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Milí spoluobčané,

po nějakém čase mám opět možnost po-
zdravit vás a podělit se spolu s vámi o no-
vinky z našeho obvodu prostřednictvím 
úvodníku našich nedávno oceněných 
Doubraveckých listů. Možná někteří z vás 
zaznamenali, že se náš obecní zpravodaj 
utkal v soutěži „Radniční listy roku 2020“. 
V kategorii velkých měst obsadil 1. místo 
v Plzeňském kraji a 15. místo v kole celo-
státním, což považujeme za skvělý výsle-
dek. Porota ocenila zejména jejich kreati-
vitu, obsahovou rozmanitost, praktičnost 
informací a v neposlední řadě jejich gra-
fickou úpravu. Věřím, že proměnu našich 
Doubraveckých listů pociťujete pozitivně 
i vy, naši občané a sousedé, protože tento 
zpravodaj je tady hlavně pro vás.

Pozadu nezůstáváme ani v oblasti nových 
médií. Zaměřili jsme se rovněž na komu-
nikaci přes sociální sítě, na našem Face-
booku a Instagramu máme čím dál více 

fanoušků a my věříme, že jejich 
obsah je pro většinu čtenářů 

užitečný i zábavný. Snažíme 
se tak stále více posilovat 

vaši informovanost, prostřed-
nictvím sociálních sítí pak dostá-

váme okamžitou zpětnou vazbu 
a můžeme tak ještě lépe a rychleji reago-
vat na vaše podněty.

Toto vydání Doubraveckých listů je tak 
trochu speciální. Jednak vychází jako letní 
dvojčíslo a jednak jsme v něm dali prostor 
místním podnikatelům a živnostníkům pro 
jejich prezentaci, nebo chcete-li inzerci 
zdarma. V rámci programu „Čtyřka po-
máhá“ si zároveň mohli zájemci zažádat 
o prominutí poplatků za předzahrádky 
nebo za umístění malé venkovní reklamy 
ve veřejném prostoru. Vyšli jsme tak vstříc 
našim podnikatelům, kteří byli zasaženi 
koronavirovou krizí. Možnosti obvodu, jak 
podpořit podnikání, jsou poměrně ome-
zené. Nicméně věříme, že touto drobností 
alespoň trochu pomůžeme podnikatelské 
sféře na území našeho obvodu.

Možná jste si všimli, že v prostoru mezi uli-
cemi Doubravecká a Chrástecká vykvetl 
medonosný biopás, který je plný života. 
V příštím roce by měly rozkvést další dvě 
nově založené včelí loučky, jež se nachá-
zejí poblíž Rokycanské třídy. V zakládání 
lučního kvítí bych ráda pokračovala i na-
dále, jelikož věřím, že nám louky plné ba-
rev a života budou dělat radost.

A protože nám na zdravém životním pro-
středí záleží, budeme pokračovat ve vý-
sadbě nových stromů. I náš participativní 
rozpočet ukázal, že lidé mají o projekty 
zaměřené na přírodu velký zájem. Pod 
Chlumem bude vysazeno zhruba pade-
sát stromů, druhové složení nyní finalizu-
jeme, pravděpodobně to budou jabloně, 
švestky, habry, případně javory.

Další výsadba je pak v plánu na volném 
prostranství Špitálského lesa. V souvis-
losti s touto lokalitou jsme zaznamenali 
velký zájem o doplnění dětských herních 
prvků. Návrh na revitalizaci tohoto pro-
storu, který kromě doplnění sportovních 
a dětských sestav zahrnuje i dobudování 
cest s odpočinkovými místy a vytvoření 
několika menších ohnišť, se již připravuje. 
O ostatních novinkách se dočtete na dal-
ších stránkách našeho letního čísla.

Chtěla bych vám všem popřát krásné léto, 
příjemnou dovolenou, pokud je ještě před 
vámi. A ať už se v následujících měsících 
stane cokoliv, buďme opatrní, nepodce-
ňujme situaci, ale zároveň neztrácejme 
zdravý rozum. Některé věci nemůžeme 
mít nikdy plně pod svou kontrolou a ve 
své moci, některé věci musíme brát tak, 
jak jsou.

Přeji vám všem příjemné čtení a především 
hodně štěstí a hodně zdraví a těším se na 
viděnou s vámi třeba na doubravecké pro-
mítačce letního kina.

Vaše místostarostka Lenka Kočová

Přestože odstartovalo období letních 
prázdnin, plánované investice na úze-
mí čtvrtého plzeňského obvodu jsou 
v plném proudu.

Zatímco v Bukovci na začátku července 
vrcholila rekonstrukce hasičské zbrojnice 
za dva miliony korun, na Doubravce po-
kračovala obnova vnitrobloků a také zde 

odstartovaly stavební úpravy podchodu 
v Potoční ulici. Ten bude bezbariéro-

vý a díky chodníkům i bezpečnější.

„Dobrovolní hasiči jsou pro náš ob-
vod velice důležití, všichni jsme to plně 

pocítili během únorové vichřice Sabine. 
Kromě svých standardních činností nám 
navíc pomáhají například s úklidem. Pro-
to jsme moc rádi, že jsme se jim mohli od-
vděčit alespoň zrekonstruováním zázemí,“ 

Investice jsou v plném proudu, 
hasiči už mají novou zbrojnici

Úvodník 
místostarostky

Včelí loučka v prostoru mezi ulicemi 
Doubravecká a Chrástecká.
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uvádí místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

V objektu došlo k opravě střechy a odizo-
lování půdy tepelnou izolací, rovněž byl 
proveden nový nátěr fasády a oken včetně 
kompletní výměny garážových vrat. „Nová 
je také betonová podlaha dimenzovaná na 
zatížení hasičskou technikou,“ dodává po-
věřená vedoucí Odboru stavebně správní-
ho a investic Kateřina Malinová.

Proměna na Letné

Výrazný posun nastal také v případě revita-
lizace bloku ulic Revoluční, Republikánská 
a Rodinná. Obvod na rekonstrukci za více 
než 30 milionů přispěl šesti miliony korun. 
Investorem je v tomto případě Správa ve-
řejného statku města Plzně.

„Investice zahrnuje rekonstrukci sítí, budo-
vání parkovacích míst a obnovu zeleně. Bě-
hem dvou let by na ni měla navázat stavba 
bezbariérové lávky přes Rokycanskou ulici, 

která nahradí stávající podchod. Věřím, že 
proměnu části Letné místní občané uvíta-
jí. V revitalizaci vnitrobloků chceme určitě 
pokračovat,“ uvádí starosta Tomáš Soukup.

Novinkou v této oblasti bude změna do-
pravního značení, která s sebou přine-
se zjednosměrnění ulic. Díky tomu řidiči 
budou moci parkovat své vozy po obou 
stranách komunikace, aniž by docházelo 
k porušování pravidel silničního provozu.

Bezpečná Potoční

Důležitou investicí, kterou řídí a koordinuje 
Odbor investic Magistrátu města Plzně, je 
pak obnova podchodu Potoční ulicí. Ten 
bude nově bezbariérový a bezpečnější. 
Stavební práce, které zde odstartovaly již 
v červnu, si vyžádaly uzavírku komunikace 
až do 12. listopadu.

V místě bude probíhat úprava vozovky 
a stavba nových chodníků. Oboustranné 

napojení na zvýšený chodník pod viaduktem 
bude řešeno formou jezdeckých schodů.

„Díky tomu se stane celé propojení na dru-
hou stranu železnice schůdným i pro osoby 
se zdravotním postižením a maminky s ko-
čárky. Kvůli rozšíření komunikace směrem 
k údolí potoka bude muset dojít ke zpev-
nění podloží komunikace oboustrannou 
pilotáží. Jedná se o technicky i časově ná-
ročné řešení. Proto prosíme občany o tr-
pělivost. Věříme, že výsledek bude stát za 
to,“ říká Zdeněk Mádr.

Rozsáhlou opravou prochází i most v Tě-
šínské ulici. Pro osobní automobily zde 
platí úplná uzavírka, pro MHD je zachován 
jeden jízdní pruh a most zůstává otevřen 
pro chodce a cyklisty. Stavební práce by 
měly skončit 31. srpna.

Čtyřka pomáhá

Pomoc podnikatelům postiženým koro-
navirovou krizí Čtyřka pomáhá je v plném 
proudu. Součástí pomoci je také bezplat-
ná inzerce v Doubraveckých listech. Pro 
pomoc bylo určeno právě letní číslo mě-
síčníku. Abychom čtenáře neochudili o in-
formace, došlo k jednorázovému navýšení 
počtu stránek z 12 na 16. Z tohoto pohledu 
je aktuální číslo speciální.

Rekonstrukce Mohylové ulice

Zrekonstruovaná Mohylová ulice včetně 
navazujícího mostu přes řeku Úslavu od 

13. června slouží řidičům, chodcům i cyk-
listům. Kromě povrchu komunikace byly 

zrekonstruovány i zastávkové zálivy pro 
autobusy MHD a chodníky s nově vy-

členěným pru-
hem pro cyklis-
ty. Rekonstrukci 
prováděla Správa 
a údržba silnic Pl-
zeňského kraje ve 
spolupráci s měs-
tem Plzní a Vodár-
nou Plzeň.

Obnova dřevěné lávky NS Zábělá

Nová lávka slouží od června turistům na 
naučné stezce v rekreační oblasti Zábělá, 
kterou město Plzeň obnovilo v roce 2018. 
Rekonstrukce lávky nad roklinou v místě 
podjezdu u zaniklé železniční trati z Plzně 
do Chrástu byla nutná kvůli závadě na stati-
ce. Stavební úpravy byly zahájeny 8. dubna 

a trvaly dva měsíce. Celkem si práce vyžá-
daly 1,6 milionu korun. Akci provedla Sprá-
va veřejného statku města Plzně.

Carimex mění majitele

Carimex známý pod přezdívkou Skleněné 
peklo mění majitele. Dosavadního vlastníka 
areálu Davida Housera střídá akciová spo-
lečnost RP Letná. Nový vlastník zatím záměr 
se stavbou nenastínil. Podle MF DNES za 
firmou stojí stejní podnikatelé jako za Ob-
chodním centrem Šestka v Praze.

Aktuality 
z obvodu

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Zrekonstruovaná hasičárna 
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V Červeném Hrádku 
proběhlo setkání s občany

Desítky občanů se 25. června zúčastnily 
debaty s vedením čtvrtého městského 
obvodu a přizvanými hosty v Červeném 
Hrádku. Cílem moderovaného setkání, 
které se konalo v tamní sokolovně, bylo 
seznámit veřejnost s aktuálním stavem 
investic a projektů.

Prvním a jedním z ústředních témat pro-
gramu byla rekonstrukce Červenohrádecké 

ulice, která je společným projektem měs-
ta Plzně a Plzeňského kraje. Léta očekáva-
nou stavbu představil šéf Odboru investic 
města Plzně Pavel Grisník.

Oprava Červenohrádecké je na spadnutí

„Stavba jako taková by měla začít pří-
ští rok s tím, že letos musíme stihnout 
všechny přípravné práce. Jedná se přede-

vším o úpravu ulice K Fořtovně. Uděláme 
všechno pro to, aby omezení související 
se stavbou byla co nejmenší. Nechceme 
vám zhoršovat životní prostředí, chceme, 
abyste se dostali domů a mohli využívat 
městskou hromadnou dopravu,“ sdělil na 
úvod Pavel Grisník.

Jednotlivé etapy stavebních prací pak 
představil projektant stavby Čeněk Stehlík 
z projekční kanceláře SDS a stavbu oko-
mentoval také zástupce investora, ve-
doucí technik přípravy a realizace staveb 
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 
Michal Nedvěd.

Přišla řada i na opravu červenohrádecké 
víceúčelové nádrže a hřiště. Investici před-
stavila Irena Tolarová, vedoucí oddělení 
koncepce zeleně Správy veřejného statku 
města Plzně, která je investorem stavby.

Rekonstrukci nádrže zpozdil koronavirus

Starosta obvodu Tomáš Soukup připomněl, 
že stavba měla být zahájena již letos. K to-
mu však podle aktuálních informací nedo-
jde. Kvůli koronavirové krizi totiž město Pl-
zeň počítá s výpadkem v rozpočtu ve výši 
kolem 750 milionů korun.

„Město nyní hledá rezervy a cesty, jak vý-
padek rozpočtu zacelit. S ohledem na to 
Správa veřejného statku upřednostnila jiné 
investice. Proto bohužel nyní nemůžeme 
říct, kdy přesně bude stavba realizována,“ 
uvedl starosta Tomáš Soukup.

Hovořilo se také o cyklostezce z Červené-
ho Hrádku do Újezdu, Pracovní skupině 
Červený Hrádek, osudu kulturního domu 
v Červeném Hrádku či o prostoru při uli-
ci V Mokřinách.

„Děkujeme všem, kteří se setkání zúčast-
nili a přispěli k tomu, že debata byla klid-
ná a konstruktivní. Věřím, že splnila i svůj 
hlavní účel, kterým bylo informovat obča-
ny o rozvoji Červeného Hrádku. My nyní 
budeme řadu projektů diskutovat v rámci 
naší pracovní skupiny,“ uvedla místosta-
rostka Lenka Kočová.

Za obvod se akce zúčastnili i místostaros-
tové Zdeněk Mádr a Václav Beran, radní 
a předseda komise rozvoje Václav Lacyk 
a vedoucí příslušných odborů úřadu.
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Vedení obvodu diskutuje s občany Červeného Hrádku.
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Veřejná debata s občany Červeného Hrádku. Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Oblast pod Chlumem se mění v rela-
xační zónu, kterou využívá stále ví-
ce Plzeňanů. Území se nově rozrostlo 
o odpočinkové místo, už brzy by zde 
měla vzniknout stromová alej a cyklo-
stezka. V plánu je i obnova restaurace 
přímo u rozhledny.

Nové místo vhodné k odpočinku vznik-
lo u pomníku z části razícího štítu Vikto-
ria, který vyrazil nejdelší železniční tunel 
v České republice. Není tak divu, že Ejpo-
vický tunel na železniční trati mezi Plzní 
a Rokycany dlouhý 4,2 kilometru se pro 
mnoho Plzeňanů rychle stal atrakcí.

„Po otevření tunelu jsme zjistili, že se sem 
hodně lidí, zejména s dětmi, chodí dívat 
na projíždějící vlaky. To byl hlavní důvod, 
proč jsme se okolí památníku rozhodli zve-
lebit umístěním laviček a výsadbou stro-
mů. Věříme, že díky tomu se pozorování 
vlaků stane ještě příjemnějším,“ vysvět-
luje místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

V okolí památníku navíc vzniknou dvě in-
formační tabule. Jedna se bude věnovat 
pestré historii Chlumu, druhá studii úze-
mí, kterou již schválilo zastupitelstvo ob-
vodu i města Plzně.

„Ve studii jsou uvedeny největší změny, 
na kterých pracujeme. V běhu je třeba 
cyklostezka mezi Doubravkou a Bukov-
cem, kterou by Správa veřejného statku 
města Plzně měla začít projektovat příš-
tí rok. Úsek se napojí na připravovanou 
cyklostezku po bývalé železnici, kterou 

projektuje Správa a údržba silnic Plzeň-
ského kraje,“ říká starosta Tomáš Soukup.

Novinkou pak je také vybudování stromo-
vé aleje, která zvítězila v participativním 
rozpočtu. Obvod ji podél cesty směrem 
do Bukovce vybuduje do 12 měsíců. „Zá-
roveň jsme rozběhli přípravy na vybudo-
vání nové restaurace u rozhledny,“ dodá-
vá starosta Tomáš Soukup.

Chlum se mění 
v relaxační zónu

Doubravka o BLIK BLIK 
nepřijde, bude v roce 2021

Doubravka nepřijde o festival světla 
BLIK BLIK, který se měl letos v břez-
nu konat v Lobezském parku. Organi-
zátoři z DEPO2015 akci přesunuli na 
příští rok. Odměnou za čekání bude, 
že se uskuteční v původním formátu.

„Letošní rok poznamenaný pandemií je 
tak jiný, že vše, co jsme brali jako samo-
zřejmost, přestalo platit jako mávnutím 
kouzelného proutku. To samé platí pro 
festival světla BLIK BLIK, který měl být 
i letos jednou z nejúžasnějších kultur-
ních akcí v Plzni,“ řekl programový ře-
ditel DEPO2015 Jan Štěpán.

Podle organizátorů nebylo možné festival 
s ohledem na současná pravidla usku-
tečnit v původním rozsahu. Jediným ře-

šením by bylo snížit kapacitu. „Méně ná-
vštěvníků by pak ale znamenalo i menší 
kvalitu festivalu. A to nechceme,“ uvedl 
tým z plzeňského DEPO2015.

Fandové světelných instalací ale nemu-
sí zoufat. Tým z DEPO2015 pro letošek 

připravil náhradu v podobě speciální 
výstavy BLIK BLIK – Digitální hřiště, která 
bude zpřístupněna v prostorách býva-
lého depa v Presslově ulici 14, a to od 
2. července do 23. srpna.
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Otevření BLIK BLIK - Digitálního hřiště.

Upravené odpočinkové místo 
u Ejpovického tunelu. Zd
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Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Dotace pro kulturu, sport či investice, 
dotační program pro podnikatele Čtyřka 
pomáhá nebo participativní rozpočet 
řešili na svém červnovém zasedání za-
stupitelé čtvrtého městského obvodu.

Kvůli koronavirové krizi a nařízení státu se 
zastupitelstvo letos konalo teprve podru-
hé. Důvodem byl dočasný zákaz shromaž-
ďování, který se týkal i jednání zastupitelů. 
To bylo povoleno jen v nezbytně nutných 
případech k přijetí opatření souvisejících 
s nouzovým stavem, schválení právních jed-
nání nezbytných k dodržení termínů nebo 
zabránění bezprostředně hrozícím škodám.

Jednání začalo ve slavnostním duchu, když 
vedení radnice v čele se starostou Tomá-
šem Soukupem ocenilo velitele doubra-
veckých dobrovolných hasičů Antonína 
Kanického. Ten za svou dlouholetou práci 

a přínos obdržel pamětní list se skleněnou 
sochou v podobě hasičské helmy. Staros-
ta poděkoval za práci i již bývalé vedoucí 
Odboru stavebně správního a investic Šár-
ce Hrabákové.

Jedním z prvních důležitých bodů programu 
bylo schválení dotací na podporu kultury, 
sportu, investic, životního prostředí a sociální 
a zdravotní oblasti. Dotace, jejichž celková 
hodnota dosahuje téměř dvou milionů ko-
run, všichni přítomní zastupitelé schválili.

Zelenou dostal také dotační program Čtyřka 
pomáhá, který má podpořit podnikatele 
a organizace působící na území obvodu. 
Celkem bylo na pomoc vyčleněno 500 ti-
síc korun.

Pozornost si zaslouží bod, který se týkal 
participativního rozpočtu. Obvod již zahá-
jil přípravné práce na vítězných projektech 
z prvního ročníku, a to konkrétně na výsad-
bě stromové aleje pod Chlumem, zelené 
střechy na konečné zastávce trolejbusu 
linky číslo 16 a na boulodráze pro bikery 
nazývané pumptrack. Zastupitelé vzali in-
formace na vědomí. Kvůli participativnímu 
rozpočtu a realizaci vítězných projektů byly 
vzápětí přijaty dvě změny v rozpočtu měst-
ského obvodu pro letošní rok.

Zastupitelé se zabývali také podnětem kon-
trolního výboru, na základě kterého byly 
navrženy a schváleny změny jednacích řá-
dů výboru zastupitelstva. Členové výborů 
díky tomu nově budou moci jednat i na 
dálku prostřednictvím on-line konferencí 
nebo hlasovat per rollam. To dosud neby-
lo možné, což bylo překážkou především 
v období koronavirového krize a zákazu 
shromažďování.

V závěru zastupitelstva vedení obvodu 
umožnilo vystoupit petičnímu výboru proti 
stavbě objektu na výrobu dinosaurů na Ro-
kycanské ulici a prostor dostal také investor 
stavby a projektanti. Cílem bylo propojit obě 
skupiny tak, aby mohly záměr a případné 
problémy diskutovat společně.

„Jedná se o soukromou investici. My jako 
obvod bohužel nemáme nástroje, jak do 
věci zasahovat, v tomto případě jde o vý-
kon státní správy,“ vysvětluje starosta To-
máš Soukup.

Ze zasedání zastupitelstva 
Městského obvodu Plzeň 4

Benefiční koncert 
pro Matyáše

Ve čtvrtek 10. září 2020 od 18:00 pro-
běhne v Divadle Pluto benefiční koncert 
Hudbou pro Matyáše. Matyáš je sedmi-
letý onkologický pacient, který prodělal 
lymfoblastickou leukémii a strávil dlou-
hých 11 měsíců v nemocniční izolaci. Je-
likož je to velký bojovník, léčbu úspěšně 
dokončil a mohl se vrátit domů za svou 
maminkou a sestřičkou. Nyní se potýká 
s přísnou nízkobakteriální dietou.

Koncert pořádá pěvecké studio “J” pod 

vedením Jaro 
Smejkala a tě-

šit se mů-
žete na pě-

vecké sbory 
Jéčko a J-Voices, 

sólisty zmíněné 
pěvecké školy a zpěvačky Te-
rezu Maškovou či Evu Staško-
vičovou. Akce proběhne za 
podpory a pod záštitou Měst-
ského obvodu Plzeň 4 a výtě-
žek poputuje na pomoc Ma-
tyášovi a jeho rodině v jejich 
nelehké životní situaci. Přijďte 
si poslechnout dobrou hudbu 
a podpořit dobrou věc!

Autor: Jaro Smejkal,
předseda spolku “J” z. s.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Starosta obvodu Tomáš Soukup
ocenil končícího velitele hasičů
Antonína Kanického.

Starosta Tomáš Soukup a bývalá 
vedoucí Odboru stavebně správního 
a investic Šárka Hrabáková.
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Po koronavirové odmlce, kdy Doubra-
vecký klub se svou činností zájmových 
kurzů a kulturních akcí od března bo-
hužel utichl, můžeme konečně zvolat 
do světa, že se od září zase společně 
sejdeme v plné síle v Doubraveckém 
klubu. A je na co se těšit.

Nábory do všech kurzů pro děti i pro do-
spělé začínají 7. září 2020. Nabízíme kurzy 
hudební (hry na kytaru, flétnu nebo zpí-
vání u klavíru), výtvarné (kresbu a malbu, 
keramiku, výtvarný kroužek, výtvarný klub) 
a pohybové (jóga, cvičení pro ženy, taneční 
kroužek, divadelní kroužek, asijské bojové 
umění, cvičení s dětmi). Chybět nebudou 
ani velmi oblíbené kurzy Angličtiny pro 
děti nebo Angličtiny pro rodiče na ma-
teřské dovolené s možností hlídání dětí.

Senioři zvyklí na pravidelné čtvrteční po-
řady se mohou na podzim těšit například 
na Petru Černockou s Jiřím Pracným, Pl-
zeňské Pepíky, besedu s Ivo Šmoldasem 
a další zajímavé hosty. Na konci roku ne-
bude chybět ani Vánoční koncert sólistů 
z DJKT a velmi oblíbený Silvestr pro seni-
ory s názvem Silvestr nanečisto.

Samozřejmě nabízíme i další možnost vyu-
žití pro seniory, a to v podobě výtvarných 
kurzů pro dospělé, cvičení jógy, hraní po-
keru či angličtiny pro seniory. Přihlásit se 
můžete od pondělí7. září.

Doubravecký klub samozřejmě nezapo-
míná ani na naše nejmenší. Ti se mohou 
těšit na pravidelná sobotní divadelní 
představení a pohádky nebo na již tra-
diční dětské akce, které chystáme na zá-
věr roku – Mikulášskou nadílku či Vánoč-
ní tvoření a zdobení pro celou rodinu. 

Chybět nebude ani oblíbený Minisilvestr 
pro děti, kde si společně užijeme zábav-
ný program, spoustu legrace a soutěží 
o zajímavé ceny.

Více informací k náborům a akcím v Doubra-
veckém klubu naleznete na našich webo-
vých stránkách www.dklubplzen.cz

Co se týká venkovních akcí pro veřejnost, tak 
ani o ty letos nepřijdeme. Městský obvod 
Plzeň 4 chystá v Lobezském a Habrman-
nově parku hned několik kulturních akcí.

V srpnu si můžete užít v Lobezském par-
ku 5 filmových večerů na akci s názvem 
Doubravecký projektor a začátek školní-
ho roku s dětmi přivítáme na akci Hurá 
do školy v Habrmannově parku.

V následujících zářijových dnech si v Habr-
mannově parku společně připijeme na 
zdraví rozhodli zvelebit umístěním lavi-
ček a výsadbou stromů.

A v říjnu pak oslavíme se seniory Den se-
niorů s bohatým programem v OD Cent-
rum Doubravka.

Nově se můžeme těšit na listopadovou 
akci Svatomartinské hody v Habrman-
nově parku.

Závěr roku bude patřit oslavě prvního ad-
ventu při tradiční akci Rozsvícení vánoční-
ho stromu v Habrmannově parku, kde si 
společně zazpíváme koledy a rozzáříme 
oblohu velkolepým ohňostrojem.

Opravdu je na co se těšit.

Teď ale mějte prima pohodové léto!

V Doubraveckém klubu 
se máte na co těšit

Autor: Barbora Čivišová, 
vedoucí úseku Doubraveckého klubu
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Cenu starosty získala
osmiletá Sára Hassanová.

Vyhlášení cen výtvarné soutěže Můj 
hrdina. Vítězem kategorie do šesti let 
se stala pětiletá Lucie Mauleová. Zd
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Starosta Tomáš Soukup 
předává jednu z cen. Zd
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Účastníci soutěže Můj hrdina v Doubraveckém klubu.
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Školka bude 
zalévat dešťovkou

Hospodaření s dešťovou vodou už dáv-
no není jen výsadou rodinných domů 
a ojedinělých developerských projektů. 
V Plzni to dokazuje 57. mateřská škola, 
která se zapojila do grantové výzvy Ani 
kapka nazmar.

„Budeme zachytávat dešťovou vodu do pod-
zemní nádoby a následně ji využívat k zalévání 
stromů, keřů a bylinek na školní zahradě. Ta 
současně slouží dětem jako přírodní učeb-
na,“ říká zástupkyně ředitelky Karla Bulínová.

Mezi více než deseti bylinkami na zahradě 
mateřinky nechybí například oregano, ba-
zalka, rozmarýn, tymián nebo kopr. Děti mají 
k dispozici také domácí rajčátka, mrkev, pó-
rek, cukety, dýně, jahody, borůvky, jabloně 
nebo ořešák.

Projekt v hodnotě 163 
tisíc korun je nyní té-

měř hotov. Podle 
Karly Bulínové se 
ho podařilo reali-

zovat bez jakéhokoliv 
dopadu na výuku. „Velká 

část prací byla realizována v době, kdy byla 
škola uzavřena kvůli koronavirové situaci,“ 
dodává zástupkyně ředitelky.

Školka k financování projektu využila do-
tace od Nadačního fondu Zelený poklad, 
který poskytuje na jednotlivé projekty 
školek, spolků a dalších organizací pů-
sobících v Plzni 200 až 300 tisíc korun. 
Zřizovatelem fondu, který vznikl již v roce 
1999, je město Plzeň.

Obvod se společně s městem Plzní a dal-
šími organizacemi snaží přistupovat k pro-
blematice sucha a možnému využití deš-
ťové vody komplexně.

„Jako obvod velice vítáme, že naše školky 
kladou velký důraz na životní prostředí. 

Některé z nich se například zapojily do 
projektu Dešťovka je kamarád, v rámci 
kterého se děti od mala učí, jak je mož-
né dešťovou vodu znovu využít. Nápa-
dů a projektů ale máme mnohem více. 
V budoucnu bychom například právě 
v 57. mateřské škole chtěli vybudovat 
zelenou střechu,“ dodává místostarostka 
Lenka Kočová.

Autor: 57. mateřská škola, redakce MO Plzeň 4

Zahrádka 57. MŠ. Zd
ro
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57

. M
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Zábělská 44, Plzeň-Doubravka. 
Otevřeno PO–PÁ 9–17 h. Těšíme se na návštěvu.

Second Hand • Dětský textil
Hračky • Dámská italská móda

Peněženky • Kabelky

www.karkulkadoubravka.cz
Tel.: +420 607 502 211

Dětský obchod na Doubravce

Čtyřka pomáhá
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Jak na 
bioodpad

Bioodpad, neboli biologicky rozložitel-
ný odpad, tvoří dle dostupných zdrojů 
zhruba 40 % celkového odpadu v na-
šich popelnicích. Přitom existuje mnoho 
možností, jak jej vytřídit a dále využít.

Od jara do podzimu je typicky rozložitel-
ným odpadem posekaná tráva, ořezané 
větve nebo shrabané listí. Do bioodpadu 
počítáme ale rovněž některé zbytky potra-
vin. Způsob nakládání s bioodpadem mů-
že pozitivně nebo negativně ovlivňovat zá-
kladní složky životního prostředí. Pojďme si 
nyní představit, jak bychom s bioodpadem 
měli správně zacházet.

Na bioodpad jsou určeny hnědé nádoby, 
kterých máme na území našeho obvodu 
sedmdesát. Na bioodpad většího rozsahu 
lze využít velkoobjemové kontejnery, které 
jsou přistavovány dle předem stanoveného 
harmonogramu v různých lokalitách našeho 

obvodu. Další 
možností je 

pak odvoz 
bioodpa-
du na sběr-

né dvory – na-
šim občanům 
je nejsnáze do-
stupný sběrný 
dvůr na Jateční 
třídě. Ať už zvo-
líte jakoukoliv 
z těchto možností, je pro vás takto prová-
děná likvidace bioodpadu zdarma.

Pokud jste občanem Plzně, můžete nad rá-
mec těchto služeb využít možnost bezplat-
ného pronájmu a přistavení BIO nádoby 
o obsahu 240 litrů. Účtovány vám budou 
pouze realizované svozy. Bližší informa-
ce o této službě naleznete na webových 
stránkách Čisté Plzně (www.cistaplzen.cz).

Bioodpad jako cenný materiál

Z hlediska životního prostředí je nejlepším 
způsobem nakládání s bioodpadem tzv. 
kompostování. Biologicky rozložitelný od-
pad totiž obsahuje rostlinné živiny a orga-

nické látky, které je možné stabilizovat a vý-
hodně opět uvádět do přírodního koloběhu 
jako organické hnojivo – kompost. Zatímco 
v komunálním odpadu ztrácí bioodpad svůj 
potenciál, po zkompostování jej můžeme 
znovu využít třeba na vlastní zahradě. Stačí 
si pořídit malý kompostér, na trhu jich exi-
stuje celá řada. Založení kompostu je po-
měrně jednoduché a je ideální volbou pro 
ty, kteří nechtějí s trávou jezdit do sběrného 
dvora, a samozřejmě pro ty z nás, kterým 
dává smysl odpad třídit.

Odpad, který patří do BIO nádoby
•	 	zahradní	odpad	(listí,	tráva,	větve,	ků-

ra, piliny, sláma…)
•	 zbytky	ovoce	a	zeleniny
•	 skořápky	od	vajíček
•	 	papírové	čajové	sáčky	nebo	kávové	

sedliny
•	 pečivo
•	 pokojové	rostliny

Co do BIO nádoby nepatří 
•	 kosti,	zbytky	masa
•	 	omáčky,	pomazánky,	těstoviny	nebo	

jedlé oleje ad.

Autor: Bc. Lenka Kočová, místostarostka MO Plzeň 4

Péči o prádlo zajišťujeme pro své zákazníky v prádelně v Plzni- 
-Lobzích, Živnostenské ul. č.11. V naší menší, ale profesionálně 

vybavené prádelně, máme řadu spolupracovníků s nejrůznějším 
zdravotním a sociálním handicapem, kdy již šestým rokem 

ukazujeme, že toto je naopak naše výhoda, kdy prádlu každého 
zákazníka se věnujeme s individuální péčí jako při domácím 

praní.

DO 31. 10. 2020 SLEVA 10% NA PRANÍ PRÁDLA!

Těšíme se na nové zákazníky. Zavolejte, napište, přijďte.

www. domacipradelna.cz 
email: info@domacipradelna.cz 

tel.: +420 731 814 826

Firma König surf s.r.o. na Těšínské ul. č. 14,
je známá jako největší plzeňská půjčovna a prodejna lyží, běžek 

a snowboardů, a skiservis.
 

V létě zde půjčují a prodávají populární paddleboardy 
a neoprenové oblečení, plovací vesty, neoprenové boty, 

ponožky, ale i další vybavení na windsurfing a jiné vodní sporty, 
nebo velmi oblíbené – zdravé pětiprsté boty - Fivefingers.

Od jara 2020 zde najdete i plný sortiment plavek a plaveckých 
potřeb, ve všech barvách, typech a velikostech. Vše pro 

plavce i neplavce, nejmenší děti i dospělé všech věkových 
i hmotnostních kategorií. Zboží je vystaveno a připraveno 
k prodeji, najdete zde samozřejmě i výhodné doprodeje 

posledních kusů za pár korun.

Telefon: 377 262 180, web: www.konig.cz

Využijte snadné parkování u provozovny, nebo přijeďte MHD.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PRANÍ, ŽEHLENÍ, MANDLOVÁNÍ,
DROBNÉ OPRAVY PRÁDLA

Čtyřka pomáhá
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PŘÍBĚHY DVOUTAKTŮ
I. EXPOZICE MOTORISMU V PLZNI

Zveme vás na komentovanou prohlídku muzea historických vozidel nazvané 
Příběhy dvoutaktů, které se nachází na Rolnickém náměstí v Lobzích. Podrobné 
informace naleznete na www.muzeumlobzy-cz.eu, do konce října je součástí 
expozice výstava fotografií z expedice po Skandinávii. V průběhu prázdnin jsou 
některé mimořádné termíny součástí festivalu Industry open“. V areálu usedlosti 

ze 14. století je možnost občerstvení v kavárně Dvě buchty.

Rolnické náměstí 5, 312 00, Plzeň – Lobzy
e-mail: muzeumlobzy@seznam.cz
telefon: 728 172 212, 777 097 557

Otevřeno v úterý, čtvrtek a sudé neděle odpoledne

Habrmannův park 
ovládla kultura

Hledá se 
vánoční strom

Habrmannův park znovu ožil kulturou.

Už v neděli 14. června ho doslova roztan-
čila hudební western-swingová kapela The 
Cricketz.

Návštěvníci akce si mohli užít nejen příjem-
ně laděnou hudbu, ale i pohled na svižné 
swingové tanečníky. Byl to opravdu skvělý 
zážitek, kterému navíc přálo i počasí.

Následně pak 28. června dorazil do Habr-
mannova parku soubor zdejšího kabaret-
ního Divadla PLUTO. Jeho představení 
s názvem „Odpolední kabaret“ pobavilo 
občany všech věkových kategorií, kteří za 
námi přišli do parku na úžasnou podívanou.

Věříme, že se vám tyto akce líbily stejně jako 
nám a že jste si užili tyto příjemné okamžiky.

Děkujeme všem příznivcům kulturních akcí 
a dobré zábavy a za návštěvu těchto akcí.

Čtvrtý městský obvod hledá vá-
noční strom. Pokud máte na 
zahradě smrk nebo jedli vy-
sokou minimálně 10 metrů, 

vzhledově vyhovuje vánočnímu 
stromu a uvažujete o kácení, ozvě-

te se nám buď na e-mail berchova@plzen.
eu, nebo na telefonní linku 378 036 681. 
Nabízíme zdarma pokácení stromu a jeho 
odvoz do konce listopadu.

Autor: Barbora Čivišová,
vedoucí úseku Doubraveckého klubu

Autor: Redakce MO Plzeň 4

The Cricketz roztančili Habrmannův park. Zd
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Čtyřka pomáhá

Kabaret pobavil občany všech věkových kategorií.
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Mezigenerační zahrada TOTEMu 
Doubravka propojí seniory i děti

Unikátní projekt mezigenerační zahrady 
nyní realizuje dobrovolnické centrum 
TOTEM na Doubravce. Zahrada v místě 
doubravecké pobočky TOTEMu v Těšín-
ské ulici bude sloužit nejen seniorům 
a dobrovolníkům, ale také dětem z 50. 
mateřské školy.

„Nyní se kolem zahrady vytvořila skupina 
seniorů z řad TOTEMových klientů, kteří se 
pravidelně schází každý týden a zahradu 
obhospodařují. Od září se k nim připojí 
také děti,“ upřesňuje manažerka doubra-
vecké pobočky TOTEMu Martina Šatrová.

Cílem první sezóny je vyzkoušet si pěsto-
vání konkrétních plodin na daném místě 
a získat zkušenosti, starat se o pozemek 
a zabezpečit jej jako dobrý hospodář. Nyní 

je zahrádka osázena především jednoletý-
mi rostlinami, které mohou sloužit v rámci 
své vegetační doby, tedy zeleninou nebo 
bylinkami, a následně jako zelené hnojivo.

„V plánu je i několik návštěv Kotvičníkové 
farmy nedaleko Plzně, která nám poslou-
ží jako cenný zdroj informací. Výstupem 
projektu bude připravená projektová do-
kumentace, která bude definovat podobu 
nové zahrady,“ dodává Martina Šatrová.

Sdílením a propojením všech zkušeností se 
podle Šatrové vytvoří krásný prostor, kte-
rý bude aktivně naplňovat filozofii všech 
poboček TOTEMu jako místa setkávání se.

„Zahrada se tak do budoucna stane nejen 
prostorem k zahradničení a mezigenerač-

nímu dialogu mezi dětmi a seniory 
a vzájemnému obohacení, ale i vý-

ukovým prostorem, kde bude 
příležitost ukázat, jaké rostliny 
lze pěstovat i jak je zužitkovat,“ 

říká manažerka TOTEMu.

Projekt mezigenerační zahrady finančně 
podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Autor: TOTEM, redakce MO Plzeň 4

Zahrádka je osázena zeleninou a bylinkami. Zd
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Autor: Ing. Jiří Hanousek,
zastupitel za Českou pirátskou stranu

Autor: Redakce MO Plzeň 4, Jana Tomšíková

Vážení přátelé,

všem nám přeji klidné a pohodové letní 
měsíce. Přání hodně zdraví po jarním nou-
zovém stavu dostalo ještě hlubší význam. 
Stejně tak je zvláštní, že i děti (alespoň ty, 
co mám doma) již počátkem prázdnin touží 
spíše po školním kolektivu.

Ale život jde dál. I přes sliby vedení obvo-
du bylo zrušeno bez náhrady jedno jednání 
zastupitelstva. Proto jsme se s kolegy rádi 
sešli s občany alespoň na veřejném setkání 
v Červeném Hrádku a 8. 6. v Bukovci. Zápisy 
z jednání jsou snahou pomoci úředníkům 
a vedení obvodu i města.

Obě tyto lokality jsou rozvojo-
vé části Plzně, probíhá zde i je 
připravována další výstavba, 
a to bytová i volnočasová pro 
celé město - tři cyklostezky, 
rozvoj Chlumu. Ovšem souvi-
sející infrastruktura pokulhává. 
Hrádeckým jsou desítky let sli-
bovány chodníky a oprava kul-
turního domu, uprostřed obce ale stále 
rostou bodláky. Přitom zde nedojde ani 
letos k nápravě. V Bukovci je napláno-
vána výstavba 160 domů i příliv turistů. 
Občané se obávají, aby nedošlo jako 
v Červeném Hrádku k masivnímu ná-
růstu dopravy, a chodci stále budou 

chodit po krajnici úplně stej-
ně jako v 80. letech. Zlepšení 
ale samo nepřijde a občanům 
pouze sliby nestačí.

Proto jsem rád, že 11. 6. na jed-
nání zastupitelstva vystoupili 
i další zástupci občanů se svými 
konkrétními problémy. Napří-

klad se obávají nové Dinosauří výrobny 
v jejich sousedství u Rokycanské ulice. 
Situaci popsal investor a architekt. Jsem 
rád, že jednání zastupitelstva takto po-
máhá v diskusi nad problémy občanů.

 

Autor: Tomáš Soukup, 
starosta MO Plzeň 4 za hnutí ANO

Okénko 
zastupitelů

Vážení sousedé,

rád bych se vyjádřil k proběhlé změně 
autobusového dopravce, kterou pro nás 
připravil Plzeňský kraj. Zpoždění, neob-
sloužené zastávky, neznalost trasy nebo 
neznalost tarifů. To jsou jen některé pro-
blémy, se kterými se na našem obvodě 
každodenně potýkají především obyvate-
lé Červeného Hrádku a Zábělé. Plzeňský 
kraj se bohužel rozhodl preferovat nového 

dopravce a upustit od fungu-
jícího modelu obsluhy Čer-

veného Hrádku, Zábělé 
a přilehlých obcí pomocí 
PMDP a.s. Dle mého názoru 

se jednalo o necitlivé rozhod-
nutí, které narušilo dlouhodobě 
budovanou spolehlivost veřejné 
dopravy. O to více mne mrzí, že se celé si-
tuaci dalo předcházet, pokud by se Plzeň-
ský kraj rozhodl pokračovat ve spolupráci 
s plzeňskou PMDP a.s.

Bezchybně začít naráz obsluhovat 235 li-
nek a zároveň každodenně zodpovídat za 
příjezdy cestujících do zaměstnání nebo 
do školy není jednoduchý úkol. Bohužel, 
v tomto případě organizační složka odpo-

vědná za přípravu změny dopravce  
selhala a následky nyní pociťuje-
me jako cestující. Při cestě do za-
městnání nebo do školy je nutné 
pro cestující zajistit spolehlivou 
veřejnou dopravu. To se bohužel 
v současnosti neděje. Právě pro-
to jsme se rozhodli v otevřeném 

dopise oslovit Plzeňský kraj a společnost 
POVED (Integrovaná doprava Plzeňského 
kraje), aby zřídily okamžitou nápravu to-
hoto stavu. Zároveň jsme připraveni jed-
nat s městem Plzní o možnostech úpravy 
linek MHD tak, aby se na linky do Červe-
ného Hrádku a Zábělé vrátilo co nejvíce 
autobusů PMDP a.s.

Evropský den sousedů 
v Červeném Hrádku

Evropský den sousedů proběhl na konci 
června v Červeném Hrádku. Místní park 
ožil společenskou akcí nebo společnou 
večeří, na které se podíleli místní občané. 
Těch na akci přišlo kolem osmdesáti. Zá-
zemí jim vytvořili místní dobrovolníci z TJ 

Sokol a ze sboru 
dobrovolných 

hasičů. Akci 
podpořil Měst-

ský obvod Pl-
zeň 4. Dík patří 

také J. Benediktovi 
za vyrobení opékacího kotle. K dobré 
náladě účastníků přispělo i hudební duo 
Dubnička a Lahoda.
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Téměř 1,6 milionu korun pro sport, kul-
turu a investice a necelých 500 tisíc na 
životní prostředí a pro sociální, školskou 
a zdravotní oblast rozdělí čtvrtý měst-
ský obvod. Finanční podporu, která se 
týká desítek spolků nebo organizací, již 
v červnu schválili zastupitelé.

Mezi podpořené spolky patří skauti, kon-
krétně Junák – český skaut, středisko Stře-
la Plzeň z.s. Skautská družina z Červeného 
Hrádku obdržela dotaci ve výši 35,4 tisí-
ce korun na pronájem zasedací místnosti, 
pořízení nábytku do klubovny, nákup knih 
nebo deskových her.

Doubravecká radnice rovněž podpořila 
sbory dobrovolných hasičů působících 
na území obvodu, Galerii Thambos, Tělo-
cvičnou jednotu Sokol Plzeň-Doubravka, 
Římskokatolickou farnost Plzeň-Lobzy ne-
bo Loutkové divadlo Špalíček.

Za finanční podpory se 8. srpna uskuteč-
ní také v pořadí už 18. ročník závodu Pil-
senman, který proběhne na louce u sv. 
Jiří. Akce je rozdělena do dvou hlavních 
závodů – triatlonu a kvadriatlonu. Veškeré 
informace o závodu zájemci naleznou na 
webu www.pilsenman.cz.

Dotace v sociální, školské a zdravotní ob-
lasti mimo jiné obdrží Domov – plzeňská 
hospicová péče, doubravecká organizace 

Seniorů ČR, Městská charita 
Plzeň, Salesiánské středis-

ko mládeže – dům dětí 
a mládeže Plzeň, Ledovec 
či Mezigenerační a dob-

rovolnické centrum TOTEM.

Desetitisíce korun obvod věnuje také do 
oblasti životního prostředí. Tělocvičná jed-
nota Plzeň – Doubravka získala dotaci 30 
tisíc korun na údržbu zeleně v areálu T. J. 
Sokol Plzeň, Svoboda zvířat Plzeň obdr-
ží stejnou částku na péči o kočky v nou-
zi a ještě o deset tisíc korun vyšší částku 
obdrží Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 
Letná na výsadbu stromů v areálu TJ So-
kol Plzeň Letná.

Obvod podpořil sportovce, umělce 
i další oblasti života na Doubravce

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Závod Pilsenman.

Vinotéka Doubravka byla otevřena začátkem roku 2010, a tak 
jsme letos oslavili již deset let s vámi.

V současné době nabízíme deset druhů kvalitních sudových 
vín, která vozíme od moravských rodinných vinařů a točíme 

je zásadně ze sudů.

Dále zde máme velkou nabídku moravských lahvových vín, 
která doplňují vína ze Španělska, Portugalska a Černé hory.

Velký výběr máme v originálních portských vínech a také 
v medovinách.

Již každoročně jsme jedním z největších prodejců čerstvého 
moravského burčáku, který pravidelně vozíme.

Masarykova 14, Plzeň–Doubravka
Tel.: +420 604 403 393, doubravka@winex.cz, www.winex.cz

Sportovní centrum Hrádek
Vaše místo pro aktivní trávení volného času – jsme v Plzni 

a zároveň v přírodě.
Squash - fitness - badminton - aerobní cvičení - beach 

volejbal - sauna - pohodové posezení na letní terase, či uvnitř 
v restauraci - firemní akce - turnaje - skvělá dostupnost (autem 

i na kole u cyklostezky) parkování přímo u objektu zdarma.

Červenohrádecká 396/9,
Plzeň – Červený Hrádek 31200

Recepce tel. 777 330 860

Čtyřka pomáhá
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Thambos vystavuje 
krajky i sochy ze železa

Netradiční výstava, která poodhaluje 
tvorbu paličkovaných a háčkovaných 
krajek na jedné straně, a unikátních 
soch ze železa na straně druhé, je od 
2. července až do 31. srpna k vidění 
v doubravecké Galerii Thambos.

Autorem figurálních soch ze starého že-
leza není nikdo jiný než známý plzeňský 
umělec Tomáš Kůs. Na zahradě galerie je 
k vidění hned několik jeho nových kous-
ků v životní velikosti. Umělec je vytváří 
a svařuje ze železného odpadu.

Společně s Kůsovými novými díly výsta-
va poodhaluje také profesionální užitou 
výtvarnou tvorbu paličkované a háčkova-
né krajky. Autorkou je Irena Nováková.

„Motivy výtvarných děl jsou inspirovány 
přírodou, a to hlavně rostlinnými motivy 
květin, stromů, zvířecími motivy motýlů, 
ptáků a fantazijními motivy například 

andílků,“ dodává Marie Vechová z Ga-
lerie Thambos.

Přijďte si zdarma a nezávazně
porovnat své ceny a podmínky

elektřiny a zemního plynu.

HLEDÁTE MOŽNOSTI, 
 jak ušetřit starosti, čas i peníze?  

Navštivte naši
novou pobočku
LICIT point

Tomáš Doubrava +420 608 950 608
tomas.doubrava@partnerecentre.cz

Masarykova 815/96,
Plzeň 4 - Doubravka

Čím víc nás je víc ušetřímetím,

Po, St, Čt 
08:00 – 17:00 hod.
nebo dle domluvy

AGENTURA 
Q MUSIC 
Jana KVÍDERY

Zajišťuje hudební produkce (plesy, 
taneční zábavy, firemní akce, koncerty 
i soukromé oslavy). Zprostředkovává 
taneční a dechové orchestry, rockové 
skupiny, country skupiny i tria, dua či 

jednotlivce z oblasti pop-music.

Na Františkově 20, 312 00 
PLZEŇ-ÚJEZD

Kontakt: 
Telefon: 602 959 069, 377 462 146 

E-mail: info@qmusic.cz 
Web: www.qmusic.cz

Tomáš Kůs na vernisáži výstavy. Zd
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Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Fotbalové memoriály 
na Doubravce

Dva memoriály spojené s fotbalem se 
uskutečnily v červnu na Doubravce. 
Zatímco Memoriál Petra Žitnika letos 
proběhl již podesáté, Memoriál Zdeňka 
Legáta si letos odbyl premiéru.

Turnaj věnovaný památce fotbalového 
hráče a kotelníka plzeňské fotbalové Vik-
torie se konal 6. června v areálu SK Rapid 
Plzeň. Vůdce příznivců FC Viktoria Plzeň 
tragicky zahynul v roce 2010. Hráči prvo-
ligové Plzně „Žita“ tehdy uctili minutou 
ticha před zápasem s Teplicemi.

Počasí turnaji naštěstí přálo a hráči před-
vedli pěkné výkony. Slavnostní výkop pro-

vedla opět jako 
každoročně 

rodina Žitni-
kova. V kate-
gorii mladší 

přípravky zvítězili 
hráči Viktorie Plzeň 

U8, kategorii starší přípravky ovládl tým 
fotbalistů z TJ Dobřany. Ceny vítězům 
předal Tomáš Soukup, starosta čtvrté-
ho plzeňského obvodu, který memori-
ál podpořil.

Vůbec poprvé se pak letos konal Me-
moriál Zdeňka Legáta, mj. dlouholeté-
ho předsedy Okresního fotbalového 
svazu Plzeň-město. Zdeněk Legát ze-
mřel 22. června loňského roku ve svých 
58 letech. V rámci memoriálu se utkalo 
celkem patnáct týmů. Akci v jejím závě-
ru završila pyroshow pro děti.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Nabídka zájezdů pro seniory s trvalým pobytem 
v Městském obvodu Plzeň 4, 2. pololetí r. 2020

Praha historická + návštěva Bílkovy vily

Termín zájezdu:  9. září 2020, odjezd v 7.30 hod., před budovou 
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň

cena: 236 Kč/osoba/ doprava + vstupné

Projížďka historickou tramvají z depa ve Střešovicích směr centrum, okolo 
významných památek, včetně odborného výkladu o historii a architektuře.
Bílkova vila – skvost pražské secese, prohlídka a krátká procházka v okolních 
sadech.

Prodej zájezdu od 12. srpna 2020, od 8.00 hod., ÚMO Plzeň 4, 
kancelář č. 26, 1. patro
Předpokládaný příjezd: 18.00 hod.

Zámek Červená Lhota + Lázně Bechyně

Termín zájezdu:  24. září 2020, odjezd v 6.30 hod., 
před budovou ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň

cena: 230 Kč/osoba/ doprava + vstupné

Prohlídka zámeckých interiérů zámku Červená Lhota, Lázně Bechyně – 
prohlídka historického centra s odborným výkladem.

Prodej zájezdu od 26. srpna 2020, od 8.00 hod., ÚMO Plzeň 4, 
kancelář č. 26, 1. patro
Předpokládaný příjezd: 19.00 hod.

Memoriál Zdeňka Legáta Zd
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Městský obvod Plzeň 4 vás zve na akci
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