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Aktuality 
ze Čtyřky

Začaly práce na Červenohrádecké

Prořezáním náletových dřevin odstartovaly 
práce na rekonstrukci vozovky v Červeno-
hrádecké ulici v Plzni. Plzeňský kraj počítá 
s tím, že stavba by mohla být zahájena již 
letos na jaře. „Moji kolegové spolu se zá-
stupci města Plzně, které je druhým inves-
torem, dolaďují zadávací podmínky pro vy-
psání soutěže na zhotovitele stavby,“ uvedl 
pro Český rozhlas technický ředitel Správy 
a údržby silnic Plzeňského kraje Martin Vít. 
Díky rekonstrukci podél vozovky vznikne 
nová stezka pro pěší a cyklisty, která zde 

chybí. Hotovo má být do dvou let. O stav-
bě budeme občany průběžně informovat.

Požár skladu uzavřel 
Rokycanskou ulici

Dvacetimilionovou škodu napáchal roz-
sáhlý požár, který vypukl 31. prosince ve 
skladu potravin v bezprostřední blízkosti 
Rokycanské ulice. Požár byl ohlášen kolem 
14 hodin, plameny se podařilo zasahujícím 
hasičům zlikvidovat v 18 hodin. Z důvodu 
zásahu bylo nutné uzavřít dopravu v obou 
jízdních pruzích z centra města směrem 
k nákupnímu centru Rokycanská. Během 
události nebyl nikdo zraněn, příčina požáru 
je v šetření. Na místě zasahovaly jednotky 
dobrovolných hasičů ze čtvrtého obvodu 
včetně Jednotky Sboru dobrovolných ha-
sičů Plzeň-Újezd.

Alej u Úslavy patří mezi 
nejkrásnější

Převážně javorové stromořadí podél řeky 
Úslavy nedaleko Lobezského parku letos 
patřilo mezi aleje, které se utkaly v soutěži 
Alej roku. Alej na Čtyřce se s celkem 104 
hlasy umístila na třetím místě v Plzeňském 

kraji a na 22. místě v rámci České repub-
liky. Vítězem letošního ročníku soutěže 
se stala Klokotská alej na Táborsku, které 
hlasující udělili celkem 999 hlasů. Kraj-
ským vítězem se stala jasanová alej mezi 
Hlavonicemi a Přestanicemi na Klatovsku, 
která získala 161 hlasů.

Thambos zve na výstavu

Prodejní výstavu přichystala galerie Tham-
bos na Doubravce. Tentokrát bude v galerii 
k vidění malba a tapiserie známé plzeňské 
umělkyně a pedagožky Lydie Šloufové. Vý-
stava bude zahájena 14. března v 17 hodin 
a potrvá až do 11. dubna.

Milí sousedé,

mám velkou radost z toho, že 
jsme letošní kulturní rok na 
Doubravce mohli zahájit, jak 
se sluší a patří, a to Doubravec-
kou zabijačkou. Velmi mě potě-
šilo, že jsme pro vás zabijačku 
mohli opět uspořádat, i to, kolik 
z vás do Habrmannova parku 
navzdory ne úplně ideálnímu 
počasí přišlo. Zkrátka se ukazuje, že dobré 
jídlo a pití má na Doubravce vždy své místo.

Současný vývoj koronavirové situace nám 
dává naděje, že o kulturu nepřijdeme ani 
v dalších měsících, a to je skvělá zpráva! Letos 
jsme se totiž rozhodli uspořádat nejen tra-
diční akce, jako jsou Doubravecký projektor 
nebo Doubravecké slavnosti vína, ale také 
navázat na tradice a lidové zvyky. Už 5. března 

Doubravkou projde masopustní průvod 
a 16. dubna společně oslavíme Velikonoce 
pletením pomlázky v Habrmannově parku.

Rok 2022 ale samozřejmě nebude jen o kul-
tuře. Bude patřit také investicím a dalším 

tématům, mezi která patří i ta 
celoměstská. Kromě obvodu 
investice na Čtyřce chystá také 
město a Plzeňský kraj. Naplno 
se rozběhnou práce na léta 
očekávané Červenohrádecké 
ulici, finišují i přípravy krajské 
cyklostezky Bukovec – Chrást. 
Naplno běží přípravy II. etapy 
Lobezkých tůní. Nicméně nej-
častější otázka, kterou mi při 
setkání pokládáte, se týká 

Chlumu. Jsem moc rád, že vás studie, kterou 
jsme představili v minulém roce, zaujala. My 
jsme neztráceli čas a v přípravě pokračujeme 
dál – získáváním územního rozhodnutí. Mám 
radost, že projekt Chlumu zároveň s naším 
obvodem podporuje i město Plzeň, které 
momentálně připravuje směnu pozemků 
s Římskokatolickou farností Plzeň – Lobzy, 
tak aby se velká část Chlumu dostala do 
majetku města.

Většina z vás jistě zaregistrovala, že město 
Plzeň chystá vyhlášku, která na vybraných 
místech zakáže konzumaci alkoholu. Tato 
místa budou vymezena na lokality, kde si 
občané nejčastěji stěžují na porušování ve-
řejného pořádku. Město Plzeň si nechalo 
zpracovat průzkum přijatelnosti tohoto 
opatření, ze kterého vyplynulo, že podobné 
opatření by ve vybraných lokalitách ocenilo 
80 % Plzeňanů.

Nejsem zastánce zákazů, nicméně v ně-
kolika lokalitách našeho města se situace 
stala neudržitelnou. Pevně věřím, že se vy-
hláška osvědčí, stejně jako se osvědčil zákaz 
konzumace alkoholu na veřejnosti během 
nouzového stavu, kdy strážníci mohli po-
měrně snadno vykázat problémové občany 
z výše uvedených lokalit. Podoba vyhlášky, 
včetně lokalit, bude předmětem diskuse 
na mimořádném zasedání místního zastu-
pitelstva na konci února. Finální přijetí by 
pak mohlo proběhnout na březnovém za-
stupitelstvu města Plzně. A jaký je váš ná-
zor? Budu moc rád, když mi napíšete na 
soukupt@plzen.eu, nebo ctyrka@plzen.eu.

Váš starosta Tomáš Soukup

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Čtyřka hledá název pro 
park v Červeném Hrádku

Parkový prostor v Červeném Hrádku se dočká pojmenování. Zd
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Další šanci vybrat název veřejného místa 
mají obyvatelé čtvrtého plzeňského 
obvodu. Tentokrát místní radnice nechá 
své občany zvolit jméno pro parkový 
prostor v Červeném Hrádku, který na 
své oficiální pojmenování dosud čeká.

Lokalita se nachází v blízkosti Červenohrá-
decké ulice. Ze stran ji lemují ulice Ledová, 
K Haltýři a Křivá. Místem rovněž protéká 
Hrádecký potok. Nebližším signifikantním 
místem je přilehlá vodní nádrž a kaple 
sv. Šimona a Judy na nedaleké návsi.

„Červenohrádečtí místu neřeknou jinak 
než „na parku“. Oficiální název ale toto 
území nemá, a to i přesto, že se zde konají 
různé akce a setkání. Vzhledem k tomu, 
že se nám v minulosti osvědčilo zapojení 
veřejnosti do dění v obvodu, rozhodli 
jsme se naše občany oslovit i tentokrát. 
Připravili jsme na výběr čtyři varianty, 

pro které bude mož-
né hlasovat v našem 
zpravodaji a na webu 
www.rozhodnetesami.
cz/park,“ říká místosta-

rostka Lenka Kočová.

Dvě ze čtyř variant navrhl městský obvod, 
další varianta vznikla v rámci Pracovní 
skupiny Červený Hrádek, ve které jsou 
zastoupeni místní obyvatelé a významné 
spolky. Čtvrtý návrh vzešel z Odboru 
památkové péče magistrátu města Plzně. 
Hlasovat pro jednotlivé varianty je možné 
od 15. února do 15. března.

„Hlasování tentokrát bude probíhat v po-
změněné formě. Lidé budou jednotlivým 
názvům udělovat známky, které v další 
fázi přepočítáme na body. Absolutním 
vítězem se stane návrh s nejvyšším po-
čtem bodů. Jednotlivé varianty jsme již 
konzultovali s magistrátem města Plzně, 
abychom vyloučili možnost, že ve měs-
tě již existují. Posledním krokem bude 
schválení názvu parku zastupitelstvem,“ 
uvádí starosta Tomáš Soukup.

Na výběr jsou čtyři varianty

První z variant nese název park „Ledová“, 
a to podle přilehlé ulice, druhá varianta 
pak počítá s pojmenováním „Hrádecký 
park“ po názvu části obvodu.

Třetí a čtvrtá varianta má historický kontext. 
V lokalitě totiž dříve existoval rybník zvaný 
„haltýř“. Podle plzeňských památkářů v něm 
byla zadržována voda pro technické použití 
včetně chlazení. Název by zároveň odkazoval 
na dobu, kdy se utvářela podoba dnešní 
červenohrádecké návsi a okolní zástavby. 
Proto v rámci Pracovní skupiny Červený Hrá-
dek vznikl návrh park „U Rybníka“ a plzeňští 
památkáři navrhli název park „Na Haltýři“.

Červený Hrádek patří mezi dynamicky 
rozvíjející se místa ve čtvrtém plzeňském 
obvodu. Kromě moderní zástavby zde 
existuje vesnická památková zóna cha-
rakteristická lidovou stavební kulturou. 
Některé ze staveb mají stopy až v období 
renesance a baroka.

Vyberte název „parku beze jména“ v Červeném Hrádku. 

Oznámkujte dle preferencí od 1 (nejlepší) do 4 (nejhorší). Známku prosím přidělte všem variantám.

1. park Ledová 

2. Hrádecký park

3. park U Rybníka

4. park Na Haltýři

Jméno hlasujícího: ….................................................….

Telefonní číslo: …...........................................................….
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Špitálský les se mění doslova před 
očima. Již před dvěma roky městský 
obvod Plzeň 4 v lokalitě zahájil výsadbu 
nových stromů, letos k nim přibylo nové 
dětské hřiště a další novinky se chystají 
také letos. Třešničkou na dortu pak bude 
první psí loučka na Čtyřce.

Výsadba nových stromů ve Špitálském 
lese odstartovala v létě 2020. Tehdy se do 
výsadby 32 alejových stromů zapojila i ve-
řejnost. Stejný počet stromů ve Špitálském 
lese přibyl i loni. Stromy o výšce kolem 
2,5 metru tvoří například javory, třešně, 
borovice, duby či modříny.

Přibydou lavičky i hřiště

Další novinkou je dětské hřiště, které rodiče 
s dětmi mohou využívat už několik týdnů. 
Nové prvky se nachází ve spodní části Špi-
tálského lesa. „Loni jsme ve Špitálském lese 
zafinancovali obměnu herních prvků pro ty 
nejmenší. S úpravami budeme pokračovat 
také letos na jaře, kdy dětské hřiště doplní 
lanový prvek s trailem,“ přibližuje nejbližší 
plány místostarostka Lenka Kočová.

Městský obvod na Facebooku zazname-
nal dotazy na úpravu prvků i podněty na 
doplnění laviček. Správa veřejného statku 

města Plzně, která má les i hřiště ve správě, 
s úpravami i lavičkami počítá.

„Lavičky by k hřišti měly být dodány v prů-
běhu letošního jara. Správa veřejného statku 
města Plzně zároveň požádala zhotovitele 
dětských prvků, aby u takzvaných péráků 
doplnil stupačky, které dětem zjednoduší 
přístup k prvku a zvýší jeho bezpečnost,“ 
upřesňuje starosta Tomáš Soukup.

Bezpečnost ve Špitálském lese na základě 
požadavku vedení obvodu i jeho občanů 

navíc nově střeží dvě kamery na solární 
pohon, které jsou už od prosince ve zku-
šebním provozu. Největší investicí roku 
2022 ve Špitálském lese bude psí loučka, 
kterou obvod postaví na žádost občanů. 
Projekt na její realizaci se totiž stal vítězem 
loňského ročníku participativního rozpočtu.

V dohledné době by ve Špitálském lese měly 
vzniknout i dvě nové cesty pro pěší. První 
z nich propojí Špitálský les s Rokycanskou 
ulicí, druhá pak vytvoří okružní promenádu 
s lavičkami. Realizace bude probíhat ve 
dvou etapách, investorem bude Správa 
veřejného statku města Plzně.

Historie sahá do 14. století

Špitálský les je jedním z plzeňských lesopar-
ků. Pozemky, které zahrnuje, náležely do 
konce 19. století špitálu sv. Máří Magdaleny. 
Nemocniční zařízení v polovině 14. století 
založil plzeňský měšťan Konrád z Dobřan 
na Špitálském předměstí. Od poloviny 15. 
století „špitál“ spadal pod městskou správu.

Ještě v druhé polovině 19. století Špitálský 
les zasahoval do plochy hřbitova a pokra-
čoval i na druhou stranu Rokycanské třídy. 
Změna přišla v roce 1895, kdy město vyčle-
nilo pozemky v těchto místech pro zřízení 
nového centrálního hřbitova jako náhradu 
za hygienicky i kapacitně nevyhovující 
pohřebiště na předměstích.

Proměna Špitálského lesa 
potěší děti, rodiče i pejskaře

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

Ve Špitálském lese přibyly nové herní prvky.

Mezi novými herními prvky je i loď.
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Zateplení budovy, střechy, výměna 
oken v hlavní budově či instalace foto-
voltaických panelů, to vše je součástí 
právě dokončené rekonstrukce polikli-
niky v Doubravce, která od srpna roku 
2018 patří do skupiny Privamed Group.

„Rekonstrukce zahrnovala hlavní budovu 
polikliniky a přípravy na ni začaly v květnu 
loňského roku,“ říká mluvčí skupiny Eva 
Milerová. Klientům polikliniky i zaměst-
nancům přinesla už jen výměna oken te-
pelný komfort. „Většina oken byla ještě 
původních, bylo nutné je vyměnit. Kromě 
úniků tepla bylo problémem nedovírání 
oken a obtížná manipulace pro všech-
ny uživatele, tedy i pro lékaře,“ dodává.

Zateplení i výměna oken navíc přinesou 
úsporu ve spotřebě tepelné energie. 
Fotovoltaické panely na střeše by měly 
přinést částečnou úsporu na nákladech 
za elektrickou energii.

„Rozhodně tím nepokryjeme veškeré ná-
klady, ale ušetříme alespoň jejich část,“ 
upozorňuje Eva Milerová. Připomíná, že 
snížení energetické náročnosti budovy 

spolu s fixací cen za elektrickou energii 
přispěje k mírnějšímu dopadu součas-
ného růstu cen energií na tamní lékaře.

Nové odběrové místo i bankomat

U polikliniky také vzniklo odběrové mís-
to na testy na covid. Funguje od 17. led-
na a otevřeno je denně, od pondělí do 
pátku od 7 do 12 hodin a od 13 do 18 
hodin. Je možné přijít i bez registrace. 
Nahradilo testovací místo v horním pa-
tře polikliniky.

„Od září loňského roku funguje v budo-
vě bankomat ČSOB, kterým byl nahra-
zen zrušený bankomat ve stejné ulici 

a lidem z Doubravky chyběl,“ říká mluv-
čí. Od začátku února budou mít pacienti 
a veřejnost v prostorách polikliniky i zre-
konstruovanou lékárnu Lekia, která také 
patří do sítě skupiny Privamed.

„Lidé se nemusí bát, zachováme stáva-
jící kvalitu služeb i rozsah produktů, na 
který byli z původní lékárny zvyklí,“ zdů-
razňuje Eva Milerová. Se zvelebováním 
polikliniky se počítá i do budoucnosti.

Poliklinika poskytuje péči v mnoha obo-
rech medicíny. Jsou tam praktičtí lékaři 
a řada odborných pracovišť včetně re-
habilitace či alergologie.

Demolici budovy „Carimex“ označil za 
jednu ze svých hlavních priorit nový pri-
mátor města Plzně Pavel Šindelář, který 
v lednu ve funkci vystřídal novopečeného 
ministra kultury Martina Baxu. Černou 
stavbu v dezolátním stavu by mohl na-
hradit komplex s byty a kancelářskými 
a obchodními prostory.

Prvním krokem k rozvoji území u výpadovky 
na Prahu byla změna vlastníka. Pozemky 
v současnosti vlastní společnosti MS Letná 
a RP Letná se sídlem na pražské Ruzyni 
a rovněž město Plzeň. Zúčastněné strany už 
od loňského roku vedou intenzivní jednání.

Carimex se nyní dostal do popředí při 
jmenování nového primátora města Plzně, 
kterým se stal dosavadní technický náměstek 

primátora Pavel Šindelář. Právě ten při jme-
nování do funkce označil demolici Carimexu 
za jednu ze svých primátorských priorit.

Podle Šindeláře dosavadní jednání probí-
hají dobře. „Věřím, že nejpozději v květnu 
předložím tuto dohodu do zastupitelstva. 
Samotné zbourání bude vázáno na jednotlivé 
kroky, nebude to okamžité. Každopádně 
dohoda zaváže vlastníka k tomuto kroku. 
Jsme připraveni poskytnout veškerou 

součinnost k tomu, aby se tato lokalita 
zlepšila,“ uvedl primátor.

Posun ve věci kvituje i vedení obvodu. 
„Těší mě, že nový primátor vnímá demolici 
Carimexu jako důležitou. Proměna lokality 
je i v našem zájmu, v tomto směru celou 
dobu i jednáme. Zúčastněným stranám 
nabízíme naši plnou součinnost,“ říká 
starosta Tomáš Soukup.

Poliklinika v Doubravce se vylepšuje, 
zprovoznila nové odběrové místo

Demolice Carimexu 
prioritou primátora

U polikliniky nově vzniklo také odběrové místo na covid-19.

Demolice Carimexu na křižovatce ulic Rokycanská a Jateční je na dosah.
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Autor: Eva Milerová, Privamed a.s.

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Zajištění bezpečnosti i nabídnutí pomoci, 
takový je účel kontrol osob bez domova, 
které na Čtyřce probíhají celoročně. Ve 
čtvrtek 13. ledna se kontroly uskutečnily 
v oblasti střelnice v Lobzích, v Bukovci 
i na Doubravce.

Město probouzející se ze tmy svírá ranní 
mráz. Krátce po osmé hodině od úřadu 
vyjíždí vozy se strážníky, sociálními pra-
covnicemi a zástupci radnice. Vydávají se 
kontrolovat osoby bez domova.

První zastávkou je oblast střelnice v Lobzích. 
Hned po příjezdové cestě k stanovému 
městečku kráčí jeden z místních obyvatel. 
Stanislav Š. žije na ulici patnáct let.

„Jsem tady spokojenej. Je pravda, že sociální 
pracovnice nám nabízí pomoc, ale většinou 
o ni nemáme zájem. Když je třeba, zajdeme 
si na brigádu,“ říká 65letý muž s trvalým 
bydlištěm v jižních Čechách. V lokalitě se 
nachází s kolegou. I ten potvrzuje, že si 
občas přivydělá brigádně.

„Klademe důraz na bezpečnost občanů, 
zároveň se lidem na ulici snažíme pomoci. 
Mužům jsme předali respirátory, naše sociální 
pracovnice jim nabídly pomoc se zajištěním 
dokladů a možnost zprostředkování práce. 

I když se často setkáváme s odmítnutím, 
nikdy nad lidmi bez domova nelámeme 
hůl. Každý příběh člověka, kterého se 
podaří zapojit zpět do společnosti, nás 
těší,“ uvádí místostarosta Zdeněk Mádr.

Brigáda jako přivýdělek

Další zastávkou je Bukovec. Podle dosavad-
ních zjištění zde žijí dva muži středního věku. 
Nachází se zde jen jeden z nich – Luboš P. 
původem z obce nedaleko slovenských Košic. 
„Přivyděláváme si brigádně. Když můžeme, 
pomáháme vystěhovat byty, domy nebo 

garáže. Zimu zvládáme, topíme si dřevem, 
co tu nasbíráme,“ odpovídá 48letý muž, 
který se rozhoduje využít pomoci úřadu.

„Pán měl propadlý občanský průkaz. Domluvili 
jsme se, že mu na úřadě pomůžeme s žádostí 
o nový. V problematice bezdomovectví 
se snažíme dělat maximum, jedná se ale 
o složitý problém, který překračuje rámec 
obvodu, města i republiky. Uvidíme, jaký 
posun přinese nová studie bezdomovectví. 
Věřím, že přispěje ke zmírnění problému,“ 
říká místostarosta Václav Beran.

Průlomová studie

Kontroly probíhají i na několika místech 
na Doubravce. Žádný z bezdomovců se 
však tou dobou v lokalitě nenachází. Na 
čtveřici osob bez domova ale kontrolní tým 
naráží před úřadem městského obvodu. 
Čtveřice mladých osob odpovídá, že se 
pohybuje především v oblasti Lochotína 
a Bolevce, a pokud nejsou pod vlivem 
alkoholu, přespávají v noclehárně Domova 
sv. Františka.

Průlomem v bezdomovectví by mohla být 
nová studie, kterou pro město vypracoval 
tým plzeňských sociologů. Ti vycházeli 
ze vzorku 280 oslovených bezdomovců, 
přičemž jen 19 z nich uvedlo, že se zdržuje 
na území čtvrtého obvodu. Studie také 
potvrdila, že osoby bez domova ve čtvrtém 
obvodu patří mezi nejméně konfliktní.

Na Čtyřce v zimě pokračují 
kontroly osob bez domova

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

Stanové městečko v oblasti lobezské střelnice.

Lednová kontrola osob bez domova. Vlevo místostarostové Václav Beran a Zdeněk 
Mádr společně se strážníky, sociálními pracovnicemi a jedním z místních bezdomovců. Zd
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Jan Váně je docentem a vedoucím Katedry 
sociologie Fakulty filozofické ZČU v Plz-
ni. V roce 2021 pod jeho vedením vznik-
la studie bezdomovectví v Plzni, jejíž vy-
hotovení si vyžádalo město Plzeň a která 
slouží jako podklad pro vznik koncepce 
řešení bezdomovectví v Plzni.

Jaký byl cíl nové studie?

Naše role byla mediátorská. Vý-
zkum sloužil k tomu, aby se k věci 
mohly vyjádřit všechny klíčové sku-
piny a jejich návrhy pak bylo mož-
né převést do dotazníkového še-
tření. Výsledná zjištění slouží jako 
základ pro cestu k smíru. Chtěli jsme umož-
nit nalézt shodu na řešeních, která budou 
na jedné straně využívána lidmi bez domo-
va a zároveň tato řešení ze strany veřejnosti 
budou mít přijatelnou podporu.

Studie přináší řadu zásadních zjištění. 
Překvapilo vás nějaké?

Za zásadní zjištění považuji významnou pod-
poru veřejnosti jednomu z navrhovaných 
řešení, jímž je podpora výstavby Azylové-
ho domu s intenzivní sociálně terapeutic-
kou prací, která povede ke snížení konzu-
mace alkoholu a k návratu do společnosti 
a na trh práce (dům pro práci s alkoholiky), 
který je lidově, velmi nepřesně, ba chybně 
označovaný jako „mokrý dům“.

Jak velkou podporu toto řešení mělo?

Mělo nejvyšší podporu veřejnosti (45,6 %) 
a více než polovina lidí bez domova dekla-
rovala. Je to velmi důležitý moment, který 
odráží cíl výzkumu označovaného jako „Pe-
ace polls“ (mírové rozhovory), kdy jsou hle-
dána řešení, která dostatečně podpoří v na-

šem případě veřejnost 
a bude o ně zájem i na 
straně lidí bez domova.

Zkoumali jste i dů-
vody, proč se lidé na ulici ocitají?

Hledali jsme řešení, která umožní zlepšit si-
tuaci lidí bez domova. Důvody, proč lidé 
přijdou o bydlení, jsme zkoumali v přede-
šlých průzkumech.

Můžete i tak důvody popsat?

Existují dvě vysvětlení vzniku bezdo-
movectví. Buď souvisí s individuál-
ními charakteristikami dotyčné oso-
by, tedy s její osobní biografií, jako 
je alkoholismus, drogy, disfunkční 
rodina. Jedná se o individuální pa-
tologie. Druhá obecná příčina sou-

visí se strukturálními příčinami, jako je míra 
nezaměstnanosti, změny na trhu s bydlením, 
nedostatek bytů nebo privatizace původně 
obecních bytů. Oba přístupy jsou často chyb-
ně kladeny proti sobě. Buď se předpokládá, 
že si za to jedinec může sám, nebo že za to 
mohou špatné okolní podmínky v podobě 
dlouhodobé chudoby. Vždy jde ale o kom-
binaci obou příčin.

Souvisí tedy dopady bezdomovectví 
v Česku s ekonomickou rovinou?

Zjednodušeně řečeno za českým bezdomo-
vectvím stojí ekonomika „levných montoven“, 
která drží dlouhodobě nízké mzdy podpo-
řené nízkou minimální mzdou a nízkým exis-
tenčním minimem. To má za následek, že se 
bezdomovectví v Česku formuje především 
na průsečíku chudoby, zadlužení a dodejme 
k tomu empirický poznatek o nízkém vzdě-
lání naprosté většiny lidí v bezdomoví. Po-
chopitelně najdeme výjimky v podobě pří-
běhů inženýrů, kteří skončili na ulici, vidíme 
ale, že nízké vzdělání zesiluje šance na neú-
spěšné životní biografie, včetně toho, že ti 
lidé končí na ulici.

Souhlasíte s názorem, že lidé bez domo-
va odmítají pomoc na začlenění do spo-
lečnosti?

Lidé bez domova rozhodně plošně neod-
mítají pomoc na začlenění. Dokládá to i náš 
výzkum. Jde o to, jakou formu pomoci nabí-
zíme a v jakém časovém okamžiku. To pod-
statně ovlivňuje výsledek odpovědi, jestli se 
ptáte někoho, kdo je na ulici rok, a kdo deset 
let. Vliv má i to, čím a jak formu pomoci pod-
miňujeme. Zde pak narazíme na dlouhodo-
bý, avšak zcela legitimní spor mezi městem, 
státem, veřejností, neziskovými organizace-
mi, jak nastavit poměr mezi zásluhou a po-
třebností poskytované pomoci. Na tom se 
nejsme schopni dohodnout, tak jak by se 
na tom s námi mohli shodnout lidé bez do-
mova? Pak je vždy jednodušší říct, že raději 
nic nechtějí, než aby plnili neadekvátní pod-
mínky za nabízenou pomoc.

Co se nyní bude se studií dít?

Nyní se dokončuje Koncepce politiky Měs-
ta Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví, kte-
rá vychází z dat získaných v průběhu výzku-
mu. Koncepce je napsána a v dané chvíli je 
ve stádiu připomínkování jednotlivými ob-
vody, odbory, neziskovými organizacemi.

Koncepce tedy vytváří základ pro spolu-
práci jednotlivých aktérů?

Dokument nebude jen kusem papíru, ale 
v duchu Peace polls poskytne základ pro ko-
ordinovanou spolupráci. V kontextu rozho-
voru s vámi to například znamená, že jednot-
livé městské obvody, magistrát a příslušné 
neziskové organizace by měly kooperovat 
v intencích navrhované koncepce na řeše-
ních a nepřetahovat se o to, kdo za danou 
situaci může a měl by ji řešit. Koncepce na-
vrhuje konkrétní kroky. V horizontu něko-
lika let bude možné konstatovat, zda byla 
účinná, nebo ne.

Tým sociologů se ptal 754 respondentů z řad veřejnosti a 281 lidí bez domova na devět řešení, která vzešla z rozhovorů se 
sociálními pracovníky, politiky, policií a veřejností.
Na území čtvrtého obvodu se z celkového počtu oslovených bezdomovců pohybuje 19 z nich (6,8 %).
Z řad veřejnosti odpovídalo 124 respondentů, kteří bydlí nebo se často pohybují ve čtvrtém obvodu.
Veřejnost ve čtvrtém obvodu udává méně časté slovní i fyzické napadání lidmi bez domova, avšak lidem bez domova méně často 
pomáhá s osamělostí a jídlem.
Nejvíce podporovaným řešením bezdomovectví je Azylový dům, který chce město postavit ve Wenzigově ulici u hlavního nádraží, 
na projekt už má stavební povolení.
Druhým veřejností nejvíce podporovaným řešením byl výdej teplého jídla v zimě a nízkoprahové denní centrum. Lidé bez domova 
preferovali sociální bydlení, uni buňky a veřejné sprchy.

Plzeňský sociolog Jan Váně: 
Hledali jsme cestu k smíru

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Znovuuvedením amerického muzikálu 
Každý má svého Leona přivítalo rok 2022 
Divadlo PLUTO na Doubravce. Diváci se 
mohou těšit na částečně nové obsazení.

Hlavní role Wernona Gersche a Sonii 
Walskové nastudovali Radek Zima a nově 
známá herečka z mnoha televizních seri-
álů, muzikantka, zpěvačka a moderátorka 
Markéta Plánková, která nahradila Kamilu 
Kikinčukovou. Ta si bude až do podzimu 
užívat roli maminky malé Marušky a Jindříška.

Premiéru ve středu 12. ledna 2022 pořá-
dal Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO, 
který se podílí na uvedení všech nových 
titulů, každým rokem stojí za Minifestiva-
lem Česky hezky a také za pravidelnými 
kurzy Dramstudia a Zpěvstudia pro děti 
a mládež.

„Pokud byste rádi podpořili jeho činnost 
a tím i samotnou existenci Divadla Pluto, 

můžete se stát 
členem výjimeč-
ného fanklubu, 
který založil i 
bezmála před 

dvaceti lety samotní 
diváci-fanoušci tohoto 
ojedinělého divadla 
komedie,“ říká prin-
cipálka Divadla Pluto 
Jindřiška Kikinčuková.

Jak na to? Stačí vyplnit 
přihlášku a po uhrazení 
členského poplatku 
od 1.500 korun mohou zájemci čerpat 
členské výhody, například přednostní 
výběr vstupenek na premiéry i klubové 
večery se známými osobnostmi, slevy 
vstupného až o polovinu i další benefity.

Nejbližší klubový pořad, Večer nových 
tváří Pluta, proběhl 7. února. Do křesla 
pro hosty usedli Daniel Rous, Markéta 
Plánková, Jan Urban, Adéla Rausová, 
Matěj Merunka a další. Pořadem hosty 
provedli Jindřiška a Pavel Kikinčukovi. 
Během roku se mohou diváci těšit i na 

další zajímavé hosty, jmenovitě třeba 
Jana Čenského, Vandu Hybnerovou nebo 
Tomáše Matonohu.

Nově přijímá do svých řad mládež od 
zhruba 8 do 16 let i Dramstudio. „Pokud 
máte doma dítko, která má rádo kolektiv, je 
talentované a komunikativní, můžete ještě 
do konce února každé úterý od 17 do 19 
hodin přijít na konkurz. Bližší informace 
jsou dostupné na telefonu 602 502 249,“ 
dodává Jindřiška Kikinčuková.

Divadlo Pluto 
přivítalo rok 2022

Autor: Divadlo Pluto

Inzerce

Americký muzikál Každý má svého Leona má nové herecké obsazení. Zd
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Novou sezónu s principálkou divadla Jindřiškou 
Kikinčukovou zahájil starosta Čtyřky Tomáš Soukup.
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Dění na Čtyřce můžete sledovat nejen 
v Doubraveckých listech a na Facebooku, 
ale také na sociální síti Instagram, kte-
rá je určená především pro sdílení fo-
tografií a videí.

Profil městského obvodu Plzeň 4 naleznete 
pod názvem @plzen4.eu. Společnost Kva-
likom ohodnotila instagramový účet jako 
druhý nejlepší účet samospráv v Plzeňském 
kraji v roce 2021 hned po instagramovém 
profilu statutárního města Plzně.

Všem současným i budoucím sledujícím 
přejeme krásnou procházku naší digitální 

galerií. Pokud máte povedené fotky Čtyřky 
a nechcete si je nechat jen pro sebe, bu-
deme rádi, když nám je zašlete na e-mail 

ctyrka@plzen.eu. Rádi je na našem Insta-
gramu zveřejníme.

Okénko 
zastupitelů

Čtyřka na 
Instagramu

Autor: Václav Beran, 
místostarosta MO Plzeň 4

Vážení spoluobčané,

máme za sebou první Valné hromady SDH 
našeho obvodu, které se kvůli pandemii 
covid-19 konaly po dvou letech. O to pád-
nější bylo naše poděkování hasičům za 
jejich záslužnou a obětavou práci ve pro-
spěch nás všech. Jak jsou dobrovolní ha-
siči důležití, se opět ukázalo při likvidaci 
požáru velkoobchodu Peal na Rokycanské 
třídě 31. prosince.

Jako první se 28. ledna na valné hroma-
dě sešli členové SDH Plzeň-Újezd. Zprávy 

o činnosti za uplynulé období přednes-
li velitel jednotky pan Barčuk a starosta 
SDH pan Hošek. Oba jmenovaní zhodnotili 
činnost za roky 2020 a 2021 a informovali 
o akcích na rok 2022. SDH s vedením ob-
vodu připraví akce k oslavám 110. výročí 
vzniku sboru.

O den později proběhla Valná hromada 
SDH Plzeň-Doubravka. Zprávu o činnosti 
jednotky přednesli velitel pan Mísař, kte-
rý požádal o uvolnění z funkce. Zprávu 
o činnosti SDH přednesl starosta pan Ku-
le. Novým velitelem JSDH byl zvolen pan 
Kule a starostou pan Svoboda. Další val-
né hromady byly plánovány na 18. února 
v Červeném Hrádku a 19. února v Bukovci.

Na závěr tlumočím prosbu starostů SDH. 

Dochází k postupné ge-
nerační výměně a jsou 
potřeba noví členové 
SDH. Jednotky vedou 
i kroužky dětí. Nové 
členy ve svých řadách 
rádi přivítají. Neboj-
te přihlásit sami sebe 
nebo své děti.

Činnost JSDH a SDH trvale podporujeme. 
Loni jsme otevřeli zrekonstruovanou hasič-
skou zbrojnici v Bukovci, hasiči v Červeném 
Hrádku zase mají novou střechu. S naší 
podporou mohou hasiči počítat i nadále.

Přeji Vám úspěšný rok 2022.

Autor: Michal Chalupný, 
předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4 za ČSSD

Parkování.

Kvadratura kruhu má asi tolik řešení jako 
parkování. Zatímco někteří preferují plochy 
zeleně a výsadbu stromů či keřů, někteří 
žehrají na nedostatek parkovacích míst 
a svádějí každodenní bojovou hru „kam 
s ním“, se svým čtyřkolovým miláčkem.

Jako starosta jsem prosadil nová parkova-
cí místa například v Lobzích, u pošty nebo 
Jitřenky. Ale například na připravovaném 
projektu parkování v Železničářské ulici, 
který nakonec „nedopadl“, je vidět, že vý-
stavba nových ploch a zachování zeleně 
je věc velmi složitá.

Město není nafukovací a ploch pro další 
výstavbu klasických parkovacích míst 
je jako prstů na ruce nešikovného ka-
nadského dřevorubce. Teorie o „sdíle-
ných vozidlech“ a hromadném přesunu 
lidí do veřejné dopravy a praktickém 
zániku individuální automobilové do-
pravy, kdy zmizí potřeba parkování, 
věřím asi jako moje 12letá dcera na 
Ježíška - „Bylo by to fajn, ale bohužel, 
fakt to tak nefunguje“. Jedním z řešení 
je výstavba parkovacích domů a pod-
zemních parkovacích stání. Bohužel to 
je ale finančně velmi náročné. Ale už 
dnes by se mělo velmi hlídat, aby neza-
nikala stávající parkovací místa. Třeba 

i projektem, kde se 
do stávajícího par-
kovacího místa umístí 
strom, který by klid-
ně mohl být vysazen 
o pár metrů dál, nebo 
rozčleněním stávající 
plochy parkoviště na 
jednotlivá parkovací místa, rozdělená 
ostrůvky trávníku. Kritériem každé re-
konstrukce komunikace nebo parkova-
cí plochy musí být minimálně zachová-
ní stávajícího počtu parkovacích míst, 
když už ne jejich navýšení.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Kostel sv. Jiří pohledem fotografky Marie Šlehoferové Mrázové.
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Policisté spustili informační kampaň, 
ve které se snaží varovat seniory před 
podvodníky. Ti se často v telefonickém 
hovoru vydávají za vnuky, vnučky nebo 
zdravotníky s tím, že potřebují finanční 
hotovost. Pro peníze pak za seniorem 
přijde neznámý člověk.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto ob-
vykle začíná telefonát, který může mít pro 
důvěřivého seniora nedozírné následky.

„Nutně potřebuje peníze většinou v desít-
kách tisíc korun. Protože si pro ně z různých 
smyšlených důvodů nemůže přijít osobně, 
protože je například v nemocnici nebo na 
služebně policie, posílá k babičce kamaráda 
nebo kamarádku. Smluví si signál pro pře-

dání hotovosti 
a nic netušící 
senior odevzdá 
peníze do rukou 
neznámého člo-

věka,“ varuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí 
oddělení prevence Policie ČR.

Často se pachatelé také vydávají za ošet-
řující zdravotníky, konkrétně třeba lékaře, 
kteří ošetřují vnuka, kterého přivezli do 
nemocnice s vážným zraněním vyžadujícím 
nadstandardní léčbu, kterou nelze uhradit 
prostřednictvím zdravotního pojištění. Další 
legendou je, že vnuk zavinil dopravní ne-
hodu a musí se vypořádat s poškozenými.

Varování pomocí telefonu

„Situace je vážná, okradený senior mnohdy 
přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá 
existenční problémy, zdravotní a psychické 
dopady z prožitého traumatu a naletění 

podvodníkovi. Následky mnohdy bývají 
fatální,“ upozorňuje Zuzana Pidrmanová.

Policie proto zahájila spolupráci s provozo-
vatelem informační linky 1188 a přistoupila 
k aktivní osvětě. Seniorům nyní na pevnou 
linku volá robot, který jim přečte varovný 
text s návodem, jak se v dané situaci 
zachovat. Podle statistik dosahují škody 
podvodného jednání na seniorech desítky 
milionů korun ročně.

Policie radí seniorům:

•	 	Každý	podobný	telefonát	si	okamžitě	ověřte.	Zavolejte	vnukovi	nebo	vnučce,	kteří	vám	měli	údajně	volat,	případně	nejbližším	
příbuzným.

•	 	Pokud	zjistíte,	že	vám	opravdu	nikdo	z	rodiny	nevolal,	volejte	Policii	ČR	na	linku	158	a	sdělte	jim	skutečnosti	vyplývající	
z telefonátu.

•	 Na	policii	(linka	158)	se	obraťte	také	v	případě,	kdy	se	vám	kontakt	s	rodinou	nepodaří	navázat.

•	 	Nikdy	nesvěřujte	své	peníze	osobám,	které	neznáte.	Ani	pod	příslibem,	že	vám	do	zástavy	přenechají	např.	doklady	(mohou	
být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer 
apod.).

Autor: Redakce MO Plzeň 4, Policie ČR

Autor: Redakce MO Plzeň 4,
Miloslava Přibilová – ZŠ Plzeň-Újezd

Policisté varují seniory před 
falešnými vnuky a zdravotníky

Ptačí hodinka učí 
děti ornitologii

Školní družina při 14. základní škole 
v Plzni je zaměřena především na pří-
rodovědnou činnost. Po Vánocích začalo 
jedno z oddělení realizovat vlastní projekt 
„Ptáci v zimě“.

Téma přezimujících ptáků denně prolínalo 
všechny aktivity dětí. Kreslily krmítka, lepily 
společnou koláž, vyráběly papírové ptáčky, 
vyplňovaly pracovní listy a proběhla soutěž 
v poznávání ptáků. Také vyrobily závěsné 
tukové koule a naučily se jména nejznáměj-
ších návštěvníků krmítek. Při výrobě krmítek 
poznaly, čím správně ptáky přikrmovat.

Oddělení se zapojilo i do celostátní akce 

v rámci vědeckého výzkumu, který organi-
zuje Česká společnost ornitologická pod 
názvem „Ptačí hodinka“.

Vybaveni dalekohledy, ptačím zobem a sčí-
tacími archy vyrazily děti do přírody. Získaly 
tak přehled o druzích žijících v jejich nejbliž-

ším okolí. Nadále budou při vycházkách po 
celou zimu ptáky na krmítkách pozorovat 
a přikrmovat je. Cílem těchto činností je 
rozšiřovat vědomosti, formovat kladný postoj 
k ochraně živočichů i životního prostředí.

Děti se budou věnovat ornitologii celý rok. Zd
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Jelítka, jitrnice, zabijačková polévka 
i další speciality čekaly na návštěvníky 
Doubravecké zabijačky, která se konala 
v sobotu 29. ledna v Habrmannově 
parku. I přes nepřízeň počasí si na akci 
našly cestu stovky lidí.

„Navazujeme na tradici Doubravecké 
zabijačky, která se u nás koná již osmým 
rokem. Jsme moc rádi, že se nám akci letos 
podařilo uskutečnit, protože loni to bohužel 
s ohledem na epidemiologickou situaci 
nevyšlo,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Lidé kromě ochutnávek mohli nahlédnout 
i pod ruce zkušenému řezníkovi, který 
v tradiční zmijovce na akci předváděl, jak 
se tradičně plní a špejlují jitrnice. Ve stánku 
opodál si pro změnu lidé mohli zakoupit 
hned několik druhů škvarků.

„Nabízím tři druhy lahodných škvarků, 
klasické, sedlácké a královské, které jsou 
vylepšené tím, že se ke konci přidává mlé-
ko, a potom pikantní, ty jsou zase trošku 
ostřejší, protože se do nich přidává chilli,“ 
prohlásil prodejce.

K dobrému jídlu nechybělo čepované 
pivo, ostřejší kořalka nebo teplé nápoje. 
K dobré atmosféře a pro zahřátí lidem 
zahrálo staropražské kuplety duo Harhou.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří 

si k nám do Habrmannova parku našli 
cestu, a doufám, že si akci užili. Letos 
se jednalo o naši první kulturní akci. 
V březnu bychom na ni chtěli navázat 

obnovením tradičního masopustního 
průvodu. Proběhnout by měl 5. března,“ 
uvedl místostarosta Václav Beran.

Zabijačkové dobroty 
provoněly Doubravku

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Zabijačkové dobroty provoněly Doubravku.

Lidé mohli nahlédnout pod ruku zkušenému řezníkovi.

O hudbu se na akci postaralo Duo Harhou.
Zleva: Návštěvníky přivítali starosta Tomáš Soukup 
a místostarostové Zdeněk Mádr a Václav Beran.
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