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Úvodník místostarosty
Vážení spoluobčané,
tak už se nám nezadr-
žitelně doba letních
prázdnin a dovole-
ných blíží ke svému
závěru.
Pro nás na radnici
čtvrtého plzeňského
obvodu je toto obdo-
bí vždy dost specifické

– na jednu stranu také samozřejmě čerpáme
dovolené, na druhé straně však pravidelně
chceme využít právě období těchto dvou let-
ních měsíců k tomu, abychom vylepšili, opravili
a zlepšili všechno, co se nedá dělat za pro vozu.
Mám na mysli samozřejmě naše mateřské ško-
ly, kdy musíme koordinovat letní provoz
s různými údržbářskými pracemi. Všechno při-
tom musí být hotové, uklizené a připravené
nejpozději k 1. září, kdy do školek po prázdni-
nách nastoupí naši předškoláci. 
Např. v mateřské škole v ul. Nad Dalmatinkou

proběhla výměna všech vnitřních dveří, v jed-
nom pavilonu této školy byly provedeny nové
podlahy a bylo vymalováno. V mateřské škole
v ul. Družby byly nahrazeny staré nevyhovující
posuvné dveře novými a v dalších mateřských
školách byly provedeny nezbytné výměny
podlahových krytin a nové vnitřní malby. V MŠ
v Republikánské ul. byla odstraněna stará ven-
kovní pergola a nahrazena novou vč. nové dlaž-
by. 
Dvouměsíčního prázdninového volna jsme
rovněž využili i na rekonstrukci našeho kultur-
ního zařízení  „D Klubu“ na Zábělské ulici.  Kro-
mě opravy vstupního schodiště byly zejména
provedeny výměny zárubní a vnitřních dveří,
nové podlahy, podlahové krytiny, nově byly
natřeny radiátory, nově obloženy schody
a samozřejmě byly pořízeny nové vnitřní mal-
by.
Podrobněji se k  těmto tématům dočtete
v samostatných článcích uvnitř těchto Doub-
raveckých listů.

Věnovali jsme se během prázdnin ve spolu-
práci s Odborem investic MMP např. i rekon-
strukci Dlouhé ulice a realizaci altánu
v Habrmanově parku, který byl dokončen prá-
vě v těchto dnech. Jako součást této stavby
bylo realizováno i odvodnění parku a nové
osvětlení.
Pozitivní zprávou je, že v prvních zářijových
dnech by měla být konečně provedena
 celoplošná oprava komunikací Bukovecká
a Chmelová, které byly poškozeny stavbou
modernizace trati.  
Jinak věřím, že jste, milí čtenáři, strávili prázd-
niny a dovolené podle vašich představ, že jste
si odpočinuli a přeji vám, abyste prožívali příští
dny s chutí do práce či do učení nebo studia.
Dětem přeji šťastný vstup do nového škol-
ního roku a všem našim předškolákům přeji,
aby se jim ve školkách mezi novými kamarády
líbilo.

Ing. Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Opravy v budově D klubu v Plzni na Doubravce

Vedení městského obvodu Plzeň 4 rozhodlo,
že ve stále častěji navštěvovaném objektu D
klubu v Plzni na Doubravce, budou v době let-
ních prázdnin provedeny opravy udržovacího
charakteru. Jedná se o výměnu vnitřních dveří
přiléhajících k chodbě. Na chodbách a schodišti
vznikne nová podlahová vrstva z vinylu a celý
objekt se nově vymaluje, včetně omyvatelného

soklu stěn v chodbě a na schodišti. S výměnou
dveří je spojena i nutná výměna nevyhovujících
zárubní v chodbě. Součástí oprav jsou nátěry
ocelových konstrukcí zábradlí schodiště a mříží
na schodišti včetně stávajících i nových zárubní.
Co se týká venkovních úprav budovy, budou
vyzděny podstupnice a boční stěna vstupního
schodiště. Tím dojde k uzavření prostoru pod

schodištěm, který občas sloužil jako úložna pro
odpadky. Již v září se mohou návštěvníci D klu-
bu těšit na komfortnější prostory, které jim zajis-
tí příjemnější pobyt při návštěvě kurzů, klubů
či jiných zajímavých akcí. Přiloženy jsou foto-
grafie z průběhu oprav. Bc. Šárka Hrabáková,

vedoucí odboru stavebně správního a investic 
ÚMO Plzeň 4
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Zamyšlení starosty
Tak léto, alespoň to
kalendářní, se nám
pomalu blíží do finále.
Víte, když se tak zamýš-
lím, pracovně, ty dva
měsíce prázdnin, je
taková kapesní kata-
strofa. Problémy se
v nezměněném tempu
objevují, ale díky čer-

pání dovolených, je těch, co je můžou řešit, jak
šafránu… Samozřejmě je úplně v pořádku a bylo
by špatné, aby lidé nečerpali svoji zaslouženou
dovolenou. Koneckonců čerpal jsem ji i já. To co
mě vadí je, že řada lidí je takzvaně  „nepostra-
datelná“ – svoji práci po dobu dovolené nikomu
nepředají, takže často banální problém, který
by ke spokojenosti občanů, vyřešil jeden telefon
toho  „správného“ pracovníka, čeká na své řešení
až tři týdny. V horším případě, (bohužel to není
až tak výjimečné) po těch třech týdnech dotyčný
zvedne telefon, zavolá… a na druhé straně se
ozve, že pan Opička, co to má u nich na starosti,
zrovna čerpá dovolenou… U nás na úřadě, už
jsme v minulosti zavedli to, že každý úředník by
měl mít po dobu své dovolené, plnohodnotné
zastoupení. Bohužel díky pravomocím a kom-
petencím dost často ten  „náš“ zastupující úřed-
ník narazí na to, že jeho protějšek, ať již na městě
nebo v zodpovědné firmě,  „právě čerpá dovo-
lenou“. Nemám rád, když existuje řešitelný

 problém, který se stane zbytečně,  „dočasně“
neřešitelný… A pak ještě jedno zamyšlení – jak
už jsem několikrát popisoval, problém uzavírek.
Přesto, že na povolení najdete zmínku  „povolil
úřad městského obvodu“ není to až tak v naší
moci – to co jsme zavedli, je, že než takovou
 uzavírku povolíme (na komunikaci v naší pra-
vomoci) striktně vyžadujeme autorizovaný har-
monogram prací. A nevyjde od nás povolení,
ani o den delší, než nám napíše autorizovaný
projektant, zmíněné stavby. To co nám, ale pro-
jektant napíše, musíme respektovat a to i přesto,
že dost často máme nad délkou stavby opráv-
něné pochybnosti. Bohužel prakticky ze zákona
existuje velmi málo možností, uzavírku vůbec
nepovolit, (úřad by se vystavoval až riziku náhra-
dy škody, často v řádech desítek milionů). Díky
přístupu některých firem, často takové uzavírky
řešíme prakticky  „ze dne na den“, takže i možnost
o nich informovat, naším prostřednictvím veřej-
nost, je prakticky mizivá. Každá taková stavba
má nějakou svoji zodpovědnou osobu, zastu-
pující toho, kdo jí realizuje. A to je ten, kdo vás
má informovat. Takže, když vám nějaký ten děl-
ník, co si nechce nechat nadávat, řekne  „úřad
nám to povolil“ tak jenom na základě, toho co
nám poskytl, jeho  „šéf“. Stavba by také měla být
označena termínem, odkdy a do kdy, uzavírka
platí. Jestli tomu tak není, obraťte se na náš
odbor dopravy a ten vám vždy ochotně sdělí
podrobnosti, na které stavebník  „zapomněl“.

Systém rekonstrukcí sítí, kdy si každý správce tu
svoji „síť“ opravuje tak, jak chce, není šťastný –
každý rok rozkopat tu stejnou ulici, dokáže ako-
rát tak naštvat. Bohužel nemůžeme nařizovat
soukromým firmám, kdy si mají najít peníze
v rozpočtu na opravy a navíc zrovna na Doub-
ravce, ty sítě jsou většinou v dezolátním stavu.
Tam, kde jsme  „pachateli“ stavby my, tak se sna-
žíme vše dělat najednou – i díky tomu, že takto
čekáme na investory jako je ČEZ nebo Vodárna,
budou některé plánované letošní stavby posu-
nuty až na začátek příštího roku – například
rekonstrukce vnitrobloku Revoluční – Dlouhá,
parkoviště Na Dlouhých – Družby (u pošty) nebo
parkoviště Revoluční – Pod Vrchem. Příští rok,
nás bude tedy těch  „našich“ staveb čekat velká
řada – a jestli to dáváte do spojitosti s komunál-
ními volbami, tak máte pravdu – vše co jsme
vám slíbili, prostě chceme poctivě stihnout. Pře-
sto už dnes víme, že minimálně dvě věci zůsta-
nou pro nové zastupitelstvo – rekonstrukce
školy na Habrmanově náměstí a kanalizace ve
Starých Lobzích – tady ale dodávám, že vše bude
projekčně připraveno a bude požadovat, aby
pro rok 2019 mělo na tyto projekty město zajiš-
těno financování. Bude tedy jen na novém zastu-
pitelstvu, které si zvolíte, zda s nimi hned po
volbách začne.

Bc. Michal Chalupný, starosta 
(ČSSD)

Diamantové svatby
Významný den ve svém životě
oslavili dne 6. 7. 2017 manželé Ire-
na a Petr Duchoňovi z Červeného
Hrádku, a to 60 let společného
manželského života, tedy Dia-

mantovou svatbu. K této životní
události jim popřál jménem Měst-
ského obvodu Plzeň 4 místosta-
rosta David Zrostlík.

Diamantovou svatbu, neboli 60 let
společného života oslavili dne
13. 7. 2017 manželé Drahomíra

a Jiří Henžlíkovi z Doubravky. Man-
želé Henžlíkovi obdrželi od Úřadu
městského obvodu dárek v podo-

bě potravinového koše
a kytičky pro paní Draho-
míru. 
Do dalších společných let
přejeme manželům
Henžlíkovým co nejvíce
štěstí, zdraví a spokoje-
nosti.

Výročí svatby a jejich názvy
25. stříbrná svatba, 30. perlová svatba, 35. korálová (nebo plátěná) svatba,
40. rubínová svatba, 45. safírová svatba, 50. zlatá svatba, 55. smaragdová
svatba, 60. diamantová svatba, 65. kamenná svatba, 70. platinová svatba,
75. nebeská svatba či svatba korunovačních klenotů
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Opravy v mateřských školách v době letních prázdnin
Každoročně se během letních
prázdnin provádějí v mateřských
školách opravy většího rozsahu.
Stejně tak tomu bylo i v letošním
roce v městském obvodu Plzeň 4.
V 57. mateřské škole v ul. Nad Dal-
matinkou proběhla výměna všech
vnitřních dveří ve třech pavilonech.
V celé třídě Berušky a k ní přilehlé
šatně v pavilonu B byla ještě kom-
pletně provedena nová podlaha
včetně položení nového lina
a koberce. Na závěr byly celá třída
a šatna vymalovány. Práce musely
být hotovy během července tak, aby
školka byla od 1. 8. 2017 otevřena
pro prázdninový provoz.

V ulici Družby v 50. mateřské škole
se instalovaly čtvery posuvné dveře
oddělující hernu a místnost pro spa-
ní dětí. Stávající 40 let staré shrno-
vací dveře již nevyhovovaly. Dále
proběhla výmalba kuchyně a jejích
příslušenství.
54. mateřská škola ve Staniční ulici
byla také vymalována, jednalo se
o dva pavilony – 4 třídy, sklady,
vstupní haly, zádveří, WC a šatny.
V Republikánské ulici před vstupem
do budovy 6. mateřské školy probí-
haly venkovní práce. Stará pergola
zatěžkána vistárií byla odstraněna
včetně dlažby pod ní. Na stejném
místě vyrostla nová dřevěná pergola

na nové dlažbě a s novou zelení.
Během prázdnin probíhaly opravy
i ve 33. mateřské škole v Kyšické ulici.
Stávající poškozená podlaha ve třídě
byla kompletně vybourána a na
novou podlahu bylo položeno lino
a koberec. Na stěnách se odstranilo
staré dřevěné obložení a proběhly
zde malířské práce v celém objektu
školky.
Jako poslední byly provedeny opra-
vy v 64. mateřské škole v ul. Pod
Chlumem. Školka byla v červenci
v provozu, proto práce začaly až
v srpnu. Staré vnitřní dveře ve dvou
pavilonech byly vyměněny za nové,
ve spojovací chodbě bylo odebráno

staré obložení a bylo zde vymalo-
váno.
Všechny uvedené opravy byly vyčís-
leny na 1,2 mil. Kč. Práce probíhaly
bez komplikací a podle harmono-
gramu tak, aby neovlivnily provoz
školek o prázdninách. Věříme, že
provedenými opravami se nám
podařilo zlepšit prostředí ve třídách
nejen pro děti, které zde od září
budou trávit většinu času, ale i pro
personál mateřských škol.

Jana Kroupová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4

57. MŠ, Nad Dalmatinkou – po opravách 33. MŠ, Kyšická ulice – v průběhu prací 57. MŠ, Nad Dalmatinkou – v průběhu prací 57. MŠ, Nad Dalmatinkou – po opravách

Podzim v alpinu 2017
Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí
připustit, více než polovina roku je
již za námi, léto pomalu končí a blíží
se podzim. Listí na stromech začne
žloutnout, velká část květin již dáv-
no odkvetla a zahrádkáři budou

končit sklizeň na svých zahrádkách.
Jsou ale rostliny, které mají vrchol
vegetačního aspektu ještě stále
před sebou. A právě je představí čle-
nové Alpinum klubu Plzeň na své
výstavě Podzim v alpinu 2017, která

bude opět spojena s  prodejem.
Výstava probíhá od středy 13. do
soboty 16. září, v době od 9 do 18
hodin ve výstavním areálu zahrady
gymnázia na Mikulášském náměstí.

Prodej se uskuteční ještě v neděli
17. září do 12 hodin, tento den bude
vstup zdarma, ale pouze do prodej-
ního areálu.
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Rekonstrukce Dlouhé ulice
Na začátku
prázdnin byla
zahájena re -
k o n s t r u k c e
Dlouhé ulice,
která v defini-
tivním rozsa-
hu zahrne
v celé šířce
uličního pro-

storu úsek od Pietasu před křižovat-
ku s  ulicemi Revoluční a Pod
Vrchem. Zhotovitelem stavby je
sdružení firem Eurovia CS a. s. a Ber-
ger Bohemia a. s, investorem město
Plzeň, zastoupené Odborem inves-
tic Magistrátu města Plzně, podíl na
investici má i náš městský obvod. 
Celá stavba začala na severní straně
ulice postupně odstraněním stáva-
jících vrstev vozovky a pracemi na
rekonstrukci vodovodu a kanaliza-
ce. Tyto práce budou probíhat
i v měsíci srpnu, v úsecích s dokon-
čenou realizací vodohospodářských
objektů již lze postupně přistoupit
k pokládce nových konstrukčních
vrstev vozovky a ukládání obrub. 
Práce postupují podle časového
harmonogramu, který je postaven

tak, aby byl jednoznačně dodržen
termín dokončení stavby ve smluv-
ním termínu 05/2018. Na základě
několika jednání, které jsme se zho-
tovitelem vedli, lze konstatovat, že
je navíc připraven urychlit práce tak,
aby termín dokončení posunul do
dřívějších jarních měsíců. 
Důležitou informací nejen pro obča-
ny Doubravky je, že linky městské
hromadné dopravy zůstávají po
dobu prací ve svých obvyklých tra-
sách, využívány jsou s drobným
posunem i současné zastávky.
S uzavřením Dlouhé ulice dochází
k přesunu dopravy do náhradních
tras, přičemž převážnou část přebírá
ulice Revoluční. V uvedené sou -
vislosti došlo k osazení světelné sig-
nalizace na křižovatce Revoluční x
Rokycanská, rovněž došlo k úpravě
signalizace v křižovatce Revoluční
x Dlouhá ve smyslu prodloužení
průjezdu ve směru náhradní trasy
Doubravka – Slovany a zároveň byla
omezena možnost průjezdu pouze
pro vozidla délky do 10 m. 
Dotčené orgány dopravy, ale i náš
obvod, registrují několik obecných
i konkrétních připomínek ke změně

organizace dopravy, dopravnímu
značení apod. od uživatelů komu-
nikací jak pro motorovou dopravu,
tak pěších. Veškeré připomínky
i náměty jsou předmětem schůzek
všech zainteresovaných stran a jsou
podrobně zvažovány z hlediska ply-
nulosti, ale zejména bezpečnosti
provozu a v případě relevantnosti
i zahrnuty do úprav v rámci stavby.
Současně je monitorována stávající

situace a jsou zajišťovány podklady
pro případné další úpravy, zejména
ve vztahu k období po letních prázd-
ninách. 
Tak jako v předešlých článcích, i nyní
bych rád požádal občany Doubrav-
ky o shovívavost a trpělivost, s vírou,
že odměnou nám bude kvalitní, zre-
konstruovaný uliční úsek.

Ing. Václav Lacyk
(TOP 09)

V průběhu letních měsíců začaly
práce na obnově kanalizace a vodo-
vodu na několika úsecích. K obnově
bylo nutné přistoupit z  důvodu
zastarání sítí a jejich častých poruch.
Opravy si vyžádají částečné uzavír-
ky, v jednotlivých rekonstruovaných
úsecích bude omezen provoz. V sou-
časné době probíhají práce v úse-
cích:
U Pražské dráhy (úsek Stará cesta –
Ke Sv. Jiří)
Stará cesta (úsek Chrástecká – Laza-
retní)
V září začne rekonstrukce vodovodu
v ulici v úseku Pod Chlumem – Ke
Sv. Jiří.

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stará cesta – U Husa
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Informace k uzavírkám na našem obvodě:

Celoplošné opravy
komunikací
V rámci stavby „Modernizace trati
Rokycany – Plzeň“ provede v měsíci
září společnost Metrostav a. s., celo-
plošnou opravu vozovek v ulicích
Bukovecká, Chmelová a Ke Sv. Jiří
v úseku ulic Zábělská – Chmelová.
Rekonstrukce vozovek bude prove-
dena po čtrnáctidenních etapách
s částečným omezením provozu.
Pouze, s ohledem na technologické
potřeby, budou komunikace úplně
uzavřeny maximálně tři dny v každé
etapě.

Realizované
celoplošné opravy
chodníků

Rekonstrukce vodovodu v ulici Na Dlouhých
Od měsíce června probíhají v ulici Na Dlouhých, v úseku od ulice Ke Špitál-
skému lesu k ulici Hřbitovní, stavební práce na rekonstrukci vodovodu v rámci
akce  „Obnova výtlačného řadu ČS Těšínská – VDJ Dýšina 5. etapa“. Stavební
práce spojené s dopravním omezení potrvají do konce měsíce října.

Oprava chodníku v ulici Na Kovárně
v úseku ulic Lesní – Masarykova.

Připravované opravy
vozovek s realizací 
do konce roku 2017
■ ul. Hlavní, lokální opravy nerov-

ností v prostoru točny MHD
■ ul. Partyzánská, celoplošná opra-

va od ulice Spolková směrem
k řece Úslavě

■ ul. Levandulová, oprava vozovky
v místech přejezdových odvod-
ňovacích žlábků

■ ul. V Malé Doubravce, v úseku
ulic Masarykova – Staniční.

Tyto opravy se netýkají výtluků
vozovek, které se opravují průběžně
celý rok s ohledem na klimatické
podmínky.

Václav Prokop
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMO Plzeň 4

Připravované
celoplošné opravy
chodníků s realizací 
do konce roku 2017
■ ul. Polední, u zadních vchodů do

objektu domu č. 35–37 v prosto-
ru u pískoviště

■ ul. Těšínská, před objekty domů
č. 3–17

■ ul. Pod Švabinami, podél domů
č. 44–52

■ ul. Družby, oboustranně v křižo-
vatce s ulicí Na Dlouhých

■ ul. Rokycanská, u úseku od mos-
tu přes řeku Úslavu k ulici Revo-
luční.

Oboustranná oprava chodníku v uli-
ci Sadová v úseku ulic Staniční –
Habrmanovo náměstí

Oprava chodníku v ulici Zábělská
v  úseku ulic Pod Chlumem – Ke 
Sv. Jiří.

Chráněné bydlení pro seniory a mateřská škola v Červeném Hrádku
Objekt bývalého kulturního domu
v Červenohrádecké ulici v Červe-
ném Hrádku patřící v minulosti do
vlastnictví státu ČR, je v současné
době ve vlastnictví statutárního
města Plzně, svěřen do správy měst-
skému obvodu Plzeň 4. Záměru ves-
tavět do stávající budovy chráněné
bydlení pro seniory a mateřskou
školu předcházela mnohá jednání
vedení městského obvodu Plzeň 4.
Po schválení Zastupitelstvem měst-
ského obvodu Plzeň 4, byla projek-
tová příprava zařazena do plánu
investic. V současné době je reali-
zována dokumentace pro územní
rozhodnutí. Vestavbou do stávající-
ho objektu vznikne v prvním nad-
zemním podlaží devět bytových
jednotek pro seniory a v druhém
nadzemním podlaží mateřská škola

pro 28 dětí. Dokumentace mimo
jiné řeší dopravu v klidu, oddělený
provoz pěších a ostatní dopravy
a připojení objektu na technickou
infrastrukturu. Nezbytnou podmín-
kou technického řešení tohoto
objektu je bezbariérový přístup do
všech jeho prostor. Cílem celého
záměru je využít dlouhodobě uza-
vřený objekt v Červeném Hrádku
a zároveň rozšířit občanskou vyba-
venost a služby, které v současné
době v této lokalitě chybějí.

Bc. Šárka Hrabáková
vedoucí Odboru stavebně správního

a investic ÚMO Plzeň 4

Vizualizace – pracovní verze
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Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na části fotografie je zachycena část Doubravky a my opět vybereme
jednu správnou odpověď.

Fotografie celého objektu zasílejte na e-mail: krizkovap@plzen.eu,
dále uveďte ještě prosím telefonní kontakt.

Ukončení soutěže bude 29. září 2017.

Fotosoutěž

Představujeme dětská hřiště – č. 11, Těšínská ulice
49.7510347N, 13.4088592E

V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů před-
stavujeme jedno hřiště z našeho obvodu. V pořadí již jedenácté
hřiště je umístěno v klidné lokalitě vnitrobloku Těšínské ulice za
panelovým domem s číslem orientačním 3–9. 
Naleznete zde pískoviště, pružinová houpadla, provazovou dráhu,
hřiště s basketbalovým košem a od roku 2012 také vahadlovou
houpačku, věžičku se skluzem a závěsné houpačky. Herní prvky
na tomto hřišti jsou koncipovány spíše pro menší děti od 3 let
věku. Herní sestavy vhodné pro užívání staršími dětmi lze nalézt
ve vnitroblocích za domy v Těšínské ulici č. o. 6–12.

Lukáš Vojta, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Výherkyně soutěže
Výherkyní fotosoutěže 
za měsíc červen
se stala paní Bohumila Mertová, 
která správně poznala
opravený sloup mostu na Jateční třídě.
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Nabídka vstupenek na utkání HC Škoda Plzeň, 
FC Victoria Plzeň, Talentu ROBSTAV-M.A.T. Plzeň, 
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně 
a divadel

Úřad městského obvodu Plzeň 4 nabízí ZDARMA vstupenky na sportovní utkání (hokej, fotbal, házená), do Zoologické a botanické zahrady města
Plzně pro občany s trvalým bydlištěm v Městském obvodě Plzeň 4. Vstupenky nabízíme pro seniory (seniorský věk = od dovršení 60 let věku)
a nově nabízíme ZDARMA vstupenky také pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek.
Vstupenky do divadel (Divadlo J. K.Tyla, Nová scéna) nabízíme nejen pro seniory, ale nově také pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
nebo rodičovský příspěvek a to za 50% skutečné ceny vstupenky. Do divadla Pluto budou vstupenky vydávány ZDARMA.

Pro mimořádný zájem ze strany občanů jsou vstupenky navýšeny takto:
Hokej: 52 vstupenek na každé domácí utkání
Fotbal: 24 vstupenek na každé domácí utkání 
Házená: 6 vstupenek na každé domácí utkání 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně: 
40 vstupenek/měsíčně (20 vstupenek pro seniory, 20 vstupenek pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský
příspěvek).
Počet vydávaných vstupenek v oblasti sportu, do Zoologické a botanické zahrady města Plzně a divadel pro občana s trvalým bydlištěm
v MO Plzeň 4 bude v maximálním počtu 2 vstupenek/měsíc do divadla a maximálním počtu 2 vstupenek měsíc/jedno sportovní utkání,
nebo maximálním počtu 2 vstupenek do Zoologické a botanické zahrady města Plzně.
Osoby, které budou mít zájem o vstupenky se budou před vydáváním vstupenek prokazovat občanským průkazem. Osoby pobírající peněžitou
pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek se budou navíc prokazovat příslušným dokladem o pobírání daného příspěvku.

Vstupenky na utkání FC Victoria Plzeň se budou vydávat v těchto termínech:
Od úterý 12. 9. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v září), od úterý 17. 10. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v říjnu), od úterý 31. 10. 2017 
od 8.00 hodin (na utkání hraná v listopadu) a od úterý 28. 11. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v prosinci).

Vstupenky na utkání HC Škoda Plzeň se budou vydávat v těchto termínech:
od čtvrtka 7. 9. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v září), od pátku 29. 9. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v říjnu), od čtvrtka 2. 11. 2017 
od 8.00 hodin (na utkání hraná v listopadu), od čtvrtka 30. 11. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v prosinci).

Vstupenky na utkání Talentu ROBSTAV-M.A.T. Plzeň se budou vydávat v těchto termínech:
od pátku 8. 9. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v září), od pátku 13. 10. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v říjnu), od pátku 10. 11. 2017 
(na utkání hraná v listopadu), od pátku 15. 12. 2017 od 8.00 hodin (na utkání hraná v prosinci).

Vstupenky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně budou vydávány v těchto termínech: 
vždy od prvního pátku v měsíci od 8.00 hodin s platností vždy do konce sezonního vstupu (tj. do 31. 10.) a dále s platností vždy do konce nesezonního
vstupu (tj. do 31. 3.) Vstupenky na sportovní utkání a do Zoologické a botanické zahrady města Plzně budou vydávány v Informacích Úřadu
městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň, přízemí úřadu.

Vstupenky do divadel:
Prodej a výdej vstupenek do divadel bude vždy pravidelně od posledního pondělí v měsíci od 8.00 hodin s platností vstupenek na následující
měsíc v kanceláři č. 26, 1. patro, ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň. Nejbližší termín prodeje se uskuteční od 28. srpna 2017 od 8.00 hodin 
na tato vybraná představení:

1. 9. 2017, pátek Rusalka (opera) Velké divadlo 19.00 hod.

5. 9. 2017, úterý Medea (opera) Velké divadlo 19.00 hod.

7. 9. 2017, čtvrtek West Side Story (muzikál) Nová scéna 19.00 hod.

23. 9. 2017, sobota Labutí jezero (balet) Velké divadlo 19.00 hod.

27. 9. 2017, středa Sluha dvou pánů (činohra) Nová scéna 19.00 hod.

30. 9. 2017, sobota Medea (opera) Velké divadlo 19.00 hod.

Veronika Nová
sociální odbor ÚMO Plzeň 4
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Soutěž o nejhezčí doubravecké okno
Pro loňský velký zájem o soutěž o nejhezčí rozkvetlé doubravecké okno jsme se rozhodli i v letošním
roce vyhlásit tuto soutěž. Fotografie své květinové výzdoby vašeho okna, nebo balkonu můžete
zasílat do 29. září na e-mailovou adresu: krizkovap@plzen.eu. Do předmětu e-mailu uveďte prosím
,,Soutěž o nejhezčí doubravecké okno“.
Na věcné ceny se mohou těšit majitelé tří nejhezčích doubraveckých oken či balkonu.
Za inspiraci na tuto soutěž děkujeme paní Ireně Bauerové.

Ilustrační foto

Vernisáž v galerii THAMBOS
Každý měsíc je možno v doubravec-
ké výtvarné galerii THAMBOS zhléd-
nout novou výstavu obrazů
a výtvarných artefaktů od umělců
západočeského regionu i celé ČR.
Vernisáže nové výstavy, která se
uskutečnila 7. srpna 2017 se zúčast -
nili zástupci MO Plzeň4 – místosta-
rosta Ing. Zdeněk Mádr a odborný
referent úřadu Mgr. Richard Bolla.
Oba kladně hodnotili činnost galerie

a s  hojným počtem návštěvníků
zhlédli program zahájení i mile při-
vítali autora výstavy Františka Líbala,

který jako rodilý Chod se prezentoval
v chodském kroji. Tématem jeho
obrazů jsou chodské motivy.

Galerie THAMBOS sídlí v Mohylové
ulici 91 a srdečně vás zveme na její
návštěvu. Mgr. Marie Vechová

Pietní místo v Jateční ulici

Pietní místa nám připomínají osoby,
události z dávné či nedávné historie.
Jsou pietní místa známá a neznámá.
Jedním z těch méně známých je
v Jateční ulici v Plzni poblíž dřevař-
ských závodů. K tomuto místu se
vztahuje smutná událost z druhé
světové války, válečný nálet, který
se uskutečnil dne 17. 4. 1945. V tom-
to dni byla zničena čtvrť Cikánka.
Během náletu zahynuli lidé, kteří se

snažili zachránit útěkem do krytu,
doufajíc, že jim kryt poskytne
záchranu, bohužel v tomto krytu
zůstali uvězněni.
V současnosti je na místě kamenný
pomník připomínající nešťastnou
událost a pozůstatek krytu. Pomník
je skryt za domkem mezi břízami.
Marně byste hledali cestu, která
k němu vede. Tato událost stojí za
připomenutí, a proto se vedení
městského obvodu Plzeň 4 rozhod-
lo důstojné místo lépe zpřístupnit
a zároveň zpříjemnit. Na pozemku
budou vysázeny lípy, které budou
viditelné již při průjezdu Jateční ulicí.
Pro zajištění lepší dostupnosti místa
a k uctění památky zahynuvších zde
bude vydlážděna cesta a plocha pro
konání pietního aktu. Jako další
smutná připomínka zde bude vysta-
vena válečná puma, která dopadla
v Plzni během náletu spojeneckých
vojsk. Připomínka toho, že svržené
bomby, ať již nepřátelské nebo spo-

jenecké berou životy bez ohledu na
to, jde-li o vojáky či civilisty. 

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO P4

Letecký snímek Jateční ul. – Cikánka 1938

Letecký snímek Jateční ul. – Cikánka 1945

Vizualizace návrhu
Současnost
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Ženy Újezda postoupily do 1. ligy v národní házené

Po 50 letech se vrací 1. liga žen
do Újezda. Děvčata si v loňské
sezoně zajistila přímý postup
z 2. ligy , kde z šesti týmů obsa-
dila první místo.
Česká národní házená má v Plzni
Újezdě dlouholetou tradici. V loň-
ském roce měl tento klub výročí 100
let od založení, s oslavou na hřišti.
Do nedávna byla házená v Újezdě
postavena pouze na týmu mužů. Od
roku 2001 přibyl na jejich kontě 5x
titul  „Mistři národní házené“, 5x titul
„Vícemistři národní házené“ a 3x zís-
kali bronz. 

Až v roce 2005 se v Újezdě začalo
pracovat s dětmi pod vedením Šár-
ky Říhové a Ladislava Benedy.
Některá z děvčat vydržela u házené
odmalička, sbírala úspěchy
i neúspěchy a hlavně zkušenosti
v nižších kategoriích, jako jsou mlad-
ší žačky, starší žačky a dorostenky.
Nyní se pokusí bojovat o úspěchy
v l. lize žen pod vedením trenérky
Šárky Říhové.
Sezona první ligy začíná pro ženy
z Újezda 27. 8. 2017 v 9.30 hodin,
kdy na domácím hřišti přivítají tým
TJ Šroubárna Žatec.

„V Újezdě je skvělá parta holek, přijďte
nás podpořit přímo na hřiště“, vzka-
zují děvčata.
Sledovat dění můžete na našich

webových stránkách www.ujezdha-
zena.cz nebo na facebookových
stránkách TJ Plzeň-Újezd.

Šárka Říhová

Zleva odshora: Michaela Radová, Zuzana Bělová, Lucie Uhrová, Markéta Řehořová,
Hana Volfová, Šárka Říhová, Kateřina Švábová, Markéta Ježková, Kateřina Říhová,
Adéla Šupinová, Martina Fuksová, Barbora Baborovská, Monika Radová, Kateřina
Šroubková

První plzeňská Kozlovna 
otevřela v Centru Doubravka

Tankový Velkopopovický Kozel, tradiční jídla české kuchyně a posezení  
v útulném prostředí. To nabízí vůbec první plzeňská „Kozlovna“  
v Centru Doubravka na Masarykově ulici.

Pivo v nové restauraci, kterou ocení jak milovníci klasických hospod, tak moderních 
trendů, čepují skuteční mistři svého řemesla. Za pípou pracují třeba Michal Ondráček, 
několikanásobný finalista soutěží výčepních, ale také Miloslav Bělský, stříbrný Pilsner 
Urquell Master Bartender. Ten nad kvalitou piva bdí ve všech restauracích společnosti 
Plzeňský Prazdroj a nyní premiérově i nad tankovým Velkopopovickým Kozlem.

Mezi speciality šéfkuchaře „Kozlovny“ patří třeba hovězí kližka na černém pivu nebo 
uzený jazyk. Jako dezert zaujme vynikající žemlovka, pečená vždy čerstvě na přání 
hosta.  Restaurace nabízí v interiéru 120 míst, zahrádka pak dalších 80. 

Srdečně zveme všechny milovníky skvělého piva a kvalitní české kuchyně 
k příjemnému posezení!
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Doubravecký klub 
– co se chystá ve školním roce 2017/2018
S létem a prázdninami se pomalu, ale
jistě loučíme anový školní rok už je za
dveřmi aspěchá nám zamávat na při-
vítanou… jinými slovy, když některé
věci končí, něco nového začíná…
Od září se s vámi opět rádi uvidíme
v D klubu, kde během dvouměsíčních
prázdnin proběhla rekonstrukce acel-
ková úprava vnitřních a společných
prostorů. Ve všech klubovnách a na
chodbě je položena nová podlaha,
byla provedena výměna dveří v celé
budově, úprava stropů ataké je všude
vymalováno. D klub tedy od září zazáří
v novém ☺. Touto cestou chceme
poděkovat Městskému obvodu
Plzeň4 za realizaci projektu avytvoření
tak novějšího apříjemnějšího prostře-
dí pro naše další abudoucí fungování
a styk s veřejností.
Již od středy 6. září 2017 začínají nábo-
ry do všech kroužků a kurzů a to, jak
pro děti, tak i pro dospělé. Doubra-
vecký klub nabízí výběr ze zájmových,
výtvarných a pohybových kurzů pro
všechny věkové kategorie. Své děti
můžete přihlásit např. do kroužků:
Angličtina pro děti, Zpívání u klavíru,
Keramika, Výtvarný kroužek, Taneční

kroužek, Divadelní kroužek, Zobcová
flétna, Hraní na kytaru či nově na cvi-
čení Jóga pro děti a spoustu dalších.
Chybět nebudou ani kroužky pro naše
nejmenší: Cvičení rodičů s dětmi od 2
do 4 let a velmi oblíbený Klub Hvěz-
dička, který je zaměřený na pohybové
aktivity a hry i výtvarné dovednosti.
Pro dospělé pak nabízíme kurzy: Kera-
mika, Jóga či cvičení Studio pro ženy,
Výtvarný klub nebo Kresba a malba,
Hraní na kytaru a také Angličtina pro
rodiče na RD vč. hlídání dětí. Na své si
přijdou i naši dříve narození, kteří se
mohou přihlásit do kurzů: Angličtina
pro seniory, kde je úroveň dovednosti
a znalosti AJ rozdělena do tří skupin
(začátečníci, mírně pokročilí a pokro-
čilí) nebo do Klubu hraní pokeru pro
seniory, který je zdarma. Veškeré bližší
informace k jednotlivým kroužkům
a kurzům naleznete na stránkách 
D klubu: www.dklubplzen.cz rozdě-
lené v sekcích zvlášť pro děti a pro
dospělé. 
Během roku samozřejmě nebudou
chybět ani pravidelné čtvrteční pořa-
dy pro seniory, kde se na podzim
můžete těšit třeba na besedu s Ivo

Šmoldasem nebo na zábavné
a hudební pořady např. s Yvettou
Simonovou či Pavlínou Filipovskou.
Vánoční atmosféru pak naladí váš oblí-
bený Vánoční koncert sólistů z DJKT
z Plzně a také si nemůžete nechat ujít
akci Silvestr pro seniory aneb Silvestr
nanečisto, kde je letos na programu
Radim Uzel se svoji humornou bese-
dou a písničky doplní zpěvák Pepa
Štross.
Nesmíme opomenout ani program
pro naše nejmenší, kteří se mohou
těšit na jejich oblíbené sobotní diva-
delní představení nebo na již tradiční
dětské akce – Mikulášská nadílka
a Minisilvestr pro děti.
Určitě nepřijdete ani o zajímavou
přednášku od pana Adolfa Innemana
či pravidelné sobotní kurzy ruční výro-
by šperků a dekorací. Na Vánoce pak
Vánoční zdobení pro rodiny s dětmi
či Vánoční kurz – Vazba květin. Kom-
pletní program vč. bližších in formací
k akcím naleznete na stránkách D klu-
bu www.dklubplzen.cz nebo vždy info
na plakátech ve vývěskách MOP4 roz-
místěných po Doubravce.
Barbora Čivišová, D klub ÚMO Plzeň 4

Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvo-
du Plzeň 4 schválila placenou inzerci v Doubraveckých
listech. Fyzické i právnické osoby mohou využít 4 veli-
kosti inzerátu za tyto ceny:
Cena za stranu: 9 900 Kč + 21 % DPH
Cena za ½ strany: 4 800 Kč + 21 % DPH
Cena za ¼ strany: 3 000 Kč + 21 % DPH
Cena za 1/3 strany: 3 500 Kč + 21 % DPH
Doubravecké listy vycházejí v nákladu 13 200 ks, jsou
zdarma distribuovány do každé domácnosti na území
Městského obvodu Plzeň 4 a splňují tyto technické
parametry:
(I) formát: A4
(II) rozsah: 16 stran
(III) papír: LWC 80 g lesk
(IV) barevnost: 4/4, CMYK
(V) vazba: V1 nebo V2
Chceme vám oznámit, že veškeré inzeráty, které budete
chtít uveřejnit v Doubraveckých listech a případné
dotazy k inzerci směřujte na e-mail: novave@plzen.eu
(Veronika Nová, tel.: 378 036 664). Budeme i nadále
rádi za vaši spolupráci při tvorbě Doubraveckých listů.
Doubravecké listy budou tak jako v minulých letech
vycházet jako dvouměsíčník (únor, duben, červen,
srpen, říjen, prosinec). Prosím, veškeré materiály zasí-
lejte s dostatečným předstihem.
V Doubraveckých listech není možné otiskovat politickou
inzerci a propagaci politických stran a hnutí. V případě
nevhodného obsahu má Redakční rada Doubraveckých
listů právo odmítnout i jakoukoliv jinou inzerci.
Mgr.David Zrostlík, místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)
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Zahájení sezony a využití altánu v Habrmanově parku
Letos na jaře začala v  parku na
Habrmanově náměstí výstavba
nového zastřešeného pódia, tzv.
altánu. To jistě mnozí z vás určitě
zaznamenali, a protože jsou práce
spojené s výstavbou a také úpra-
vou parku již u konce, chystá se
slavnostní otevření.
Hlavním účelem využití pódia
v  Habrmanově parku budou
především kulturní akce s progra-
mem určeným nejen místním
doubraveckým obyvatelům, ale
i široké veřejnosti. Tyto akce se
budou konat v průběhu roku, vždy
od jara do podzimu.
Městský obvod Plzeň 4 ve spolu-
práci s  Doubraveckým klubem,
zde plánují pořádat pravidelné
zábavné a hudební akce, přede-
vším pro děti a pro seniory. 
Hned první akcí spojenou se slav-
nostním otevřením a zahájením
tak sezony využívání altánu bude
akce pro děti s názvem Hurá do
školy, konat se bude v  neděli
10. září. Všichni jste samozřejmě
srdečně zváni a těšíme se, že tak
společně odstartujeme nejen nový
školní rok formou zábavy, ale i ote-
vření parku. O všech dalších plá-

novaných a pořádaných akcích se
vždy včas dozvíte z Doubravec-
kých listů či z našich facebooko-
vých stránek Městského obvodu
Plzeň 4 nebo Doubraveckého klu-
bu. 

Dále pak z plakátů ve vývěskách
MOP4 na Doubravce. Věříme, že se
vám prostředí zrekonstruovaného

parku zalíbí a těšíme se na brzké
shledání ☺
Barbora Čivišová, D klub ÚMO Plzeň 4

Do školy bezpečněji
Od začátku školního roku mohou rodiče přivážející své ratolesti
do 22. ZŠ v ul. Na Dlouhých využít nových parkovacích míst K+R.
Došlo k rozšíření počtu parkovacích míst K+R v ul. Na Dlouhých
ze dvou na čtyři a přibyla čtyři nová parkovací místa K+R v ul. Ke
Špitálskému lesu. Na místech označených dopravní značkou IP
13d (parkoviště K+R) lze zastavit jen za účelem vystoupení
a nastoupení osob. Aby nebyla zbytečně blokována parkovací
místa, je platnost značky časově omezena od pondělí do pátku
v době od 7.00 hod. do 9.00 hod.
Tento počet parkovacích míst by měl být dostatečný, tak aby
rodiče přivážející své děti nemuseli zastavovat v jízdním pruhu
v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Toto
zastavení bylo nejen v rozporu s pravidly, ale zejména zde vznikaly
nebezpečné situace, kdy děti kličkovaly mezi vozidly a přecházely
mimo přechod pro chodce.
Apelujeme na řidiče, kteří do 22. ZŠ přivážejí své děti, využívejte
tato parkovací místa, která byla pro vás vybudována. Zvýšíte tím
bezpečnost svých dětí a zlepšíte plynulost dopravy v této loka-
litě.
Dále žádáme občany této lokality, aby v době od 7.00 hod. do

9.00 hod. neparkovali na parkovišti K+R.
Děkujeme všem, kteří nám svým zodpověd-
ným přístupem pomohou zvýšit bezpečnost
dětí.

Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny Doubravka, 

Městská policie Plzeň
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Datum konání: 9. 9. 2017 sobota 
Místo konání: Lobezské Louky  
Doba: 14:00 - 18:00 hod.

DEN S DOBROVOLNÝMI 
HASIČI

PROGRAM:
14:00 - 14:10   zahájení
14:10 - 14:40   věnování a vysvěcení praporů  
                              Biskup Mons. František Radkovský
15:00 - 17:45   hasičská soutěž - Doubravecká přilba
16:00 - 16:10   ukázka požárního zásahu
17:45 - 18:00   vyhlášení výsledků soutěží
18:00                  ukončení
SOUČÁSTÍ CELÉ AKCE BUDE DOPROVODNÝ PROGRAM PRO VŠECHNY 

MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4 POŘÁDÁ II. ROČNÍK AKCE
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RÍJEN ‘17

hlavní

DIVADLO PLUTO PODKLADNA, Masarykova 75, Po - Pá od 15 do 19 hodin,

, 

Po - Pá
POLLET CENTRUM

.

MY FAIR LADY

MY FAIR LADY

UZLOVINY

14.30

14.30

14.30

19.30

19.30

19.30

19.30

14.30

MY FAIR LADY

MY FAIR LADY

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

ých

114. KLUBOVÝ
PROKUK

divadlo_pluto@volny.cz                                                  www.divadlo-pluto.cz

Spolek Klubu prátel Divadla PLUTO porádají

SABINOU 
LAURINOVOU

Pro 

11 / 10
19.30

aneb Antonín Procházka podruhé

Muzikál Alana Jaye Lernera a Fredericka Loeweho

Muzikál je uveden ve spolupráci s TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC.

Slavnostní zahájení muzikálem Alana Jaye Lernera a Fredericka Loeweho

Muzikál je uveden ve spolupráci s TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC.

ZÁRÍ ‘17

mediální 

hlavní

, Masarykova 75, Po - Pá od 15 do 19 hodin,

, 

Po - Pá

19.30

19.30

19.30

Komedie Antonína Procházky

Muzikál Alana Jaye Lernera a Fredericka Loeweho

Muzikál je uveden ve spolupráci s TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC.

19.30

19.30

19.30

   
muzikálem MY FAIR LADY.
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Pohádkový les v Bukovci

KČT, ODBOR BOLEVEC
VÁS ZVE NA

Hospůdka u Soptíka
k Úvozu 21

Plzeň - Bukovec

ZÁVĚREČNÝ POCHOD 
Z OBVODU DO OBVODU
START v obvodu  ÚMO1:
- konečná tramvaje č.1  ( Plzeň - Bolevec ) od 9 - 11h

CÍL v obvodu ÚMO4:
- hospůdka U Soptíka   ( Plzeň - Bukovec ) do 23h

Pochod končí na v hospůdce U Soptíka, kde v rámci zakončení 
turistické sezóny Vás zveme na 

Kuřecí speciality dle Zdeňka Pohlreicha a 
dětský Heloween s divadlem.

DNE: 28.10. (sobota) 

TRASA:
- trasa A: 9km , 
- trasa B: 13km [ s převozem přes řeku do 15h ]

V cíli každý učastník získá pamětní odznak.

Pod záštitou místostarostky MO Plzeň1 

Nebojte se   aneb
      postrašme se sami

strašidel

Duši

.

PŘÍSPĚVEK: 80,-Kč 

Dvě tvořivé dílny - výroba dušičkových lucerniček
                                  - strašidelné divadlo

Hospůdka u Soptíka
k Úvozu 21

Plzeň - Bukovec
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V sobotu 24. 6. uspořádali členové
spolku Náš Bukovec z.s. akci Pohád-
kový les. Rodiče s dětmi se zapsali
v hospůdce U Soptíka a vyrazili do
lesa Zábělá k prvnímu stanovišti
U Loupežníků. Slunečné počasí akci
přálo a lesní stín příjemně dotvářel

pohádkovou pohodu. Trasa pokra-
čovala přes Holý vrch kolem měst-
ské hájovny na Kozí boudu a končila
na louce u řeky pod Bukovcem. Zde
116 dětí dostalo za absolvování tra-
sy a úspěšné splnění úkolů diplom
a dárkový balíček. V cíli se také moh-

ly děti s rodiči projet na šlapadle,
kanoi nebo pramici. Někdo se v řece
i vykoupal. Opékali se špekáčky na
ohni, maso na grilu, v hliněné peci
se pekla pizza. Občerstvení na startu
i v cíli zajišťovala hospůdka U Sop-
tíka a příspěvek na akci poskytl

i obvod UMO 4. Strašidla, rodiče
i děti byli s prvním ročníkem akce
nadmíru spokojeni a ani takto hojná
účast organizátory nezaskočila. Dal-
ší rodinnou akci pořádá spolek již
2. 9. 

Jiří Hanousek, Náš Bukovec z.s.
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Dne 2. 9. s podporou Nadace ČEZ
pořádáme plavbu na Tajemný
ostrov s akcí Bukovecký pirát. Jed-
ná se již o druhý ročník akce pod
širým nebem na konci prázdnin.
Tentokrát na louce u jezu pod
památkovou zónou Bukovec.
Celou akci jsme pojali jako pirát-
ský den s  plavbou na tajuplný
ostrov pro děti a dospělé, aby se
bavila celá rodina.  

Zájemci o akci si buď přivezou
vlastní plavidlo, nebo si ho
mohou objednat na telefonním
čísle 720 036 545. Start výpravy
začne v 13 h od jezu v Bukovci
plavbou proti proudu řeky cca
1,4 km na Tajemný říční ostrov,
kde návštěvníky provede strašlivý
pirát Bukovous. Na ostrově se
strhne bitva o ostrov (doporuču-
jeme vzít si věci na převlečení)
a objevení pokladu. Pak bude
následovat návrat do osady buka-
nýrů kde cca od 16.00 se oslaví
nalezení pokladu spolu s kapelou
a animátorkou. Pro všechny je na
místě připraveno občerstvení
nejen z polní kuchyně piráta

Hanouska a bukanýra Soptíka. Od
17.30 bude program pokračovat
krátkou zmínkou o historii místa
a blízkého mlýna spolu s promí-
táním dobových fotografií a mož-
ná i zavzpomínáním pamětníků
jako vloni. Od 18.00 bude hrát
kapela MHS do pozdních hodin.

Dne 28. 10. 2017 zveme zájemce
do Bukovce na pochod z obvodu
do obvodu, který pořádá Klub
českých turistů v Bolevci ve spo-
lupráci s naším spolkem již dru-
hým rokem. Loňský pochod
absolvovalo přes 150 turistů, což
na první ročník byl velký úspěch.
Proto vzhledem k atraktivitě nové
trasy a převozem přes řeku oče-
káváme nárůst zájemců o tento
rekreační sport. Pochod startuje
z konečné tramvaje č. 1 (Plzeň-
-Lochotín) do hospůdky  „U Sop-
tíka“ (Plzeň-Bukovec).

Pro zdatné jedince se nabízí uni-
kátní trasa A – z Lochotína přes
Bílou Horu Malochovou stezkou
po levém břehu řeky Berounky
k jezu v Bukovci. K překonání řeky

Berounky bude k dispozici přívoz
spolku Náš Bukovec z. s. (přeprava
na vlastni nebezpečí), na druhou
stranu řeky a dále až k hospůdce
„U Soptíka“, tato trasa není vhod-
ná pro rodiny s kočárky, a méně
pohyblivé občany.

Pro běžné turisty vede trasa B –
z  Bolevce, kolem Boleveckého
rybníka (přes Pecihrádek), dále
přes lávku pro pěší u Sv. Jiří na
Doubravce, pak polní cestou pod
Chlumem až k hospůdce  „U Sop-
tíka“. Tato trasa je vhodná pro
všechny, v celé trase jsou zpevně-
né cesty.

Informační stanoviště na trase B
– 1) lyžařský můstek pod Chlu-
mem, 2) černouhelný důl v Bukov-
ci na loukách pod Bílou Horou, 
3) ústí tunelu ČD pod Chlumem.

Program začne v 9.00 hod. s před-
pokládaným koncem cca v 17.00
hodin.

Hlavním přínosem pochodu je
propojit obyvatele obvodu MO

P4 a MO P1 a ukázat přírodní krásy
obou obvodů a objevení nových
tras. V rámci této akce se zakon-
čuje turistická sezona 2017.

Na závěr pochodu čeká odměna
ve formě diplomu a odznaků.
Dále je připraveno speciální
Dušičkové menu podle Zdeňka
Pohlreicha a pro děti dušičkové
odpoledne plné zábavy a her
včetně večerního lampionového
průvodu Bukovcem. 

Těmito akcemi chce náš spolek
přiblížit život a zábavu v  části
města, kde někteří říkají, že dávají
lišky dobrou noc. Ano lišky zde
najdete také a nejen je. Bukovec
je místo pro krásné procházky
nejen pro občany Doubravky,
Újezdu či Červeného Hrádku, ale
také Bílé Hory, či Lochotína.
V Bukovci to prostě žije. 

Michal Sokol, 
Náš Bukovec z.s.
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LOUKA U SV. JIŘÍ
PLZEŇ-DOUBRAVKA

START 10.00 h

Vstup ZDARMA

Halina
PAWLOWSKÁ

Markéta
KRAJČOVIČOVÁ

ILL FISH 
BLUESBERRY 

Frajara Putyka
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