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Jelítka, jitrnice, ovar či tlačenka. Nejen 
takové pochoutky mohli ochutnat ná-
vštěvníci, kteří dorazili v sobotu 1. února 
do Habrmannova parku na tradiční 
Doubraveckou zabijačku.

Zabijačkové hody ovládly Habrmannův 
park na Doubravce. Počasí přálo, a tak na 
populární akci dorazily davy lidí. Kromě 
nejrůznějších specialit v podobě jelit, ji-
trnic, ovaru nebo tlačenky si návštěvníci 
mohli užít bohatý doprovodný program 
s živou hudbou. „K vidění byly také ukázky 
řeznického řemesla, o které návštěvníci 
projevili velký zájem,“ upřesnila místosta-
rostka MO Plzeň 4 Lenka Kočová.

Doubravecká zabijačka byla první letošní 
velkou akcí, kterou obvod pro své oby-
vatele pořádal. „Samozřejmě na tuto akci 

Zabijačkové speciality 
provoněly Habrmannův park

Milí sousedé,

v novém čísle Doubraveckých listů na-

jdete článek, který Vám přiblíží jednání 

lednového zastupitelstva a jeho nejdů-

ležitější výstupy. Obdobné články jste již 
mohli číst v minulých číslech, jelikož zve-
řejňování podobných zpráv je jedním 

z kroků, kterým se snažíme zlepšit infor-
movanost občanů a transparentnost 

rozhodování na naší radnici. Někteří si 
všimli, že od minulého roku je možné najít 
usnesení rady a usnesení zastupitelstva 
na stránkách https://usneseni.plzen.eu/. 
Nově je pak možné najít na stránkách 
našeho obvodu zápis a zvukový záznam 
ze zastupitelstva.

Nedílnou součástí informovanosti a trans-
parentnosti je také setkávání.  Ať se již jedná 
o setkání neformální, nebo pracovní. Mezi 
ty pracovní bude patřit setkání, které se 
uskuteční ve čtvrtek 26. března od 17 hod. 
v hasičské zbrojnici v Červeném Hrádku. 
Dovolte mi prosím, abych všechny „Červe-
nohrádecké“ pozval. A co bude obsahem 
setkání? Poslední informace o připravované 
rekonstrukci Červenohrádecké ulice, in-
vestice na území Červeného Hrádku nebo 
představení pracovní skupiny, která by 
pro místní měla představovat platformu 
zlepšení komunikace s úřadem. Náš cíl 
je pořádat tato setkání ve všech částech 
našeho obvodu a mít možnost s Vámi dis-
kutovat a debatovat o věcech napřímo.

Mezi ryze neformální naopak bude patřit 
setkání na tradičním festivalu světla Blik 

Blik. Městský obvod Plzeň 4 je hlavním 
partnerem akce. Věřím, že čtrnáct instalací, 
které osvětlí Divadlo ALFA, řeku Úslavu, 
Lobezský park nebo Lobezské louky, za-
jistí magickou atmosféru. Jsem velmi rád, 
že se podařilo uspořádat festival Blik Blik 
právě na našem čtvrtém obvodě, a právě 
na místě architektonickými cenami ověn-
čeného Lobezského parku.

Na konci roku 2019 skončila první část 
našeho projektu participativního rozpočtu 
rozhodnetesami.cz. Celkem jsme od Vás 
dostali 49 projektů a nápadů, jak zlepšit 
život v našem obvodě. Namátkou bych 
jmenoval například doplnění odpočí-
vacích míst, vybudování grilovacích míst 
pro setkávání veřejnosti, pumptrackovou 
cyklistickou dráhu nebo také vytvoření 
příjemnějšího mikroklima pro cestující 
na konečné zastávky Zábělská prostřed-
nictvím zazelenění střechy. Nyní probíhá 
hodnocení projektů z pohledu jejich pro-
veditelnosti a od 1. 5. 2020 bude ote-
vřeno hlasování.

Všichni, kteří se na projektu podílíme, 
jsme byli pozitivně překvapeni a měli jsme 
upřímnou radost, že lidem není lhostejné, 
v jakém prostředí žijí, a já bych velice rád 
poděkoval všem, kteří se zapojili.

Váš Tomáš Soukup, starosta

Úvodník 
starosty
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budou navazovat další, na jaře se rozjedou 
koncerty, pak přijdou na řadu Doubra-

vecký gurmán nebo tradiční podzimní 
Doubravecké slavnosti vína,“ dodal sta-

rosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Autor: Redakce

Místostarosta Zdeněk Mádr se starostou Tomášem Soukupem (zleva) Zd
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Okénko 
zastupitelů

Vážení a milí sousedé,

musím přiznat, že při hledání nejvhodněj-
šího oslovení v mém dnešním příspěvku 
mi právě pojmenování sousedé přišlo jako 
to, které pocitově vnímám jako esenci 
poslání zastupitelů UMO4, a tou je pod-
pořit občanskou pospolitost výraznějším 
zapojením hlasů obyvatel Doubravky do 
společného rozhodování na našem do-
movském obvodě.

Městský obvod Plzeň 4 má 
dnes řádově 25 tisíc oby-

vatel a každý z nás den-
nodenně řeší své ra-

dosti i trable, které 
se prolínají s životem 

na Doubravce, a jsou 
proto i vděčným námětem 

sousedských setkání. Těší mě, 
že místní život lidem není lho-
stejný a prostřednictvím řešení 
jednotlivých témat se posiluje již zmíněná 
občanská pospolitost.

A je to tak dobře, těší mne osobně, že 
sousedské vztahy se začaly opět dostávat 
do roviny, jak je znám z vyprávění své ba-
bičky, která bydlela ve Skalní ulici a vždy 
ráda vzpomínala na doby, kdy v ulicích 
stávaly lavičky a na nich sedávali sousedé 

a probírali aktuální dění ve 
svém okolí. Život v obvodu se 
tím stal více osobním a přá-
telským a snáze se hledala 
shoda v aktuálních tématech. 
A já mám dnes obdobný pocit 
jako právě moje babička, lidé 
v obvodě spolu více komuni-
kují a snaží se nalézt shodu 
proto, abychom společnými 
silami prosadili věci dobré 

pro náš obvod.

Na závěr nám všem chci popřát, buďme si 
i nadále dobrými sousedy a aktivně spo-
lečně podporujme lepší život na Doubravce 
tím, že o něm budeme mluvit se svými 
sousedy, kterými jsme i my zastupitelé.

Autor: Ing., Martin Barták, MBA,
zastupitel za ANO

Vážení občané,

jak jsem psal v minulém příspěvku, čin-
nost opozičního zastupitele nevidím 
v negaci, ale v práci pro občany obvodu. 
Proto pro Vás mám snad zajímavé infor-
mace o své práci předsedy Kontrolního 
výboru. Musím říct, že jsem velmi rád, 
že se v jedné námi řešené problematice 
podařil velmi významný posun a to, že 
bylo Krajským úřadem zrušeno stávající 
rozhodnutí o umístění stavby „Středisko 
obchodu a služeb Kyšice“. Celá věc se 
tedy vrací k novému projednání. Další 
problematika, kterou se Kontrolní výbor 
i já osobně zabýváme, je Hrádecký potok. 

Zde proběhla schůzka s od-
borníky a zaměstnanci po-
vodí Vltavy – ukázalo se, že 
problémem není jen vydat-
nost toku a nepovolený odběr 
vody, ale i kvalita vody. Tento 
potok napájí nejen červeno-
hrádeckou, ale i třeba újez-
deckou požární nádrž, a je 
významným vodním prvkem 
i z hlediska životního prostředí. 
Potvrdilo se, že podezření některých členů 
Kontrolního výboru ohledně nepovole-
ného vypouštění splašků se zřejmě za-
kládá na pravdě. Testy kvality vody před 
zatrubněním (kde prakticky s jednou vý-

jimkou odpovídají normě) a za 
zatrubněním (kde nevyhovují) 
jsou toho důkazem. Navíc se 
ukázalo, že i tvrzení, „že od-
padní vody z připravovaných 
„hal v Kyšicích“ by prý měly po-
toku pomoci “, není tak úplně 
v souladu se skutečností. Pro-
blematice se budeme nadále 
věnovat a sám za sebe si do-
vedu představit nejen řešení 

nelegálních odpadních vod, ale i částečné 
otevření dnes zatrubněného toku – potok 
přece jen vypadá lépe než kanál.

Autor: Bc. Michal Chalupný, 
předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4, ČSSD
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Představitelé obvodní radnice se setkají 
s obyvateli Červeného Hrádku, kde budou 
odpovídat na dotazy a debatovat o aktu-
álních tématech a připravovaných pro-
jektech této části obvodu. Setkání se usku-

teční ve čtvrtek 26. března od 17 hod. 

v hasičské zbrojnici Červený Hrádek.

K jednání budou přizváni zástupci Správy 

a údržby silnic Plzeňského kraje, Odboru 

investic města Plzně a Správy veřejného 
statku města Plzně. Mezi hlavní témata 

setkání patří zahájení rekonstrukce 
Červenohrádecké ulice, oprava ví-

ceúčelové nádrže a sportoviště 
nebo připravovaná revitalizace pro-

stranství pod terasovými byty. V druhé 
části besedy bude prostor pro diskuzi, 
dotazy a případné náměty na zlepšení ze 
strany místních obyvatel. Vedení obvodu 
rovněž přiblíží ideu právě vznikající pra-
covní skupiny, která bude podněty Čer-
venohrádeckých dále rozvíjet.

Setkání s občany Červeného 
Hrádku se uskuteční v březnu

Autor: Bc. Lenka Kočová, 
místostarostka MO Plzeň 4

Louka v Červeném Hrádku se v do-
hledné době může proměnit v park se 
sportovním hřištěm, lavičkami, stromy, 
lučním kvítím nebo otevřeným korytem 
Hrádeckého potoka. Přeměnou území 
se bude zabývat i nově vznikající Pra-
covní skupina pro Červený Hrádek, 
která má přispět k intenzivnějšímu 
rozvoji této lokality.

„V současnosti o záměru jednáme se 
Správou veřejného statku města Plzně, 
která pozemek spravuje. Byli bychom 
rádi, kdyby prostor, který dnes leží ladem, 
sloužil občanům k rekreaci a sportovnímu 
vyžití,“ říká místostarostka Městského 
obvodu Plzeň 4 Lenka Kočová.

Prostranství o výměře více než 10 tisíc 
m2 se nachází mezi končící zástavbou 
terasových domů v lokalitě Stráň a Čer-
venohrádeckou ulicí. První požadavek 
o možném budoucím využití území vznesl 
městský obvod směrem ke kompetentním 
orgánům města Plzně loni v květnu. Kromě 
sadových úprav nebo výstavby hřiště by 

v místě mohla vzniknout také cesta, která 
propojí stávající zástavbu s přilehlou za-
stávkou pro městskou hromadnou dopravu.

Pod loukou dnes vede zatrubněný Hrá-
decký potok, o jehož otevření nyní Správa 
veřejného statku společně s městským 
obvodem uvažují. Zda k tomu nakonec 
dojde, by mělo být jasné letos na jaře, 
kdy bude dokončena odtoková koncepce 
pro město Plzeň.

Rozhodnout mohou obyvatelé

Proměna území by měla být i jedním 
z témat nově vznikající Pracovní skupiny 
pro Červený Hrádek, pomocí které chce 
Městský obvod Plzeň 4 zintenzivnit rozvoj 
jedné ze svých okrajových částí. Ze stejných 
důvodů vznikla také Pracovní skupina pro 
Bukovec a Zábělou.

„Obyvatelé Červeného Hrádku, Bukovce 
a Zábělé mají jedinečnou možnost při-
hlásit se do pracovní skupiny, a ovlivnit 
tak podobu městské části, ve které žijí. 

Každý, kdo má o spolupráci zájem, se nyní 
může obrátit na vedení obvodu. Přihlášky 
do pracovní skupiny přijímáme do konce 
února,“ dodává místostarostka Kočová.

Vedení obvodu zavítá mezi občany

Vedení městského obvodu chce navíc 
občanům nabídnout spolupráci i formou 
pravidelných veřejných setkání. V rámci 
nich budou lidé detailně informováni 
o novinkách a plánech v jednotlivých 
lokalitách. Rovněž budou moci směrem 
k obvodu vznášet nové podněty.

První z takových setkání se uskuteční ve 
čtvrtek 26. března v červenohrádecké ha-
sičské zbrojnici. „Naším cílem je zlepšit 
komunikaci mezi úřadem a občany. Díky 
pracovním skupinám a pravidelným setká-
váním budeme moci s občany diskutovat 
a debatovat o věcech napřímo,“ dodává 
starosta čtvrtého plzeňského obvodu 
Tomáš Soukup.

V Červeném Hrádku může 
vzniknout nový park s hřištěm

Autor: Mgr. Jan Švábek, 
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Lokalita v Červeném Hrádku, kde může vzniknout 
nový park určený k rekreaci i sportovnímu vyžití
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První setkání zastupitelů v letošním roce 
proběhlo 23. ledna. Hned na úvod byli 
pozváni zástupci Vodárny Plzeň a. s., aby 
vysvětlili situaci ohledně zasílání nových 
smluv, které se týkají zhruba 44 tisíc občanů 
celé Plzně. Důvodem aktualizace smluv je 
novela zákona platná od 1. ledna 2014, 
která rozšiřuje povinné obsahové nále-
žitosti smlouvy a která současně ukládá 
povinnost provozovateli tyto nové náleži-
tosti zapracovat nejen do nových, ale i do 
již uzavřených smluv. Na základě podnětů 
obyvatel z Újezdu bylo zasílání nových 
smluv s průvodním dopisem o dodávce 
pitné vody a odvádění odpadních vod po-
zastaveno. Občané si stěžovali především 
na obsahové nejasnosti v dokumentech. 
Vodárna Plzeň vzniklou situaci nadále řeší 

s tím, že veškeré smlouvy musí být aktu-
alizovány do konce roku 2023.

Dalšími hosty byli zpracovatel Územní 
studie „Plzeň, Hřbitovní – zóna Roky-
canská“ ze společnosti SUNCAD s.r.o. 
a zástupkyně Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzeň. Zastupitelé se zabývali nejen 
územní studií, ale i možnou budoucí po-
dobou lokality „Hřbitovní“.

Zpracovatel na zastupitelstvu představil 
návrh studie i se zapracovanými připo-
mínkami. I přesto, že jich zapracoval značnou 
část, drtivou většinu zastupitelů nepře-
svědčil. Proti návrhu nakonec hlasovalo 
22 z celkem 25 zastupitelů. Nesouhlas 
se studií nepodpořili jen dva zastupitelé 

z České pirátské strany a jeden zastupitel 
za TOP 09. Zastupitelstvo zároveň téměř 
jednomyslně poukázalo na nevhodnost 
zastavovat tak velké a významné území 
z hlediska krajiny výrobními a sklado-
vacími halami. S ohledem na ochranu 
přírody a rekreační potenciál daného 
území proto doporučilo Radě Městského 
obvodu Plzeň 4 iniciovat změnu Územního 
plánu města Plzně.

Plán investic Městského obvodu Plzeň 4 
pro rok 2020 s rozpočtem 3,904 tis. Kč 
byl schválen bez připomínek.

Opoziční zastupitelé České pirátské strany 
předložili své návrhy usnesení. Materiály 
ovšem nebyly v předstihu projednány 
a odborně posouzeny v příslušných ko-
misích tak, aby o nich mohlo být kompe-
tentně rozhodnuto. Zastupitelům Pirátů 
bylo doporučeno příště postupovat stan-
dardní cestou. Příští zasedání zastupitelstva 
Městského obvodu Plzeň 4 se bude konat 
2. 4. 2020 ve velké zasedací místnosti.

Ze zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Autor: Redakce

Celkem sedm bytových domů s kapa-
citou 154 bytových jednotek a rodinné 
i řadové domy vyrostou na okraji pří-
městské části Plzeň-Újezd. Investor, 
kterým je společnost IKO stavby s.r.o., 
v lokalitě vybuduje i potřebnou do-
pravní a technickou infrastrukturu. 
Díky tomu bude v Újezdu moci vznik-

nout nová mateřská školka nebo třeba 
bydlení pro seniory.

Území určené k výstavbě přiléhá na se-
verní straně k Hrádecké ulici a na západě 
navazuje na stávající zástavbu Újezdu. 
Z východu je ohraničené nezpevněnou 
cestou, která propojuje území od křižo-

vatky ulic Staroveská a Hrádecká dále k Ro-
kycanské ulici. Z jihu je pak území ohra-
ničené a uzavřené stávajícím potokem.

„Snažili jsme se navrhnout čitelné a dobře 
prostupné území pro bydlení. V tom nám 
pomáhá jednotící osa – pěší komunikace 
v původní historické stopě cesty od kři-

V Plzni-Újezdu 
vyroste nová čtvrť
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Změna svozových 
dnů

žovatky Hrádecké a Staroveské ulice 
směrem k Rokycanské. Na této ose jsou 
umístěny funkce služeb, veřejné prostory 
a dále místa pro výstavbu mateřské školy 
a popřípadě seniorského bydlení,“ říká 
Ondřej Janout, jeden z jednatelů společ-
nosti projectstudio8 s.r.o., která zpraco-
vala projektovou dokumentaci.

Zastoupení celého spektra typů bydlení 
je podle Janouta důležité pro členitost 
a rozmanitost objektů a zamezení jed-
nolité výstavby na velké ploše území. 
„Kapacitnější výstavba kolem nového 
lokálního centra, náměstí u Hrádecké 
ulice, umožňuje navrhnout v Újezdě tak 

potřebnou občanskou vybavenost, tedy 
malé obchody, ordinace či kanceláře,“ 
uvádí Janout.

Součástí výstavby nové obytné lokality je 
i vybudování kompletní dopravní a tech-
nické infrastruktury, a to včetně parkova-
cích ploch, chodníků, terénních a sado-
vých úprav, rozvodů, přeložek nebo dvou 
trafostanic. Komunikace a technická infra-
struktura budou po dobudování předány 
do majetku města Plzně nebo správcům 
jednotlivých sítí.

„Velký důraz je kladen na prostupnost 
území, tedy i na možnost odejít nejkratší 

cestou do zeleně po obvodu území. Celé 
území i jeho vývoj jsme navrhovali s velkým 
respektem k místu a s přáním, aby se toto 
bydlení stalo místem, kde chtějí lidé a je-
jich rodiny žít a stát se součástí Újezdu,“ 
dodává Janout.

Stavba prvních domů odstartuje letos na 
jaře. První etapa, v rámci které vzniknou 
nejen bytové, ale i rodinné a řadové 
domy, bude dokončena během roku 
2025. Naváže na ni druhá etapa, která 
je navržena v prostoru od pěší cesty ke 
konci stávající zástavby Újezdu směrem 
k Červenému Hrádku.

Autor: Mgr. Jan Švábek,
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Čistá Plzeň informuje, že s ohledem 
na zavedení nových svozových tras 
může dojít ke změně svozových dnů. 
Městská společnost navíc oznámila, 
že nově přibude sobotní svoz separo-
vaného odpadu. Díky tomu dojde ke 
snížení počtu svozových vozidel v uli-

cích města během pracov-
ních dnů.

Společnost Čistá 
Plzeň již pátým 

rokem zajišťuje svoz 
komunálního odpadu na 

území města Plzně. V prů-
běhu těchto let došlo k velkým 

změnám v počtu svážených nádob i frek-
venci jejich svozu, což ovlivnilo efektivitu 
svozu a tím i náklady naší společnosti. 
Dalším faktorem je povinnost uklízet ná-
doby z veřejného prostoru mimo svozové 
dny. To vedlo v dotčených oblastech ke 
změnám struktury nádob spočívající ze-

jména ve zmenšení objemu nádob a zvý-
šení počtu a frekvence svozu. Vzhledem 
k budoucímu rozšiřování dotčených ob-
lastí bude tento trend i nadále pokračovat. 
Z těchto důvodů přistupujeme k plošné 
korekci plánu svozu, včetně změny svo-
zového dne pro velkou část města. Tato 
změna se bude týkat jak svozu směsného 
komunálního odpadu, tak i svozu všech 
separovaných složek odpadu. Změnou, 
kterou občané určitě uvítají, je rozšíření 
o sobotní svoz separovaného odpadu. 
Tím tak dojde ke snížení počtu svozo-
vých vozidel v ulicích města během pra-
covních dnů.
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Autor: Čistá Plzeň, s. r. o. + redakce

Poprvé kompletně v městské zeleni se 
uskuteční populární festival světla BLIK 
BLIK. Organizátoři pro rok 2020 zvolili 
jako lokaci oceňovaný Lobezský park 
a jeho okolí. Festival, který letos připadá 
na 27. a 28. března, představí celkem 
14 instalací od tuzemských i zahranič-
ních umělců a uměleckých projektů.

„Uspořádat festival světla v parku je pro 
nás organizátory výzva. Současně si ale 
od nové lokace slibujeme, že zmizí fronty 
před vstupem u jednotlivých instalací. 
Právě to totiž trápilo návštěvníky při loň-
ském, rekordním ročníku, na který dorazilo 
50 000 lidí. V roce 2020 budou všechny 
placené instalace na jednom místě se 
společným vstupem,“ uvedla manažerka 
akce Petra Krákorová. Neplacené instalace 
se podle ní objeví volně podél nově na-
plánované trasy.

Celkem 14 světelných instalací povede 
od Divadla ALFA, podél řeky Úslavy, přes 
Lobezský park až k Rolnickému náměstí – 

a také v opačném směru. Centrum festi-
valu bude právě v Lobezském parku. Ten 
prošel v roce 2018 celkovou obnovou 
podle projektu Tomáše Rákose a v loň-
ském roce obdržel titul Asociace pro ur-
banismus a územní plánování v soutěži 
Stavba roku 2019.

Návštěvníci se mohou těšit například na 
instalaci Analemma japonského umělce 
Yasuhiro Chida. Jedná se o hustou síť ten-
kých nití natažených mezi stromy, která se 
tvoří zhruba 10 dní. Síť pak nese světlo 
a vytváří dojem hvězdného reje.

Festival BLIK BLIK 
ozáří Lobezský park

Autor: Redakce

Návštěvníci festivalu se mohou těšit na světelné instalace 
ušité přímo na míru Lobezskému parku. Ilustrační foto.

Jednou z instalací bude i interaktivní hra, kdy budou děti 
smrští míčků zachraňovat planetu. Ilustrační foto. Zd

ro
j: 

M
ic

ha
l P

o
us

tk
a

Zd
ro

j: 
M

ic
ha

l P
o

us
tk

a

Z výše uvedených důvodů Čistá Plzeň informuje, že od 17. 2. 2020 dojde k zavedení nových svozových tras a tím může 
dojít ke změně svozového dne.

Občané budou informováni těmito způsoby:

•  Informace bude zaslána na registrované emailové adresy 
plátců poplatku za komunální odpad.

•  Čistá Plzeň bude zasílat informace na registrované emailové 
adresy svým zákazníkům.

• Informace přinesou reportáže televize ZAK TV.

Kde se mohou občané informovat:

•  Informace o svozových dnech je možné zjistit od 10. 2. 2020 
na webových stránkách http://cistaplzen.cz/, kde bude umís-
těna aplikace, ve které po zadání adresy nemovitosti zákaz-
níci zjistí aktuální svozový den.

•  Zavolat na zákaznické centrum Čisté Plzně na telefonní číslo: 
800 44 11 11.
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Ve dnech 18. a 19. ledna 2020 se na 
Armádním střeleckém stadionu Plzeň
-Lobzy uskutečnil 1. ročník střelec-
kého závodu ze vzduchových zbraní 
SCOPI CUP.

Závod byl organizován manželi Skopovými 
pod záštitou klubu SSKP Rapid Plzeň. Celá 
akce měla nejen sportovní, ale i charita-
tivní rozměr. Soutěží byla finančně pod-
pořena nezisková organizace Sdružení Ty 
a Já, z.s., která se věnuje mladým lidem 
s hendikepem. Tato organizace vyrobila 
pro vítěze krásné originální medaile, další 
věcné ceny zajistili sponzoři. Všem patří 
velké poděkování, především pak Měst-
skému obvodu Plzeň 4 za hodnotné pou-

kázky pro vítěze v dorosteneckých a seni-
orských kategoriích, dále pivovaru Gam-
brinus a kosmetické firmě TianDe. Účast 
závodníků na tomto sportovním klání 
byla velká a ohlasy kladné, proto se bude 
organizační tým snažit uskutečnit závod 
i v dalších letech.

SSKP Rapid Plzeň se aktivně věnuje mlá-
deži a zajišťuje pravidelné střelecké tré-
ninky pod vedením zkušených trenérů. 
Případní zájemci se mohou obrátit na p. 
Skopového, e-mail skopovy@scopishoo-
ting.com.

Střelecký závod 
SCOPI CUP 2020

Autor: Lenka Skopová

Třída Berušek a Žabiček se v lednu 
proměnila v Malou technickou univer-
zitu. Navštívila nás paní lektorka s kufrem 
plným kostek lega a s různými staveb-
ními plány silnic a měst. Děti podle plánů 
stavěly části silnic a z lega pak vytvářely 
různé budovy včetně nemocnice, školky, 
kina, divadla nebo nádraží. Seznámily se 
i s plánováním a zakreslováním stavby do 
plánu. Polytechnické vzdělávání děti moc 
bavilo. Hravou formou se tak seznámily 
s mnohými novými a zajímavými poznatky. 
Možná, že tyto zkušenosti využijí někdy 
v budoucnosti jako opravdoví architekti 

či stavitelé. Cílem projektu je v dětech na 
základě přirozené hravosti vzbudit zájem 
o technické obory. Věřím, že se to podařilo.Malá technická univerzita 

v 57. MŠ Dalmatince Autor: Bc. Karla Bulínová, 
zástupkyně ředitelky 57. mateřské školy
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SK Plzeň Bukovec odhlásil v loňské se-
zóně družstvo mužů z účasti v I. A třídě 
Plzeňského krajského fotbalového svazu 
a ani v nynějším soutěžním ročníku žádné 
družstvo nepřihlásil. Členové tak budou 
muset na členské schůzi rozhodnout 
nejen o hospodaření a změně stanov, ale 
i o budoucnosti soutěžního sportu, tedy 
především fotbalu v Bukovci. Sejdou se 
ve středu 26. února od 19 hodin v sídle 
spolku. Pro případ, že by zasedání členské 
schůze nebylo usnášeníschopné, bude se 
náhradní zasedání členské schůze konat 
ve středu 1. dubna opět v sídle spolku.

Bukovečtí sportovci budou 
jednat o budoucnosti

V lednu 2019 vznikla v Červeném 
Hrádku družina skautů, kteří mají za 
sebou rok činnosti. Zeptali jsme se na 
podrobnosti jejich vedoucího Davida 
Koury – Dodýše.

Jak jste přišel na myšlenku založit v Čer-
veném Hrádku skautský oddíl?

Když jsme se s rodinou přestěhovali do 
Hrádku, mrzelo mě, že zde není téměř 
žádné vyžití pro děti a za všemi kroužky 
se musí jezdit do Doubravky. Protože 
jsem od dětství členem skautské organi-
zace, napadlo mě, že bych zde mohl za-
ložit skautský oddíl. Dětí je tu dost, začal 
jsem proto shánět vhodnou klubovnu. 
Nakonec jsme činnost zahájili v prona-
jatých prostorách v zasedací místnosti 
hasičárny s tím, že vlastní klubovnu zís-
káme později.

Kolik vás je a jak často se scházíte?

Začínali jsme se čtyřmi dětmi, do prázdnin 
nás bylo již devět a nyní máme 11 členů 
plus 3 vedoucí. Scházíme se každé pon-
dělí na dvě hodiny. Když je hezky, jsme 
venku na hřišti, v lese nebo na koupališti, 
kde hrajeme hry a učíme se poznávat pří-
rodu. Jinak jsme v klubovně, kde procvi-
čujeme zdravovědu, luštíme šifry nebo 

vážeme uzly. Hrajeme spoustu her a na 
závěr každé schůzky si přečteme kapitolu 
z dobrodružné knížky.

Máte i nějakou další činnost?

Ke skautingu samozřejmě patří i výpravy 
a letní tábor. Tyto akce podnikáme spo-
lečně s oddílem Zelená střela, jehož jsme 
součástí. Během roku uskutečníme ob-

vykle 7–8 víkendových výprav, účastníme 
se skautských závodů a celoroční činnost 
je završena 16denním stanovým táborem.

Co plánujete do budoucna?

Díky ochotě vedení ÚMO Plzeň 4 jsme 
získali do dlouhodobé výpůjčky domeček 
u parku, který bychom chtěli během le-
tošního roku opravit. Děti už se na vlastní 
klubovnu moc těší. Od listopadu jsme 
podnikli několik brigád, při nichž jsme 
škrabali omítky, odstranili staré obklady 
a vyklidili sklep. Do prací se zapojují i ro-
diče členů, což nás velmi těší. Až budeme 
v nové klubovně, plánujeme další rozšíření 
členské základny, protože dětí se zájmem 
o skauting je naštěstí stále dost.

Skauti v Červeném Hrádku 
slavili 1. rok činnosti

Autor: Redakce

Autor: Mgr. Jan Lego Ph.D.

Zd
ro

j: 
Sk

au
ti 

Č
er

ve
ný

 H
rá

d
ek



10

BREZEN ‘20

partneři: mediální 
partneři:

hlavní
partneři:

60% černá

100% černá

Pantone 376 C
C=59 M=0 Y=100 K=0
R=122 G=184 B=0
HTML= 7AB800

POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
Dana Kubíčková, tel.: 606 280 010, danuskapluto@seznam.cz, www.divadlo-pluto.cz
RESERVACE, PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Barbora Burianová, tel.: 721 984 252, divadlopluto@seznam.cz
JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - Út a Čt 15-19 hod., tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 277 012 677, www.plzenskavstupenka.cz

VSTUPENKY

Pluto slaví svátek MDŽ i Mezinárodní den učitelů. 
V březnu i dubnu je obdaruje slevou 50 Kč.

P ř e d s t a v e n í  o z n a č e n á    j s o u  v h o d n á  p r o  d ě t i  o d  c c a  8  l e t .

Středa
11 / 3
19.00

Středa
18 / 3
19.00

Středa
25 / 3
19.00

Středa
4 / 3
19.00

Neděle
8 / 3
14.00

Neděle
15 / 3
14.00

Neděle
22 / 3
14.00

Neděle
29 / 3
14.00

Neděle
1 / 3
14.00

Pondělí
9 / 3
19.00

Pondělí
16 / 3
19.00

Pondělí
23 / 3
19.00

Pondělí
30 / 3
19.00

Pondělí
2 / 3
19.00

Mimořádné představení k MDŽ - Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Operetní revue na oslavu Johanna Strausse

PLETKY STRAUSSOVY OPERETKY

ŠÍLENÝ PRACHY
komedie R. Cooneyho

Nejslavnější šlágry kabaretů

LETEM SVĚTEM S KABARETEM

HAŠLERKYJÁDY
aneb Hašler v kabaretu

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

ŠVEJKYJÁDY
aneb Poslušně hlásím

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

VRAŽDY A NĚŽNOSTI
aneb Antonín Procházka podruhé

SLAMĚNÝ KLOBOUK
Horníčkův přepis Labichovy komedie

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Každý má svého Leona

Švejkyjády

Splašené nůžky

Vraždy a něžnosti

My Fair Lady

Slaměný klobouk

Divadlo PLUTO nově uvádí slavný 
americký muzikál z Broadwaye „Každý 
má svého Leona“.

Hudební komedie (v originále They’re 
Playing Our Song) pochází z pera drama-
tika Neila Simona. Předlohou libreta byl 
skutečný příběh dvou dodnes žijících 
známých osobností amerického show-
businessu, a to hudebního skladatele 
Marvina Hamlishe a textařky Carol B. 
Sagerové, kteří patří mezi blízké přátele 
Neila Simona.

V hlavních rolích Sonii Walskové a Gernona 
Wersche se diváci mohou těšit na Kamilu 
Kikinčukovou a Radka Zimu. Vnitřní hlasy 
Sonii hrají mladé herečky Divadla PLUTO 
Markéta Kubištová a Kateřina Tafatová. 
Novými tvářemi Divadla PLUTO jsou herci 
Jan Urban a Petr Kutheil, kteří ztvárňují role 
vnitřních hlasů Vernona Gershe.

Vynikající muzikálová komedie se odehrává 
v New Yorku a v Los Angeles, v prostředí 
tvůrců hudebních hitů. Mladá začínající 
textařka Sonia Walsková navštíví popu-
lárního skladatele Vernona Gersche. Ten 
rozpozná její talent a nabídne jí spolupráci.

Příběh o svérázné dvojici sleduje s vtipnou 
nadsázkou vznik úspěšného autorského 
vztahu a jeho přerod do vztahu milost-
ného. Láska Sonii a Vernona, která se 
objevuje nejen v jejich soukromém životě, 
ale i v mnoha jejich písních, se však brzo 
začne komplikovat. Problémem je nejen 
Sonina chronická nedochvilnost, ale i její 
ustavičné blouznění o jakémsi Leonovi. 
Jakkoliv se pracovní vztah ukazuje jako 
harmonický, vztah partnerský prodělává 
značnou krizi a končí rozchodem.

Když se Sonia a Vernon setkají o několik 
měsíců později, mají pocit, jako by se 

viděli poprvé! Proto musí zvolit, čemu 
dát přednost - kariéře před láskou, nebo 
naopak? Na překvapivé rozhodnutí hlav-
ních představitelů se můžete těšit v našem 
divadelním představení. Muzikál They‘re 
Playing our Song měl světovou premiéru 
na Broadwayi roce 1979.

Muzikál byl velmi náročný na přípravu a je 
plný hudebních a tanečních čísel. Věříme, 
že tímto počinem přinese Divadlo PLUTO 
divákům opět mimořádný kulturní zážitek.

PLUTO uvádí slavný 
muzikál z Broadwaye

Autor: Barbora Burianová, 
vedoucí marketingu divadla Pluto
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Hudební anketa Žebřík do Plzně opět 
přiveze to nejlepší ze současné české 
pop music. Osmadvacátý ročník oblí-
bené hudební akce rozezní v pátek 
23. března areál DEPO2015. Slavnostním 
večerem návštěvníky provedou herci 
Marek Taclík a Iva Pazderková.

Největší šanci na zisk sošky z dílny reno-
movaného sochaře Václava Česáka má 
letos zpěvák Tomáš Klus, který v lednovém 
hlasování fanoušků získal nominace ve 
třech kategoriích.

„Tři želízka v ohni mají také Mydy Rabycad, 
pokud počítáme i Žofii Dařbujánovou 
figurující mezi nominovanými zpěvač-
kami. Po dvou nominacích mají Dymytry, 
Mirai, Mňága a Žďorp, Monkey Business, 
Vojtěch Dyk a Vypsaná fixa,“ říká ředitel 
cen Žebřík Jarda Hudec.

Jednu nominaci mají Prago Union, Marpo, 
Gaia Mesiah, Voxel, Anna Julie Slováč-
ková, Giudi, Honza Křížek, Marek Ztra-
cený, Vladimír Mišík, Aneta Langerová, 
Anna K., Barbora Poláková a Ewa Farna. 
Mezi kandidáty na největší objev uplynu-
lého roku pak figurují Berenika Kohoutová, 
Michal Horák, Nelly a skupiny Jamaron 
a Walkmanz.

„Jsme rádi, že se mezi očekávaná a zave-
dená jména vklínilo i několik nových 
a neokoukaných interpretů a kapel. Díky 
této rozmanité sestavě bude hlasování 
v nominacích o to napínavější,“ dodává 
k proběhlému prvnímu kolu ankety Jarda 
Hudec.

Definitivní vítěze mohou fanoušci vybírat 
během února na webu: 
www.anketazebrik.cz.

Během slavnostního večera v Plzni zahrají 
Monkey Business, Mňága a Žďorp, John 
Wolfhooker, Michal Prokop s Framus Five, 
Marpo & TroubleGang a další. Chybět 
nebude ani DJ stage nebo pověstná after 
party s hvězdami Žebříku, která potrvá až 
do ranních hodin. Cena vstupenky v před-
prodeji je 490 korun, za VIP vstupenku 
zájemci zaplatí 990 korun.

Hudební ceny Žebřík 
rozezní areál DEPO2015

Autor: Mgr. Jan Švábek,
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

13. BŘEZNA 2020
DEPO2015 Plzeň

www.anketazebrik.cz

JOHN WOLFHOOKERMICHAL PROKOP

MŇÁGA A ŽĎORPMONKEY BUSINESS

DJ STAGEMARPO x TROUBLEGANG

MAREK TACLÍK IVA PAZDERKOVÁ

Soutěžte s Doubraveckými listy 
a vyhrajte vstupenku na Žebřík. Ze 
správných odpovědí budou vybráni 
tři výherci.

Stačí správně zodpovědět následující 
otázku a do 29. února zaslat správnou 
odpověď na email report@ireport.cz. 
Do předmětu emailu uveďte Soutež 
s Doubraveckými listy. Pokud nevíte, 
napovíme Vám, že se správné odpovědi 
dopátráte na oficiálním webu Žebříku.

Otázka: Kdo v loňském ročníku Žebříku 
zvítězil v kategorii Zpěvačka roku?



*Změna programu vyhrazena!
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Plán akcí 
na 1. pololetí roku 2020

DĚTI – v Doubraveckém klubu - soboty

11. 1. 15.00 Pohádka: Hračky na cestách

8. 2. 15.00 Pohádka: Jak princezna 
chtěla čarovat

22. 2. 16.00 Karneval: Popletené 
čarohrátky

14. 3. 15.00 Pohádka: Kominíček a štěstí

4. 4. 14.00 - 17.00 Velikonoční zdobení

16. 5. 15.00 Pohádka: Jak klaunka Pepina 
k cirkusu přišla

SENIOŘI – v Doubraveckém klubu - čtvrtky

23. 1. 15.00 Švejk band M. B. Karpíška

6. 2. 15.00 Pověsti české – Eva Hrušková 
a Zdeněk Rohlíček

20. 2. 15.00 Staropražští pardálové

5. 3. 15.00 … A to je vono! - Josef Pospíšil

19. 3. 15.00 Petra Černocká a Jiří Pracný

2. 4. 15.00 Elvis Presley revival – Vladimír 
Lichnovský

16. 4. 15.00 Písničky trampských osad a country 
bálů–Trio Niagara Pavla Skalického

30. 4. 15.00 Ta naše písnička česká

14. 5. 15.00 Střípky života – talkshow Jany 
Rychterové a Hany Švejnohové

Dovolujeme si Vás pozvat na 
setkání vedení Městského 
obvodu Plzeň 4 s občany 
Červeného Hrádku

KDY: 26. března 2020 v 17 hod.
KDE:  hasičská zbrojnice 

Červený Hrádek, 
Červenohrádecká 48

Témata:
-  zahájení rekonstrukce 

Červenohrádecké ulice
-  oprava víceúčelové nádrže 

a hřiště
- nově připravované projekty
- diskuze, dotazy

Těšíme se na setkání s Vámi!
Vedení MO Plzeň 4

Pozvánka
na setkání s občany
Červeného Hrádku


