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Prostor mezi Doubraveckou a Chrásteckou ulicí „prokoukl“
zdejšího území. Došlo k celkové revitalizaci předmětného území, zahrnující odstranění betonových panelů a všech dalších předmětů
a nastřádaného nepořádku. Byly vyřezány nežádoucí náletové dřeviny a provedeny terénní úpravy. Těmito zásahy došlo k prosvětlení porostu
a celkovému zpřehlednění oblasti. Až se zbourá
i shořelý domek v tomto prostoru, vznikne zase
další příjemný kout našeho obvodu.
Ing. Romana Drábová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
ÚMO P4

Vzhledem k tomu, že okolí Jateční, Doubravecké
a Chrástecké ulice není až tak hojně navštěvovaným místem, stávají se tato místa často vyhledávaným místem vzniku černých skládek
a přebývání bezdomovců. Proto se snažíme ve
spolupráci se Správou veřejného statku tyto prostory postupně rekultivovat tak, aby tato území
„prokoukla“ a stala se přehledným prostorem.
V minulém roce se podařilo upravit území po
bývalé zahrádkářské kolonii na Jateční, koncem
loňského roku pak prostor mezi Duchcovskou
a Chrásteckou ulicí. Tato oblast byla dlouhodobě
zarostlá a stala se místem černých skládek a sídlem bezdomovců. Ve spolupráci s městskou
policií proběhlo opakovaně odstranění nashromážděného odpadu, který se zde vyskytoval
v hojném množství a byl rozmístěn na velké ploše

Úvodník starosty
Tak propukla chřipková epidemie a i já tento úvodník píšu
v posteli a s horečkou.
Doufám, že vy jste
měli větší štěstí. Takže
dnes budu stručnější
ale snad mě to odpustíte. Na konci minulého roku jsem sliboval,
že vám popíši, co z investičních akcí, nás letos
na Plzni 4 čeká. Tak první věc, která by už měla
být v plném proudu je záchranná revitalizace
Lobezského parku. Také revitalizace vnitrobloku před 14. ZŠ čeká na zahájení prací. Další
akce, kde by už měly být každým dnem také
zahájeny práce, je služebna městské policie ve
„výměníků“ v Lobzích. Dále se již soutěží zho-

tovitel na parkovací místa v ulici Ke Kukačce.
A následovat by měla revitalizace vnitrobloku
Revoluční – Dlouhá a parkoviště Pod Vrchem
–Revoluční. Z mého pohledu nejdůležitější
akce s dopadem na většinu obyvatel Plzně 4,
je parkoviště „U Pošty“. Tady je mírné zpoždění,
protože jsme předělávali dokumentaci podle
požadavku občanů, ale v řádu měsíce, by mělo
být také vše připravené na realizaci. Zastupitelstvo zaslalo svým usnesením 3 300 000
korun Správě veřejného statku na opravu
požární nádrže a přírodního koupaliště
v Bukovci a podle slibu SVSMP by se v létě mohli
nejen Bukovečtí koupat v opravené nádrži. To
jsou všechno akce, které by měly být letos nejen
zahájeny, ale i hotovy. Snažíme se, aby ještě
letos byla zahájena rekonstrukce první etapy
ulice (silnice) Červenohrádecká (od začátku

Újezdu na začátek Červeného Hrádku) a to
včetně velmi nutného chodníku, ale tady nás
ještě čekají jednání s Plzeňským krajem a Magistrátem jako investory akce. Proběhne jednání
s majiteli nemovitostí ve Starých Lobzích
o jejich připojení na kanalizaci, protože po řadě
let, je vše připraveno na její realizaci. Budou
pokračovat opravy chodníků a silnic, vznik pietního místa na Jateční ulici jste možná zaznamenali ve sdělovacích prostředcích. V plánu
jsou ještě některé další akce, ale o tom snad až
příště. Tenhle rok asi bude Doubravka hodně
rozkopaná, ale určitě ani jedna ze zmíněných
akcí není zbytečná a bude sloužit k tomu, aby
se na Plzni 4, žilo ještě lépe, než doposud.
Bc. Michal Chalupný, starosta MO Plzeň 4
(ČSSD)

Poděkování,
chceme touto cestou poděkovat ÚMO Plzeň 4 Doubravka za pěkné a lákavé akce, konané v D klubu a také všem, kdo se na nich podílejí.
Velice vydařený byl pořad ,,Silvestr nanečisto pro seniory“, který se konal dne 28. 12. 2017 již potřetí.
Zvláštní poděkování za tento vydařený pořad patří slečně Barborce Čivišové a paní Ivance Havlíčkové z D klubu, které zajistily klidný vstup do sálu,
postaraly se o občerstvení, přípitek a pozvaly hosty, kteří svým vystoupením vytvořili srdečnou a veselou atmosféru.
Všem dříve narozeným důchodcům na této akci nic nechybělo a strávili příjemné odpoledne, na které budou dlouho vzpomínat.
Marie Valešová, Milada Matoulková, Marie Stillarová
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Zamyšlení místostarosty
V souvislosti s právě
probíhající zimní olympiádou se poměrně
hodně a právem mluví
o 22. únoru 1998. Je
tomu totiž právě 20 let,
co jsme vyhráli hokejový turnaj na olympiádě v Naganu. Byl to
den, o němž mnozí
z nás stejně jako já do konce života budou vědět,
co v ten doslova památný den od rozednění
dělali. Takových dnů v životě není mnoho.
Jako dnes si pamatuji, jak toto vítězství ve finále
Turnaje století na ZOH v Naganu nás vytáhlo do
ulic. Byla neděle ráno, nejprve jsme se radovali
doma. Když ale začaly k našemu domu doléhat
zvuky euforie z centra, bylo rozhodnuto.
Jeli jsme do centra a radovali se s jásajícími davy
lidí. Pamatuji si ten úžasný pocit, kdy jsem byl
hrdý na to, že jsem Čech. Bylo to 9 let poté, co

jsme takovou atmosféru zažili v listopadu 1989.
A předtím? Ti nejstarší mezi námi nejspíš v osmašedesátém. A pak také v březnu 1969 po hokejovém vítězství nad Rusy na MS ve Stockholmu.
Skóre 2:0 a 4:3 se tehdy stalo politickým symbolem. Byl jsem tehdy ještě dítě, ale dodnes si
pamatuji, jak jsme tato skóre s rodiči napsali na
škodovku a jeli za hlasitého troubení do centra
Plzně.
Byly to okamžiky, které slovy nelze popsat. Něco
takového se musí zažít. Kráčeli jsme v jásajícím
davu ulicemi a byli šťastní. Kolem nás troubila
auta vyzdobená českými vlajkami – hodně to
pro nás znamenalo. Nestává se často, abychom
byli v něčem nejlepší. Nejlepší na světě.
Mám pocit, že naše společnost by potřebovala
co nejdříve zažít takové Nagano – abychom zase
byli chvíli pyšní na to, že jsme Češi. Abychom si
uvědomili, v jaké krásné zemi to žijeme. V zemi,
která toho zažila už skutečně hodně – někdy
dobré časy, jindy horší. Rozhodně nás ale může

těšit, že se máme tak, jak jsme se nikdy neměli,
i když si toho často nevážíme. Jistě, spousta lidí
vám řekne, že nemají dost peněz, že máme nižší
platy než v Německu a tak dále, ale ruku na srdce
– máme se tak, jak jsme se nikdy neměli. Žijeme
v jedné z nejbezpečnějších a nejsvobodnějších
zemí na světě, žádná válka, žádné teroristické
útoky, bezplatné zdravotnictví a školství. Žijeme
v krásné době a v úžasné zemi. A přesto jsme
druhý nejskeptičtější národ v EU, hned za Řeky.
Stěžování a nespokojenost je pro značnou část
Čechů trošku jako národní sport, je to částečně
historicky dané, ale zkusme se do budoucnosti
dívat s optimismem. Vzpomeňme si na Nagano
a jiné historické milníky, při nichž jsme byli hrdí
na to, že jsme Češi. Budeme všichni šťastnější
a tím i spokojenější.
S přáním krásného dne,
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Bojujeme s černými skládkami
Černé skládky jsou obecně problémem celorepublikovým, nevyjímaje
náš městský obvod. Vinou nezodpovědných spoluobčanů, jejich
lenosti a bezohlednosti trpíme
všichni a nejvíce životní prostředí.
Na znečištěné okolí našich domovů,
komunikací, lesů i polí rozhodně
není hezký pohled.
Městská policie při svých pochůz-

Pozvánka na
Veřejné slyšení
s občany
Bukovce
a Červeného
Hrádku

kách provádí stálé kontroly veřejných prostranství a monitoruje též
výskyt černých skládek. Ve spolupráci s odborem životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4 jsou černé
skládky, které se nacházejí na městských pozemcích, nahlášeny společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. a následně
odstraněny. Drobnější odpad uložený mimo vyhrazená místa a další

nepořádek uklízí ÚMO Plzeň 4 vlastními silami. Občané mají možnost
hlásit černé skládky do systému
PlzniTo přes mobilní aplikaci či
webové stránky www.plznito.cz.
Avšak v boji s černými skládkami je
nejdůležitější prevence. Vyzýváme
proto všechny spoluobčany, aby ke
svému okolí a životnímu prostředí
přistupovali zodpovědně a veškerý

odpad likvidovali podle platných
pravidel a zákonů a odváželi do kontejnerů na komunální a tříděný
odpad a do sběrných dvorů. Potřebné informace o odpadech je možno
nalézt na stránkách Čisté Plzně, s.r.o.:
www.cistaplzen.cz.
Ing. Romana Drábová
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMO P4

Dne 7. 12. 2017 starosta MO Plzeň 4 Michal Chalupný slavnostně předal symbolický
šek na 30 000 Kč, který věnoval Nadační fond Tesco a jeho program „Vy rozhodujete, my
pomáháme“, ve kterém si rozdělí 90 neziskových a příspěvkových organizacím po celé
ČR granty po 30 000 Kč, celkem tedy 2,7 mil Kč. V Plzni se zákazníci rozhodli podpořit
organizaci Zdravotní klaun.

Červený Hrádek,
Hasičská zbrojnice
13. března 2018
od 17.30 hod.
Bukovec,
Hasičská zbrojnice
15. března 2018
od 17.00 hod.
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V parku Potoční probíhá oprava cest a dosadba stromů

Eroze cest

Park Potoční leží na okraji zastavěné
části Doubravky mezi ulicemi Potoční, U Panského dvora a tělesem
železnice na Prahu. Založení parku
je datováno v zápiscích do roku
1942, po válce udržovali park skauti.
V roce 1995, na podnět místních
občanů, město Plzeň prostřednic-

tvím Správy veřejného statku města
Plzně nechalo zpracovat projekt
regenerace celého prostoru. Úpravy,
které plně respektují přírodní charakter prostoru, byly dokončeny
v roce 1998. Citlivost přístupu projektantů, pokora a respekt při zpracování návrhu byly oceněny
v prestižní architektonické soutěži
Grand Prix architektů 1998.
V průběhu času docházelo k opotřebení vybavení parku, devastaci
vandalismem, ale i přirozenému
dožití některých dřevin. Dílčí opravy
zajišťuje Správa veřejného statku
města Plzně průběžně po celý rok,
společně se základní údržbou prostoru (úklid odpadků, sekání trávy,
dosadby dřevin, nátěry mobiliáře).

Probíhající práce

Protože v posledních letech došlo
k výrazné erozi svahů a cest, byla
v loňském roce zpracována projektová dokumentace opravy cestní
sítě a obnovení odvodnění. Práce
byly zahájeny v lednu letošního roku
a podle průběhu klimatických podmínek budou dokončeny do poloviny dubna. Vysázeno bude 26
stromů (javor, dub, líska turecká,
borovice a modřín) a 40 šeříků. Po
dokončení oprav a dosadbě dřevin
Správa veřejného statku města
Plzně zajistí opravu stávajícího
mobiliáře (lavičky, odpadkové koše).
Ing. Hana Hrdličková
vedoucí oddělení
urbanistické zeleně
Správa veřejného statku města Plzně

Stávající stav

projektem provedeno kácení problematických dřevin. Pěstební zásahy
v korunách stromů budou probíhat
až do konce srpna. Do konce června
letošního roku budou opraveny cesty, vyměněny a doplněny lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola.
Děti zde budou moci využívat trampolíny, kolotoč, skluzavky i prolézačky. Jejich rodiče zatím budou
moci využít protahovací a posilovací
fitness prvky. K jezírku bude doplněno vyhlídkové molo. Práce bude
zajišťovat Správa veřejného statku
města Plzně.
Ing. Hana Hrdličková
vedoucí oddělení
urbanistické zeleně
Správa veřejného statku města Plzně

Revitalizace Lobezského parku
Nejdéle v březnu budou zahájeny
práce na revitalizaci Lobezského
parku v Plzni. Porosty dřevin
v Lobezském parku dospěly do stádia, kdy je nutné provést řadu opatření, aby byla zajištěna stabilita
jednotlivých dřevin, ale i porostních
skupin. Převládly zde akáty, které
vytěsňují domácí dřeviny. Návštěvníky ohrožují usychající větve nebo
i celé stromy. Pěšiny zarůstají a průchod parkem se stává nepříjemným.
Z těchto důvodů nechal Městský
obvod Plzeň 4 zpracovat projekt
revitalizace celého prostoru parku
a získal ze státního fondu životního
prostředí dotaci na provedení pěstebních zásahů na dřevinách. V březnu bude v souladu se schváleným

Stávající stav

Představujeme dětská hřiště – č. 13, ulice Pod Vrchem
49.7405436N, 13.4108061E
V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů
představujeme jedno hřiště z našeho obvodu. V pořadí již
třinácté hřiště je umístěno v lokalitě ulice Pod Vrchem mezi
panelovými domy s čísly orientačními 73 až 79 a Revoluční
ulicí.
Jedná se o největší dětské hřiště v lobezské části našeho
obvodu s pestrým výběrem herních prvků. Děti zde mohou
ke hře využívat dvou pískovišť, lanovou dráhu, herní sestavu
se skluzem, dva koše na košíkovou, svahovou skluzavku,
závěsné houpačky, houpací koš, prostor pro míčové hry se
dvěma brankami a celou řadu dalších drobných herních prvků
včetně kolotoče a vahadlové houpačky. Samozřejmostí je
doplňkový mobiliář v podobě dostatečného množství laviček
a odpadkových košů, hřiště je také částečně oploceno. Dále
jsou zde k dispozici různé cvičební fit prvky, které jsou určeny
pro uživatele s minimální výškou 140 cm.
Lukáš Vojta, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Blahopřání jubilantům
Také v novém roce 2018 ÚMO P4 přivítal ve
velké zasedací místnosti jubilanty, kterým přišli poblahopřát a předat dárkový balíček sta-

rosta Michal Chalupný společně s místostarosty Davidem Zrostlíkem a Zdeňkem
Mádrem. Pro zpříjemnění této slavnostní chví-

le oslavencům zazpíval Plzeňský dětský sbor
ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Bedřišky
Koželuhové.
redakce

Vítání občánků
Dne 23. ledna 2018 ve velké zasedací
místnosti ÚMO Plzeň 4 proběhlo
první letošní„Vítání nových občánků“.
Za MO Plzeň 4 přivítal malé občánky

místostarosta Zdeněk Mádr. Celkem
bylo pozváno 28 malých občánků
společně se svými rodinnými příslušníky. Jak již je zvykem, tak i v tento

slavnostní okamžik přišli zazpívat
azarecitovat všem zúčastněným žáci
ze ZUŠ Bedřicha Smetany z Plzně
Lobez. Jmenovitě dětský pěvecký

Poděkování

né věnce ozdobily interiéry nejen
mateřských škol, které sídlí na
našem obvodě, ale i v dalších zařízeních, např.: v Dětském centru
Plzeň, v Salesiánském středisku mládeže Plzeň-Lobzy nebo v Městském
ústavu sociálních služeb Jitřenka.

Všem se věnce velice líbily a splnily
to nejdůležitější – zpříjemnily předvánoční a vánoční atmosféru ve
všech těchto zařízeních a institucích.
PaedDr. Jaroslava Hrabáčková
vedoucí sociálního odboru ÚMO
Plzeň 4

Rádi bychom touto cestou poděkovali zahradnické společnosti WW
Flora a. s., která před Vánocemi darovala našemu městskému obvodu
cca 150 vánočních věnců. Tyto krás-

sbor Javořičky pod vedením paní učitelky Bedřišky Koželuhové.
Rodičům i dětem přejeme hodně
zdraví a štěstí☺
redakce
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Kouzlo Vánoc 2017 vyprodalo Parkhotel

Předvánoční čas v plzeňském
Parkhotelu patřil dětem. Zdravé
a nadané děti tančily a zpívaly
s přispěním dospělých umělců,
aby pomohly ulehčit život
dětem se zrakovým handicapem. Pátý ročník benefiční akce
Kouzlo Vánoc jim přispěl prostřednictvím Nadace Leontinka
částkou 158 000 Kč.
Kouzlo Vánoc je tradičním adventním projektem Talentového centra
tance Storm Ballet, který se letos
konal již popáté – a poprvé pod

patronací města Plzeň a Nadace
700 let města Plzně. Tváří projektu
se stala světoznámá tenistka,
olympijská medailistka a vítězka
Grand Slamu Andrea Hlaváčková.
Bohatý program, který byl plný
emocí, podpory a lásky, z větší části
tvořila skvělá taneční vystoupení
Storm Balletu, která představila
stovku tanečnic a tanečníků nejrůznějšího věku. Tématem vystoupení
se, kromě tradičních zimních
a adventních témat, stalo i „Zrození
živlů“ – k vidění byla vystoupení

o vzduchu (choreografie získala
cenu na ME), vodě, zemi (vítězná
choreografie na MS) a ohni.
O pěvecké zážitky se postaraly
i dospělé hvězdy: Soňa Godarská,
mladičká Michaela Mervartová
a gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi. Inspirací pro dětské tanečníky se stalo také vystoupení sólistů
DJKT v Plzni, kteří tančili Romea
a Julii. Již tradičně se role moderátorů ujali Zorka a Míra Hejdovi.
Všichni účinkující vystoupili bez
nároků na honorář.

Vstupenky na Kouzlo Vánoc se letos
vyprodaly za rekordní 3 hodiny.
Více než jednou třetinou z celkové
částky přispěl Městský obvod
Plzeň 4 pod vedením Michala
Chalupného. Výtěžek akce –
158 000 Kč – bude prostřednictvím
Nadace Leontinka poukázán
Základní škole pro zrakově postižené a vady řeči v Lazaretní ulici na
nákup kamerové lupy a druhá část
se použije na výcvik asistenčního
psa.
MUDr. Petra Šeda-Neprašová

Výherce fotosoutěže
Výhercem fotosoutěže za měsíc prosinec 2017
se stal pan Petr Kadlec,
který správně poznal
část budovy Lucerny na Masarykově ulici.

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na části fotografie je zachycena část Doubravky
a my opět vybereme z došlých odpovědí jednu správnou.
Fotografii celého objektu zasílejte
na e-mail: krizkovap@plzen.cz,
dále prosím uveďte telefonní kontakt.
Ukončení soutěže je 5. 4. 2018.
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Slavnostní ukončení Plzeňské senior akademie
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se ve
velké zasedací místnosti ÚMO
Plzeň 4 konalo slavnostní ukončení
senior akademie. V úvodu všechny přivítal starosta MO Plzeň 4
Michal Chalupný s místostarosty
Davidem Zrostlíkem a Zdeňkem
Mádrem. Mezi dalšími, kteří přišli
poblahopřát všem absolventům
byla Bc. Monika Jelínková, BKB
Plzeň, Václav Ircing, BESIP Pk,

JUDr. Milan Valeš, ČOI inspektorát
Plzeňského a Karlovarského kraje,
Bc. Ivona Dufková, Centrum robotiky Plzeň, nprap. Bc. Irena Tatíčková, HZS Pk, Mgr. Marek Šilhan,
zástupce velitele MP Plzeň,
Bc. Karel Zahut, metodik prevence
kriminality MP Plzeň, Markéta
Hadrová, metodik prevence kriminality MP Plzeň. Bezpečnostně preventivního programu se zúčastnilo

Parkoviště K+R
u 14. ZŠ na Zábělské ul.
Za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích došlo v září loňského roku k vyhrazení osmi
parkovacích míst K+R v ul. Zábělská u 14. ZŠ. Těchto osm míst je
určeno pro rodiče přivážející své ratolesti do 14. ZŠ. Rodiče zde
mohou své děti bezpečně vysadit z vozidla, v souladu s pravidly
provozu na pozemních komunikacích. 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. Mimo tuto dobu mohou tato parkovací místa
využívat i ostatní řidiči. Stejná parkovací místa jsou také např.
u 22. ZŠ v ul. Na Dlouhých, kde se osvědčila.
Apelujeme na řidiče, kteří do 14. ZŠ přivážejí své děti, aby tato
parkovací místa využívali.
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 zodpovědným přístupem
pomohou zvýšit bezpečnost dětí.

36 seniorů, kteří obdrželi absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály,
drobné propagační předměty
a drobný předmět s bezpečnostní
tématikou. Tento projekt byl pro
seniory a osoby ZTP zcela bezplatný a podílí se na něm i BKB Plzeň,
BESIP Pk, HZS Pk, ZZS Pk, DDD
Plzeň, SDH Plzeň Doubravka a ČOI
inspektorát Plzeňského a Karlovar-

ského kraje. Projekt byl v tomto
roce finančně podpořen MV ČR
prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.
Také na příští rok 2018 připravuje
Městská policie Plzeň ve spolupráci
s MO Plzeň 4 tento bezpečnostně
preventivní projekt zaměřený na
vzdělávání široké veřejnosti z řad
seniorů a osob ZT.
red

Kontroly lokalit
obývaných osobami
bez domova
Strážníci obvodní služebny Městské policie Plzeň-Doubravka
vyrazili v měsíci lednu spolu s pracovníky sociálního odboru
Městského úřadu Plzeň 4 do lokalit, kde přibývají v různých provizorních přístřešcích osoby bez domova. Mimo těchto„tábořišť“
byla provedena kontrola i v okolí obchodních center, kde se tyto
osoby také zdržují.
Jedná se o další z řady kontrol, které v těchto lokalitách probíhaly
po celý loňský rok. Zatím co předešlé kontroly byly zaměřeny na
úklid těchto lokalit, do kterého se strážníci snažili zapojit i osoby,
které zde pobývaly, cílem této akce bylo informovat osoby bez
domova o možnostech sociální pomoci. Dále byly tyto osoby
bez domova upozorněny na rizika spojená s rozděláváním ohně
v otevřených ohništích a zejména v provizorních obydlích.

Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny Doubravka,
Městská policie Plzeň

Bc. Karel Hais
velitel
obvodní služebny
Doubravka,
Městská policie
Plzeň
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Přehled nabízených vstupenek do divadel
pro seniory a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
nebo rodičovský příspěvek – březen 2018
3. 3. 2018, so.

Romeo a Julie (balet)

Velké divadlo

19.00 hod.

6. 3. 2018, út.

Linie krásy (činohra)

Velké divadlo

19.00 hod.

7. 3. 2018, st.

West Side Story (muzikál)

Nová scéna

19.00 hod.

10. 3. 2018, so.

Jednotka intenzivní lásky (činohra)

Nová scéna

19.00 hod.

10. 3. 2018, so.

Živý obraz (činohra)

Malá scéna

19.00 hod.

13. 3. 2018, út.

Šumař na střeše (muzikál)

Nová scéna

19.00 hod.

13. 3. 2018, út.

Počestné paní plzeňské (činohra)

Nová scéna

19.00 hod.

14. 3. 2018, út.

Marylin Překrásné děcko (muzikál)

Malá scéna

19.00 hod.

16. 3. 2018, pá.

Sluha dvou pánů (činohra)

Nová scéna

19.00 hod.

18. 3. 2018, ne.

Sweeney Todd (muzikál)

Malá scéna

17.00 hod.

Prodej vstupenek se uskuteční od pondělí 26. února 2018 od 8 hod., v budově ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26.
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PREVENCE – Podvody – PLZEŇ – Nedejte podvodníkům šanci!
Starší lidé a senioři představují jednu
z nejvíce ohrožených skupin, na kterých je pácháno protiprávní jednání.
Evidujeme případy, kdy senioři jsou
poškození v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé jsou
velmi důvěřiví, podvodníci a zloději
toho využívají a často připraví seniory o jejich celoživotní úspory. Pachatelé používají smyšlené příběhy
a vymýšlejí si různé kontroly či uzavírání podomních smluv. Využívají
tak důvěřivosti a naivity starších lidí.
I přesto, že na činnost podvodníků
často upozorňujeme i pomocí
různých médií, je našim zájmem na
tuto problematiku opětovně klást
důraz.
Policisté připomínají základní rady
a tipy, jak se nestát obětí zloděje či
podvodníka
1. BEZPEČNÝ DOMOV
• Zabezpečte vchodové dveře bytu
bezpečnostním zámkem a pojistným řetízkem

• NIKDY nenoste platební kartu
společně s PIN kódem.
• Buďte ostražití a nedůvěřujte osobám, i když vás žádají o pomoc
(např.: žádost o půjčení mobilního telefon, pomoc s věcmi…)
• Nepodléhejte vidině snadného
zbohatnutí – výhra v loterii, zdánlivě levné zboží
3. NEJČASTĚJŠÍ LEGENDY
PACHATELŮ
• Nabídka prodeje parfémů, vlněných dek či zázračných lamp
• Prosba o zapůjčení finanční hotovosti, či mobilního telefonu.
• Pachatelé se vydávají často za pracovníky plynárenských společností, elektrikáře, kominíky, či jiné
různé kontrolory.
• Nabízí finančně výhodné výměny
okapů.
• Vydávají se za příbuzného,
a žádají peníze – často ze smyšleného důvodu (dopravní nehoda, náhlá operace, a jiné)
• Rozměňování bankovek.
Trestná činnost na seniorech

32

43

36

• Investujte do
panoramatického kukátka,
budete mít
v zorném poli širší prostor
• Nebuďte důvěřiví ke všem lidem
a do bytu pouštějte pouze osoby,
které znáte.
• Nemějte doma větší obnos peněz!
• Byt vždy zamykejte, a to i v případě, že jdete pouze do sklepa či
vynést smetí.
• Snažte se společně s ostatními nájemníky dohodnout na
tom, aby se vstupní dveře zamykaly.
• Poraďte se s nejbližšími, než dáte
peníze člověku, který od vás žádá
peněžní „pomoc“
2. BEZPEČNĚ NA ULICI
• Nenoste u sebe větší finanční
obnos.
• Noste zvlášť doklady, klíče, mobilní telefon. Uložte je do jednotlivých vnitřních kapes v tašce nebo
náprsních kapes na oblečení.
• Dávejte si pozor na své osobní
věci. V nákupních střediscích
a MHD bývá často velká frekvence
osob a velká anonymita.

počet případů za rok 2015

počet případů za rok 2016

počet případů za rok 2017

počet případů za rok 2018 ???

V roce 2015 jsme evidovali celkem
43 případů, kdy se senioři stali obětí
podvodného jednání. Rok 2016
zaznamenal pokles páchané trestné
činnosti. Nahlášených případů bylo
36. Také loňský rok byl ve znamení
poklesu, celkem jsme evidovali
v Plzni 32 případů.
Letošní rok evidujeme již tyto případy, kdy obětí byli starší lidé:
Dne 15. ledna letošního roku pod
záminkou zapsání stavu elektřiny
vylákal pachatel od pětaosmdesátileté ženy finanční hotovost ve
výši 3000 korun, která měla sloužit
jako záloha. Navedl tím ženu, aby
mu ukázala, kde má uložené své
životní úspory. Pachatel využil
momentu, kdy nebyla žena v místnosti a následně odcizil 80 000
korun. V tomto případě kriminalisté zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, porušování
domovní
svobody
a podvod.
Na základě zjištěných skutečností
kriminalisté Městského ředitelství

policie Plzeň zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, ke kterému
došlo v době od 6. 6.–12. 12. 2017.
Pachatelka vylákala z devětašedesátileté ženy téměř 600 tisíc korun
pod různými záminkami (oprava
rozbitého automobilu, financování
dokončení studií v Anglii, zaplacení operace či financování cesty
z Anglie do České republiky).
V obou případech se pachatelé
různou lstí dostali k životním úsporám a zneužili důvěřivosti poškozených žen.
Pokud k vám zavítají pracovníci, kteří nemají patřičné označení, neotevírejte dveře. Přesvědčte se
například telefonním hovorem
u operátora služby, která je vám
nabízena, zda se opravdu uskutečňuje kontrola revizí, plynu či elektřiny ve vašem bytě.
Obecné rady Skupiny ČEZ
– Naši zaměstnanci nevybírají
žádnou hotovost ani nevracejí
přeplatky v hotovosti a nepotřebují na místě žádné doklady (co
se týká obchodních záležitostí,
tak se zákazníkem komunikujeme prostřednictvím zákaznických center, smluvních partnerů,
ČEZ pointů v obchodních centrech a call centrech),
– Do objektu i nemovitosti vstupují
zaměstnanci pouze k účelům
definovaných v energetickém
zákoně, např. z důvodu oprav
a revize našeho zařízení, odečtu
elektroměrů apod.
– Zaměstnanci mají u sebe vždy
služební průkaz s identifikačním
číslem – že se jedná o zaměstnance Skupiny ČEZ, si můžete VŽDY
BEZPLATNĚ ověřit na poruchové
lince 800 850 860
Zdroj: Mgr. Michaela Jirovcová –
mluvčí skupiny ČEZ
Více informací naleznete zde:
https://www.cez.cz/
Obecné rady společnosti Innogy
(bývalý název společnosti byl
RWE)
Certifikovaného prodejce innogy poznáte snadno – dodržuje
následující pravidla:
Má profesionální přístup
• nic nezastírá, na přímou otázku
poskytuje pravdivou a srozumitelnou odpověď

• na dotazy, na které neumí odpovědět, neodpovídá – odpověď si
zajistí u odborníka innogy
• přizpůsobí komunikaci odborné
úrovni zákazníka, nepoužívá nadměrné množství odborných výrazů
Je otevřený
• certifikovaný prodejce sděluje
přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy
• prodejce poskytuje zákazníkovi
dostatek času na prostudování
smluvních dokumentů (smlouvy,
ceníky, obchodní podmínky)
Je slušný
• nenavštěvuje zákazníka vícekrát
(neprojeví-li o to zákazník výslovně zájem)
• neobtěžuje zákazníka telefonáty
a návštěvami v nočních hodinách
• chodí slušně oblečený
• nezakrývá účel návštěvy, nevyvíjí
na zákazníka nátlak a nevyhrožuje
mu (např. marketingový průzkum,
odečet elektřiny, riziko odpojení
elektřiny)
• nezneužívá důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka,
zejména starších osob
Bude-li při jednání s vámi porušeno
byť jen jediné z výše uvedených pravidel, informujte nás prosím na naší
lince 800 331 331 a my neprodleně
zajistíme nápravu.
Zdroj: www.innogy.cz
Více informací naleznete zde:
https://www.innogy.cz/stavajicizakaznici/podomni-prodej/
Doufáme, že se s tímto zavrženíhodným jednáním nesetkáte
a nebudete tak obětí pachatelů,
kteří využívají důvěřivosti, dobrosrdečnosti a slušného vychování.
Pokud se přece jen setkáte s lidmi,
kteří vám budou připadat nedůvěryhodní, nebo by se vás snažili
jakýmkoliv způsobem připravit
o osobní věci či finance, buďte velmi ostražití a neváhejte ihned požádat o pomoc Policii ČR. Jsme tu pro
vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
v jakémkoliv čase.
pprap. Hana Rubášová
prap. Veronika Hokrová
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Chodci, pozor! Místo pro přecházení není přechod pro chodce
Chodci jsou
nejzranitelnějšími účastníky
silničního provozu, přesto se
však
často
podle toho nechovají a vrhají se riskantně před vozidla. Toto jednání
bývá často umocněno falešným
pocitem bezpečí, který v nich vyvolávají přechody pro chodce. Řidiči
jsou povinni snížit rychlost jízdy
nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před
přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem, a nesmějí ohrozit nebo omezit
chodce, který přechází pozemní
komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po
přechodu pro chodce, v případě
potřeby je řidič povinen i zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na
řidiče tramvaje.
Chodec však nemá na přechodu
pro chodce absolutní přednost.
Žádné takové pravidlo neexistuje!
Chodec nesmí vstupovat na pře-

chod pro chodce nebo na vozovku,
přijíždí-li vozidlo s právem přednosti
v jízdě, pokud se již na přechodu
nachází, musí neprodleně uvolnit
prostor pro projetí vozidel s právem
přednosti v jízdě (hasiči, záchranná
služba, policie, která mají zapnuté
výstražné světelné a zvukové zařízení). Dále nesmí chodec vstupovat
na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím se vozidlem
a chodec musí dát přednost tramvaji.
Možná, že teď namítnete, že tohle
již znáte! Ale co když na místě není
klasický přechod pro chodce (typická zebra), ale jen místo pro přecházení?

V 7a Přechod pro chodce
Značka vyznačuje místo
určené pro přechod chodců
přes pozemní komunikaci.
V 7b Místo pro přecházení
Značka vyznačuje místo
uzpůsobené pro přecházení

chodců přes pozemní komunikaci.
Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
Před vstupem na vozovku se chodec
musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo
ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Chodec
smí přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost
jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně směru
nebo rychlosti jízdy.
Na rozdíl od přechodu pro chodce,
nemá řidič povinnost zastavit vozid-

lo před místem pro přecházení
a chodec smí přecházet vozovku,
jen pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy. Ze strany
chodce je vždy nutno dodržet
základní pravidla pro přecházení
a to řádně se rozhlédnout, nevstupovat těsně před přijíždějící vozidla,
uvědomit si, zda mě řidič zaregistroval a nevynucovat si přednost. Raději přejít o chvíli déle než riskovat
závažné následky. Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny Městské
policie Plzeň-Doubravka

dětmi ze sborečku Plzeňské
bublinky z 50. MŠ.
Program překypoval krásnými písněmi, tanci a dramatickým ztvárněním betléma. Dětský živý zpívající
betlém s Marií, Josefem a Jezulátkem, zpívajícími betlémskými zvířátky a nebeskými anděly – to byl
teprve začátek. Na řadu přišly koledy různých národností – plzeňská
koleda, izraelská, francouzská
a lotyšská. Děti je zpívaly a tančily

a nechybělo málo a roztancovaly
by celý sál. Když pak přišli tři králové
a začali předávat babičkám
a dědečkům vlastnoručně vyrobené královské koruny, přáníčka a originálně zabalené sypané čaje,
nastala atmosféra opravdu dojemná. Nakonec ještě děti rozdaly pracovní listy s otázkami ohledně tří
králů a pěknou omalovánku – to
aby si to babičky a dědečkové lépe
zapamatovali. Odměnou byly

dětem jejich vřelé úsměvy a trocha
těch sladkostí.
Naše dětská setkávání sborečku se
starými lidmi z Domovů jsou vždy
velkým zážitkem, zvláště pak ve
vánočním čase. Tito lidé jsou vděční
za každý okamžik takového setkání
a moc si jich váží. Všichni se již moc
těší na další takové okamžiky. Děkujeme.
Martina Šafránková,
školní asistentka

Příloha: Vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích

Úcta ke stáří
Tak máme zase starý rok za sebou
a rozloučení s ním proběhlo zdá se
důstojně. Jak jinak bychom mohli
nazvat rozdávání radosti potřebným. Zvláště pak těm, kteří celý
život pracovali a pečovali o druhé
a nyní jsou na zaslouženém odpočinku. Stáří a mládí, babičky
a dědečkové z Domova pro seniory sv. Jiří (4. 12. 2017) a Domova
se zvláštním režimem „Sněženka“(8. 1. 2018) společně s našimi
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Beseda na 28. ZŠ
Městská policie Plzeň uspořádala
pro děti z 28. ZŠ přednášky na téma
Šikana aTrestní odpovědnost. Strážníci s dětmi diskutovali o protiprávním jednání. Zaměřili se především
na jednání související se šikanou.

Vysvětlili jim rozdíl mezi přestupky
a trestnými činy.
Seznámili je s tím, jak rozpoznat šikanu
a jakou formou se jí bránit. Upozornili
děti na nebezpečí související s uveřejňováním osobních údajů nebo

fotografií na internetu. Děti byly velice
aktivní. Měly hodně dotazů a toto
téma je velice zajímalo. Některé děti
měly dotazy, které byly ovlivněny sledováním akčních filmů v TV a trochu
tápaly mezi realitou a sci-fi příběhy.

Z besedy vyplynulo, že šikana se netýká jen oběti a agresora, ale celého
kolektivu. Přednášky se konaly v prostorách 28. ZŠ a byly určeny žákům
osmých tříd.
Andrea Vlčková
metodik prevence kriminality

Studenti se shodli, že besedu považují za velmi příjemné zpestření praxí. „Byli jsme překvapeni, co vše
děti vědí a znají o zdravé výživě. Vše
probíhalo bez problémů a moc
jsme si to s dětmi užili. Děkujeme
za pozvání a doufáme, že pro děti
byla beseda užitečná a zábavná tak

jako pro nás,“ vzkázali družině. Také
Aleš Beránek, zkušený terapeut,
žáky chválil. Potěšení bylo na obou
stranách a děti zjistily, že zdravé
stravování může být zajímavé
i zábavné.
Kateřina Husová,
vychovatelka

z předchozích jednání a schvalovacích procesů. Celková výše
příjmů a výdajů a jejich nejdůle-

žitější členění je patrno z přiložené tabulky.

Zdraví jedlíci ve školní družině
Při honbě za zvířecími rekordmany
se žáci ve školní družině 28. ZŠ naučí
mnoho nového, a to nejen o zvířátkách, ale i o sobě. Děti bývají totiž
hladové jako vlci, neposedné jako
pytel blech, mazané jako lišky a zvědavé jako opice. Proto jsme využili
příležitosti a při pátrání po rekordech zvířecích jedlíků jsme se zaměřili i na lidské stravování.
Pozvali jsme k nám do družiny na
besedu devět studentů třetího ročníku nutriční terapie z Vyšší odborné školy zdravotnické a také
populárního plzeňského terapeuta
Aleše Beránka. Studenti se svěřili,
že zpočátku si nebyli jisti, jak s dětmi komunikovat, neboť to pro ně
byla první zkušenost s edukací
dětí. Malí žáci i velcí hosté ale
rázem našli společnou řeč. „Edukace probíhala v každé třídě trochu
odlišně,“ objasnili studenti.„Všichni
jsme začali povídáním o zdravé
stravě, kolik čeho mají jíst, jak často,

co jsou zdravé a nezdravé potraviny, jak je důležitý pohyb a mnoho
dalších informací. Děti s námi velmi
dobře komunikovaly a zasahovaly
do přednášky, což bylo účelem.
Jako další aktivitu jsme si připravili
ochutnávku ovoce a zeleniny,
dětičky hodně potravin poznaly
a říkaly, že je jedí. Někdo si připravil
skládání kostek cukru na různé
pochutiny, např. sušenky, limonády, čokoláda. Děti byly překvapené, když viděly, kolik je všude
nezdravého cukru. Další z nás měli
připravené papírové talíře s potravinami a děti si je mohly vybarvit
a odnést domů. Poslední aktivita,
kterou jsme zakončili naší besedu,
byla výroba vlastní potravinové
pyramidy. Děti nalepovaly vystříhané potraviny na pyramidu
a doplnily, kolik daných potravin
se má denně jíst. Pyramidu si
nechaly ve třídě a snad jim nadále
bude přínosem.“

Schválený rozpočet na rok 2018
letošní rok. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný podle předloženého návrhu, který vyplynul

z toho např.:

Příjmy celkem včetně financování

91 838 tis. Kč

Daňové příjmy

2 065 tis. Kč

Nedaňové příjmy

5 556 tis. Kč
4 324 tis. Kč

Přijaté dotace na výkon státní správy
Podíl na daních

76 463 tis. Kč

Výdaje celkem včetně financování
Investice + převody do rozpočtu složek města Plzně
z toho např.:

Na svém posledním zasedání
v roce 2017 Zastupitelstvo MO
Plzeň 4 schvalovalo rozpočet pro

91 838 tis. Kč
12 525 tis. Kč

na investice v MO Plzeň 4
Životní prostředí a doprava

12 210 tis. Kč

Kultura a činnost D-klubu

4 084 tis. Kč

Provozní příspěvky MŠ

8 932 tis. Kč

Podíl na příjmech z hazardu

8 780 tis. Kč

Správa svěřených budov *

4 097 tis. Kč

Zapojení FRR

1 750 tis. Kč

Dotace organizacím

2 555 tis. Kč

*zahrnuje budovy MŠ, D-klub, budovy hasičských dobrovolných sborů

Závazné ukazatele rozpočtu mohou být během roku podle aktuálních informací nebo potřeb sníženy, zvýšeny nebo upraveny rozpočtovým opatřením,
které opět musí schválit Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4.
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Zázraky přírody na dosah (přesněji řečeno v 6. mateřské škole Plzeň)
Naše ekologická mateřská škola dlouhodobě rozvíjí koncepci výchovy a vzdělávání
dětí založenou na vytváření návyků pro
zdravý životní styl a také vztahu dětí k přírodě a všemu živému. Škola dětem zprostředkovává setkávání s přírodou
rozmanitými formami, z nichž jednou ze
zásadních jsou prožitkové činnosti a také
témata i projekty podporující praktické
činnosti a aktivity dětí buď v reálném přírodním prostředí, či založené na přímém
pozorování procesů a dějů v reálné přírodě
přirozeně probíhajících. Už v minulém školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze a naše škola se zapojila do projektu „Ptáci online“, projektu přímého
pozorování hnízdění ptactva prostřednictvím „chytré“ ptačí budky. Po drobných peripetiích při instalaci budky (zavěšení na túji u vstupu do budovy
školy) a propojení online přenosu na internet (www.ptacionline.cz) a do
vstupních prostor školy se nám otevřel úžasný svět přírodních zázraků při
denním pozorování toho, co se v budce odehrává. Děti získaly naprosto
přirozeně velice detailní poznatky o životě sýkory koňadry, doslova žily
zájmem dozvědět se, co nového je u sýkorek a nádherně zachytily (při tvoření fenologického deníku – výtvarných, pracovních i dokumentačních
činnostech) život sýkorek od „zařizování“ budky, snůšky vajíček, krmení
a čištění, až po jejich vylétnutí do světa.
Vznikl deník plný informací, obrázků, fotografií a také výborných prací školáků 28. ZŠ, kteří se do projektu zapojili s námi. Blíží se opět období nového

osidlování ptačích budek. Blíží se období jara,
„probouzení“ přírody a možností vše pozorovat
a vnímat. Kromě společného sázení, pěstitelských aktivit, očekávání a pozorování nových
obyvatel naší budky bychom rádi poznali
i„motýlí svět“.
Ve spolupráci se ZOO a BZ Plzeň budeme chovat
motýly a sledovat, jestli a jaký druh rozevře svá křídla po zvládnutí všech
fází svého vývoje. O všem budeme postupně informovat i na stránkách
školy www.ekoskolka.cz. A jak se můžete zapojit i vy, stát se svědky těchto
zázraků asdílet nové poznatky snámi?
Můžete zkusit vytvořit s vašimi dětmi,
vnoučaty, kamarády vlastní originální
fenologický deník z hnízdění ptáků
vnaší škole (bude dostupné na našich
stránkách), či vyrobit originálního
motýla jakoukoliv technikou v jakékoliv velikosti a přinést k nám do školy
nejpozději do 30. 5. 2018. Všechny práce a výtvory, včetně těch z naší školy
a školáků ze sousední 28. ZŠ, budou
vystaveny „Na plotě“ naší zahrady
a vyhodnoceny jako součást odpolední akce „Dětský den“ se Sokolem, která
se uskuteční dne 4. 6. 2018 od 16.00
hodin.
Martina Baníková
6. MŠ Plzeň

Autorské čtení s panem Milanem Nyklesem

V pátek 2. února 2018 se
v 54. mateřské škole, Staniční 72,
sešli předškoláci s autorem knížky
pro děti Vodnické pohádky,
panem Milanem Nyklesem. Pan
Nykles napsal krásné pohádky
pro děti, se zajímavou a pro děti
přitažlivou tématikou, a tou byli
vodníci. Knihu ilustrovala paní
Marie Lacigová a obrázky jsou
opravdu krásné, dětem se velmi
líbí.

Ředitelka mateřské školy Lenka
Šlechtová pak dětem a učitelům
pana Milana Nyklese představila
a přečetla z knížky Vodnických
pohádek úryvek pohádky „Čertovská“…
Protože se dětem knížka opravdu
hodně líbila, měla paní ředitelka
pro děti velké překvapení.
Všechny děti, které v září odejdou
do základních škol, tuto knížku
dostanou na památku.

A to ještě nebylo vše – pan Nykles
jim knížku osobně podepsal.
Děti se zájmem přihlížely, jak si
autor s tak velkým množstvím knížek poradí – bylo jich totiž osmdesát!
Zdařilé akce se zúčastnil osobně
i pan starosta Michal Chalupný,
který sebou přivedl dcerku Dominiku, dnes žačku 2. třídy základní
školy a „absolventku“ 54. mateřské školy. Oba s bývalými učitel-

kami Dominiky zavzpomínali na
„staré dobré školkové časy“.
Do budoucna plánujeme podobně zdařilé akce, tentokrát pozveme také naše rodiče.
Kolektiv 54. mateřské školy Plzeň
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Studenti vystavují v Doubravce
a grafických činnostech, jak se snažíme u mistrů, kteří jsou nám vzorem, hledat podnět pro vlastní
výtvarnou práci. Zkrátka přijďte
a uvidíte, jak malujeme, kreslíme.
tiskneme a lepíme… …
Výstavu najdete v 1. patře OC vedle
Sport Palace a v restauraci Skippie.
Jste srdečně zváni.
Studenti a učitelé výtvarné výchovy
z doubraveckého Gymnázia
Luďka Pika
ohlasy si rádi přečteme
na e-mailu: vca@gop.pilsedu.cz

Malby, kresby a grafiky studentů
Gymnázia Luďka Pika si můžete prohlédnout právě nyní v prostorách
Obchodního centra v Doubravce.
Jedná se o výtvarné práce studentů
různých věkových kategorií, které
vznikly v loňském školním roce
v rámci hodin výtvarné výchovy na
doubraveckém gymnáziu.
Přijďte si prohlédnout, jak pozorujeme svět kolem sebe, jak si hrajeme
s barvou a dáváme jí tvar, jak hledáme zajímavosti v mikroskopických
obrazech, jak pracujeme s linkou
a učíme se ji využívat při kresebných

Studenti Gymnázia Luď ka Pika reprezentovali v basketbale
Děvčata z Gymnázia L. Pika, Plzeň
se zúčastnila Mistrovství ČR v basketbalu středních škol konané
25.–26. 1. 2018 v Karlových Varech.
Postup si vybojovala přes okresní,
krajské kolo a kvalifikaci o MČR
v Poděbradech. Na MČR postoupilo
pouze 6 středních škol z celé republiky a jednotlivé týmy měly velmi
dobrou kvalitu. V některých z nich
nechyběly ani extraligové hráčky
ženské basketbalové ligy a dokonce
i reprezentantky ČR. Zápasy byly
vyrovnané a děvčata ve složení
Monika Kapitánová, Lanka Kapitánová, Alice Lukešová, Kateřina
Dolejšová, Libuše Plevačová, Lucie
Bayerová, Michaela Nekolová, Kateřina Šafránková, Ivana Šimonová
bojovala o co možná nejlepší umístění a občas chybělo jen pověstné

štěstíčko. Přesto je 5. místo v prestižním turnaji středních škol Asociace
školních sportovních klubů obrovským úspěchem, tento fakt utvrzuje
i nominace Moniky Kapitánové do

ALL STAR týmu (pětky nejlepších
hráček) celého republikového turnaje.
Mgr. Lukáš Sokol,
Gymnázium Luďka Pika

Novoroční pochod
SDH Plzeň Bukovec
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“,
říká staré české přísloví, a tak část
členů SDH Plzeň Bukovec zahájila
rok 2018 tradičním novoročním
pochodem přírodní rezervací Zábělá a částí její naučné stezky. Takřka
jarní slunečné počasí, společně strávené odpoledne završené opečením prvního špekáčku bylo krásnou
vyhlídkou do nového roku.
A kam že jsme to došli? Zkuste se
někdy projít touto krásnou částí
Bukovce a určitě ji i vy najdete,
tajemnou skálu s obrazem Panny
Marie, svaté ochranitelky, nad řekou
Berounkou.
Za SDH Bukovec, Lenka Kalná
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Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvodu Plzeň 4 schválila placenou inzerci v Doubraveckých
listech. Fyzické i právnické osoby mohou využít 4 velikosti 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 zasílejte 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)

Technická olympiáda Plzeňského kraje –
GLP již potřetí mezi nejlepšími

Ve čtvrtek 8. února 2018 Lukáš Frána
a Viktor Procházka z 8. L již potřetí
zvítězili v soutěži Technická olympiáda Plzeňského kraje. Za účasti
hejtmana PK Josefa Bernarda a rektora ZČU Miroslava Holečka před
odbornou porotou tentokrát prezentovali práci na téma Vzdálený

senzorický monitorovací systém –
meteostanice.
„Monitorovací systém je zařízení,
které umožňuje pomocí senzorů
monitorovat podmínky v místě, kde
je umístěna senzorická stanice,
zatímco vy získáváte data, i když se
nacházíte někde úplně jinde. V praxi

má tento koncept nesmírně široké
využití, od sběru dat pro vědecké
projekty, zajišťování chodu větších
systémů až po bezpečnostní účely.
My jsme si vybrali právě meteostanici,“ říká Viktor Procházka.
„Celý systém se dá rozdělit do tří
úrovní, a to senzorické stanice,
server a koncové zařízení,“ doplňuje
Lukáš Frána a pokračuje. „V senzorických stanicích probíhají veškerá
měření a výsledná data jsou pak
odeslána na server. Ten je zodpovědný za následné zpracování dat
a uploadování tak, aby byla přístupná na internetu pro koncová zařízení. Těmi může být třeba počítač
nebo chytrý telefon. Počet senzorických stanic a jejich vybavení závisí
na nárocích vlastníka systému. My
používáme dvě. Jsou uzavřené do
speciálního pouzdra z chemicky

odolného plastu, které jsme si
vytiskli na 3D tiskárně.“
Gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Ivana Sirotková, GLP Plzeň
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Střípky z TOTEMu
Od ledna 2018 se s programy a aktivitami
Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. můžete potkat i na Doubravce.
Připravujeme přednášky, tvořivé dílny,
pravidelné kurzy, setkávání lidí podobných zájmů jak pro seniory, tak pro rodiče
na mateřské dovolené, ale i pro širokou
veřejnost. Než TOTEM zakotví ve stálých prostorech, budeme využívat prostory Gymnázia
Luďka Pika či Obvodní knihovny Doubravka.
Kompletní přehled všech akcí najdete vždy
na www.totemplzen.cz, nebo si jej můžete
vyzvednout v Obvodní knihovně Doubravka
či v naší mateřské organizaci v TOTEMu
v Bolevci, Kaznějovská 51.
V březnu se můžete těšit na následující programy…
6. 3. 2018, 20. 3. 2018 9.00–12.00 TOTEMové povídání. Zajímá vás, co nového
TOTEM na Doubravce chystá? Máte nápady,
o které se chcete podělit? Chcete se na něco
zeptat nebo si přijít popovídat? Přijďte za
námi do knihovny na Doubravce. Těší se na
vás Iveta Hrotková a Martina Šatrová. Určeno
pro širokou veřejnost. Místo konání: Obvodní

knihovna Doubravka, Masarykova 75 (Centrum Doubravka).
7. 3. 2018, 21. 3. 2018 9.30–10.30 Trénování paměti s lektorkou Marií Blažkovou.
Pokud si chceme udržet dobrou paměť, je
potřeba ji pravidelně procvičovat. Čas od
času svůj mozek trochu „rozhýbat“. Kurzy trénování paměti jsou o setkávání lidí, o vědomém namáhání mozkových závitů, které se
děje přirozenou a zábavnou formou. Bez soutěžení a bez známkování. Přijďte si trénování
paměti vyzkoušet na ukázkovou hodinu.
Určeno pro seniory. Rezervace míst nutná.
Místo konání: Knihovna Gymnázia Luďka
Pika, Opavská 21.
8. 3. 2018, 22. 3. 2018 10.00–12.00 Mateřský klub. Maminky z Plzně a okolí, srdečně
vás zveme i s vašimi ratolestmi na první setkání našeho nově vznikajícího mateřského klubu v Plzni na Doubravce. Pojďme se seznámit,
podpořit, sdílet mateřské i nemateřské zkušenosti a zažít tak neopakovatelné inspirativní dopoledne. Těší se na vás maminka
Denisa Kolaříková alias Endis. Rezervace míst
nutná. Místo konání: Obvodní knihovna
Doubravka, Masarykova 75 (Centrum Doubravka).
12. 3. 2018 10.00–11.30 Historie plzeňských kin a divadel. Přednáškou vás provede Mgr. Věra Špirková, Ph.D. Pamatujete
si ještě staré plzeňské biografy? Přijďte si připomenout zašlou slávu kina Alfa, Eden, Elektra, Čas, Hvězda a dalších… A neopomeneme
ani divadla, která k Plzni neodmyslitelně
patří – Divadlo J. K. Tyla, Německé, Komorní
a Nové. Určeno pro širokou veřejnost.
Rezervace míst nutná. Místo konání:
Knihovna Gymnázia Luďka Pika, Opavská 21.
Moudření – Škola zdravého aktivního stárnutí s JUDr. Janou Lexovou. Moudrost hledáme v knihách, ve své víře, ve hvězdách,
v přírodě. Tu nejcennější moudrost máme ale
sami v sobě. Účelem přednáškového cyklu
Moudření – Škola zdravého aktivního stárnutí
je předání informací významných pro ozdravení kvality života seniorů, jejich postojů
k vlastnímu životu i ke společenskému prostředí, v němž žijí. První lekce 14. 3. 2018
10.00–11.30 nese název: „Kdo jsem
a kam směřuji?“
Rezervace míst nutná. Druhá lekce 28. 3.
2018 10.00–11.30 nese název: „Jak se přizpůsobím v prostředí, kde hodlám naplnit
smysl svého života ve stáří?“ Určeno pro
seniory. Místo konání: Knihovna Gymnázia
Luďka Pika, Opavská 21.

Atlantiku“ poznáte úchvatnou přírodu, krásná městečka, nádherné zahrady plné květin,
levády a mnoho dalších zajímavostí. Fotografiemi ze svých cest posluchače provede
Jarmila Kriegerová. Rezervace míst nutná.
Určeno pro širokou veřejnost. Místo konání:
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21.
21. 3. 2018 16.00–17.30 Pohybové odpoledne. Jemná jóga dokáže perfektně protáhnout tělo, oživit každou buňku a uvolnit
každý sval vašeho těla. Protažení a posílení
těla, plné prodýchání, koordinace pohybu či
propojení pravé a levé hemisféry mozku jsou
některé z prvků jemné jógy. Jemnost cvičení
spočívá také v plynulosti všech cviků a poslechu svého těla v průběhu cvičení tak, abyste
dělali jen to, co je vám příjemné a co vaše
tělo zvládne, protože cílem je především
radost a pohoda ze cvičení. Cvičením vás provede Dita Kubešová. Rezervace míst nutná.
Určeno pro širokou veřejnost. Místo konání:
Malá tělocvična Gymnázia Luďka Pika (zadní
vchod), Opavská 21.
26. 3. 2018 10.00–11.30 Velikonoce,
Pesach nebo Pascha? Lektor: Co představují
Velikonoce ve světových náboženstvích
a jaký je jejich duchovní význam? Jaké jsou
tradice, zvyky, jaké dobroty najdeme na talíři?
Přijďte si rozšířit své obzory na přednášku
Mgr. Věry Špirkové, Ph.D. Rezervace míst nutná. Určeno pro širokou veřejnost. Knihovna
Gymnázia Luďka Pika, Opavská 21.
27. 3. 2018 17.00 Minizelenina a smoothie.
Zahradnický a kuchařský workshop. Přijďte k nám ochutnat tzv. microgreens, minizeleninu, kterou můžete snadno pěstovat
celoročně v bytě. Sklízet se dá už za pár dní
a je plná chuti a zdraví. S lektorkou Alenou
Lehmannovou si ukážeme, jak ji pěstovat
a jak ji využít v kuchyni – společně si připravíme jarní salátek a zelené smoothie, koktejl
plný vitamínů. Určeno pro širokou veřejnost.
Místo konání: OD Centrum Doubravka, jídelna v 1. patře. Vstupné dobrovolné. Rezervace
nutná!
Na setkání při kterékoliv z akcí, či při jiné
příležitosti se těší tým Mezigeneračního
a dobrovolnického centra TOTEM Dou bravka. Pro další informace a pro přihlášení
nás kontaktujte na tel.: 733 746 599, nebo
e-mailem: doubravka@totemplzen.cz,
www.totemplzen.cz.

15. 3. 2018 17.00 Cestovatelské promítání
– Madeira. Na Madeiře, přezdívané „ostrov
věčného jara“, „ostrov květin“ nebo „perla

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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4. března 2018
Habrmanův park, Doubravka
Začátek akce: 10.00 h
Předpokládaný konec: 15.00 h

Doubravecká pouť u sv. Jiří
13. 4. 2018 – začátek provozu
22. 4. 2018 – ukončení provozu
Poutní mše svatá, kostel sv. Jiří
22. 4. 2018, 8.45 hod.
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