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T řídenní oslavy 40. výročí otevření obchodního 
domu Centrum Doubravka ve dnech 15., 16. a 
17. listopadu se nesly ve znamení různorodých 

programových akcí, ze kterých si mohl vybrat skuteč-
ně každý. 

V průběhu těchto dnů se atrium střídavě plnilo 
milovníky dobrého svatomartinského vína, dále 
příznivci dechové hudby v podání souboru Stavařin-
ka, sokolského cvičení, které předvedly Doubravecké 
sokolky či milovníky čepovaného piva Budvar. 

V pátek odpoledne byl dán prostor pro mladší 
generaci a tak mohli návštěvníci obdivovat výborné 
mažoretky, jo- jo show v podání mistrů Evropy, 
taneční kreace dívčí skupiny „AfreshDance Commu-
nity“ i ukázky společenského tance v podání dětí ze 
sdružení „Quick Dance“. Přestávky mezi programy 

byly vyplněny diskotékou legendárního DJ Marti-
na Růžka, který již před čtyřiceti lety vystupoval v 
Doubraveckém klubu „Céčko“. Mažoretky doprová-
zel a k poslechu zahrál Velký orchestr 35. pěšího plu-
ku, který byl zaslouženě odměněn velkým aplausem. 
V podvečer potěšil návštěvníky „Těžkej Pokondr 
Revival“, při jehož vystoupení si někteří návštěvníci 
i zatančili. Sobotní dopoledne bylo sice chladné, ale 
to neodradilo od vystoupení pro děti herce z divadla 
Pluto. Přestávky mezi veselými pohádkami se vypl-
nily pohybovými aktivitami na rozehřátí a skákalo se 
také ostošest ve skákacím domečku s logem COOP. 
Zákazníci, kteří zakoupili v supermarketu nejméně 
tři výrobky značky COOP, si mohli v kole štěstí vyto-
čit pěknou výhru. Program ukončil odpolední pro-
menádní koncert orchestru Oty Hellera, při kterém 

si starší ročníky zavzpomínaly i zazpívaly. Na počest 
výročí obchodního domu byla dokonce slavnostně 
uvedena nová polka.

U příležitosti oslav proběhlo také veřejné loso-
vání zákaznické soutěže o skútr, bicykl, navigaci a 
řadu dalších cen pro zákazníky supermarketu COOP 
Doubravka. Následně tyto ceny předala předsedkyně 
družstva paní Božena Koukolíková a vedoucí super-
marketu pan Zdeněk Beran spokojeným výhercům. 
Ceny se všem opravdu hodily a tak byla nálada sku-
tečně výborná.  Na akci přišli nejen návštěvníci  
z okolí, ale také současní i minulí zaměstnanci ZKD 
Plzeň, kteří využili příležitost pro vzájemné nefor-
mální setkávání.  Celkově jsme byli s průběhem oslav 
velmi spokojeni a doufáme, že naši zákazníci také. 
Všem děkujeme za účast. Zde je několik fotek z oslav:

Obchodní dům Centrum Doubravka 
byl otevřen právě před 40 lety

Sdružení, které pomáhá
autistickým dětem, je v ohrožení

Plzeň - Občanskému sdru-
žení dochází peníze, exis-
tence jediného pomocného 
centra pro děti s poruchou 
autistického spektra (PAS) v 
Plzeňském kraji  je v ohrože-
ní. Odvážným ženám, které 
sdružení ProCit od září 2011 
provozují, dochází peníze na 
nájem i další služby. 

Předsedkyně sdružení 
Irena Vítovcová, sama také 
matka syna s PAS, chce ale 
bojovat až do úplného konce. 
„Dochází nám finance. Od 
ledna už nemáme na nájem-
né. Letos nám pomohl hodně 
pan hejtman Chovanec, 
doufáme i v další pomoc. Bez 
peněz jediné centrum tohoto 
druhu v Plzeňském kraji 
zanikne,“ vysvětluje. ProCit  
sdružuje zhruba 40 rodin, 
kde mají děti s PAS. Připra-
vuje pro celé rodiny zajímavé 
akce společně se Západo-
českou univerzitou. Ta se ke 
sdružení  ProCit připojila 
v rámci projektu „Příprava 
pro tělesnou výchovu osob s 

postižením“. „Nejprve jsme 
uskutečnili několik odbor-
ných přednášek pro rodiče 
dětí s PAS. Protože rodiče 
projevili zájem o praktickou 
činnost, došlo k založení 
oddílu Aplikovaných pohy-
bových aktivit, v jehož rámci 
k nám na fakultu dochází 
rodiče a děti s PAS i jejich 
nepostižení sourozenci a spo-
lečně si mohou pod odbor-
ným dohledem a za asistence 
budoucích učitelů TV zaspor-
tovat. Jedná se tedy o obou-

stranně výhodnou spolupráci. 
Prakticky také provádíme a 
odborně vedeme pravidelné 
lekce plavání pro tyto děti,“ 
vysvětluje společné aktivity 
Věra Knappová z pedagogické 
fakulty ZČU v Plzni. ProCit 
sídlí na Skvrňanech v budově 
ZŠ, MŠ a praktické školy 
Zbůch. Nabízí kromě volno-
časových aktivit, také hernu 
pro děti. V neděli 2. prosince 
zde proběhl Sportovní den, 
Mikulášská nadílka a také 
přednášky pro rodiče dětí 

s autismem. „Jsem strašně 
ráda, že toto zařízení existuje, 
ta herna je úžasná. Mám sed-
miletou dceru Jolanku, která 
má autismus. Mezi normální 
děti by Jolanka nemohla. Má 
klasické výjevy jako nečekaný 
křik a podobně. Tady se s tím 
počítá a může se chovat tak, 
jak sama chce,“ pochvaluje si 
maminka Šárka Dvořáková, 
která sama dobrovolně v 
centru také pomáhá. „Jolanka 
navštěvuje speciální školu.V 
normální by být nemohla. 
Nemluví a ani by nevydržela 
dlouho sedět,“ doplnila ma-
minka. ProCit chválí i Ilona 
Žáková, maminka 6letého  
chlapce s autismem. „ProCit 
využíváme hlavně na spor-
tovní aktivity. Běžná zařízení 
nejsou schopna přijmout dítě 
s PAS. Chodíme sem plavat a 
na všechna cvičení,“ pochva-
luje si maminka. Podle ní by 
bez podobných sdružení děti 
s PAS neměly šanci.Krajský 
úřad úřad podle všeho i letos 
vypomůže sdružení ProCit, 
naději na lepší život s volno-
časovými aktivitami budou 
mít děti s PAS snad i nadále. 

ProCit, o.s. zahájilo dne 1.10.2012 Veřejnou sbírku, přispět můžete na 
Sbírkový účet: 6130061327/5500 foto: archiv o.s. ProCit

Plzeňské organizaci ProCit chybí na další provoz finanční prostředky 
EVA MERTLOVÁ

Plzeňská škola bude 
mít taneční třídu 
Plzeň - První výběrová třída 
tanečního směru v Plzeňském kraji 
bude na 22. základní škole v Plzni.
Nabídne zařazení dětí do umělecké 
třídy zaměřené na taneční a 
dramatickou výuku v rámci povinné 
školní docházky ve školním roce 
2013/2014. Zájemcům poskytne zís-
kání základních pohybových znalos-
tí a dovedností  v oboru moderního, 
klasického a lidového tance se 
zaměřením na jevištní a dramatický 
projev. Vedení uměleckých tříd za-
štítí bývalý sólista baletu Divadla J. 
K. Tyla v Plzni, choreograf a taneč-
ník Petr Čejka.  Talentové zkoušky 
se na škole uskuteční devátého 
ledna od třinácti do sedmnácti 
hodin.                                     (lad)

Čert tě vem! v Alfě
Plzeň - Dvojice mladých autorů 
Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček, 
která má na svém kontě mimo jiné 
velmi úspěšnou loňskou inscenaci 
Hamleteen, se do Alfy vrací s novou 
hrou Čert tě vem! Ta vypráví příběh 
potulného divadla a jeho principála 
Kumpána. Režie premiérového 
kusu se ujal Tomáš Dvořák, 
výprava je dílem Dany Raunerové a 
hudbu složil Michal Vaniš. Večerní 
premiéry představení se uskuteční 
čtrnáctého prosince od osmnácti a 
od dvaceti hodin.                    (lad)
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