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s námi o něj podělíte, a to na e-mailovou 
adresu redakce@umo4.plzen.eu, případně 
korespondenčně na adresu našeho úřadu.

A nyní k aktuálnímu dění v našem obvodě. 
V uplynulých týdnech jsem měl možnost 
se na několika veřejných projednání setkat 
se stovkami z vás. Tím největším bylo 
veřejné setkání a prezentace možnosti 
rozvoje Chlumu a jeho okolí, kterého se 
zúčastnilo více přibližně 160 občanů. Zá-
roveň jste nám přinesli přes 70 podnětů, 
jak oblast Chlumu dále rozvíjet. Mile mne 
překvapilo, že nejenom toto jednání, ale 
i všechna ostatní setkání proběhla v kon-
struktivní a přátelské atmosféře. Zároveň 
jsem přesvědčen, že měla pozitivní dopad 
na všechny zúčastněné, zvýšila informo-
vanost obyvatel a nám politikům přinesla 
zpětnou vazbu na projekty plánované, 
ale i realizované. S nastolenou praxí bu-
deme dál pokračovat a těším se na naše 
společné setkání.

Velkou radost mám také z úspěšného 
zavedení celoročního provozu školek 
v našem obvodě, které budou od letoš-
ního roku v provozu po celý rok (pouze 
31. týden – od 29. 7. do 2. 8. 2019 bude 
vyhrazen pro případné rekonstrukce 

a úklid). Tímto krokem chceme pomoci 
nejen dětem, které byly každý rok na dva 
měsíce vytržené z prostředí své školky, ale 
i jejich rodičům. Věříme, že celá změna bude 
mít navíc příznivý efekt na administrativní 
zatížení školek a jejich zaměstnanců.

Naopak jsem si vědom toho, že nepříjem-
ným zásahem do života v našem obvodě 
je rekonstrukce Mohylové ulice, která 
byla připravována několik let Správou 
a údržbou silnic Plzeňského kraje ve 
spolupráci se Statutárním městem Plzeň 
a VODÁRNOU Plzeň. Celková cena za 
obě stavby přesáhne 90 milionu korun 
a vyžádá si více než rok práce ve třech 
etapách - dokončení stavby je v plánu do 
06/2020. Vzhledem k tomu, že stavbou 
bude zasažena hromadná doprava – linky 
č. 28 a č. 30 podařilo se nám ve spolupráci 
se Statutárním městem Plzeň a PMDP a.s. 
zajistit po dobu opravy náhradní linku č. 
38, která by měla vykrýt část spojů a po-
moci k přepravě především občanům, 
kteří využívají zastávku Husův park. Chápu 
komplikace, které vám situace spojená 
s rekonstrukcí přináší, přesto bych vás 
rád požádal o trpělivost.

Milí sousedé,

mám radost, že se 
na vás od dnešního 
dne mohu obracet 
ze stránek nových 
Doubraveckých listů. 
Kromě jejich nové 
podoby jsme pro 
vás připravili ještě 

další změny. Doubravecké listy budou 
vydávány každý měsíc a rádi bychom při-
způsobili jejich obsah aktuálním tématům. 
Každé číslo tak bude zaměřeno na udá-
losti, které se v našem obvodě odehrály, 
nebo právě odehrávají – v dnešním čísle 
je to tradiční doubravecká pouť u sv. Jiří. 
Pokud víte o zajímavém tématu, které by 
se mělo objevit na stránkách našich listů, 
máte námět na zajímavý článek, nebo jiný 
podnět ke zlepšení budeme rádi, když se 

Úvodník
starosty

Nová linka 38 posílí spoje na Doubravce
po dobu rekonstrukce Mohylové ulice

Od zahájení uzavírky Mohylové ulice 
bude na dobu odklonu linky č. 28 a č. 
30 zavedena nová náhradní linka č. 38. 
Linka bude v provozu v přepravních 
špičkách pracovních dnů v intervalu 
30 minut. Četnost linek č. 28 a č. 30 
se nemění, ale jejich trasa je upravena 
mimo Mohylovu ulici. Hlavním úkolem 
nově zřízené linky č. 38 je tedy zajistit 
zvýšenou dostupnost přepravy mezi 
Jateční, Těšínskou, Masarykovou 
a Zábělskou ulicí.

Linka 28
Všechny spoje budou obousměrně 
odkloněny do Staniční a Těšínské ulice.
Zastávky „Teplárna“ a „Jatky“ budou pro 
linku 28 zrušeny. Spoje linky 28 budou 
obousměrně odbavovat cestující v zastávce 
linek 13, 16, 17 „Těšínská“.
Zastávka „Husův park“ bude přemístěna 
k provizorním nástupištím do Staniční 
ulice, do blízkosti s Mohylovou ulicí.

Linka 30
Všechny spoje budou obousměrně od-
kloněny do Jateční a Těšínské ulice.
Zastávky „Husův park“ a „Poliklinika 
Doubravka“ budou pro linku č. 30 zru-
šeny. Spoje linky 30 budou obousměrně 
odbavovat cestující v zastávkách linky č. 28 
„Jatky“, „Teplárna“ (toho času bez obsluhy 
linkou 28) a v zastávce linek č. 13, 16, 17 
„Těšínská“. Zastávka „Opavská“ bude pro 
linku č. 30 přeložena do Těšínské ulice. 
Zastávka ve směru na Bory, Borská pole 
bude cca 30 metrů před křižovatkou 
s Masarykovou ulicí, zastávka ve směru na 
Košutku bude cca 60 metrů za křižovatkou 
s Masarykovou ulicí.
Linka 38
Trasa linky:
Zábělská – Masarykova – Těšínská – Sta-
niční – Mohylová – Jateční – Doubravecká 
- Chrástecká a zpět Jateční po stejné trase.
Zastávky:
Doubravka – nástupní zastávka bude 
v Zábělské ulici, v zastávce pro linky 28, 

53 (spoj na Habrmannovo nám.), N6, N11
Habrmannovo nám. – zastávky linek 16, 
17, 28, 29, N3, N6
Poliklinika Doubravka – ve směru do 
Doubravky zastávka linek 16, 17, 28, 29, 
N3, N6; ve směru z Doubravky zastávka 
linek 28, 30 v Mohylové ulici
Husův park – přemístěna k provizorním 
nástupištím do Staniční ulice, do blízkosti 
křižovatky s Mohylovou ulicí
Těšínská – zastávky linek 13, 16, 17 (v době 
uzavírky Mohylové ulici i 28 a 30)
Teplárna – zastávky linky 28 v běžném 
provozu, v době uzavírky Mohylové ulice 
zastávka linky 30
Doubravecká – konečná výstupní a počáteční 
nástupní v Chrástecké ulici, umístěna cca 
25 metrů za křižovatkou s Doubraveckou 
ulicí ve směru k Jateční ulici.
Jatky – zastávka linky 28 v běžném provo-
zu, v době uzavírky Mohylové ulice linky 
zastávka linky 30, zastávka linky, pouze 
pro směr do Doubravky.

Autor: Tomáš Soukup, starosta MO Plzeň 4
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Vlastimil Lagron:
Provozovat pouť je řehole, ale mě to baví

Náboženská tradice i adrenalinová zábava. 
To je pouť na Doubravce

Kostel sv. Jiří je jedna z významných 
staveb na území Plzně. Jaká je jeho 
historie či proč se koná největší pouť 
v západních Čechách právě v jeho blíz-
kosti? Nejen na tyto otázky odpověděl 
známý plzeňský architekt Jan Soukup.

Kostel sv. Jiří má pověst nejstaršího kos-
tela na území Plzně a prvotního kláštera 
benediktinů, jako předchůdce pražské-
ho Břevnova. Ta mylně vychází z textů 
legend o životě sv. Vojtěcha a zejména 
z Pulkavovy kroniky z poloviny 14. století, 
ve které se praví, že sv. Vojtěch nechal 
někde v Plzeňském kraji na místě zvaném 
Kostelec postavit kostel ke cti Panny Marie 
a u něho zanechal skupinu mnichů, které 
s sebou přivedl z Itálie. Faktem je, že sv. 
Vojtěch přišel do Čech v listopadu 992 
a v únoru 993 odešel s bratry do Prahy, 
kde založil Břevnovský klášter. Co asi za 
tři zimní měsíce mohl postavit? Faktem 
ovšem také je, že nedaleko se nacházela 
ves Kostelec, zaniklá v 15. století a až 
do 16. století byl kostel zasvěcen Panně 
Marii. Nicméně dodnes je interpretace 
založení kostela sv. Vojtěchem živá a má 
své zastánce, v roce 1993 se oficiálně 
slavilo milénium kostela.
Při současném poznání je zřejmé, že kostel 

byl postaven někdy na přelomu 12. a 13. 
století, tedy že je starší, než město Plzeň 
a je současníkem kostela Všech Svatých na 
Roudné. Autenticky se z něho zachovala 
jižní zeď a část východní zdi s apsidou, 
ostatní části jsou mladší přestavby a pří-
stavby ze 14., 15., 18. a 20. století. Jeho 
krásná poloha nad soutokem řeky Berounky 
(donedávna Mže) a Úslavy dává kostelu 
příchuť dávnověkosti a osamělosti. Jeho 
vnitřek je prostý, krásný a útulný.
Poutě u kostelů je dávná tradice, konají 
se vždy v den (či nejbližší víkend), který 
je svátkem světce, pod jehož ochranu 
byl kostel postaven. Hlavní aktivitou 
každé poutě jsou bohoslužby, to co se 
děje kolem, vychází z  toho, že lidé na 
poutě chodili zdaleka a tak se museli 
někde občerstvit. Proto u té příležitosti 
se sjeli vždy všelijací podnikavci a prodá-
vali lidem jídlo a upomínkové předměty 
převážně náboženského charakteru. Až 
ve 20. století se staly poutě více světské 
se spoustou atrakcí. Komunistický režim 
proti náboženskému charakteru poutí 
bojoval, takže počet velkých poutí značně 
omezil. Kde zůstaly, snažili se komunisté 
zakrýt jejich náboženský význam, zejména 
množstvím atrakcí a také jejich přesunem, 
např. slavnou Matějskou přesunuli ze Šárky 

na pražské výstaviště, v Domažlicích od 
sv. Vavřince na náměstí pod hlavičkou 
Chodských slavností. V Plzni, zřejmě pro 
odlehlost, ji tolerovali, nicméně alespoň 
pod změněným názvem Doubravecká 
pouť. A tak se dožila i 21. století jako 
jediná velká pouť v Plzni.
Z výše uvedeného je zřejmé, proč pouť na 
sv. Jiří je právě zde. Podporuje to i velký 
prostor kolem, kam se vejde opravdu 
hodně stánků a atrakcí. Plochá část před 
kopečkem s kostelíkem a hřbitovem 
byla zřejmě mnohdy říčním ramenem, 
tak jak se to stalo při povodních roku 
2002. Dobrodružnou historku zažili tehdy 
účastníci bohoslužeb, kteří do kostela 
přišli „suchou nohou“ a zpět museli být 
odvezeni na lodích.

Celý svůj život zasvětil práci pro druhé. 
Díky němu si užíváme mnoho zábavy 
i adrenalinu. Vlastimil Lagron se pohy-
buje v pouťovém prostředí od dětských 
let. Pouť u sv. Jiří má plně ve svých 
rukou. Zajišťuje potřebná povolení, 

dohlíží na bezpečnost i průběh akce 
a organizuje rozdělení atrakcí. Po celou 
dobu konání je na místě a návštěvníkům 
rozdává radost.

Jak jste se vůbec dostal k  tomuto 
povolání?
Jednoduše, já jsem se v tom narodil. Za-
čátek byl velice snadný, i když porod byl 
prý těžký. S rodiči jsem jezdil po světě od 
malička. Brzy jsem si to prostředí zamiloval. 
Na 3 měsíce jsem se dokonce dostal i do 
Ruska. Zdržovali jsme se spíše v západních 
Čechách. Doma je totiž nejlépe.
Čím je pro Vás pouť na Doubravce 
výjimečná?
Prostředí, ve kterém se koná, je krásné. 

Jezdím sem desítky let a mám odtud 
krásné zážitky. S vedením Doubravky se 
mi vždy skvěle komunikuje. Pouť je tady 
více dní. Každé odpoledne se otvírá a lidi 
sem rádi chodí.
Na co rád vzpomínáte ze svého dětství?
Naše děvčata přes zimu vyrábí růžičky. 
Když mi bylo tak 12 - 13 let, tak moje 
maminka také jednou takhle vyráběla. 
Růži vzala do ruky, prohlížela si ji a říká: 
Podívej, jak se mi povedla, komu asi udělá 
radost? Hodila ji zpátky do krabice mezi 
ostatní a pokračovala dál. To mi utkvělo 
v paměti.
Jaké povinnosti a radosti jsou spojené 
s Vašim povoláním?
Povinnosti? Těch je více než radostí. Je to 

Autor: redakce a Jan Soukup

Vlastimil Lagron Zd
ro

j: 
D

EN
ÍK

/Z
d

en
ěk

 V
ai

z

Pouť u sv. Jiří Zd
ro

j: 
Pl

ze
ň.

cz



4

Plzeňané se zajímají 
o budoucnost Chlumu a okolí

Přibližně 160 Plzeňanů přišlo diskutovat 
s vedením Doubravky a Útvaru kon-
cepce a rozvoje města Plzně o budoucí 
podobě a využití vrchu Chlum. Ten 
by se už brzy mohl dočkat zvelebení. 
Podle představ města by tady mohla 
být naučná stezka, ale i dětské hřiště, 
cyklostezky, cesty pro pěší nebo třeba 
i nová vyhlídka.

Veřejné představení územní studie Buko-
vec – krajina zahájil starosta Městského 
obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup (ANO). 
„Toto místo je velmi cenným kusem přírody 
v našem obvodě s rekreačním významem 
pro celou Plzeň. Z tohoto důvodu usilujeme 
o jeho zvelebení a zlepšení přístupnosti 
pro naše občany,“ popsal význam studie 
starosta Doubravky Tomáš Soukup.
Právě zlepšení prostupnosti pro pěší i pro 
cyklisty je věnována velká část studie. 
Vzniknout by podle ní měly nové pěší 
stezky a cyklistům by měla sloužit nová 

cyklostezka v místě původní železniční 
tratě. Mimo sítě cest zpracovatelé také 
podrobněji řešili, které lokality v okolí 
Chlumu je vhodné využít jako odpočinková 
a vyhlídková místa.
Detailněji pak studie řeší využití okolí 
rozhledny na Chlumu. Ta by se dle názoru 
radnice měla opět stát cílovým místem 
pro obyvatele širokého okolí. V tomto 
veřejném prostoru je navrženo zachování 
stávajícího dětského hřiště a doplnění 
mobiliáře o ohniště a další prvky. Od-
straněn by měl být stávající plot a okolní 
porost by měl být prosvětlen. Po obvodu 
rozhledny by ho mohla nahradit okružní 
cesta doplněná o interaktivní naučnou 
stezku. Návrh pracuje s variantou, kdy bude 
opravena rozhledna a znovu postavena 
přilehlá restaurace.
Na svahu Chlumu se mezi lety 1936 – 1953 
nacházel skokanský můstek a i tomuto 
místu se studie blíže věnuje. Navrhuje 
zde vybudovat vyhlídkovou terasu, která 
přiláká návštěvníky na místo zajímavé 
nejen výhledem do krajiny, ale i svou 
sportovní historií.
Dalším stěžejním bodem představení 
studie i následné diskuse byla stávající 
víceúčelová nádrž v Bukovci. Studie počítá 
se zachováním této nádrže včetně všech 
jejích způsobů využití. Jednou z možností 
jak tuto nádrž v budoucnu konstruovat je 
využití přírodě blízkého způsobu řešení. 
Radnice Městského obvodu Plzeň 4 počítá 
s její opravou již na podzim tohoto roku. 
V následujícím období bude řešen přesný 
vzhled nádrže. Do této fáze by se měla 
zapojit i veřejnost.
V následné diskusi sdělili občané své 
poznatky, náměty i obavy týkající se 
budoucnosti Chlumu a okolí. V diskusi 

se často objevovala témata parkování 
v okolí, vzhledu cyklostezky a jejího okolí či 
budoucnost již zmíněné nádrže v Bukovci. 
Veškeré názory a připomínky občanů byly 
zaznamenány a Útvar koncepce a rozvoje 
s nimi pracuje.
„Všechny názory a připomínky občanů 
vezmeme při řešení tohoto území v potaz, 
ať už při dopracování územní studie či 
při přípravě projektových dokumentací 
k jednotlivým projektům,“ uvedla ředitelka 
útvaru Irena Vostracká. Pro sběr připomí-
nek obyvatel byl na webových stránkách 
Útvaru koncepce a rozvoje (ukr.plzen.eu) 
připraven kontaktní formulář, ve kterém 
mohli občané do konce března sdělit svůj 
názor. Nyní se pracuje na zapracování 
připomínek.

řehole, když to řeknu tahle. Přinášite lidem 
radost. Dětem potěšení a zábavu. Z druhé 
strány je to obrovská zodpovědnost, dřina 
a časově je to hodně náročné. V pondělí 
bouráte na jedné „štaci“, ale v pátek už 
musíte začít na druhé. I kdyby padaly 
kroupy, vše musí být v provozu.
Jak vypadala pouť za Vás, když jste byl 
mladý kluk, a jak vypadá teď, když jste 
dospělý muž? Vidíte tam nějaké rozdíly?
Jedině v tom věku (smích). Nene, to by 
bylo dlouhé povídání. Já to zkrátím, skon-
čilo soukromé podnikání, co provozovali 

moje rodiče a v roce 1959 byly atrakce 
znárodněny. Nikdo nemohl vlastnit výdě-
lečně činné prostředky. Nastala taková ta 
ošklivá doba, kdy to nefungovalo. Církevní 
poutě se potíraly. Po revoluci jsme se na 
to vrhli, rozjeli jsme to a dneska jsme na 
takové úrovni, že si to můžeme rozdat 
s kýmkoliv z Evropy. Myslím na kvalitu 
a bezpečnost.
Trávíte hodně času na cestách, jak 
relaxujete?
Neznám odpočinek. Věřte nebo ne, za rok 
a půl mi bude 70 let a v životě jsem nebyl 

na dovolené. Sezóna trvá 7, maximálně 
7 a půl měsíce v roce. Když je příznivé 
počasí, tak vyjíždíme dřív a ve volných 
chvílích opravujeme. O Vánocích a na 
Nový rok máme trochu volna.
Jaký máte cíl?
Těžká otázka. Hodně svých cílů jsem 
si splnil. Mám radost, že moji potomci 
k pouťovému prostředí tíhnou. Mám 4 syny 
a 4 dcery a všichni naše povolání milují.

Rozhledna Chlum

Veřejná diskuze na téma Chlum
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Autor: redakce

Autor: redakce a Útvar koncepce rozvoje města Plzně
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Novinka. Mateřské školy na Doubravce
mají v letošním roce nastaven celoroční provoz

Pouze jeden týden budou mít přes 
prázdniny zavřeno mateřské školy v Plzni 
na Doubravce. O celoročním provozu 
rozhodlo vedení obvodu po jednání 
s ředitelkami místních mateřinek.

„V letošním roce budou mateřské školy 
na Doubravce zavřeny pouze 31. týden, 
v termínu od 29. 7. do 2. 8. 2019. V tomto 
týdnu mohou rodiče využít služby například 
střediska volného času Radovánek nebo 
denního stacionáře u sv. Jiří,“ oznámili 
zástupci MO Plzeň 4 s  tím, že pouze 
nejmenší mateřská škola v Újezdě bude 
mít prázdninový provoz zajištěn v 64. 
Mateřské škole v ulici Pod Chlumem.

„Setkala jsem se s velmi silnou, několikaletou, 
nevolí umísťovat děti do jiných mateřských 
škol. Bylo poukazováno zejména na složité 

organizační záležitosti, včetně zbytečného 
stresu pro dítě. Celoroční provoz pomůže 
hlavně zejména těm menším, které změny 
hůře snášejí, potřebují čas na adaptaci 
na jiné, pro ně nové prostředí. Jsem 
přesvědčená, že celoroční provoz je krok 
správným směrem,“ potvrdila ředitelka 
54. MŠ Lenka Šlechtová.

Do 54.mateřské školy chodí 208 dětí, podle 
Šlechtové se počítá, že letního provozu 
využije zhruba 50 - 60 z nich.  Je to služba 
pro rodiče, kteří nemají možnost strávit s 
dětmi celé prázdniny.
Kvůli celoročnímu provozu nebude muset 
dojít k navyšování počtu učitelů, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. Naopak 
se situace ještě zjednoduší z pohledu 
čerpání dovolené. „Učitelky mateřské 
školy mají nárok na 40 dnů dovolené. Je 

to opravdu dovolená, učitelé prázdniny 
nemají, ty mají pouze žáci a studenti,“ 
uvedla Šlechtová. Při stávající praxi, kdy se 
ob rok školky střídaly v provozu, docházelo 
podle jejích slov k patové situaci právě 
při čerpání dovolených. „Pokud školka 
zajišťovala provoz v jednom letním měsíci 
a přijala děti z jiných mateřských škol do 
plné kapacity, nikdo z „domácích“ učitelek 
dovolenou v tomto měsíci čerpat nemohl. 
Pokud bude mít školka celoroční provoz 
a bude pečovat jen o své děti, pak mohou 
být otevřeny v omezeném provozu pouze 
dvě třídy z osmi, ve kterých se v červenci 
a v srpnu vystřídají děti rodičů, kteří 
nemohou z nějakého důvodu čerpat 
řádnou dovolenou. A paní učitelky se 
budou moci v těchto dvou třídách nejen 
vystřídat,“ dodala Šlechtová.

Školky budou mít otevřeno celý rok Zd
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Autor: redakce

1. 5. 2019 od 9 do 18 hodin
v JUMP PLZEŇ, Cvokařská 14
• děti od 4 do 15 let vstup zdarma (nutný doprovod rodiče)
• doprovodné atrakce – změřte si rychlost Vašeho hodu nebo kopu
• lezecká stěna
• soutěž o automobil na víkend s Autocentrum Jan Šmucler
• zjistěte více o programu Sportmanie Plzeň 2019

Plzeň žije 
zdravě... 
a děti s ní
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Plzeň žije 
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Doubravka přivítá jaro bohatým 
kulturním programem. Připravila sérii koncertů

Habrmannův park v  Plzni rozezní 
známé melodie. Bude se tady konat 
několik jarních koncertů. První z nich 
se uskutečnil 14. dubna, poslední bude 
26. května.
Sérii koncertů zahájil 14. dubna Dechový 
orchestr Oty Hellera. 28. dubna na něj 
navázalo harmonikové duo Renata a Josef 
Pospíšilovi. 12. května si přijdou na své 
příznivci muzikálu u akce „Svět muzikálů“. 
Posledním koncertem bude 26. května 
King Swing M. B. Karpíška. Začátek je 
vždy v 16: 00 hodin. Akce se konají za 
každého počasí.

Skauti z Doubravky 
oslavili stoleté výročí

Junák - český skaut, středisko 5. květen, 
z. s. uspořádal oslavu sto let existence 
skautingu na území Plzně Doubravky. 
Skauti Doubravka k významnému výro-
čí připravili program, který připomněl 
pohnutou historii skautského hnutí 
v této části města i v celé republice 
a zároveň ukázal, jak se skauting za 
ty roky proměnil. V sobotu 30. 3. po-
zvali všechny bývalé členy, pamětníky 
i ostatní zájemce do svého areálu na 
pamětní setkání s výstavu. V neděli 
31. 3. uspořádali na Habrmannově ná-
městí tradiční Aprílové hrátky.
Za sto let prošly doubraveckými skautský-

mi oddíly stovky lidí, kteří vyznávali a vy-
znávají demokratické principy a osvojili 
si aktivní přístup k okolnímu světu. Skauti 
připravili v rámci oslav výstavu, která při-
blížila dějiny doubraveckého skautingu 
a připomněla jejich významné milníky 
a osobnosti – např. válečné exilové let-
ce Pavlíka, Šindeláře a Záleského nebo 
doubravecké osobnosti v odboji. Výstava 
byla volně přístupná v areálu kluboven 
„Pod Chlumem“ i s doprovodným pro-
gramem. Skauti pozvali všechny pamět-
níky, bývalé i současné členy, jejich rodiny 
a přátele, aby přišli na setkání a připo-
mněli si společně jejich pohnuté dějiny. 

V 17:00 hodin proběhl slavnostní nástup 
s pietním aktem uctění válečných letců 
a zasazením památečního stromu. To vše 
za aktivní účasti hejtmana města Plzně 
Martina Baxy a dalších hostů.
Na neděli 31. 3. připravili skauti v rámci 
oslav tradiční Aprílové hrátky na Habrman-
nově náměstí od 14:00 do 18:00 hodin, 
kam pozvali všechny malé i starší děti 
a jejich rodiny na zábavný program plný 
her, netradičních aktivit a soutěží. Bavit 
se mohly děti celkem na 16 stanovištích. 
Bylo možné si užít chození po laně nebo 
křesání ohně, táboření či naučit se třídit 
odpad a vázat šátek.

Autor: redakce
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Autor: Jiří Novotný
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SLAVIA SK RAPID - oddíl moderní
gymnastiky pořádal „RAPIĎÁČEK“

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se konal v tě-
locvičně gymnázia L. Pika kontrolní 
oddílový závod všech závodnic.

Velká pochvala patří našim nejmladším 
holčičkám, pro které to byl první závod 
v moderní gymnastice. Ve dvou kategoriích 
základního programu vybojovala děvčátka 
své první zlaté, stříbrné a bronzové medaile. 
Ve volném programu předvedla děvčata 
našeho klubu sestavy na vysoké sportovní 

úrovni. Je třeba vyzdvihnout práci všech 
trenérek pod vedením L. Malé. Závodnice 
připravily na jarní sezónu skvěle.
Volný program moderní gymnastiky je 
rozdělen podle věku do několika kategorií.
V kategorii nadějí nejmladších získala první 
místo Alenka Kuchynková. V kategorii 
naděje mladší zvítězila Grétka Havlicová 
před Sofií Hájkovou a Šárkou Draskou. 
V kategorii kadetek mladších ve velmi 
vyrovnaném souboji zvítězila Diana Lu-

kášová před Nelou Pelnářovou.
V kategorii kadetek starších brala zlato 
Linda Havlicová a v kategorii dorostenek 
pak Nikola Haišmanová. Výkony těchto 
nejzkušenějších gymnastek byly na vysoké 
sportovní úrovni.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na 20. 
ročník PLZEŇSKÉHO POHÁRU, který 
pořádá náš oddíl Slavia SK Rapid dne 
1. 6. 2019 v hale TJ Slavoj Plzeň.

Autor: J. E. Neklová, předsedkyně klubu
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Sportovkyně se radují ze svých výsledků.

Obtěžují Vás podomní prodejci?
Upozorněte městskou policii!

Téma podomního prodeje jsme již 
v minulých číslech Doubraveckých 
listů zmiňovali. Přesto se na nás stále 
obracejí zejména starší občané s tím, 
že po návštěvě podomních prodejců 
přistoupili na změnu dodavatele energií, 
výměnu zámků nebo dokonce celých 
dveří za dveře bezpečnostní. Nelze se 
nikomu divit, že uzavřel takto nevýhod-
né smlouvy. Tito prodejci jsou školení 
na jednání s lidmi a vědí, jak si získat 
jejich důvěru. Bohužel i takto uzavřené 
smlouvy jsou platné.
Podomní prodej (to je takový prodej, kdy 
Vás prodejce kontaktuje u Vás doma bez 
předchozí domluvy) je na celém území 

města Plzně zakázán! Proto se Vám 
pokusíme dát co možná nestručnější 
návod, jak postupovat v případě, že Vás 
podomní prodejci osloví. Nikdy nikoho 
nepouštějte do bytu! Nereagujte na výzvy 
k předložení vyúčtování za energie. Toto 
po Vás váš dodavatel nikdy požadovat 
nebude. Pokud si tyto lidi pozvete do 
bytu, je velká pravděpodobnost, že od 
Vás bez dosažení svého cíle neodejdou. 
V případě, že budete ve svém bydlišti 
takovýmito prodejci osloveni, odmítněte je 
a obraťte se na služebnu Městské policie 
Plzeň – Doubravka na tel. č. 378 036 955 
nebo na bezplatnou linku 156.

Autor: Městská policie Plzeň
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Teenageři se bavili s literaturou

Dne 11. března 2019 se v galerii THAM-
BOS uskutečnila slavnostní vernisáž 
výstavy plzeňského rodáka trvale 
žijícího v USA pana Petra Pavla Kepky.

Za přítomnosti oficiálních hostů z veřej-
ného života města jsme se v přátelské 

atmosféře dozvěděli různé detaily ze života 
autora a způsobu pořizování a zpracování 
originálních fotografií pražských budov, 
uliček a zákoutí.
Mezi hosty byl přítomen i autorův profesor 
docent Ivan Korc z Akademie múzických 
umění v Praze. Návštěvníci galerie se mohli 

seznámit s tvorbou Petra Pavla Kepky až 
do konce března.
V měsíci dubnu jsme připravili výstavu, 
a to pražské výtvarnice Marie Paškové, též 
plzeňské rodačky. Vernisáž této výstavy se 
konala ve středu 3. 4. 2019.

Galerie THAMBOS nabídla  
výstavu fotografií pražských zákoutí 

Autor: Věra Kotyková, tisková mluvčí galerie THAMBOS
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Den plný sportu a zábavy pro celou 
rodinu to je AIMTEC Open Race. Spor-
tovní akce určená pro širokou veřejnost 
v jakémkoli věku se uskuteční 18. května 
v Plzni Doubravce u sv. Jiří.

Pro cyklisty bude připraven CYKLOMA-
RATON Plzeň – Radeč – Plzeň, který vás 
zavede do Přírodního parku Radeč na 
vrchol Brno (výška 718 m.n.m.). Údolím 
Berounky a podél Korečnického potoka 
budete stoupat na hřeben Radče, kde je 
nejvyšší kóta závodu (vrchol Brno). Pak 
trasa převážně klesá a přes Osek projedete 
oblastí Kokotských rybníků do údolí řeky 
Klabavy. Do Plzně se vrátíte přes Novou 
Huť a Zábělou. Vybrat si můžete ze dvou 
tras v délce 37 a 65 km. Trasa je vedena 
převážně po lesních a polních cestách 
v překrásné přírodě. Pro děti a mládež 
budou připraveny dětské závody na 

nenáročném okruhu v délkách od 1 km 
do 3 km na louce u sv. Jiří. Startovat se 
může už i na odrážedle.
Pokud nechcete závodit, můžete si vybrat 
zbrusu nový rodinný Decathlon, aneb 
desetiboj trochu jinak. V desetiboji nejde 
o body, ani o čas. Hlavním smyslem je se 
společně s celou rodinou pobavit a užít 
si příjemný den. Pro účastníky desetiboje 
je připraveno 10 disciplín jako například 
jízda na koni, plavba na kanoi, zdolání 
horolezecké stěny, střelba z  luku atd. 
Jednou z disciplín bude i oblíbený výlet na 
rozhlednu Chlum, kde je pro vás zajištěný 
vstup zdarma. Prvních 200 registrovaných 
dětí dostane praktický dárek.
Na louce u sv. Jiří bude připraven bohatý 
zábavný program, jako např. Decathlon 
expo zóna s možností si vyzkoušet spor-
tovní vybavení, horolezecká stěna s výš-
kou 8 metrů, skákací hrad a trampolína, 

tombola o horské kolo a další sportovní 
ceny, servis kol pro startující, hlídací zóna 
a mnoho dalšího. Parkování je na louce 
zdarma a nebude chybět ani občerstve-
ní a živá muzika v podání Kam běžíte?! 
Akustic Band.

Za sportem 
i zábavou ke sv. Jiří

Autor: Jiří Novotný

 Jiří Novotný, organizátor AIMTEC OPEN RACE
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Letní turistické příměstské tábory
TJ Červený Hrádek 2019 

1. termín: 15. 7. – 19. 7.
2. termín: 22. 7. – 27. 7.

Cena za 1 běh: 1 500 Kč (průvodce, obědy, pitný režim,

pojištění, odměny, doprava, vstupy, herní pomůcky).

Věk: od 7 let.

Přihlášení možné na e-mailu:

tjcervenyhradek@seznam.cz, tel. 607 629 345.

Ve čtvrtek 14. března 2019 ožilo sedm 
míst Doubravky ve víru druhého ročníku 
TeenageNOCi s literaturou. Na sedmi 
místech se v ten večer četlo, hrálo 
a slamovalo nejen pro žáky a studenty 
doubraveckých škol, ale i pro širokou 
veřejnost. Téměr dvě stovky literárních 
turistů si tak užily ojedinělý zážitek, bě-
hem kterého jim četly známé osobnosti, 
hráli studenti dramatického kroužku 
nebo slamovali přední čeští slammeři.

V Obvodní knihovně Doubravka jsme 
slyšeli charismatický přednes Lumíra 
Olšovského, herce, dabéra a vedoucího 

muzikálu DJKT. V prostoru ČSAD autobu-
sy Plzeň a.s. četl pedagog a moderátor 
Českého rozhlasu Plzeň Jan Anderle. 
Na Úřadu městského obvodu Plzeň 4 se 
v průběhu večera vystřídalo několik čte-
nářů. Starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup, 
místostarostka Lenka Kočová, pedagožka 
Michaela Kačmárová nebo také studentka 
Eliška Brejchová. Na 22. základní škole 
okouzlil návštěvníky nejen Šimon Kota-
lík, ale i studenti dramatického kroužku 
herečky Blanky Luňákové. Na Gymnáziu 
Luďka Pika a v Galerii Thambos bavili 
posluchače mistři slova a slam poetry Dr. 
Filipitch, Caledon a Emphatic.

„Snahou tohoto projektu bylo vylákat 
teenagery do ulic večerního města, spojit 
zajímavé texty, originální přednes pro-
fesionálů a večerní procházku. Chceme 
netradičním způsobem představit naší 
mladé generaci rozličná místa blízkého 
okolí a ukázat, že zábavný nemusí být 
jen večer strávený doma u televize, po-
čítače nebo mobilu,“ říkají organizátorky 
Kateřina Skočilová a Michaela Krumlová 
z 22. základní školy Plzeň. Rády by touto 
cestou poděkovaly všem, kteří se podíleli 
na uskutečnění TN 2019,  zejména potom 
Obvodní knihovně Doubravka.

TeenageNOC s literaturou
aneb Literární večer nejen pro mládež

Vydejte se na 
cestu do pravěku 

Pro děti od 7 let připravil TJ Červený 
Hrádek letní tábor, který je zaměřený 
na dávnou historii. Děti se seznámí 
s dobou ledovou, vyzkouší si práci 
středověkého lovce a celou výpravu 
zakončí přechodem do prvohor.

Autor: Mgr. Kateřina Skočilová, 22. ZŠ Plzeň

Autor: redakce
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Festival humoru Komedy fest je největší 
přehlídkou tradičního i novodobého hu-
moru. Jako první festival svého druhu se 
zaměřuje na rozmanitý humor v podání 
komedií profesionálních činoherních di-
vadel, one man/woman show, improvizací 
a stand-up vystoupení. Městský obvod 
Plzeň 4 je oficiálním partnerem této akce.
Více informací naleznete na www.kome-
dyfest.cz

Přijďte se s námi zasmát!
Komedy fest míří do Plzně

Křížovka

POMŮCKA:
ADAS, BL,
ČEKÁNKY,

EČER,
MOCHA

VYŘAZENÉ
SPISY

POBÍDNOU-
TI K RYCH-
LEJŠÍ CHŮZI

PŘÍTEL
A RÁDCE

MOHAMEDA

UDĚLAT

CHEMICKÁ
ZNAČKA

CÍNU

OSMINA
ČTYŘICETI

JMÉNO
KOMEN-
SKÉHO

SLABÝ
VÍTR

FIALOVÝ
DRAHÝ
KÁMEN

ROSTLINY
JESENCE

BELGICKÉ
LÁZEŇSKÉ
STŘEDISKO

BRNĚNSKÝ
PRÁVNÍK

HYPNO-
TIZÉR

1. DÍL
TAJENKY INDIÁNI

MRAVNÍ
ZÁKLAD
(knižně)

TONDA

VLHČENÉ

BATERIE

PĚSTOVANÁ
ZE SEMEN

CHEMICKÁ
ZNAČKA
THORIA

NEČISTOTA

JMÉNO
ZPĚVAČKY

PAVONE

AFRICKÁ
ANTILOPA

POKYNUTÍ
(básnicky)

SLEPOVACÍ
MODEL

NIVNÍ PŮDA
(zkratka)

FUJ

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

CENNÉ
DŘEVO

MPZ
SLOVENSKA

NÁDRŽ
NA HAŠENÍ

VÁPNA

SNAD

ČESKÉ
PŘEDVÁL.

POHRANIČÍ

NEJSTARŠÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD

BIBLE

VĚTÉVKY
NA KMÍNKU

KRÁLOVNA
VÍL

DĚLNÍCI
V LODĚNI-

CÍCH

BOJOVÝ
PLYN

2. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
MALÍŘE
LACINY

RUKAVIČ-
KOVÁ USEŇ

UZLÍČEK
V TKANINĚ

OBRUBA
OBRAZU

KOLEGA
PATA

EFFOVY
INICIÁLY

JMÉNO
HERCE

KORBELÁŘE

VÝTVARNÍ
UMĚLCI

PRODĚ-
LÁVAT

Autor: Barbora Čivišová
vedoucí oddělení kultury a propagace
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Jednička na renovace v Evropě

Bodou opět jako 
nové po renovaci 
PORTAS

Ráno odvezeme,
večer přivezeme

Vyrábíme také bezpečnostní
dveře bez bourání zárubní!

cena od

15 000 Kč
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1. 5.
Nábory na příměstský tábor léto 2019
Více informací a přihlášky na www.dklubplzen.cz.
Podmínkou je trvalý pobyt v MO Plzeň 4.

2. 5.
15:00 hod. SLAVNÁ ÉRA SEMAFORU ANEB SEMAFOR MÁ 60 – pořad pro seniory
V pořadu zazní ty nejoblíbenější písničky ze Semaforu 60. let.
Písničky jsou prokládané povídáním o historii divadla Semafor, o osobnostech, které tam 
působily.
Účinkují: Magda Křížková a Pavel Skalický
Vstupné: pro členy D klubu 30,– Kč / 60,– Kč pro ostatní
Předprodej: 29. 4.–1. 5. vždy 15:00 -18:00 hod. a 2. 5. od 14:30 hod.

11. 5.
15:00 hod. O VELIKÉ ŘEPĚ – divadlo pro děti
Klasická pohádka o dědečkovi, který nemohl vytáhnout řepu, až pomohla malá myška.
Vstupné: 40,– Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně (bez nároku na židli)
Předprodej: 11. 5. od 14:30 hod (30 minut před představením)

12. 5.
16:00 hod. SVĚT MUZIKÁLU - pro veřejnost
Komponovaný hudební pořad, doplněný humorně laděným povídáním o slavných tvůrcích 
a jejich tvorbě.
Zazní nejznámější české i světové muzikálové melodie.
Akce pro seniory, ale i pro ostatní veřejnost se koná v Habrmannově parku v Plzni na 
Doubravce.
Akce se koná za každého počasí.
Vstupné zdarma!
 
26. 5.
16.00 hod. KING SWING M. B. KARPÍŠKA - pro veřejnost
Nejslavnější opusy z repertoáru Louise Armstronga, Scotta Joplina, Duke Ellingtona, 
George Gershwina, Glenna Millera a dalších velikánů zlaté éry jazzu v originálním 
hudebním balení.
Akce pro seniory, ale i pro ostatní veřejnost se koná v Habrmannově parku v Plzni na 
Doubravce
Akce se koná za každého počasí.
Vstupné zdarma!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Akce Doubraveckého klubu
– květen 2019
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