
Doubravka
Lobzy
Bukovec
Červený Hrádek
Újezd
Zábělá

DOUBRAVECKÉ
LISTY

Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4
Ročník MMXIX
Číslo 116
2019

Doubravka si 
připomněla
oběti druhé 

světové války

Václav Toman:
Letectví je moje 

láska

Talentovaní 
sportovci

z Doubravky 
sbírali ocenění

strana 2 strana 3 strana 5



2

Vždy se v této době zamýšlím nad pocity, 
které asi lidé v té době měli. Snažím se vcítit 
do atmosféry, která v tu dobu panovala. 
Atmosféru radosti a obrovské víry v no‑
vou a lepší budoucnost na straně jedné, 
a nepochybně na straně druhé zoufalá 
snaha najít ve své blízkosti nějakého viníka 
všeho toho strašného a s ním zúčtovat. 
Zvláštnídoba.

Největším pietním aktem u nás v Doubrav‑
ce je tradičně pietní akt k uctění památky 
letců, doubraveckých občanů, kteří bo‑
jovali v zahraničí u letectva RAFa už se 
z těchto bojišť nikdy nevrátili. Položili své 
mladé životy za naši dnešní svobodu. Za 
tu svobodu, které si někteří z nás dnes 
zapomínají vážit. A proto stále vzrůstá 
nebezpečí, že bychom ji mohli i ztratit.

Zdaleka ještě nežijeme v době, kdy by 
svoboda, humanita a demokracie byly 
v Evropě jakousi neotřesitelnou samo‑
zřejmostí, že by bylo zbytečné myslet na 
jejich obranu.

Rád bych věřil, že i dnes by se našli mezi 
námi podobní vlastenci, kteří by odešli 
do neznáma a nasazovali dobrovolně svůj 
život, aby pomohli své milované zemi. 
Masarykova první republika vychovávala 
své občany k hrdosti na svůj stát. V tom 
si myslím, má současná Česká republika 
co dohánět. Naopak, symbol češství je 
v poslední době stále častěji zneužíván 
některými populistickými politiky ve svůj 
prospěch. Někdy mám dojem, že hrdost 
na svůj stát se v nás opravdově projevuje 
jen při vítězných sportovních utkáních naší 
hokejové nebo fotbalové reprezentace. 
Žijeme ve svobodném státě a přes řadu 
problémů i ve státě demokratickém. Važ‑
me si toho a nepřestávejme za svobodu 
bojovat.

Květen je však rovněž měsícem lásky 
a porozumění, užívejte si proto krásných 
májových dní, užívejte si toho, jak se pří‑
roda probouzí, je krásně čerstvě zelená, 
kvetoucí a voňavá. Užívejte si života…

Vážení 
spoluobčané,

Tak nám pomalu 
končí květen, měsíc, 
který je každoročně 
pozoruhodný svou 
různorodou sym‑
bolikou. Ani ten 
letošní nebyl jiný.

Začíná 1. májem, který u nás pamětníků 
vyvolává vzpomínky na okázalé průvody 
pod tribunami nedotknutelných, dnes 
zpravidla oslava odborářů či levicových 
stran na jedné straně a pouliční půtky 
extremistických nadšenců na straně 
druhé. Potom přicházejí v moderních 
dějinách Plzně již tradiční Slavnosti 
svobody, kterénám na jedné straně 
přinášejí na nesčetných pietních aktech 
pocity smutku nad ztracenými životy a na 
druhé straně pocity veliké radosti, která 
musela v roce 1945 panovat nad koncem 
té strašlivé války.

Doubravka si připomněla
oběti druhé světové války

Památku obětí spojeneckých náletů 
na Plzeň na konci druhé světové 
války a oběti dané války si ve stře‑
du 17. dubna připomněli občané 
Doubravky společně se zástupci 
města Plzně, Městského obvodu Plzeň 
4, Krajského vojenského velitelství 

Plzeň a zástupců Československé 
obce legionářské.

Starosta Doubravky Tomáš Soukup 
připomněl ve svém projevu, že druhá 
světová válka byla nejhorším válečným 
konfliktem v dějinách lidstva a že si tento 

konflikt jako oběti vyžádal z celkového 
počtu dvě třetiny civilního obyvatelstva, 
kterým byla právě věnována vzpomínka 
u pomníků v Sousední a Jateční ulici. 
Po položení květin uctili přítomní oběti 
minutou ticha.

Autor: Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Autor: město Plzeň

Úvodník místostarosty
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Doubravka si připomněla oběti druhé světové války Zástupci obvodu zavzpomínali na oběti druhé světové války
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Václav Toman:
Letectví je moje láska

Předseda Leteckého historického klubu 
generála Jana R. Irvinga Plzeň Václav 
Toman se narodil v roce 1948, vyučil se 
dřevomodelářem v plzeňské Škodovce, 
kde pracoval do roku 1999. V letech 
1999–2010 pracoval v divadelních 
dílnách Divadla J. K. Tyla. Jeho velkou 
láskou je letectví a věnuje se i jeho his‑
torii. O své zálibě si s námi popovídal.

Jak jste se dostal k letectví?
O letectví jsem se začal zajímat už od 14 let. 
V roce 1971, po základní vojenské službě, 
jsem se stal členem Aeroklubu Letkov, 
kde jsem absolvoval výcvik na větroních.

Jak se formoval Váš zájem o historii le‑
tectví a o osudy našich válečných pilotů, 
kteří bojovali ve druhé světové válce?
Bylo to především díky literatuře a časo‑
pisům Křídla vlasti, po roce 1963 Letectví 
a kosmonautika.

Kdo Vás nejvíce ovlivnil?
Jaroslav Popelka z Brna, který mi poskytl 
cenné informace a fotografie. Díky tomu 
jsem se seznámil i s řadou příběhů našich 
válečných pilotů, jejichž osudy byly někdy 
velmi smutné. Osobně jsem se seznámil 
s generálem Antonínem Liškou, mimo jiné 
autorem knih „Jak se plaší smrt“ a „Cesty 
mužů“, které vyšly ještě před rokem 1989.

Mluvíme   ‑li o historii, tak už zbývá jen 
krůček k válečným pilotům, doubra‑
veckým rodákům?
Podrobně jsem poznal osudy tří slavných 
válečných pilotů, doubraveckých rodáků 
a skautů. Jejich pamětní desky jsou na ně‑
kolika místech v Doubravce. Jedna z nich 
je i na budově bývalé základní školy na 
Habrmannově náměstí (Masarykově třídě).
Byl to Karel Pavlík, který zahynul 5. 5. 1942 
nad Belgií v souboji s německými stíhači. 
Bylo mu 24 let. Dále Václav Šindelář, který 
se zřítil 19. 4. 1943 v severní Anglii vinou 
technické poruchy na kyslíkovém přístroji. 
Bylo mu 25 let. Třetí byl Alois Záleský, 
který zahynul 9. 2. 1945 při cvičném letu 
ve Francii. Bylo mu 29 let.

Jak vlastně vznikl klub, jehož jste 
předsedou?
Vznik klubu měl naprosto praktický význam. 
Legalizovat činnost lidí, kteří měli blízké 
zájmy a potřeby, zejména pak připomí‑
nat historické události, na které bychom 
neměli nikdy zapomínat. K vzniku klubu 
přispěly i společenské změny po roce 
1989. Velice si vážím toho, že významné 
letecké osobnosti nás mladší vzali mezi 
sebe a postupně nás seznamovali se svými 
příběhy i s příběhy svých kamarádů, kteří 
bojovali v Anglii nebo v Sovětském svazu.

Sluší se doplnit, že i když náš klub byl ofi‑
ciálně legalizován až po roce 1989, ještě 
předtím jsme se zúčastňovali řady akcí. 
Jako příklad takové akce mohu uvést akci 
rodáků a přátel obce Životice u Nepomu‑
ka v roce 1985. Tady jsme zavzpomínali 
na Václava Brejchu, který rovněž položil 
život v Anglii a má zde dodnes pomníček.

Jaké vzpomínkové akce jste se účastnil 
v posledních dnech?
Náš klub společně s Letci Plzeň z. s., Českou 
obcí legionářskou, Aeroklubem Plzeň ‑Letkov 
a MO Plzeň 4 pořádal pietní akci na počest 
čs. letců z Plzně Doubravky, kteří zahynuli 
ve službách britského letectva za druhé 
světové války v letech 1939–1945. Akce 
se konala v pátek 3. května od 14 hodin 
v Habrmannově parku, kladení věnců 
proběhlo u již zmiňované pamětní desky 
na budově školy na Masarykově třídě.

Autor: redakce
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Instituce, které využijí peníze Oblasti, do kterých se vloží peníze Částka
Senioři České republiky, z. s. kulturní aktivity pro seniory 53 898 Kč

Středisko křesťanské pomoci Plzeň hygienické potřeby, odborná literatura, energie 10 780 Kč

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň materiál a pomůcky do kroužků 35 932 Kč

Hospic svatého Lazara z.s. zdravotnický materiál a léky 43 118 Kč

ARTEDA, z.s. materiál pro realizaci aktivit 13 474 Kč

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. materiálové náklady na preventivní programy 19 493 Kč

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň energie 53 897 Kč

Domov ‑ plzeňská hospicová péče, z.ú. energie 32 338 Kč

Pečovatelská Služba – SOS z.s. provozní náklady 31 440 Kč

ŽIVÉ LOBZY, z.s. vytvoření mateřského zázemí pro realizaci aktivit 17 966 Kč

Silver FOX Gentlemen’s Club, z. s. mediální kampaň na zajištění financí pro Nadační fond onkoláčkům 26 724 Kč

Městská charita Plzeň invalidní vozíky pro Domov pro seniory sv. Jiří 41 321 Kč

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči zatraktivnění výuky technických předmětů 19 619 Kč

400 000 Kč

V příštím vydání Doubraveckých listů najdete přehled dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic v roce 2019.

Doubravka vzpomínala 
na své hrdiny

Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois 
Záleský. To jsou českoslovenští letci 
z Plzně Doubravky, kteří zahynuli za 
druhé světové války. Na jejich počest se 
v Habrmannově parku konal pietní akt.

„Byli to velcí kamarádi, skauti a všichni tři 
byli příslušníky Západočeského aeroklubu 
tady v Plzni na Borech. Od roku 1936 až 

do svého odchodu do zahraničí,“ řekl 
předseda Leteckého historického klubu 
Václav Toman. V době největšího válečného 
konfliktu na světě působili u vojenského 
letectva britských ozbrojených sil RAF. 
Zemřeli v boji za svobodu. Hrdinům 
přišli poděkovat i zástupci obvodu. „Ve 
svém mladém věku šli bránit vlast, rodi‑
nu i přátele. Jejich statečnost i hrdinství 

bychom si měli stále připomínat. V době 
komunismu jsme nemohli. O to větší jim 
teď patří dík,“ dodal starosta MO Plzeň 4 
Tomáš Soukup.

Z Habrmannova parku se všichni zúčastnění 
přesunuli k bývalé škole, kde je pamětní 
deska padlých pilotů.

Autor: město Plzeň

Doubravka podpoří 
pečovatelské domy, školy i charitu

Celkem 400 000 Kč vynaloží MO 
Plzeň 4 na dotační program v oblasti 
sociální, školské a zdravotní v roce 
2019. Za tyto peníze se nakoupí léky 
a pomůcky, zaplatí provozní náklady 
i zkvalitní výuka. Kdo peníze dostane 
a co za ně pořídí, to se dozvíte v ná‑
sledujícím přehledu. Zd

ro
j: 

Pl
ze

ň.
cz

Dotace/ilustrační foto

Zd
ro

j: 
M

O
 P

lz
eň

 4

Zd
ro

j: 
M

O
 P

lz
eň

 4

Doubravka vzpomínala na své hrdiny Doubravka vzpomínala na své hrdiny



5

Talentovaní sportovci z Doubravky 
sbírali ocenění

V druhé polovině března proběhlo 
na plzeňské radnici vyhlášení ankety 
Sportovec Plzně 2018 v kategoriích 
žactva a dorostu. Mezi oceněnými 
nechyběli ani zástupci ze čtvrtého 
plzeňského obvodu, kterým přišel 
blahopřát a předat ceny také starosta 
Tomáš Soukup.

Prvním z oceněných sportovců z Doubravky 
je plavec Slavie VŠ Plzeň Tomáš Chocholatý, 
který je devítinásobným mistrem republiky 
a mimo jiné i člen reprezentace mladších 
juniorů. „Je to pro mě velká čest být 
vybrán z tolika dobrých sportovců jako 
jeden z nejlepších,“ prohlásil Chocholatý, 
kterého k plavání přivedla rodina. „Mamka 
dřív trénovala,“ dodal. Za svůj největší 
úspěch považuje 1. místo na mistrovství 

republiky a vítězství na Letní olympiádě 
dětí a mládeže.

Další úspěšnou sportovkyní je atletka Linda 
Suchá. Dálkařka TJ Sokola SG Plzeň ‑Petřin 
triumfovala na mistrovství republiky dorostu. 
Na mistrovství Evropy do 17 let v Maďarsku 
brala šesté místo, stejnou pozici obsadila také 
na YoungOlympicGames v Buenos Aires. 
„Mistrovství Evropy a YoungOlympicGames 
považuji za svůj největší úspěch,“ prohlásila 
dálkařka, která začínala jako malá s gymnastikou. 
„Až poté jsem přešla na atletiku s národní 
házenou. K atletice mě přivedli rodiče,“ 
dodala Suchá, jejímž největším sportovním 
cílem je olympiáda.

Další oceněnou je judistka Judoclubu Plzeň 
Anna Skalská. Mistryně ČR dorostenek 

začala s judem v první třídě základní školy. 
V uplynulém roce sbírala medaile na 
našem i mezinárodním poli. Na prestižním 
European U15 Cupu v Maďarsku brala 
stříbro.

Ocenění získal i badmintonista USK Plzeň 
Jan Louda. Obrovský talent českého 
badmintonu vybojoval ve věku necelých 
19 let senzační titul na mistrovství republiky 
v dospělých. Mimo jiné si připsal na konto 
také jeden z největších úspěchů českého 
badmintonu, když vyhrál Kharkiv International 
v kategorii International Challenge. Výrazně 
přispěl také k historickému 5. místu 
českých badmintonistů na ME družstev. 
Jeho cílem je kvalifikace na olympijské 
hry Tokio 2020.

Vyhlášení Sportovce Plzně 2018 Anna Skalská převzala ocenění od Tomáše SoukupaZd
ro

j: 
m

ěs
to

 P
lz

eň

Zd
ro

j: 
m

ěs
to

 P
lz

eň

Autor: redakce

Doubravečtí strážníci 
se budou prohánět na elektrokolech

Doubravečtí strážníci mají ve výbavě dvě 
nová elektrokola. Pořídil jim je městský 
obvod ze svého rozpočtu a slavnostně jim 
je předali jeho přední zástupci v čele se 
starostou Tomášem Soukupem.

Doubravečtí strážníci jsou vůbec prvními, 
kdo bude tuto formu techniky dopravy 
využívat. Kola jsou pohodlná, strážník by 
měl být mobilnější a pohyb po rajonu by 
pro něj měl být lehčí. Maximální rychlost, při 
které při jízdě motor „pomáhá“ je 25 km/h. 
Při překročení této rychlosti se asistence 
elektromotoru vypne. Cyklohlídky nejsou 
pro Plzeň žádnou novinkou. Působí už tady 

řadu let a osvědčily se. S koly se dostanou 
mnohdy do míst, do kterých je obtížné se 
dostat služebním vozidlem. Kola strážníci 
využívají např. při kontrole cyklostezek, parků, 
chatových oblastí nebo jako doprovod při 
cyklistických závodech a podobně.

Do výbavy do služby dostali strážníci ještě 
jiné pomocníky. Zastavovací svítilny, které 
neplní jen funkci svítilny k zastavování vozidel. 
Disponují totiž ultrafialovým světlem, s jehož 
pomocí lze ověřit pravost bankovek. Ulehčit 
práci v terénu by měl strážníkům také nový 
laserový dálkoměr. Vše včetně elektrokol 
vyšlo na 100 tis. korun. Autor: město Plzeň
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Doubravka se pyšní úspěšnými šachisty
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Autor: Mgr. Hana Jančíková

Autor: TJ Sokol Doubravka

Šachisté z 28. ZŠ pojedou 
na mistrovství ČR do Zlína

Děti si poměří síly 
ve sportovních disciplínách

Plzeňská 28. základní škola slaví úspě‑
chy svých šachistů. Královská hra je zde 
podporována formou kroužku a žáci se 
pravidelně účastní soutěží škol.

Po vítězství v okresním kole přeboru škol 
v šachu, žáci stejný úspěch zopakovali i na 
krajském kole v Nýřanech. Škola byla za 

1. stupeň reprezentována čtyřčlenným 
družstvem ve složení Janouš M., Vilímek V., 
Jančík V. a Heřman M. Svým vítězstvím si 
malí šachisté zajistili postup na mistrovství 
ČR škol, které se uskuteční v červnu ve Zlíně.

Žáci vynikají i v soutěžích jednotlivců. Marek 
Janouš má za sebou aktuálně výbornou 

zkušenost z MČR v šachu jednotlivců do 
12 let, kde předvedl svou nejlepší formu. 
Získal medaili nejcennější a titul mistra 
republiky.

Všem mladým šachistům přejeme hodně 
dalších vyhraných partií a spoustu zábavy 
za šachovnicí i mimo ni.

Letos již po dvaadvacáté připravuje 
TJ Sokol Doubravka pro všechny malé 
sportovce tradiční Dětské sportovní 
odpoledne. V úterý 4. června 2019 
od 16 hodin se otevře celý sportovní 
areál ve Hřbitovní ulici všem dětem, 
nejen členům našich oddílů ale i dal‑
ším příznivcům.

Nejmladší děti se utkají v atletickém 
trojboji  – krátký běh, skok z  místa 
a hod míčkem. Starší děti poměří síly 
ve čtyřboji zahrnujícím sprint, skok do 
dálky, hod medicinbalem a přeskok 
švihadla. Připraveny jsou i  speciální 

disciplíny jako je šplh nebo minimara‑
ton, kde si všichni na vlastní kůži ověří 
svoji vytrvalost.

Vyhodnocení výsledků celého atletic‑
kého klání proběhne o týden později 
v  tělocvičně TJ Sokol Doubravka. Na 
všechny sportovce, ať už jsou školní‑
ho věku nebo se běhat naučili teprve 
nedávno, se spolu se všemi pořadateli 
moc těšíme.

Žáci se věnují královské hře
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Nevíte kam s dětmi o prázdninách? 
Přihlaste je na tábor

Neváhejte a zajistěte svým potomkům 
léto, na které jen tak nezapomenou. 
Místní radnice připravila pro děti 
z Doubravky příměstské tábory. V na‑
bídce jsou dva termíny, první v červenci 
a druhý v srpnu.

Na příměstský tábor můžete přihlásit všechny 
děti ve věku od 6 do 12 let. Podmínkou je 
trvalý pobyt na území MO Plzeň 4. Cena 
za pětidenní akci je 1 200 korun. Vybrat 
si můžete ze dvou termínů. První turnus 
se bude konat od 15. do 19. července, 

druhý od 5. do 9. srpna. Děti se mohou 
těšit na celodenní program, který bude 
plný zábavy. Samozřejmě stravování bude 
také zajištěno. Tábor se bude konat každý 
všední den od 7:30 do 17:00 hodin.

Autor: redakce

Sportoviště v areálu mezi ulicemi Hřbi‑
tovní, Na Dlouhých, U cvičiště jsou určená 
nejen členům Tělocvičné jednoty Sokol, 
ale i široké veřejnosti. Můžete si na nich 
zahrát nohejbal, volejbal, petanque 
nebo beach, nebo se s dětmi posadit 
do relaxační travnaté části a nechat je 
vyzkoušet lanové prvky, skluzavku, 
případně jen tak běhat po trávě.

Využít můžete i dva posilovací stroje 
pořízené MO Plzeň 4. Za návštěvu stojí 
i restaurace s terasou a přilehlým dětským 
koutkem. Přijďte a sami uvidíte.

Zájemcům o sportování se bude hodit odkaz 
na webové stránky www.sokoldoubravka.cz, 
kde si prostřednictvím on   ‑line rezervač‑
ního systému můžete pro sebe a své 

přátele objednat místo na sportovištích.
Neváhejte, jsme tady pro Vás.

Autor: Tělocvičná jednota Sokol

Autor: Tělocvičná jednota Sokol

Kam za sportem? Venkovní sportoviště 
Sokola Doubravka je vám k dispozici

Venkovní sportoviště
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Louku u svatého Jiří 
obsadila pouť

Od soboty 20.  dubna do neděle 
28. dubna se konala tradiční pouť u Jiřího 
v Plzni–Doubravce. I letos rozzářila oči 
mnoha malým návštěvníkům.

„Já jsem moc rád, že jsme se domluvili 
s provozovatelem a  ten nám poskytl 
jedno dopoledne, kdy zdarma vozil děti 
z mateřských školek,“ řekl starosta MO 

Plzeň 4 Tomáš Soukup. Největší oblibě 
se těšil řetízkový kolotoč a strašidelný 
hrad. Počasí pouti přálo, a tak ji navštívily 
tisíce lidí.

Doubravecká pouť Doubravecká pouť

Autor: redakce
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Doubravecká pouť

Doubravecká pouť Doubravecká pouť Doubravecká pouť
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Doubravka uklízela černé skládky

V souvislosti s dubnovými akcemi „Ukliďme 
Česko“ zorganizoval také MO Plzeň 4 nad 
rámec svých běžných povinností mimořádný 
úklid ve vytipovaných lokalitách.

Jednalo se např. o území „U sv. Jiří“, kde 
ve spolupráci s Čistou Plzní bylo vysbíráno 
velké množství směsného odpadu. Řada 
černých skládek byla uklizena v Bukovci, 
podél celé Doubravecké ulice, na Jateční 
ulici za autobusovou zastávkou naproti ČOV 
směrem k železniční dráze. Pravidelně je 
uklízena „Vyhlídka Švábiny“, která má často 
charakter černé skládky.

Autor: Ing. Romana Drábová, 
vedoucí Odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 4

Rokycanskou třídu překlene 
nová lávka pro pěší i cyklisty

Vedení města Plzně schválilo zahájení 
projektové přípravy lávky, jež bude 
tvořena železobetonovou konstrukcí 
o dvou polích.

„Lávka je dlouhodobě prosazovanou 
priorita našeho obvodu. Hlavním účelem 
lávky je nahrazení stávajícího nevyho‑
vujícího podchodu. Lávka pro chodce 
a cyklisty bude bezbariérová a zajistí tak 
i bezbariérový přístup na zastávky měst‑
ské hromadné dopravy v oblasti Letné“ 
uvedl starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup. 
„Ze dvou variant jsme vybrali z hlediska 
konstrukčního řešení lávky přímou trámo‑

vou železobetonovou konstrukci o dvou 
polích. Výhodou je jednoduché prove‑
dení, nižší investiční náklady oproti jiným 
konstrukčním systémům včetně nižších 
nákladů na údržbu“, popsal náměstek 
primátora Michal Vozobule.

Celkové náklady včetně zrušení sou‑
časného podchodu jsou odhadnuty na 
19,2 milionu korun. Náklady na údržbu 
lávky v horizontu 25 let jsou poté vyčís‑
leny na 3,5 milionu korun. Samotná lávka 
bude stát 14,4 milionu korun. Mimo to 
jsou náklady na přeložky inženýrských 
sítí, které si stavba vyžádá.

Stavbou lávky nedojde k zásahu do jízdních 
pásů Rokycanské třídy (silnice I/26). „Půdo‑
rysné umístění lávky je v prodloužení ulic 
Sousedská a Rodinná, lávka nezasahuje před 
bytové domy. Rampy jsou vedeny rovnoběžně 
s Rokycanskou třídou. Těmi je též zajištěn 
přístup na zastávky městské hromadné do‑
pravy. Na vhodných místech jsou navržena 
schodiště pro zkrácení délky chůze. Umístění 
lávky zohledňuje požadavky na její bezbarié‑
rovost a na potřebnou podjezdnou výšku na 
Rokycanské třídě,“ vysvětlila Pavla Dyntarová 
z Úseku koncepce a dopravního inženýrství 
Správy veřejného statku města Plzně.

Autor: MO Plzeň 4

Doubravka uklízela černé skládky

Lávka Rokycanská

Doubravka uklízela černé skládkyZd
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2.6.2019 od 10.00 hod

www.rozhlednyvpohybu.cz

25. 5. Litohlavy - Vršíček třikrát jinak
26. 5. Mariánské Lázně - Hamelika třikrát jinak
1. 6. Kryry - AGC Kryry třikrát jinak
2. 6. Plzeň - Chlum třikrát jinak

Závodní kancelář u rozhledny

Partneři závodu:

Chlum
Rozhledny v pohybu

třikrát jinak

PLZEŇ - CHLUM

BĚH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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Akce MO Plzeň 4 
červen 2019

1. 6. 2019
od 14 do 20 h

LOBEZSKÝ
PARK

vstup ZDARMA

Městský obvod Plzeň 4 a Doubravecký klub
vás zvou na akci

Doubravecký
klub

Zábavný program pro děti
i dospělé: soutěže o ceny,
divadlo, malování na obličej,
skákací hrad, občerstvení

AKCE SE KONÁ
ZA KAŽDÉHO

POČASÍ


