo na: www.limansport.cz

Už jste viděli lentilkový stan? Že ne?

Strážníci z Doubravky byli oceněni
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www.limansport.cz
OUTDOOR SHOP

Když se řekne akce v  Červeném Hrádku, vy-
baví se mi člověk, který stojí v  pozadí snad 
každé akce a  je její hlavní tažní silou. Nyní 
jí spoustu času zabírá příprava výstavy 630. 
výročí obce Červený Hrádek. Vše činí bez ná-
roku na  pochvalu, či dokonce finanční odmě-
nu. A  tak jsme se Heleny Procháskové zeptali. 
Co se vám nejvíce líbí na žití v této obci?
Žiji zde více než půlku svého života a  Červe-
ný Hrádek je velice příjemná lokalita k  žití. 

Bez Heleny by to prostě nešlo
Na kterou svoji aktivitu jste nejvíce pyšná?
Nejvíce starostí mi dělá sokolovna a  zároveň 
nejvíce radosti, když se mají děti i dospělí kde 
sejít, popovídat si, zasportovat.
Jak vidíte  chod obce v následujících letech?
 Je to v lidech, pokud se najde dobrá parta lidí, 
která se bude snažit chod obce stmelovat, tak 
to vidím dobře, chce to mladé lidi, kteří mají 
moderní postřehy pro budoucí život, vnášejí 
nového ducha. A  když něco budou dělat pro 
ostatní, pak to budou dělat zas i jejich děti. 
Co byste změnila na dění v obci?
Kdybych mohla, tak bych ráda, aby spoluob-
čané společnými silami utvářeli obec, měli zá-
jem o dění a všímali si co se děje v jejich okolí. 
Na co se těšíte v letošním létě? 
Že přejdu svižně do důchodu.
Co byste popřála Červenému Hrádku do dal-
ším 630 let?
Aby zde bydleli lidé, kteří zde žijí rádi, aby se 
slušně pozdravili a uměli si pomáhat. 

105 let Sboru
dobrovolných hasičů
v Bukovci
Obec Bukovec má na  území našeho města nej-
starší historii. Na zdejším bývalém hradišti sídlili 
Slované již v  8. století. Až do  roku 1942 byl Bu-
kovec samostatnou obcí; pak se stává součástí 
Plzně. V letošním roce slaví místní Sbor dobrovol-
ných hasičů již 105 let od svého založení. Na za-
sedání obecního zastupitelstva v Bukovci dne 31. 
května 1909 tehdejší starosta Vojtěch Říhánek 
navrhl založení sboru, ten byl pak ustanoven 31. 
7. 1909. Zároveň bylo schváleno zakoupení stří-
kačky. Kromě pravidelné požární činnosti se sbor 
věnoval kulturním aktivitám. Již roku 1910 byl 
založen divadelní soubor. Během 1. světové války 
se práce sboru omezila. Tragicky zasáhla do exis-
tence sboru, protože ve válce padlo 17 jeho členů. 
Tím radostnější bylo obnovení činnosti od  roku 
1919. Na návrh sboru byl postaven pomník pad-
lým a památník Jana Husa. Jsou zakoupeny mo-
torové stříkačky. Od roku 1936 se činnosti sboru 
účastní i  žáci. Také 2. světová válka znamenala 
omezení práce sboru. Členové byli využíváni 
k záchraně osob a k likvidaci požárů při leteckých 
náletech v Plzni. Nová aktivita nastává až po válce 
přidělením požární techniky. Obětavou brigád-
nickou prací (bylo odpracování více než 12  000 
hodin) je v  Bukovci vybudovaný nový Dům po-
žárníků, slavnostně otevřený 28. října 1957. Vý-
borná byla spolupráce s  místním JZD, velká po-
zornost byla věnována preventivním prohlídkám 
a práci s mládeží. V roce 1984 má sbor 75 mužů,
31 žen, 9 dorostenců a 30 žáků – celkem 6 druž-
stev. Pořádá každoročně poznávací zájezdy, 
udržuje družbu s  hasiči ze slovenských Kopčan. 
Kromě aktivního hasičského výcviku, sběru želez-
ného šrotu, práce s  mládeží a  požární prevence 
sbor pravidelně organizuje společenské plesy, 
přednášky a provozuje místní restauraci. Jubilejní 
rok 105. výročí založení hasičského sboru v  Bu-
kovci byl slavnostně zahájen Valnou hromadou 
dne 15. 2. 2014. Starosta sboru Josef Antoušek 
a  velitel výjezdové jednotky Jaroslav Matoušek 
zhodnotili nezištnou obětavou práci pěti gene-
rací bukoveckých hasičů. Oslavy vyvrcholí dne 
14. června 2014 jubilejní soutěží v  požárnickém 
sportu výjezdových jednotek našeho regionu. Za-
hájení soutěží je v 10 hodin pod garážemi u Hlav-
ní ulice v Bukovci. Od 19.00 hodin následuje ta-
neční zábava v  nově rekonstruované restauraci 
„U Soptíka“. Všechny naše spoluobčany na tyto 
oslavy srdečně zveme. Výbor SDH Bukovec.

Jana Tomšíková

Desítky strážníků městské policie a  několik 
policistů převzalo od  primátora Martina Baxy 
a radního pro bezpečnost Roberta Houdka oce-
nění za statečnost, záchranu života a mimořád-
ný čin.
Ze služebny Doubravka byli oceněni tři 
strážníci. 
Pavel Proksch obdržel věrnostní ocenění za 15 
let služby u MP. 
Městská policie pak udělila Stužku za záchra-
nu života Jindřichu Šperlovi a Lukáši Polanské-
mu zařazeni na služebně MP Doubravka. 
Při obchůzce ústředního hřbitova zahléd-

li městští strážníci ženu, která ležela přímo 
na  hrobu. Žena byla při vědomí a  uvedla, že 
byla štípnuta sršněm, na  což je silně alergic-
ká a následně upadla do kómatu. Hlídka ženu 
na  místě resuscitovala a  obnovila základní ži-
votní funkce. Poté byla předána rychlé záchran-
né službě ve stavu plného vědomí. Muže, který 
se topil, pak zachránili dva strážníci z řeky Mže 
v  prostoru za  obchodním centrem Plaza. „Stál 
jsem na břehu a normálně jsem ho vytáhl. Byl 
opilý , byl z něj cítit alkohol,“ řekl k události, kte-
rá se stala v říjnu loňského roku, strážník Lukáš 
Polanský. (der)

Obec Červený Hrádek pořádá v  létě pří-
městské tábory. První termín je od 14. 7. 
do 18. 7 a druhý termín od 21. 7. do 25. 
7. Rozloučení s létem se pak koná 20. září 
u  vodní nádrže. Začátek je v  15 hodin. 
Akce pořádá TJ Sokol ve  spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů ČH.

Letní dětský tábor



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

Smysluplná zahrada
Vytvořit zahradu jako přírodní učebnu si učitel-
ky ZŠ a  MŠ pro zrakově postižené a  vady řeči 
v Lazaretní ulici v Plzni stanovily jako hlavní cíl. 
Do  MŠ jsou přijímány děti se  zrakovým posti-
žením. U některých vad je stanovena prognóza 
praktické slepoty a  tzn., že výchovně vzděláva-
cí program je zaměřen na  rozvoj náhradního 
kompenzačního systému. Rozvoj hmatu, sluchu, 
čichu a  chuti umožní lepší orientaci ve  třídě 
i v běžném životě. Součástí výchovně vzděláva-
cího programu je rozvoj prostorové orientace 
a chůze s bílou holí. Spojením myšlenek přírodní 
učebna, přírodní trenažér nás vedl k  přihlášení 

Jan Kvídera oslavil pětašedesátiny

7

Děti dětem

do grantového programu „Nás učí příroda”. Část-
ka 78 tisíc korun, věnovaná Nadačním fondem 
Zelený poklad, se stala základem. Zahrada je 
v  klidném vnitrobloku MŠ. Děti si mohou bez-
pečně vyzkoušet chůzi po smyslovém chodníčku 
z kůry, kamene, dřevěných pražců, různorodých 
betonových tvarovek. V  zahradě vznikne lávka 
přes suchý rybník, bylinkový záhon, buxusové 
bludiště. Šustot travin, zpěv ptáků a vůně rost-
lin dává přirozený, bezpečný prostor pro odpo-
činek, hru a prožitkové učení. Zpříjemní čas při 
čekání na odpolední vyučování. 

Mgr. Hana Steinbachová, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Kateřina Nováková, ZŠ Plzeň-Újezd

Červen 2014

Tak by se dala nazvat akce, kterou připravila školní 
družina 28. ZŠ v Lobzích. Děti přinášely do školní 
družiny pěkné a nepoškozené hračky, kterým již 
odrostly a s kterými si již nehrají. Paní vychovatel-
ky hračky vytřídily a vznikla tak sbírka pro Fakultní 
nemocnici Plzeň. Tuto sbírku pak zástupci dětí 
a  paní ředitelka školy Pavla Jedličková předaly 
paní náměstkyni ředitelky FN pro ošetřovatel-
skou činnost Andree Mašínové. Paní náměstkyně 
dětem poděkovala a ocenila to, že 28. ZŠ je v Pl-
zeňském kraji jedinou školou, která takovou sbír-
ku uspořádala. Zároveň děti a paní vychovatelky 
pozvala na  prohlídku nemocnice a  předala jim 
propagační materiály. 

Přespávání ve škole
a tajuplné záhady…
Již tradičně se naše škola zapojila do Noci s An-
dersenem. Tajuplná noc se odehrála počátkem 
dubna. Odvážlivci z 1. a 3. třídy přespali v újez-
decké základní škole, a  než se uložili ke  spán-
ku, zvládli splnit úkoly s  komisařem Vrťapkou. 
Vypravili se na  stopovačku a  na  dobrou noc si 
přečetli detektivní knihu Záhada Maharádžova 
vejce.

Keramika na naší škole je velmi oblíbená. Odrea-
gujeme se od běžných školních povinností a při- 
tom se naučíme mnoho zajímavých věcí. Máme 
úspěchy ve  výtvarných soutěžích a  prezentu-
jeme své výrobky ve  školních prostorách. Naše 
město zdobí mnoho krásných kostelů, a tak jsme 
se rozhodli, že je ztvárníme jako reliéfy. Vybrali 
jsme si Velkou synagogu, kostel sv. Martina a Pro-
kopa v Lobzích, protože se nachází v naší čtvrti, 
a  katedrálu sv. Bartoloměje, která má nejvyšší 
kostelní věž v České republice. Na reliéfu se podí-
lely děti z šestého až devátého ročníku a hotové 
dílo má rozměry 230x150 cm. Přijďte se do naší 
školy podívat. Budete mít pocit, že jste vstoupili 
do galerie. 

Plzeňské kostely zdobí 28. ZŠ

K. Menzová, 6. A

Známý plzeňský muzikant a organizátor hu-
debních akcí Jan KVÍDERA se narodil 17. květ-
na 1949 v Plzni. Po 35 letech života v Blovicích 
se odstěhoval do  Plzně a  v  Doubravce žije 
dosud. U příležitosti jeho 65. narozenin jsem 
s ním povídala o životě, o rodině a o hudbě.
Jaké byly tvoje hudební začátky?
Moje matka chtěla, abych hrál na klavír, a tak jsem 
absolvoval 7 let výuky na tehdejší LŠU v Blovicích. 
Poslední rok jsem si ale místo povinných etud 
hrál více písničky Voskovce a Wericha nebo Šlitra 
a Suchého. Hudební školu jsem dokončil a začal 
brnkat na kytarové banjo. Tehdy byl mým idolem 
zpěvák Walda MATUŠKA.  Naučil jsem se základní 
akordy a začal hrát.
V 60. letech tě pohltila také beatová vlna?
To byla pro hudbu nádherná doba a dodnes z ní 
světová pop-music čerpá. V roce 1964 jsem začal 
studovat blovické gymnázium (tehdy SVVŠ) a tam 
jsem se spolužáky Karlem Sykou a Jiřím Jiráskem 
založil první beatovou skupinu THE STARS. Přidal 
se k  nám Plzeňan Pavel Habán a  v  této sestavě 
jsme začali vystupovat na  různých, převážně 
studentských, akcích. V repertoáru byly písně na-
šich oblíbených Beatles, Rolling Stones i českého 
Olympiku. Na  páskový magnetofon Tesla sonet 
duo jsem nahrával skladby, vysílané Radiem Lu-
xembourg a Svobodnou Evropou. 
V té době už jsi začínal skládat i vlastní melo-
die, je to tak?

Moje první instrumentální skladba se jmenovala 
Meteor a vznikla v polovině 60. let. První písničky 
vznikaly na  texty Marie Hrabačkové koncem 60. 
let, to už jsem měl další skupinu The Monsters 
V říjnu 1969 jsem nastoupil na vojnu a s hudbou 
byl na dva roky konec. V roce 1971 jsem už zase 
hrál na kytaru ve vojenské skupině a zúčastnil se 
soutěže ASUT v Liberci.
A po návratu do civilu jsi založil dnes již legen-
dární SEJF?
Ano, na  podzim 1971 jsme začali zkoušet
a 8. 4. 1972 byla premiéra mé třetí skupiny SEJF 
v  Blovicích. Úspěch byl velký a  SEJF se z  z  pop-
-rockové kapely stal klasickou rockovou skupinou.  
Naše skladby Letecký den, Dětství, Nestojím už 
o Tvou lásku si mnozí pamatují dodnes. Nahrávky 
z  vlastní tvorby vysílal tehdejší Čs. rozhlas Plzeň 
ve svých programech. SEJF patřil k nejoblíbeněj-
ším skupinám v západních Čechách a vedl jsem ji 
16 let a absolvoval s ní 1600 vystoupení. SEJF byl 
takové „mé dítě“ a věnoval jsem mu velkou část 
života. Po roce 1988 jsem ještě měl pop-rockové 
skupiny SONG a Q MUSIC.
Hudbu jsi dělal jako koníčka při práci?
Vždy jsem měl hlavní zaměstnání a  potom byla 
kapela. Po  maturitě jsem nastoupil do  Škodov-
ky, ale po  vojně už jsem pracoval v  Čs. rozhlasu 
v  Plzni. Pak jsem zakotvil v  Okresním kulturním 
středisku Plzeň-sever jako metodik pro hudbu, 
zpěv, tanec a folklór. Pořádal jsem různé koncerty, 
přehlídky, soutěže a přehrávky kapel. 
Jak to snášela tvoje rodina?
Žiji s  manželkou Milenou už téměř 38 let. Měla 
pro můj muzikantský život pochopení, dokonce 
otextovala některé mé skladby, například po na-
rození syna Jana píseň ČLOVĚK. Rodinné zázemí 
a podpora jsou velmi důležité a já je měl. Žijeme 
v rodinném domku v Újezdě u Doubravky a jsme 
spokojeni.
K  jubileu ti za  všechny tvoje fandy a  přátele 
přeji hodně zdraví a pohody. Nedá mi to ze-
ptat se tě, co děláš?
Jsem v důchodu, ale stále něco podnikám. Hodně 
aktivit mám v Blovicích, kde jsem začínal. Spolu-
pracuji s organizací Svazu důchodců v Doubravce 
při zajištění kulturních akcí.  (ol)
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• Středa11. 6. 19.30, NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
• Pondělí 16. 6. 19.30, KALBA MANŽELŮ ŠÍ-
LENÝCH, volné pokračování komedie Mejdan 
manželek šílených
• Středa 18. 6. 19.30, PAPARAZZI aneb Intim-
ní život bulvárního fotografa 
• Pondělí 23. 6. 19.30, NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
• Středa 25. 6. 19.30, 89. KLUB s herci filmu
BABOVŘESKY 3. Pravý jihočeský candrbál pro-
špikovaný vyprávěním, zpíváními tancováním 
s bohatou tombolou a slosováním vstupenek!
Vstupenky 300 Kč, členové klubu a  senioři 
200 Kč.

Červen 2014

Akce v D klubu: vždy ve čtvrtek od 15.00 hod

• 16. 10. J. Pospíšil a Plzeňští Pepíci
• 30. 10. P. Kubec – Voskovec, Werich a Ježek
• 13. 11. Pavlína Filipovská
• 27. 11. J. Pospíšil – Heligonky
• 11. 12. sólisté DJKT v Plzni – Melodie Vánoc
   Změna programu vyhrazena!

Senioři se v D klubu učí anglicky

Vařečka rytíře Žumbery již potřetí

Skryté město v Doubravce Chlum třikrát jinak

Cizí jazyky lákají všechny bez ohledu na  věk. 
Důkazem jsou doubravečtí senioři, kteří vyu-
žili možnosti obohatit své znalosti o  základy 
anglického jazyka. Doubravecký klub nakonec 
díky obrovskému zájmu otevřel rovnou 3 kurzy, 
na něž na přání účastníků navazují i dva pokra-
čovací. Během 4 lekcí si senioři osvojí základy 
angličtiny, dokáží se představit, sdělit o  sobě 
základní informace, naučí se slovíčka důležitá 
pro cestování a  objednávání v  restauraci apod. 

Třetí ročník gastronomického festivalu „Vařeč-
ka rytíře Žumbery“ se letos bude konat opět 
na prostranství u kostela sv. Jiří. V sobotu 6. září 
zde bude soutěžit osm vybraných restaurací 
s  jídly připravenými podle receptů české kuchy-
ně. Uplynulé dva ročníky potvrdily, že o tuto akci 
mají návštěvníci zájem, a  tak organizátoři při-
chystali několik atraktivních novinek.
„V první řadě nás podpoří dvě známé osobnosti,“ 
uvedl Luboš Liška z  pořádající agentury Agion. 
„Propagátor české kuchyně šéfkuchař Jaroslav 
Sapík je patronem festivalu a  současně povede 
kulinářskou poradnu. Mediální tváří bude popu-
lární herec a  dabér Martin Stránský. Zajímavou 
novinkou je i  zavedení speciální měny, kterou 
bude Plzeňský dukát. Diváci si budou moci za-
koupit Plzeňské dukáty v  hodnotě šedesáti ko-

Turistického průvodce s  názvem ´Skryté měs-
to´, který odhaluje dávnou i  nedávnou historii 
a místa plná vzpomínek a lidských příběhů, při-
pravili organizátoři projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015. V  květnu navštívil 
tým Skrytého města Doubravku, kde se zdržel 
týden, aby nasbíral materiál, který upozorňuje 
na nejzajímavější místa, události nebo lidi. Tým 
Skrytého města každý snadno poznal podle ka-
ravanu s  logem projektu. Pro obyvatele to byla 
příležitost zamyslet se nad tím, čím je jejich 
okolí zajímavé, výjimečné a co by chtěli ukázat 
návštěvníkům Plzně. Nashromážděné poznatky 
se pak stanou součástí celoměstského průvodce 
hlavně v roce 2015, ale i po něm. Základem prů-
vodce bude mobilní aplikace a web. Zájemce si 
vybere některou z fiktivních postav, která je mu 
určitým způsobem blízká. Mobilní aplikace jej 
pak povede a bude mu v češtině nebo angličtině 
vyprávět, ukazovat fotografie nebo dokumenty. 
Přispět svými tipy a poznatky je možné také pro-
střednictvím digitální mapy na webových strán-
kách www.skrytemesto.cz.

V  sobotu 31. května se u  rozhledny na  Chlumu 
konal 4. ročník závodu v  běhu do  vrchu Chlum 
třikrát jinak. Závod byl 3. závodem seriálu Roz-
hledny v pohybu, se ZPMVČR na rozhledny. Závo-
dy zařazené do  seriálu jsou kombinací krátkého 
běhu do vrchu s hromadným startem, terénního 
výběhu prudkého svahu s  intervalovým startem 
a  intervalového výběhu schodů rozhledny. Sou-
částí sportovního dne byly i vložené závody psů 
a jejich paniček ve výběhu schodů rozhledny. Cel-
kovým vítězem se stal Vladislav Razým ze Sport 
Clubu Plzeň v  traťovém rekordu v  čase 9 min.
a 4 s. Druhý, jen 6 s. za vítězem, skončil Robert Če-
pek z PSK Olymp Praha a třetí doběhl David Lukáš 
z SK Atlantis Plzeň. V závodě žen zvítězila v novém 
traťovém rekordu v čase 9:40 Ivana Sekyrová z AK 
Sokolov před Pavlou Zahálkovou ze Salomon tea-
mu a  loňskou vítězkou Kateřinou Berouškovou 
z LK Tatran Chodov. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali  Vladislav Razým, Robert Čepek, Martin Je-
žek, Pavla Zahálková a Ivana Sekyrová. Je potřeba 
ocenit výkon třináctiletého Adama Horníka, který 
skončil 14. se ztrátou 2 min. a 3 s. na vítěze.

V hodinách nechybí ani poslech, který je též při 
studiu jazyka nezbytný. Vzhledem k velkému zá-
jmu o jazykové kurzy plánuje Doubravecký klub 
otevřít po  prázdninách pololetní kurz angličti-
ny pro seniory. Ten bude zahájen rozřazovacím 
testem, který rozdělí účastníky do  příslušných 
úrovní na základě skutečných znalostí. Přihlášky 
na  nové pololetí je možné podávat od 2. 9. 2014. 
Více informací na  www.dklubplzen.cz nebo 
na tel.: 378 036 699, 724 602 740.

• Pořady pro seniory - 2. pololetí 2014

run. Za  jeden Plzeňský dukát získá návštěvník 
jednu ochutnávkovou porci,“ vysvětlil Luboš 
Liška. „Restaurace, která vybere nejvíce Plzeň-
ských dukátů, získá cenu návštěvníků,“ dodal. 
Hlavní ocenění obdrží restaurace vyhodnocená 
odbornou porotou pod vedením Jaroslava Sa-
píka. V doplňkovém programu si přijdou na své 
milovníci dobré kávy, kterou pro ně připraví Ori-
ent Cafe. Připravena je i degustace kvalitních vín. 
S  návyky dobrého stravování seznámí zájemce 
uznávaný dietolog Petr Havlíček. V  kulturním 
programu se představí například známá hereč-
ka Magda Reifová (Majda) se svým pořadem pro 
děti, imitátor Petr Jablonský, pěvecký sbor Canti-
corum, taneční studio Storm Ballet  nebo hudeb-
ní skupina X-Cover. Vstupné na akci, je díky pod-
poře ÚMO Plzeň 4 a dalších partnerů, zdarma.

V  červenci zajišťuje prázdninový provoz
64. MŠ, ul. Pod Chlumem 3, Plzeň. V srpnu zajišťu-
je prázdninový provoz 50. MŠ, ul. Družby 4, Plzeň.

Stále platí nabídka Městského obvodu Plzeň 4 
majitelům dlouhodobě stojících osobních aut, 
autovraků a  dalších osobních vozidel na  území 
ÚMO Plzeň 4 na  bezplatnou ekologickou likvi-
daci včetně odtahu (nabídka neplatí pro firemní 
vozidla a  podnikatele). Podrobnější informace 
sdělí Lukáš Vojta, odbor životního prostředí, 
Mohylová 61, tel. 378  036  683, email: vojtal@
plzen.eu. Likvidaci zajišťuje společnost OSO-
NA Plzeň a.s., Slovanská alej 32, Plzeň. Platí do
31. 8. 2014. 

Provoz mateřských škol
o prázdninách

Úřad nabízí odtah
a likvidaci vraků ZDARMA


