
Doubravka
Lobzy
Bukovec
Červený Hrádek
Újezd
Zábělá

DOUBRAVECKÉ
LISTY

Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4
Ročník MMXXII
Číslo 151
Červen 2022

Nové tůně 
nabídnou molo, 
přívoz i labyrint

Pietní akt na 
počest letců 
z Doubravky

Místo Carimexu 
vzniknou 
obchody, 

kanceláře i byty

strana 3 strana 5–6 strana 7



2

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
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Česká armáda zavítala do Lobez

Slavnosti svobody zavítaly také na Čtyřku, 
konkrétně do Lobez, kde česká armáda 
představila svou současnou vojenskou 
techniku. Lidé si mohli prohlédnout na-
příklad samohybnou houfnici, různé typy 
radarů, obrněné transportéry Pandur ne-
bo bezpilotní prostředky.

OC Rokycanská uklízelo vyhlídku

Nevídané množství odpadu nasbírali dob-
rovolníci v sobotu 14. května v místě vy-
hlídky Švabiny. Akce nazvané „Barbie uklízí 
Česko“, kterou uspořádalo OC Rokycanská 
a na které se podílel i městský obvod Plzeň 
4, se zúčastnilo zhruba 200 lidí, z toho 80 
dětí. Dobrovolníci dokázali nasbírat neuvě-
řitelných 260 pytlů odpadu. Děti za účast 
na akci dostaly hodnotné dárky.

50. mateřinka se pyšní 
spoluprací s florbalisty

Pod heslem „Neváhej a přidej se k nám“ se 
13. května konaly v Sokolovně na Doubrav-
ce Sportovní hry 50. mateřské školy a pr-
voligového florbalového klubu FBC Plzeň. 
Ten pod vedením zkušených trenérů a tre-
nérek pro děti připravil zábavný trénink 
plný her a soutěží zaměřených na rozvoj 
pohybových dovedností s prvky atletiky, 
gymnastiky a florbalu. „Děti, které florbal 
zaujal, budou moci pokračovat v minipří-
pravce na Doubravce,“ říká ředitelka škol-
ky Vendulka Fouňová.

Milí sousedé,

aktuální číslo Doubraveckých 
listů se vám dostává do rukou 
na konci června, v době, kdy 
se loučíme s jarem a vítáme 
léto. Věřím, že si letošní letní 
měsíce všichni společně uži-
jeme a také trochu zvolníme 
po hektickém období, které 
je snad nezadržitelně u konce.

Po dvou letech slyšíme o co-
vidu méně a méně, a tak jsme pro vás 
mohli uspořádat řadu kulturních akcí, 
kterými jsme si snad předchozí měsíce 
dostatečně vynahradili. Mám upřímnou 
radost z toho, kolik z vás jsem na těchto 
akcích potkal a kolik z vás projevilo zájem 
o dění na Čtyřce.

Řada z vás se mě ptá na konkrétní projekty, 
které připravujeme. Jedna z otázek, kte-
rou dostávám nejčastěji, se týká proměny 

naší Masarykovy třídy – ulice, která je dnes 
spíše dopravní tepnou než přívětivým 
městským bulvárem, který z ní chceme 
vybudovat. Nejvíce vás zajímá, co přesně 
se bude s ulicí dít a kdy změny odstartují.

Aktuálně máme hotovou stu-
dii od ateliéru Projectstudio8, 
kterou vám chceme předsta-
vit už v srpnu v rámci ven-
kovní výstavy a v září na ve-
řejném projednání. Stejně 
jako jste posílali připomínky 
a nápady k Masaryčce před 
vznikem studie, budou nás 
zajímat vaše názory i na vyho-
tovenou studii. Ty pádné totiž 
budeme moci zapracovat do 

projektové dokumentace.

První viditelné změny by měly přijít už za 
dva roky. V první fázi hovoříme o úpravách 
úseku od Rokycanské až po předprostor 
před Centrumem, kde počítáme s vybu-
dováním tržnice s čerstvými surovinami 
od farmářů. Bude toho ale mnohem více. 
Kromě zeleně je v plánu vybudování no-
vého vodovodu a kanalizace, které jsou 
u nás již zastaralé a vyžadují obměnu. Ji-

nak studie samozřejmě pracuje s celou 
ulicí až k Zábělské třídě.

Jsme si vědomi, o jak zásadní a pro řadu 
z nás i citlivý projekt se jedná, a to nejen pro 
běžné občany, ale i pro živnostníky, kteří na 
Čtyřce zajišťují tolik potřebné služby. Proto 
jsme se rozhodli celý projekt průběžně 
komunikovat a ke stolu jsme pozvali i je. 
I podoba jejich obchodů nebo výloh to-
tiž určuje ráz našeho bulváru. Jsem rád, že 
řada z nich jde některým dalším příkladem.

Abychom nezůstali jen u jedné, byť hlavní 
ulice, paralelně s Masaryčkou běží řada 
dalších investic a projektů, o kterých vás 
průběžně informujeme. Věřím, že jsou dů-
kazem toho, že nám záleží na tom, aby se 
na Čtyřce dobře žilo.

Závěrem bych vám rád popřál krásné a po-
hodové léto a žákům a studentům co nej-
lepší vysvědčení. Všechny vás moc rád uvi-
dím v srpnu na Doubraveckém projektoru 
nebo v září na Doubraveckých slavnostech 
vína. Na obě akce jste srdečně zváni.

Vás starosta 
Tomáš Soukup
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Nové tůně nabídnou 
molo, přívoz i labyrint

První etapa Lobezských tůní je udávána jako příklad dobré praxe, jak zacházet s vodou ve městě.

Vizualizace nových tůní.

Zd
ro

j: 
M

ic
ha

l A
nd

ěl
Zd

ro
j: 

A
te

lié
r 

Rá
ko

s

Rozšíření lobezských tůní chystá městský 
obvod Plzeň 4, který s městem Plzní 
za tímto záměrem poblíž řeky Úslavy 
vykoupil potřebné pozemky.

Úřad už má v rukou krajinářskou studii, 
která na území o velikosti téměř 18 tisíc 
m2 navrhuje vznik dvou tůní s mnoha rela-
xačními prvky. Vedení obvodu chce ještě 
letos získat stavební povolení a příští rok 
zažádat o dotaci. Náklady na úpravy jsou 
odhadovány na 20,5 milionu korun vč. DPH.

„Chceme plně využít potenciál oblasti. 
Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani 
nešlo projít, plánujeme vytvořit další pro-
stor pro relaxaci a zábavu,“ říká starosta 
Tomáš Soukup.

„Návrh počítá se vznikem dvou tůní, vý-
sadbou rostlin a dřevin a instalací herních 
prvků například v podobě mola, přívozu, 
labyrintu nebo piknikové sestavy,“ dodává 
starosta.

Prostor je z jedné strany ohraničený stáva-
jícími jezírky, z další strany pak Lobezským 
parkem. V současnosti je zarostlý nálety, 

které byly částečně vykáceny 
kvůli provedení hlubinných vrtů 
nutných ke zhotovení studie 
a nadimenzování připravova-
ných vodních ploch. Kácení 

a nová výsadba proběhnou na základě 
provedeného dendrologického průzkumu.

Zelená oáza ve městě

Místostarosta Zdeněk Mádr připomíná, že 
území je z velké části kvalifikováno jako 
aktivní zátopové a řeka Úslava je v tomto 
úseku velmi rychlá.

„Proto jsou možnosti toho, co by zde mohlo 
vzniknout, velmi omezené. Jsem velmi rád, 
že se nám podařilo se zástupci Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Plz-
ně najít taková kompromisní řešení, která 
na jednu stranu nebrání průtoku vody 
v případě povodně, zároveň jsou šetrná 
k životnímu prostředí zejména v oblasti 
ochrany živočichů, přesto budou tyto tůně 
dostatečně atraktivním lákadlem pro jeho 
návštěvníky,“ dodává Zdeněk Mádr.

Obvod větší tůně bude 236 metrů a pojmout 
by měla 1417 metrů krychlových vody. Její 
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Děti z mateřinek
bavilo Sportohraní

Autor: Redakce MO Plzeň 4, 54. MŠ
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Sportohraní se zúčastnilo bezmála sto dětí ze všech šesti mateřinek na Čtyřce.

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

Předzvěstí rozšíření tůní byly hlubinné sondy, které se prováděly v loňském roce. Zd
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Velké nadšení u dětí z mateřinek na 
Čtyřce vzbudila akce Sportohraní, kte-
rou připravila 54. mateřská škola v čele 
s ředitelkou Lenkou Kocumovou.

„Z každé školky bylo vybráno celkem 
šestnáct sportovců – osm předškoláků 
a osm mladších dětí, takzvaných středňáků. 
Připravili jsme pro ně šest disciplín včetně 
hodu oštěpem, skoku v pytli nebo opičí 
dráhy,“ říká učitelka z 54. mateřinky Šárka 
Hrabáková.

Akce neměla vítěze ani poražené. Každé 
z dětí dostalo občerstvení a po sportovním 
výkonu obdrželo medaili a malou pozor-
nost. Celkem se jí zúčastnilo 96 malých 
sportovců, na které se přišli podívat také 

rodiče a fandily i další děti z mateřinek.

Sportohraní proběhlo pod záštitou měst-
ského obvodu Plzeň 4, Doubraveckého 

klubu a SVČ Radovánek. Za obvod se akce 
zúčastnili starosta Tomáš Soukup a mís-
tostarostové Václav Beran a Lenka Kočová.

plochu rozdělí samoobslužný přívoz. Menší 
tůně bude mít zhruba poloviční obvod, 
objem vody je plánován na 110 metrů 
krychlových, takže bude také výrazně mělčí.

Autorem studie je Ateliér Rákos, který 
stojí za obnovou Lobezského parku, jenž 
před čtyřmi lety získal ocenění Stavba 
roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná 
prostranství. Hlavním cílem krajinářů bylo 
zvýšení retence povodňových průtoků 
v nivách spolu s vytvořením příjemného 
parku přírodního charakteru v městském 
prostoru.

Chystá se i pestrá výsadba

Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění 
dnes zanedbané části plochy údolní nivy 
a k založení vhodných dřevinných a tra-
vobylinných porostů. V zájmovém území 
bude vybudována cestní síť a umožněn 
přístup k nově vybudovaným vodním 
plochám.

„Dále dojde k doplnění herních prvků 
a městského mobiliáře včetně naučných 
tabulí. Parková plocha pak nabídne ce-
lou řadu aktivit pro různověkou skupinu 
uživatelů,“ uvádí vedoucí investičního 
odboru ÚMO 4 Kateřina Malinová.

Mezi prvky nebude chybět pláž, dřevěná 
lávka nad hladinou, pozorovatelna pro 

sledování fauny a flóry, labyrint umož-
ňující průchod mezi vegetací, přívoz, 
vyhlídka s výhledem do údolní nivy 

a také zpevněná plocha pro míčové hry.



5

Pietní akt na počest 
letců z Doubravky

Pietní akt hudebně doprovodil Junior orchestr.

Pietního aktu se zúčastnili zástupci leteckých spolků a pozůstalí.

Vedení obvodu uctilo letce RAF. Zleva místostarostové Václav Beran,
Lenka Kočová, starosta Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr.
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Památku letců z Doubravky, kteří 
za druhé světové války bojovali za 
svobodu tehdejšího Československa 
v britském Královském letectvu RAF, 
ve středu 4. května uctilo vedení 
městského obvodu Plzeň 4 s před-
staviteli Plzeňského kraje, města 
Plzně a spolků.

Pietní akt, který se každoročně koná na 
Habrmannově náměstí, se po dvouleté 
pauze uskutečnil v plném rozsahu, tedy 
s proslovy a za hudebního doprovodu 
souboru Junior orchestr, který na po-
čest letců zahrál také československou 
a anglickou hymnu.

„Jsem hrdý na to, že v Královském le-
tectvu bojovali také doubravečtí rodáci 
a patrioti. Karel Pavlík, Václav Šindelář 
a Alois Záleský projevili nesmírnou 
dávku odhodlání a hrdinství. V boji za 
naši svobodu a vlast neváhali nasadit to 
nejcennější, co měli. Svůj život. Patří jim 
za to obrovské uznání a úcta. Na jejich 
statečnost a odvahu na Doubravce nikdy 
nezapomeneme,“ řekl starosta čtvrtého 
plzeňského obvodu Tomáš Soukup.

Patrioti v řadách RAF

Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois 
Záleský vstoupili do řad britského Krá-
lovského letectva RAF v červenci 1940. 
Ani jeden z doubraveckých rodáků se 
kvůli válce nedožil třiceti let.

Karel Pavlík doprovázel lodě a bom-
bardéry nad francouzskými hranicemi. 
Sestřelen byl 5. května 1942 u francouz-
sko-belgických hranic. Bylo mu 23 let. 
Václav Šindelář zemřel ve 24 letech 
při cvičném letu 19. dubna 1943, kdy 
nepřežil havárii svého Spitfiru nad ang-
lickým územím. Důvodem pádu letounu 
byla technická závada. Alois Záleský 
zemřel rovněž v Anglii těsně před 29. 
narozeninami a 7 měsíců před koncem 
druhé světové války. Také on doplatil 
na mechanickou závadu letounu, se 
kterým se zřítil během cvičného letu 
9. února 1945.

„Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois 

Záleský pro mě osobně navždy budou 
symbolem hrdinství a odvahy. Je pro 
mě čest být občanem Doubravky, stejně 
jako jimi byli tito tři piloti. Jsem rád, 
že pietní akt letos mohl proběhnout 
v plném rozsahu a že jsme památku 
našich hrdinů uct i l i  důstojně a za 
účasti veřejnosti,“ uvedl místostarosta 
Zdeněk Mádr.

Pietního aktu se zúčastnili také místosta-
rostové obvodu Lenka Kočová a Václav 
Beran, 1. náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje Petr Vanka, za magistrát města 
Plzně vedoucí Odboru bezpečnosti, 
prevence kriminality a krizového řízení 
Aleš Průša a vedoucí oddělení krizového 
řízení Jiří Karas, předseda Leteckého 
historického klubu Plzeň Václav Toman, 
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Hřiště v Újezdě prochází 
rozsáhlou modernizací

Lopatárnou se 
prohnaly veterány

Doslova k nepoznání se změní an-
tukové hřiště v Újezdě, které projde 
rekonstrukcí v celkové hodnotě 4,7 
milionu korun. Modernizaci umožní 
dotace městského obvodu Plzeň 4, 
města Plzně a také Národní sportovní 
agentury.

Díky úpravám si lidé na hřišti budou moci 
zahrát nejen házenou, ale také tenis, 

malou kopanou, nohejbal 
i další sporty.

Hřiště navíc získá umělé 
osvětlení. Sportovci ho 

tedy budou moci využívat po delší dobu 
než doposud. To znamená také více času 
na tréninky mladých sportovců. Hřiště již 
bylo předáno zhotoviteli, dokončeno by 
mělo být do konce července.

„Jsem moc rád, že společně s městem 
a Národní sportovní agenturou postup-
ně dokážeme modernizovat sportoviště 
v našem obvodu. Věřím, že rekonstrukce 

potěší místní sportovce a že si třeba některý 
z místních sportů získá i nové příznivce,“ 
dodal starosta Tomáš Soukup.

Pořádně naleštěná historická vozidla 
byla k vidění poslední květnovou 
sobotu na Lopatárně. Místní okruh 
se stal jednou ze zastávek 32. Jízdy 
historických vozidel okolím Plzně. 
Mezi vozy nechyběly Praga 500 BD, 
Daimler E20 nebo Aero 50.

„I díky podpoře pana starosty městského 
obvodu Plzeň 4 se nám letos povedla 
zařadit do soutěže jízda stálosti na cyk-
listickém okruhu SK Rapid Plzeň. Díky 
tomu mohli lidé z Doubravky sledovat 
jízdu elegance opravdových historických 
skvostů v kulisách průmyslové Plzně,“ 
uvedl ředitel jízdy historických vozidel 
Jiří Krejzar.

Vítězem soutěže na Lopatárně se stal 
řidič, který se dokázal nejvíce přiblížit 
stanovenému času na projetí okruhu. 
K vidění byly vozy z předválečného 
období až do roku 1968. Kromě Čtyřky 

šoféři s historickými vozidly zavítali i do 
Spáleného Poříčí, Starého Plzence nebo 
plzeňského Bolevce. Absolutním vítězem 
jízdy se stal Jaroslav Chladek.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Modernizace hřiště má být
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místopředseda Českého svazu letectví 
Jiří Jogl a dcera slavného letce J. R. 
Irvinga Iveta Irvingová.

Pietní akty na dalších místech

Pietní akty proběhly ve čtvrtém plzeň-
ském obvodu také ve čtvrtek 5. května. 
Vedení obvodu uctilo památku padlých 
v 1. a 2. světové válce v Újezdě, na 
Doubravce ve Hřbitovní ulici a na střelnici 
v Lobzích. Již v dubnu se uskutečnily 
tři pietní akty na počest obětí náletu 
ze 17. dubna 1945. V pátek 27. května 
pak proběhl pietní akt na počest vůdce 
Rumburské vzpoury Stanka Vodičky.

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

Historický snímek letce Karla Pavlíka. Zd
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Vůz Aero 662 projíždí Lopatárnou.
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Doslova na spadnutí je demolice bu-
dovy nikdy nedostavěného autosalonu 
Carimex, které se neřekne jinak než 
Skleněné peklo. Zboření objektu je 
součástí dohody, kterou v květnu po-
depsalo vedení města Plzně s investory. 
Nahradit ho má komplex s obchody, 
byty a kancelářemi.

O postupu hlasovali už na začátku května 
plzeňští zastupitelé. Většina z nich schválila 
podpis smlouvy s investory, která je pro 
budoucí vývoj Carimexu klíčová. Jasně 
totiž říká, že město prodá investorům 
městské pozemky v místě výstavby jen za 
předpokladu, že dojde k demolici objektu.

„Skupina investorů vykoupila pozemky 
a chtějí v této lokalitě postavit projekt, 
který bude zahrnovat obchodní zařízení, 
byty a kanceláře,“ uvedl plzeňský primátor 
Pavel Šindelář.

Investory jsou plzeňské společnosti Inter-
Cora a BC Real. Smluvními stranami pak 
jsou město Plzeň, Vodárna Plzeň, InterCora 
a dvě firmy, které majetkově vstoupily do 
Carimexu a nyní jsou jeho vlastníky – jed-
ná se o společnosti RP Letná a MS Letná. 
Dohodu o narovnání a spolupráci zástupci 
všech uvedených stran společně podepsali 
25. května na plzeňské radnici.

Demolice zřejmě za rok

Podle posledních informací by objekt mohl 
být zbourán v příštím roce. Nejpozději 
tak investor podle smlouvy musí učinit 
do dvou let. Výstavba komplexu, která 

má čítat kanceláře, obchody a byty, by 
mohla odstartovat v roce 2024. Zástavba 
má zahrnout i pozemky stávající myčky 
aut, servisu a prodejny Citroën a obchodu 
s akumulátory. Naopak benzinová pumpa 
v místě zůstane i nadále.

„Na projektu pracuje náš tým již od začátku 
roku 2019. Podařilo se nám najít jednotu 
s plzeňskými architekty a urbanisty. Ko-
nečně zmizí problematická stavba a její 
nevzhledné okolí ke spokojenosti občanů 

města Plzně,“ řekl jednatel společnosti 
InterCora Ivan Hlaváček.

„Pro náš obvod je to velmi dobrá zpráva. 
Torzo tohoto sedmipatrového objektu už 
desítky let hyzdí vzhled našeho obvodu 
i celého města na příjezdové komunikaci 
od Prahy, navíc v posledních letech pro 
nás představuje značné hygienické a bez-
pečnostní riziko,“ uvedl místostarosta 
obvodu Zdeněk Mádr.

Stavba z devadesátých let

Historie Carimexu sahá do roku 1997, kdy 
stavebník vybudoval přízemní přístavbu 
autosalonu. O rok později získal povo-
lení i na dostavbu druhého podlaží pro 
administrativní účely. Místo toho se ale 
budova rozrostla i o třetí a čtvrté patro, 
což bylo dodatečně povoleno v únoru 
2006. Jenže pak se objekt rozrostl o další 
tři patra na stávajících sedm – v tomto 
případě už ale dodatečné stavební po-
volení uděleno nebylo.

Místo Carimexu vzniknou 
obchody, kanceláře i byty

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

Vizualizace nového komplexu, který má nahradit objekt Carimexu.

Místo Carimexu vznikne komplex s obchody, byty a kancelářemi.

Pohled na současné torzo budovy. Zd
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TJ Sokol Doubravka se dočká přístavby 
stávající tělocvičny. Sloužit bude stolním 
tenistům, jogínkám a gymnastkám. Na 
investici ve výši 6 milionů korun přispěl 
i městský obvod Plzeň 4. V rámci akce 
„kup si svou parketu“ se navíc hledají 
donoři na rekonstrukci podlahy.

Přístavba tělocvičny má odstartovat už letos 

v létě. V posledních letech se 
jedná o největší investici pro 
doubravecký sokol. Přístavbou 
objektu vznikne nová menší 
tělocvična nad přísálím.

Díky tomu Sokol bude moci rozšířit nabíd-
ku sportovních činností a rovněž nebude 
omezen v příjmu nových členů z kapacitních 
důvodů, čímž je v současnosti limitován.

Stavbu za 6 milionů korun umožní podpora 
Národní sportovní agentury, města Plzně 
a městského obvodu Plzeň 4. Nové pro-

story o velikosti kolem 160 m2 by měly být 
hotovy do konce letošního roku.

Kupte si parketu

Letos v červnu také odstartuje generální 
oprava podlahy tělocvičny, která má za 
sebou padesát let každodenní zátěže. 
Rekonstrukci finančně zadotuje město 
Plzeň a Plzeňský kraj.

„Protože ale získané dotační prostředky 
plně nepokryjí rozpočtové náklady, obrátil 
se výbor na členy T. J., návštěvníky a sym-
patizanty s prosbou o pomoc. Na účet, 
který byl kvůli akci založen, lze přispět 
jakoukoli částkou,“ říká jednatelka Sokola 
Milada Nováková.

Číslo účtu je 2802162238/2010. Při pře-
vodu platby je třeba použít KS 0308 a VS 
22 a zároveň uvést jméno. Každý z přispě-
vatelů bude zveřejněn na seznamu dárců. 
Jméno lidí, případně firmem, kteří přispějí 
alespoň tisícikorunou, pak bude natrvalo 
zveřejněno v prostorách tělocvičny.

Parket je v tělocvičně celkem 9600. Cena 
jedné parkety je 140 korun. Výměna podlahy 
tak přijde na více než 1,3 milionu korun. 
TJ Sokol Doubravka měl v květnu vybráno 
80 % prostředků.

Sokol Doubravka čeká 
přístavba tělocvičny

Dětská hřiště 
prošla očistou

Kompletní čištění a dezinfekce hřišť 
odstartovala v závěru dubna ve všech 
částech čtvrtého městského obvodu. 
Čištění letos proběhlo ekologicky bez 
využití chemických přípravků jen za 
využití horké páry o výstupní teplotě 
kolem 165 stupňů.

„Dětských hřišť aktuálně spravujeme pěta-
padesát. K jejich čištění a dezinfekci jsme 
přistoupili již třetím rokem. Reagujeme tak 
na přání rodičů i mateřských škol, u kterých 
mělo čištění v předešlých letech velký 
úspěch,“ uvedla místostarostka obvodu 
Lenka Kočová.

Dětská hřiště prošla již před čištěním gene-
rální údržbou, na kterou má obvod společně 
s opravami vyčleněno 1,2 milionu korun.

„Z těchto finančních prostředků čerpáme 
peníze na výměnu písku v pískovištích nebo 
na odborně technické kontroly, které se 
provádí čtyřikrát ročně a ze kterých plynou 

právě potřebné opravy a údržba,“ dodala 
místostarosta Lenka Kočová.

Čištění odstartovalo na hřišti v Lobezském parku. Zd
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Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Vizualizace přístavby tělocvičny o rozloze 160 m2. Zd
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Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Jan Kakeš
zastupitel MO Plzeň 4 za ANO

Vážení spoluobčané,

v dnešním okénku zastupitele bych si do-
volil překročit hranice obvodu a rozpovídat 
se o tématu, které zná většina z Vás a kte-
ré v poslední době rezonuje ve veřejném 
prostoru a na sociálních sítích. Jistě jste 
zaznamenali aktivitu krajské reprezentace 
směrem ke koupi budovy původních měst-
ských lázní. Ve svém profesním životě jsem 
měl tu čest se spolupodílet se skvělým tý-

mem na projektu obnovy městských láz-
ní, ale pojďme to vzít od začátku. Budova 
městských lázní byla dokončena roku 1932 
v novoklasicistním stylu. Po bombardování 
Plzně roku 1944 došlo k vážnému poškození 
a podoba poválečné rekonstrukce zůstává 
dodnes. Atelier pana architekta Soukupa 
započal se studií obnovy již v roce 2008. Po 
přehodnocení celého projektu investorem 
jsem se od roku 2018 stal součástí skvělého 
projektového týmu a dostal šanci pracovat 
na tak výjimečném objektu. Přes veškeré 
překážky v podobě změn hasičských no-
rem či energetického zákona jsme nyní na 
prahu vydání stavebního povolení. Velice 
mě potěšila inciativa krajské reprezentace 

získat tuto budovu do 
svého vlastnictví. I přes 
to, že projekt v podání 
italského investora do-
sahoval významných 
kvalit a zachovával ně-
které části budovy veřej-
né (kavárna s vyhlídkou 
či multifunkční sál), jsem přesvědčen, že 
ve vlastnictví veřejné instituce dojde ještě 
k většímu otevření a přístupu široké veřej-
nosti do objektu. Přeci jen se jedná o vyso-
ce hodnotný objekt, který je v srdci mnoha 
Plzeňanů, kteří se zde učili plavat.

Autor: František Hlásek,
zastupitel MO Plzeň 4 za KSČM

Vážení spoluobčané,

dovolte mně, abych se na vás obrátil s tím, 
co mne velice trápí. A to nejen jako zastupi-
tele, ale i jako člověka! Pes, živý tvor, který 
doprovází člověka již po desítky tisíc let, je 
mnohými z nás upřednostňován a často je 
již považován za rodinného přítele. Zejmé-
na pro osamělé starší lidi se pes stává život-
ním druhem, bez jehož lásky by jejich život 
nebyl úplný.

Bohužel ale někdy dochází k tomu, že se „pá-
níček“ a zákonný vlastník v jedné osobě ne-
dostatečně stará o to, aby toto jeho vlastnictví 
nesnižovalo kvalitu života jeho spoluobčanů.

Pro důkaz nemusíme chodit daleko! Stačí 
se projít Habrmannovým parkem, který 
byl zbudován a je udržován za nemalé 
finanční prostředky vydávané z kapes nás 
všech. Bohužel se zde na každém kroku 
povalují psí exkrementy a už vstup do 
parku se stává poměrně obtížnou zále-
žitostí. Minimálně pro boty návštěvníka.

Majitelům psů bývá toto často lhostejno 
a k úklidu po jejich svěřencích je nepři-
vádí ani obvodem umístěné prostředky 
včetně speciálních hygienických sáčků. 
Každý návštěvník parku, zejména malé 
děti, je vystaven nepříjemným zážitkům. 
Místo příjemné relaxace a odpočinku, 

k čemuž je park určen 
především, se musí 
potýkat se znečiště-
nými věcmi i rizikem 
přenosu infekcí!

Obracím se proto ze-
jména na ty, kteří ne 
vždy po svém psím miláčkovi uklidí, a vy-
zývám je k větší ohleduplnosti k ostatním 
spoluobčanům. Těm pejskařům, kterým 
takovýto zcela samozřejmý a normál-
ní úklid nedělá problémy, moc za nás 
všechny naopak děkuji!

Plzeňští senioři změřili síly ve sportov-
ních hrách, které proběhly 17. května 
v hokejbalové hale na Košutce. Čtyřku 
reprezentoval tým TOTEM Doubravka, 
který na sportovišti přivítal i starosta 
městského obvodu Plzeň 4 Tomáš 
Soukup.

V deseti unikátních disciplínách ur-
čených pro starší generace se utkalo 
celkem 14 týmů z Plzně. Senioři během 
sportovního dopoledne změřili své síly 
v bollo-ballu, hodu šipkami do terče, 
hodu basketbalovým míčem na koš, 
střelbě na florbalovou branku, v chůzi 
na 800 metrů, disc golfu, snack golfu, 
hodu kriketovým míčkem na cíl, petanque 
a lukostřelbě.

Například disc golf je hod frisbee do 
kovového koše, který je padesát metrů 
daleko. Bollo-ball je hod míčem do kon-
strukce ze třímetrové vzdálenosti a snack 

golf je odpalování míčku golfovou holí 
s cílem trefit se do padesát metrů vzdá-
leného terče.

Senioři změřili síly 
ve sportovních hrách

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň

Tým ze Čtyřky TOTEM Doubravka se starostou Tomášem Soukupem. Zd
ro

j: 
Ú

M
O

 4



10

Hudební koncerty pro mladší i starší 
generace nebo Dětský den, tak vypadalo 
kulturní jaro na Čtyřce. Společenské akce 
tím ale rozhodně nekončily, 12. června 
proběhlo Doubravecké folklorní od-
poledne na Doubravce, dny od 4. do 
6. srpna pak budou patřit Doubravec-
kému projektoru.

Novinkou byly dva koncerty ze série Ro(c)k na 
Čtyřce, které zdaleka nepatřily jen rocku. 
První z nich se uskutečnil na Chlumu, kde 
zahrály kapely Blue Gate, Míša Leicht & Cop 
a X-Cover. Kromě toho byla návštěvníkům 
představena studie nového Chlumu a ne-
chybělo ani oblíbené opékání špekáčků.

Druhý z koncertů se pak konal v Lobezském 
parku, kde bylo na programu vystoupení 
kapel Seventh Passion, Anymen a Donnie 
Darko. Součástí akce bylo i představení 
studie rozšíření Lobezských tůní. Akci 
bohužel zhruba v její polovině zhatila silná 
bouřka, která se prohnala celým Českem.

Kromě toho se v Habrmannově parku 
uskutečnily tři koncerty v rámci už tradiční 
akce nazvané Jarní koncerty v Habrman-
nově parku. Návštěvníkům tři neděle po 
sobě postupně zahrály City Band Romana 
Audese, The Dixie Hot Licks a Plzeňský 
Pepící.

Těm nejmenším pak patřil Dětský den 
v Lobezském parku, kde nechybělo mnoho 
zábavných soutěží, malování na obličej, 
skákací hrad a další zábavný program 
pro děti.

Těsně před vydáním zpravodaje byla 
na programu také akce pro všechny mi-
lovníky folkloru. V rámci Mezinárodního 
folklorního festivalu se na Čtyřce konalo 
Doubravecké folklorní odpoledne s mezi-
národní účastí – mimo jiné se představily 
soubory Tuna de Derecho de Valencia ze 
Španělska, FS Poľana ze Slovenska, Doli-
nečka ze Starého Města nebo Mladinka 
a Mladinečka z Plzně.

Další velkou akcí bude Doubravecký pro-
jektor, který proběhne ve dnech od 4. do 
6. srpna už tradičně v Lobezském parku.

Jaro patřilo koncertům 
a společenským akcím

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Chlum ožil hudbou. Na fotografii Míša Leicht & Cop.

Dětský den v Lobezském parku se těšil velké návštěvě.

Návštěvníky dětského dne pozdravili místostarostové Zdeněk Mádr (vpravo) a Václav Beran.
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Podchlumecká soutěž byla!

V sobotu 9. dubna 2022 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Plzeň Doubravka 
již 20. ročník Podchlumecké soutěže 
mladých hasičů.

Tradiční akce pro pětičlenná družstva 
dvou věkových kategorií je složena ze 
dvou částí - z požárního závodu dvojic 
a závodů požární všestrannosti. První 
část má za úkol prověřit dovednost práce 
s prostředky požární ochrany, druhá zase 
teoretické znalosti z oblasti technických 
prostředků, topografie či zdravovědy 
a praktické dovednosti z oblasti lanové 
techniky či střelby ze vzduchovky.

V neposlední řadě závody prověřily 
i fyzickou zdatnost závodníků, neboť 
nedílnou součástí hodnocení byl i do-
sažený celkový čas družstva. Navzdory 
rozmarům počasí, které přípravy závodu 
intenzivně pronásledovaly vydatným 
deštěm, se do závodu přihlásilo 12 
družstev dětí. Pořadatele ani účastníky 
soutěže naštěstí v den závodu nezastra-
šila ranní sněhová nadílka a počasí pak 
vynaložené úsilí všech odměnilo svou 
přízní v podobě krásného, slunečného 
a příjemně teplého jarního dne.

Na pořadatelích i závodnících bylo zře-
telně vidět, že si připravený závod užili, 
i když na jubilejní ročník si museli kvůli 
pandemii covidu dva roky počkat. Jubi-

lejní ročník byl pro pořádající hasičský 
sbor odměnou i v podobě výborných 
výsledků domácích družstev.

V kategorii starších zvítězilo s vynikajícími 
výsledky právě družstvo SDH Doubravka, 
v kategorii mladších pak domácí závodníci 
vybojovali krásné druhé místo, když byli 
jen těsným bodovým rozdílem překonáni 
družstvem SDH Koterov. Všechna druž-
stva na pomyslném stupni vítězů pak 

obohatila svoje sbírky trofejí pěknými 
cenami v podobě pohárů a medailí, 
které převzaly z rukou starosty pořáda-
jícího SDH, a než byl soutěžní den zcela 
ukončen, byli všichni účastníci pozváni 
na závody v roce příštím. Hasičskému 
sportu ZDAR!

Čtyřka žila volejbalem

Zimní sezóna už je za námi a s ní i série 
svazových beachvolejbalových turnajů. 
Pod záštitou Krajského volejbalového 
svazu v Plzni pořádal klub Beach Service 
se sídlem na TJ Sokol Letná pět kol, každé 
v kategoriích muži, ženy, juniorky a junioři. 
Hráči a hráčky tak sbírali body nejen do 
krajského, ale i do celostátního žebříčku.

Mužskou kategorii jednoznačně ovládl rodák 
z Rokycan Kuba Vála. Dvě zlaté a dvě stříbrné 
medaile stačily Káje Šaškové z Prahy, aby 
neměla v ženském žebříčku konkurenci.

Nejobsazenější kategorií, co se celkového 
počtu párů týče, byly jednoznačně juniorky. 
Na vrcholu stanula Amálie Pížová, které se 
na každém turnaji podařilo probojovat ale-
spoň do semifinále, z čehož jí jednou cinkla 
i zlatá medaile.

Junioři také nezaváhali nad příležitostí k zís-
kání celostátních bodů. Nejvíce jich za tuto 
zimní sezónu může ukázat plzeňský Vojta 
Kudrnovský.

O kvalitě soutěže vypovídali její národně 
i světově úspěšní účastníci. Kuba Vála je 
v top dvacítce nejlepších českých hráčů a má 
bohaté zkušenosti i z mezinárodních turnajů. 
Jednoho turnaje se zúčastnil i Bobb Kufa, 
který historicky hrál například na mistrovství 
světa v roce 2013, má na kontě několik me-
dailí z mistrovství České republiky mužů a je 
osmým nejlepších hráčem v ČR.

Vaše zprávy 
ze Čtyřky

Autor: SDH Plzeň-Doubravka Autor: Bára Kislingerová, Beach Service Plzeň

Účastníky neodradilo ani aprílové počasí.

Turnaje se zúčastnili i přední čeští hráči.
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