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Komunální volby 23. a 24. září

Ve dnech 23. a 24. září v České republice 
proběhnou volby do obecních zastupitel-
stev. V Plzni budou lidé vybírat kandidáty 
na plzeňský magistrát a také na obvodní 
radnici městského obvodu Plzeň 4, kde 
kandiduje celkem devět politických stran 
a uskupení. Zvolení kandidáti získají man-
dát zastupitele na čtyři roky, vedení obvo-
du určí povolební vyjednávání.

Hasiči pomáhali v Českém Švýcarsku

Dobrovolní hasiči ze Čtyřky se v srpnu vy-
dali pomáhat s likvidací rozsáhlého po-
žáru v České Švýcarsku, kde byla stále 
doutnající ohniska. Velký dík za nasazení 
a odvahu tentokrát patří jednotkám SDH 
z Bukovce a Červeného Hrádku. Už před 
rokem se dobrovolní hasiči z Doubravky 
podíleli na odklízení následků tornáda, 
které se prohnalo Moravskou Novou Vsí 
a okolními obcemi.

Zemřel Jan Votava

S velkou lítostí a zármut-
kem oznamujeme, že 
ve věku 79 let zemřel 
v pondělí 1. srpna le-
tošního roku bývalý sta-
rosta městského obvo-
du Plzeň 4 Jan Votava. 
Starostou obvodu byl v letech 1990–1994. 
Městský obvod Plzeň 4 vyvěsil černý pra-
por. Upřímnou soustrast rodině.

Čeština v TOTEMu

TOTEM zve milovníky mateřského jazyka 
na kurz Hrátek s češtinou. „Luštíte křížov-

ky, kvízy a rébusy? Hrajete si rádi se slovy? 
Baví vás čeština? Tak to jsou Hrátky s češti-
nou přesně pro vás,“ říká Martina Šatrová 
z TOTEMu. Termíny setkání jsou následu-
jící: 30. 9. , 21. 10. , 18. 11. a 9. 12. 2022, 
vždy od 8:30 do 9:45 h. v doubraveckém 
TOTEMu v Těšínské 26. Poplatek za kurz či-
ní 200 Kč. Pro přihlášení či více informací 
stačí zavolat na tel. 733 746 599 nebo na-
psat na e-mail doubravka@totemplzen.cz.

Milí sousedé,

bylo mně velkou ctí být čtyři 
roky starostou našeho krásného 
městského obvodu. Může se 
to zdát jako dlouhá doba, ale 
upřímně, uteklo to jako voda.

Mám velkou radost, že se nám 
podařilo splnit programové pri-
ority a rozhýbat projekty, které 
byly roky u ledu. Velkou zásluhu 
na tom máte i vy, občané.

S řadou z vás jsem měl příležitost se setkat 
na našich kulturních akcích, na představení 
a projednání studií i při dalších příležitostech. 
Nesmírně si vážím toho, že s každým, s kým 
jsem hovořil, byla konstruktivní a kultivo-
vaná diskuse, ať už jsme se shodli, či nikoliv.

Potvrdila se tak letitá pravda, že Čtyřka není 
jen obyčejný plzeňský obvod. Čtyřka je 
jiná – lepší, klidnější, krásnější, kulturnější, 

zelenější. O všech našich investicích, pro-
jektech a plánech jste si mohli každý mě-
síc přečíst v Doubraveckých listech a neji-
nak tomu bude i nadále. Jednu věc tu ale 
i přesto zmíním – zapojení občanů do dění 
v obvodu.

Jak jistě víte, na začátku našeho 
funkčního období jsme zavedli 
novinku v podobě participa-
tivního rozpočtu, ve kterém 
můžete navrhovat a podpo-
rovat investice, které pak za-
financujeme a zrealizujeme. 
Podařilo se takto vysázet alej 
pod Chlumem, umístit k ní la-
vičky, postavit workoutové hři-
ště a také psí loučku.

Chtěl bych zde zejména ocenit a vyzdvih-
nout vaše návrhy a aktivitu. To platí i u dal-
ších participačních akcí, jakými bylo třeba 
pojmenování ulic v Újezdě nebo připomínky 
k proměně Masarykovy třídy. Řada vašich 
podnětů a připomínek byla velmi promy-
šlená a konkrétní.

Ukázalo se, že v našem obvodě je hodně 
lidí, kterým není jedno, kde žijí. V takové 

atmosféře se vždy lépe pracuje a lépe se 
zvládají situace, u kterých byste vůbec ne-
čekali, že nastanou.

Během pouhých čtyř let jsme zažili pan-
demii covidu i uprchlickou krizi související 
s válkou na Ukrajině. V obou případech 
jsme to společně zvládli.

Proto věřím, že zvládneme i krizi součas-
nou – energetickou. Mám stále v paměti, 
jak pandemie zastavila chod celé země 
a náš úřad se proměnil v továrnu na roušky, 
které jsme pak věnovali těm nejohroženěj-
ším. Všechny tyto momenty nás stmelily. 
A i to má svou nezpochybnitelnou cenu.

Všem vám děkuji za dosavadní a perfektní 
spolupráci. Nyní nás čekají komunální 
volby. Ať už budete volit kohokoliv, budu 
moc rád, když k volbám přijdete a nene-
cháte svůj hlas propadnout. Čtyřka si za-
slouží naši péči a vy máte šanci ovlivnit, 
jak bude náš obvod vypadat.

Přeji vám krásný zbytek léta a šťastnou volbu.

Vás starosta, 
Tomáš Soukup

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
starosty
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Budoucnost Masarykovy třídy byla před-
stavena veřejnosti. Stalo se tak v rámci 
výstavy před OC Centrum a na veřejném 
projednání v Doubraveckém klubu.

Za návrhem stojí architektonický ateliér 
projectstudio8. Studie pracuje s několika 
úseky Masarykovy třídy – od terminálu 
v Zábělské ulici přes lokalitu Na Rybníčku, 
Habrmannovo náměstí, prostor kolem 
úřadu a polikliniky, předprostor před OC 
Centrum až po okolí pošty.

„Doubravka nemá hlavní náměstí a Masa-
rykova třída tuto roli přebírá. Je tedy velmi 

důležité, aby to byla kultivovaná hlavní třída 
s kvalitně řešeným veřejným prostorem 
a aby v jejím rámci bylo navrženo a dobře 
vyřešeno několik významných míst, která 
jsou a budou přirozenými centry Doubrav-
ky,“ uvádí Ondřej Janout z projectstudio8.

První ochutnávkou byla srpnová výstava před 
OC Centrum, kde si lidé mohli prohlédnout 
vizualizace nebo se seznámit s možnou 
podobou mobiliáře. V září pak proběhlo 
projednání s veřejností, které se uskutečnilo 
až po uzávěrce zpravodaje.

Mobiliář vyberou občané

„Městský mobiliář na Masarykově třídě 
bychom rádi sjednotili, a pomohli tak k její 
kultivaci. Protože mobiliář plní nejen funkci 

estetickou, ale hlavně tu praktickou, chceme, 
aby jeho finální podobu vybrali právě ob-
čané. Na konkrétní místo plánujeme umístit 
různé typy laviček a odpadkových košů tak, 
aby si je lidé mohli vyzkoušet a porovnat. 
Vítězný mobiliář by pak zvolili v hlasování,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Architekti počítají s úpravou zeleně, promě-
nou terminálu na Zábělské třídě, změnami 
v lokalitě Na Rybníčku, které již navrhl ateliér 
Soukup Opl Švehla, nebo s přestěhováním 
úřadu do budovy bývalé konzervatoře. 
Mezi zajímavosti patří navržení prostoru pro 
pořádání farmářských trhů a umístění stánků 
s lokálními surovinami před OC Centrum 
a vyhotovená studie Masarykovy třídy ne-
zapomíná ani na témata, jako jsou doprava, 
odpady, cyklodoprava nebo vizuální smog.

První změny v roce 2024

První změny jsou očekávány v roce 2024, 
tedy symbolicky v roce, kdy uplyne sto let 
od připojení Doubravky k Plzni. V plánu je 
modernizace zastaralého vodovodu a ka-
nalizace či obměna zeleně.

„Kdyby se Masarykova třída stala městským 
bulvárem přívětivějším pro pobyt občanů 
a nebyla jen jednou z dopravních tepen ve 
městě, bylo by to pro všechny jistě velmi 
příjemné. Tomu podřizujeme i komunikaci 
s občany, kteří mohli podobu ulice připo-
mínkovat a s jejichž připomínkami architekti 
pracovali. Před výstavou proběhlo také 
jednání s místními podnikateli v Tomáškově 
vile,“ uzavírá místostarosta Zdeněk Mádr.

Budoucnost Masarykovy třídy 
byla odhalena veřejnosti

Proměnit by se mělo i okolí stávající úřadu. Zd
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Budoucí podobu Masarykovy třídy si lidé 
mohli prohlédnout před před OC Centrum.

Před OC Centrum by mohly fungovat trhy s farmářskými výrobky. Zd
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Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Supermoderní školka už brzy vznikne 
v Újezdě. Objektu, který se bude moci 
chlubit zelenou střechou, střešní zahradou 
nebo altánem, vtiskly podobu archi-
tekti z projectstudio8. Díky investici se 
zdvojnásobí školkové kapacity v oblasti 
Újezda a Červeného Hrádku.

„Nám se daří do našich školek umisťovat 
všechny děti z našeho obvodu, zároveň 
ale vnímáme dynamický rozvoj Újezda 
a Červeného Hrádku. Jsme si vědomi, že 
potřeba navýšit kapacity v našich mateřin-
kách bude stále větší, navíc méně dětí ve 
třídách znamená kvalitnější výuku. Proto 
jsme se rozhodli vybudovat novou školku,“ 
uvádí starosta Tomáš Soukup.

Nová mateřinka vznikne v nové zástavbě 
Újezd Plzeň-jih, která nabídne bydlení 

pro zhruba 1300 obyvatel. Zatímco kapa-
cita stávající školky v Kyšické ulici je třicet 
šest dětí, nová školka bude mít celkem 
pětasedmdesát míst. Spádová bude také 
pro sousední Červený Hrádek. Architekti 

navrhli školku tak, aby se kromě svého 
účelu stala také centrem společenského 
života místních obyvatel a architektonicky 
doplnila celou novou zástavbu.

„Navržená hmota je po návrh zásadní 
jako zapamatovatelný tvar školky, jako 
orientační bod v lokalitě a jako připome-
nutí základního tvarosloví historické části 
Újezda v podobě budov hospodářských 
statků,“ upřesňuje autor studie, architekt 
Ondřej Janout z projectstudio8.

Sloužit bude i občanským aktivitám

Mateřinka je koncipována tak, aby v ní 
trávený čas byl příjemný, aby vytvářela 
kvalitní prostor pro kreativní hry, výuku 
dětí i práci učitelek a odpoledne žila pro 
obyvatele z přilehlého okolí.

Objekt ve tvaru „L“ je navržen z velké části 
jako jednopodlažní se zelenými střechami. 
V nárožní pozici bude mít patrový objekt 
sedlovou střechu. Kromě běžných místností 
a vybavenosti nebude chybět altán pro 
letní třídu, pískoviště, prolézačky, plácek 
pro míčové hry nebo skluzavka. Architekti 
počítají i se stojany na malá kola, koloběžky 
a odrážedla.

„Školka vznikne na městských pozemcích, 
které pro ni jsou v území vyhrazené. V sou-
časnosti je hotová studie a zpracovává 
se dokumentace pro stavební povolení, 
která by měla být dokončena do konce 
letošního roku. Následovat bude zpra-
cování prováděcí dokumentace a soutěž 
na výběr zhotovitele tak, aby stavba byla 
zahájena nejpozději na jaře 2024. První děti 
nová školka přivítá od září 2025,“ dodává 
místostarosta Zdeněk Mádr.

V Újezdě vznikne školka, 
dostane zelenou střechu

Objekt nabídne atraktivní zahradu, zelenou střechu nebo altán. Zd
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Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Před školkou budou umístěny stojany pro kola, koloběžky a odrážedla. Zd
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Další projekt z participativního rozpočtu 
vznikl v městském obvodu Plzeň 4. Po 
lavičkách pod Chlumem je nově k dispo-
zici workoutové hřiště u areálu SK Senco 
Doubravka. Ještě do konce léta vznikne 
také psí loučka ve Špitálském lese.

Čtvrtý obvod v participativním rozpočtu 
realizuje investice, které navrhují a o kterých 
rozhodují sami občané. Pro workoutové 
hřiště, které umožňuje posilování s vlastní 
vahou těla, loni hlasovalo 288 lidí. Projekt 
díky tomu skončil na druhém místě.

„Pro nás je to signál, že v participativním 
rozpočtu máme pokračovat. Doufám, že 
pro občany je to zase motivace navrhovat 
další projekty a zapojovat se do dalšího 
rozhodování na Čtyřce. Věřím, že nové 
hřiště si brzy najde pravidelné návštěvníky,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Hřiště na cvičení se nachází nedaleko 
kostela sv. Jiří a v blízkosti cyklostezky 
číslo 3 Praha – Plzeň – Regensburg. Na 
rozcestí u lávky přes řeku Úslavu se stačí 
vydat směrem k Jateční ulici a areálu SK 
Senco Doubravka.

Příznivci workoutu mohou na hřišti využít 
vodorovný žebřík, různé druhy hrazd, trojitá 

bradla nebo takzvaný multibar 
se čtyřmi zalomenými úchopy. 
Součástí hřiště je i bradlová 
a funkční šikmá lavice. Pod prvky 
je umístěný litý tartan.

Realizace hřiště si vyžádala 596 tisíc korun 
s DPH a po hřištích ve Špitálském lese, 
v Červeném Hrádku a Lobezském parku 
se jedná o čtvrté hřiště svého druhu ve 
čtvrtém obvodu. Autorem návrhu v parti-
cipativním rozpočtu je Pavel Zemek, podle 
kterého by projekt měl spojovat výkonnostní 
a rekreační sport. Samotný fotbalový klub 
ho už využívá při fotbalových trénincích.

„Zároveň místem vede cyklistická stez-
ka, a hřiště tak bude sloužit k protažení 
a posilování projíždějících cyklistů, běžců 
a maminek s dětmi, z řad rekreačních spor-
tovců, kteří využívají stezku pro cyklisty,“ 
vysvětluje předseda výkonného výboru 
SK Senco Doubravka Pavel Zemek.

Pejskaře potěší psí hřiště

V září, tedy po uzávěrce zářijových Doubra-
veckých listů, měl být dokončen také vítězný 
projekt druhého ročníku participativního 
rozpočtu, kterým je psí loučka ve Špitál-
ském lese.

Investice, které občané v loňském hlasování 
udělili celkem 332 hlasů, zaujímá plochu 
594 m2 a z rozpočtu si vyžádala investici ve 
výši 784 tisíc korun včetně DPH.

„Psí hřiště nabídne několik překážek a do-
vednostních prvků, na kterých bude možné 
zdokonalovat dovednosti psích miláčků. 
Patří mezi ně vysoké a nízké překážky, 
proskakovací kruh, úzká kladina a kůly pro 
slalom. Všechny prvky budou vyrobeny 
z akátového dřeva a celý areál bude oplo-
cen. Nejpozději v říjnu by v areálu měly 
být nainstalovány lavičky k sezení,“ uvedla 
před otevřením psího hřiště místostarostka 
Lenka Kočová.

Čtyřka otevřela hřiště 
pro sportovce i pejsky

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

Nové workoutové hřiště vzniklo na přání občanů.

Situační výkres psí loučky ve Špitálském lese.
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Sportovní talenty a jednu legendu už 
tradičně ocenilo vedení městského 
obvodu Plzeň 4. Stalo se tak v rámci 
středečního Dne se Čtyřkou na festivalu 
Sportmanie. Pestrý program nabídl také 
autogramiádu s hokejisty HC Škoda 
Plzeň a atlety z AK Škoda Plzeň.

„Páteří Dne se Čtyřkou bylo představení 
sportovců a sportovních klubů z našeho 
obvodu. Těší mě, že jsme při této příleži-
tosti opět mohli ocenit i sportovní talenty 
a také viktoriánskou fotbalovou legendu, 
pana Ivana Bicana, který za svou kariéru 
nastřílel desítky gólů a jeden z nich trefil 
i do brány slavného Bayernu Mnichov,“ 
říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Památný zápas proti bavorskému celku 
se hrál v roce 1971. Bican tehdy vyrovnal 
na 1:1, ačkoliv celkový výsledek vyzněl 
jasně pro Němce 6:1. „Je to už padesát 
let, uteklo to jako voda. Všem mladým 
sportovcům přeji, ať je sport dál baví,“ 
vzkázal Ivan Bican.

Vedení obvodu ocenilo také tři talentova-
né sportovce, kteří už si připsali úspěchy 
na české i evropské scéně. Patří mezi ně 
bronzová medailistka z evropského mis-
trovství dorostenců v judu Anna Skalská, 
několikanásobná mistryně ČR v závodním 
plavání Natálie Pospíšilová a Vojtěch So-
chor, který ve vodním pólu dosáhl na 3. 
místo v kvalifikaci na mistrovství Evropy.

„Sportovce z našeho obvodu na Sport-
manii oceňujeme už tradičně. Jsem 
moc rád, že u nás na Čtyřce vyrůstají 
talentovaní sportovci, kteří obvod, město 
i celou republiku skvěle reprezentují i na 
evropské scéně. Všem oceněným přeji, 
aby jim sportovní nadšení vydrželo a aby 
nejen ve sportovní kariéře dosáhli na 
své cíle, které si vysnili,“ dodal starosta 
Tomáš Soukup.

Sportovcům s Tomášem Soukupem 
a Zdeňkem Mádrem pogratulovali také 
místostarostové Václav Beran a Lenka 
Kočová. Po slavnostním ceremoniálu se 
uskutečnila autogramiáda s hokejisty z HC 
Škoda Plzeň a atlety z AK Škoda Plzeň.

Městský obvod Plzeň 4 podporuje sportov-
ce a sportovní kluby každoročně. V rámci 
grantových programů a individuálních 
dotací rozdělí přes milion korun ročně.

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

„Ocenění si velmi vážím,“ - Vojtěch So-
chor
„Je tu úžasná atmosféra, je to skvělá moti-
vace pro všechny,“ – Anna Skalská
„Je to moc hezký, že mladé sportovce tak-
to podporují, hodně si toho vážím,“- Na-
tálie Pospíšilová

Čtyřka ocenila sportovní talenty 
i fotbalovou legendu

Zleva – Ivan Bican, Natálie Pospíšilová, Tomáš Soukup, Anna Skalská, 
Zdeněk Mádr, Vojtěch Sochor, Lenka Kočová a Václav Beran.

Zdeněk Mádr oceňuje sportovní talenty ze čtvrtého obvodu.

Ivan Bican a Tomáš Soukup.
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Čtyři základní školy na Čtyřce přivítaly 
stovky prvňáčků. Zahájení školního 

roku jim zpestřilo vedení 
městského obvodu Plzeň 
4, jehož zástupci děti 
už tradičně obdarovali 
kornouty se sladkým 

překvapením a popřáli jim všechno 
nejlepší do prvního školního roku.

Ve čtvrtek 1. září navštívili 14., 22. a 28. zá-
kladní školu a také základní školu v Újezdě 
starosta Tomáš Soukup a místostarostové 
Zdeněk Mádr, Václav Beran a Lenka Kočová. 
Školáky přivítali také zástupci učitelských 
sborů jednotlivých škol včetně jejich ředitelek.

Základní školy na Čtyřce 
přivítaly stovky prvňáčků

Další aktuality 
z obvodu

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Parkoviště Ke Svatému Jiří

Doubravka má další nová parkovací stání. 
Tentokrát vznikla v ulici Ke Svatému Jiří, 
kde budou sloužit především rodičům 
odvážejícím děti do 14. základní školy 
a v blízkosti se nachází také 64. mateřská 
škola. Řidičům je zde k dispozici 6 stan-
dardních míst a 3 místa typu K+R, která 

jsou určena ke krátkodobému zastavení 
právě při odvozu dětí do školy. Investice 
městského obvodu Plzeň 4 si vyžádala 
2,4 milionu korun vč. DPH.

Mateřinky zdobí hravé malby

Série hravých maleb zdobí 57. a 54. ma-
teřskou školu, a protože se osvědčily, je 
více než pravděpodobné, že se rozšíří i do 
dalších školek ve městě. Malby vyzývají 
nejen ke kochání a zpestřují každodenní 
pohyb v areálu školky, ale doslova lákají 
k pohybu a hrám. Na svědomí je má 
umělec Miroslav Plundrich (na fotce).

Nové hřiště V Homolkách

Děti v Doubravce mají k dispozici novou 
herní sestavu. Soubor herních prvků 
nazvaný Permoník je k vidění na zmoder-
nizovaném dětském hřišti v parku V Ho-
molkách u 54. mateřské školy. Nechybí 
v ní prolézačky ani skluzavka. Právě děti 
z místní mateřinky ji prozkoumaly jako 
první, a to za dohledu starosty obvodu 
Tomáše Soukupa a ředitelky mateřinky 
Lenky Kocumové. Důvodem obměny herní 
sestavy byl špatný stav původních prvků.
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Přivítání prvňáčků na 22. základní škole, 
kterou navštívil místostarosta Zdeněk Mádr.

Zahájení školního roku na 28. základní škole, 
kam zavítal místostarosta Václav Beran.

V Újezdě přivítala prvňáčky místostarostka Lenka Kočová.

Na 14. základní školu pozdravil prvňáčky starosta Tomáš Soukup.
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Významná osobnost města Plzně a ob-
líbená pedagožka Marie Helmová má 
pomník na Masarykově třídě. Její pa-
mátku nově připomíná vzrostlý habr 
a pamětní deska. Obojí zafinancoval 
městský obvod Plzeň 4.

Marie Helmová patří mezi největší novo-
dobé osobnosti města Plzně. Známá byla 
jako učitelka na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni 
a jako zakladatelka Sluníčkové sbírky, díky 
které se za 21 let podařilo vybrat úctyhod-
ných 3,4 milionu korun pro Nadaci pro 
transplantace kostní dřeně.

„Měl jsem to štěstí paní Marii Helmovou 
poznat osobně, neboť učila moji dceru. 
Byla na jedné straně přísná, ale zároveň 
spravedlivá. Měla mimořádnou schopnost 
získat si oblibu u svých studentů. I já si 
vzpomínám, jak jsme doma pekli sluníčka 
pro tuto sbírku. Je naší morální povinností 
udržet odkaz Marie Helmové naživu,“ uvádí 
místostarosta Zdeněk Mádr.

Marie Helmová se narodila v roce 1955 
v Nezamyslicích u Sušice, profesní život 
zasvětila výuce chemie a biologie na pl-
zeňském Gymnáziu Luďka Pika, kde pů-
sobila od roku 1984. Studenty vždy vedla 
k pomoci druhým. Sama jim přitom šla 
příkladem, když se v devadesátých letech 
zařadila mezi první registrované dárce 
kostní dřeně v Plzni a později založila Slu-
níčkovou sbírku.

„Začátkem roku 2018 jsem přemýšlel o tom, 
co bych mohl udělat pro ocenění celoživotní 
práce manželky, která vrchovatě naplnila své 
poslání v povolání učitelky a v charitativní 
činnosti. Jsem velmi rád, že se myšlenka pa-
mětní desky podařila zrealizovat. Nesmírně 
si vážím ocenění manželky městským obvo-
dem Plzeň 4,“ říká Zdeněk Helma.

„Na osobnosti, jakou byla Marie Helmová, 
nesmíme nikdy zapomenout. Její památku 
od roku 2018 připomíná pamětní deska, 
která se však nachází ve vnitřních prostorách 
gymnázia. Proto jsem moc rád, že jsme našli 
cestu, jak jméno Marie Helmové připome-
nout široké veřejnosti a přispět tak k tomu, 
aby v našich srdcích žila dál,“ říká starosta 
obvodu Tomáš Soukup.

Marie Helmová v roce 2006 onemocně-
la rakovinou, které 28. listopadu 2017 
podlehla. I přes nepřízeň osudu v sobě 
našla sílu a odhodlání vyučovat a praco-

vat pro Nadaci až do posledního roku 
svého života.

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

Marii Helmovou připomíná 
habr s pamětní deskou

Nový pomník Marie Helmové. Zleva: Zdeněk Helma, 
starosta Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr.

V roce 2013 byla Marie Helmová oceněna Medailí Ministerstva školství ČR. Zd
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4 za ODS

Když se politikaří na úkor dětí

Za ta léta, co působím na obvodní radnici, 
jsem zažil hodně, zvlášť před volbami, ale le-
tos zažívám něco výjimečného a absurdního.

O co jde? Před asi 6 lety získal spolek Náš Bu-
kovec pod vedením zastupitele Ing. Hanous-
ka (Piráti) dotaci od Plzeňského Prazdroje na 
pořízení dětských herních prvků, které osadil 
na pozemky u Bukovecké nádrže. Bohužel, 
spolek za ta léta neprovedl žádnou údržbu, 

a tak jsou dětské prvky dnes na hranici život-
nosti a jejich záchrana bude buď kompliko-
vaná, nebo nemožná.

Mohlo by se říci, že to byl jeden smutný pří-
běh špatně poskytnuté dotace někomu, kdo 
si jí nevážil a vůbec se o ni nestaral. Ale pro-
tože je před volbami, a to se hodí leccos, tak 
stranická kolegyně p. Hanouska, zastupitelka 
paní Tomšíková (Piráti) obchází občany s tím, 
jaká by byla škoda dětské prvky odstranit, 
a že je vinou obvodu a jeho vedení, že se 
o ně nestará.

Škoda, paní Tomšíková, že jste o jejich stav ne-
projevila zájem dříve než těsně před volbami, 
než je Váš stranický kolega nechal zdevasto-

vat. Možná, že kdybyste 
tam někdo z Vás aspoň 
jednou přišel se štětcem 
a barvou, nemuseli by tyto 
herní prvky dopadnout 
tak, jak dopadly.

My jsme připraveni prově-
řit, zda by se alespoň některé z nich nepodařilo 
opravit, možná přemístit a zachránit. V těchto 
dnech se nám totiž podařilo od spolku, re-
sp. p. Hanouska získat nezbytné doklady, což  
v r. 2018 přes naši výzvu odmítl. Nám totiž ne-
jde o politikaření před volbami, ale o to, aby 
si ty děti opravdu měly kde hrát.

Autor: Václav Beran,
místostarosta MO Plzeň 4 za ANO

Autor: Jiří Bláha, Divadlo Pluto

Vážení občané,

máme za sebou čtyři roky úspěšného vládnu-
tí. Naši koalici tvoří strany, které na celostátní 
úrovni stojí na jiné straně barikády. Znovu se 
ale ukázalo, že komunální politika není o po-
litickém dresu, ale o lidech. A my táhneme za 
jeden provaz.

Díky tomu jsme přišli s řadou nových projek-
tů a posunuli vpřed projekty, které roky stály 
u ledu. Já jsem měl v gesci bezpečnost. Jsem 
rád, že podle policejních statistik je náš obvod 
nejbezpečnějším velkým obvodem v Plzni.

Pro vyšší bezpečnost jsme do mateřských 
škol nainstalovali videotelefony.

Osadili jsme kamerové radary na Masaryko-
vě a Zábělské třídě, kamery nově hlídají bez-
pečnost ve Špitálském lese a na Švabinách, 
prosadili jsme zákaz konzumace alkoholu 
v blízkosti škol a zastávek MHD.

Vyjednali jsme rekonstrukci Červenohrádecké 
ulice, kde konečně budou chodníky, a také 
demolici Carimexu.

Zavedli jsme asistence prevence kriminality, 
otevřeli služebnu městské policie v Zábělské 
ulici, a ještě letos má ve Hřbitovní ulici začít 
fungovat nová základna krajské záchranky.

Podporovali jsme dobrovolné hasiče a v Bu-
kovci a Zábělé jsem měl tu čest vést pracov-

ní skupinu pro diskusi 
s občany.

Většina práce vidět ne-
ní, je to nepřetržitá ko-
munikace se strážníky 
a policií, jsou to nové 
projekty, na kterých usi-
lovně pracujeme. Zda dostaneme příležitost 
k jejich realizaci, se rozhodne v komunálních 
volbách. Ať už budete hlasovat jakkoliv, pře-
ji vám, ať je váš hlas šťastný a ku prospěchu 
našeho obvodu.

Děkuji vám za čtyři roky s vámi.

Divadlo Pluto vstupuje do nové sezony 
s dobrou náladou a věříme, že se nám 
podaří tuto dobrou náladu přenést od 
nás z jeviště k vám do hlediště.

První dobrou zprávou je, že se konečně po 
dlouhé mateřské pauze Kamily Kikinčukové 
vrací do našeho repertoáru muzikál My Fair 
Lady. A v něm se objeví i řada nových tváří, 
které si vyzkoušely naše divadelní prkna 
už v jiných inscenacích.

Vy, kteří k nám chodíte pravidelně, jste 
už možná zaregistrovali změny v cenách 
vstupenek. Až do konce minulé sezony 
byla jednotná sazba, ať už jste seděli u ja-

kéhokoliv stolu. Od letošního září 
jsou ale ceny stupňované podle 
toho, jak blízko se zrovna hercům 
nacházíte. Věříme, že to přispěje 
k Vašemu většímu komfortu a va-

riabilitě s ohledem na Vaši peněženku.

Nové cenové kategorie tak jsou 390 Kč 
(plná cena) / 350 Kč (senioři, studenti a ZTP), 
350 Kč / 320 Kč a 320 Kč / 290 Kč. A Vaše 
oblíbené preclíky samozřejmě zůstávají stále 
v ceně vstupenky.

V divadle se také poctivě připravujeme na 
tradiční listopadový festival Česky hezky, 
v rámci kterého letos uvidíte oblíbené kome-
die Dva muži v šachu s Pavlem Kikinčukem 
a Bronislavem Kotišem nebo vůbec historicky 
první pluťáckou hru Jak se válčí na pavlači.

Tradiční besedy přivítají vzácné hosty - he-

rečku a zpěvačku Ivu Pazderkovou, herce 
Jana Čenského a muzikálového a operního 
zpěváka Daniela Hůlku a po roce se vrátí 
i mimořádně podařený výlet za pohádkou, 
který bude probíhat po celých prostorách 
doubraveckého Centrumu. Chybět nebu-
dou ani pravidelné workshopy. Kompletní 
program minifestivalu najdete na webových 
stránkách divadla - www.divadlo-pluto.cz.

Ani konec roku se neobejde bez pluťácké 
zábavy – letos si můžeme společně užít 
Silvestra s komedií Blbec k večeři s Pavlem 
Kikinčukem a Danielem Rousem v hlavních 
rolích. Začátky představení jsou ve 14:00 
a v 18:00 hodin a vstupenky jsou již v pro-
deji buď na naší pokladně, nebo na portálu 
plzenskavstupenka.cz. V ceně vstupenky je 
pohoštění a drobný dárek pro každého. 
Těšíme se na Váš smích a potlesk.

Plány Divadla Pluto 
do konce roku 2022
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Doubravecký projektor nebo Vítání 
školního roku, to je jen zlomek kul-
turních akcí, které oživily letní měsíce 
v městském obvodu Plzeň 4.

Letní kino se i letos konalo od 4. do 6. srp-
na v Lobezském parku, kam si našly cestu 
stovky lidí. Promítaly se filmy Zátopek, 
bondovka Není čas zemřít a pohádka 
Tajemství staré bambitky 2. Diváci se 
postarali o skvělou atmosféru, akci navíc 
přálo pravé letní počasí.

„Doubravecký projektor je už naší tradiční 
akcí, která píše historii deset let. Velmi mě 
potěšilo, kolik lidí tentokrát do Lobezského 
parku přišlo. Doufám, že se jim filmy líbily 
a že stejně početnou návštěvu budeme 
moci přivítat i příští rok,“ uvedl místosta-
rosta Zdeněk Mádr.

„Mám velkou radost z rekordní návštěvy. 
Chci poděkovat všem, kteří na Doubravecký 
projektor přišli a v parku vytvořili skvělou 
atmosféru,“ doplnil starosta Tomáš Soukup.

Září patřilo hlavně dětem. V Habrman-
nově parku proběhlo už tradiční Vítání 
školního roku, na kterém nechyběly různé 
hry, kouzelník, mažoretky nebo hudební 
skupina BomBarďák.

Po uzávěrce zpravodaje poté byly v plánu 
i další pestré akce, a to Den s hasiči, který pro 
děti připravili zástupci dobrovolných hasičů 
z městského obvodu Plzeň 4, představení 
studie Masarykovy třídy v Doubraveckém 

klubu a sérii letních akcí ukončí úspěšné 
Doubravecké slavnosti vína v Habrmannově 
parku, na kterých se opět představí nejlepší 
vinaři z republiky.

Léto na Čtyřce 
patřilo kultuře

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Doubravecký projektor se letos těšil rekordní návštěvě.

Habrmannův park přivítal 1. září stovky dětí. 

První školní den se nesl ve skvělé atmosféře.
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Inzerce

partneři: mediální 
partneři:

hlavní
partneři:

POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz
REZERVACE, PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Anna Kupková, tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, 602 526 533, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - 
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 277 012 677, www.plzenskavstupenka.cz

VSTUPENKY

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  1 0  l e t .

RÍJEN ‘22

Humor je  sů l  ž ivota , 
v í te j te  k  nám do PLUTA .

Neděle
2 / 10
14.00

Pondělí
3 / 10
19.00
Středa
5 / 10
19.00

Neděle
9 / 10
14.00

Pondělí
10 / 10
19.00
Středa
12 / 10
19.00

Neděle
16 / 10
14.00

Pondělí
17 / 10
19.00
Středa
19 / 10
19.00

Neděle
23 / 10
14.00

Pondělí
24 / 10
19.00
Středa
26 / 10
19.00

Neděle
30 / 10
14.00

Pondělí
31 / 10
14.00

Komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI
Nejslavnější scénky a šlágry kabaretů

LETEM SVĚTEM S KABARETEM
Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto Alan Jay Lerner,Hudba Frederick Loewe, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala "PYGMALION"

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto Alan Jay Lerner,Hudba Frederick Loewe, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala "PYGMALION"

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto Alan Jay Lerner,Hudba Frederick Loewe, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala "PYGMALION"

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto Alan Jay Lerner,Hudba Frederick Loewe, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala "PYGMALION"

PAPARAZZI
aneb Intimní život bulvárního fotografa

ŠÍLENÝ PRACHY
komedie R. Cooneyho

REVIZOR aneb GOGOL V PLUTU
komedie N. V. Gogogla s P. Kikinčukem v hlavní roli

SLAMĚNÝ KLOBOUK
aneb Helenka bude ráda

Americký muzikál N. Simona, M. Hamlishe a C. B. Sager

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA

Americký muzikál N. Simona, M. Hamlishe a C. B. Sager

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA

 

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

v hlavních rolích Pavel Kikinčuk a Daniel Rous

Komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI
v hlavních rolích Pavel Kikinčuk a Daniel Rous

Revizor aneb Gogol v Plutu 

Každý má svého Leona

Šílený prachy

Letem světem s kabaretem

Po a St od 14 do 18 h., tel.: 606 280 010, 733 224 259,  pluto.divadlokomedie@seznam.cz

SLAMĚNÝ KLOBOUK

MY FAIR LADY

PLÁN AKCÍ V DOUBRAVECKÉM KLUBU
DĚTI – soboty

Datum Čas Program

8. 10. 15:00 Pohádka: O zeleném panáčkovi aneb jak se dostal na semafor

5. 11. 15:00 Pohádka: Kominíček a štěstí

3. 12. 16:00 Mikulášská nadílka: Čertoviny Jany Rychterové

10. 12. 14:00 – 17:00 Vánoční zdobení

28. 12. 16:00 Minisilvestr: Šmoulení se Šmouly

SENIOŘI – čtvrtky

13. 10. 15:00 Švejk band

27. 10. 15:00 Heidi Janků

10. 11. 15:00 J. Pospíšil: Plzeňský Pepíci… a to je vono! (znáte z TV Šlágr)

24. 11. 15:00 Vladimír Walda Nerušil a František Čermák

8. 12. 15:00 Sólisté DJKT

27. 12. 15:00 Silvestr „nanečisto“ : Václav Faltus a Aleš Krejčí

* Místo konání: Doubravecký klub, Zábělská 54B, 312 00, Plzeň. Změna programu vyhrazena
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