
 

 

     Ještě v polovině měsíce května zcela ne-
bylo jasné, zda  vůbec tradice letního kina v  
křimické zámecké zahradě v rámci kulturní-
ho léta bude zachována. Určitě by nebylo 
moudré se ale s tímto stavem smířit. I v 
rámci finančních úspor jsme zvolili jít ces-
tou letní promítání zajistit vlastními silami 
za diametrálně nižších nákladů. Oproti na-
smlouvané firmě v minulosti. Okamžitě 
jsme se začali i zajímat o vhodné technické 
zařízení. A tu nám pomohla náhoda. Ozval 
se nám majitel projektoru, který byl k pro-
mítání používán za minulého vedení úřadu 
nasmlouvanou firmou, zajišťující letní kino. 
Znělo to až neuvěřitelně, ale majitelem pro-
jektoru je fy Amesbury s.r.o. a celý projektor 
zapůjčila našemu úřadu. A tak nastalo hle-

dání a pátrání po projektoru. Dle jeho maji-
tele měl být uložen v prostorách naší radni-
ce. Ať jsme hledali jak jsme hledali, po pro-
jektoru se slehla zem. Začali jsme spoléhat 
na novou rubriku našich  oficiálních webo-
vých stránek - ztráty a nálezy, zda by se 
nenašel nějaký poctivý nálezce. A vida, na-
konec se našel. Projektor i nálezce. Tímto 
bychom rádi poděkovali našemu občanovi  
panu Petru Otáskovi, který po kratším vy-
jednávání majiteli projektor sám rád předal 
a ten jej opět poskytl k užívání na tradiční 
letní videoprojekce v zámecké zahradě.         
     Po technické prohlídce, vyčištění projek-
toru a jeho optiky nic nestálo v cestě k naše-
mu cíli.  Až nyní jsme mohli vybírat filmy 
                                     Pokračování na str. 2                   
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I N F O R M A Č N Í C H  P O R T Á L Ů             
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Vážení spoluobčané, 
 

     prázdniny se nám pře-
houply do druhé poloviny a 
my jsme si doposud užívali 
velmi slunečné a teplé po-
časí. Podařil se nám sestavit 
velmi bohatý program Kři-
mického kulturního léta, který letos odstar-
toval divadelními zámeckými slavnostmi. 
     Kulturou a zábavou přispěli křimičtí seni-
oři sportovním kláním v areálu U Mže a zá-
bavou v hotelu York. Výstava auto-moto ve-
teránů, operetní a muzikálové hity a letní 
promítání v zámeckém parku přilákalo stov-
ky nejen křimických občanů. Připomněli 
jsme si výročí upálení nejznámějšího české-
ho kazatele Jana Husa u jeho sto let starého 
pomníku před zámkem. Sokolové slavnost-
ně otevřeli zrekonstruované fotbalové hřiš-
tě, na kterém proběhl třídenní mezinárodní 
turnaj se slavnými týmy. Rybáři zorganizo-
vali povedené závody, nabídli uzené rybí 
speciality a hudební vystoupením zajistili 
skvělé odpoledne a ještě lepší večer. 
     K dosavadnímu bezúhonnému průběhu 
Křimických kulturních slavností bych rád 

touto cestou poděkoval za přípravu 
v zámeckém parku našemu Sboru dobrovol-
ných hasičů, za moderování panu zastupiteli 
Zdeňku Fleišmanovi, za letní promítání pa-
nu zastupiteli Václavu Seifertovi, za provoz-
ní činnost zastupitelkám paní Vítovcové a 
paní Wagnerové a dále paní Anně Hauerové 
a paní Pavle Hauerové. Nemohu zapome-
nout na rodinu pana Jaroslava Lobkowicze, 
která nám umožnila využít jejich park i zá-
mek k realizaci těchto kulturních akcí. 
V neposlední řadě patří velké díky i místním 
firmám, bez kterých bychom si nemohli do-
volit připravit kulturní program 
v takovémto rozsahu. Jejich prezentaci na-
jdete na jiné stránce tohoto vydání. 
     A největší poděkování patří právě Vám 
všem divákům, kteří jste se doposud zúčast-
nili letošních křimických kulturních slav-
ností. Dáváte nám najevo, že co děláme, má 
smysl. Ostatní křimické občany srdečně zvu 
na další pokračování, které začíná již 15. 
srpna Neckyádou. Dále budeme pokračovat 
opět promítáním, slámováním, rockovými 
koncerty, velkým sportovním dnem a Kři-
mické kulturní léto zakončíme poutí 19. zá-
ří. 
     Přeji Vám klidný a slunečný zbytek léta. 
                                                                                

                                                       Vít Mojžíš 

     Křimické kulturní léto - KINO Křimice 



S T R Á N K A  2  

 

K Ř I M I C E . I N F O  

           Křimické kulturní léto - KINO Křimice 
Dokončení ze str. 1      

a připravovat celý program. Byl to opravdu šibeniční 
termín, ale tradici jsme chtěli zachovat. Práce bylo 
opravdu dost, od výběru filmů až po vyřízení veškeré 
administrativy s distributory a organizacemi typu 
OSA apod. Naším záměrem bylo i to, celou událost 
oživit a připravit zajímavěji, než bylo v minulosti. 
Proto byla i snaha návštěvníky kina zapojit do výběru 
filmu na přání, přidat představení navíc apod. Někte-
ré záměry bohužel nebylo možno realizovat, ale vě-
řím, že v budoucnu se toto povede. Myslím si, že se 
povedlo jednotlivá představení provést trochu profe-
sionálněji, jako v opravdovém kině. Další novinkou 
bylo a ještě jednou bude profesionální prostorové na-
zvučení filmu. Překonali jsme i různá jiná úskalí typu 
záhadně ztraceného příslušenství k instalaci promíta-
cího plátna, které nakonec díky hasičům bylo nově 
pořízeno a plátno pověšeno. 

     Věřím, že jsme se vydali dobrou cestou a jsem si 
také i vědom toho, že je stále co vylepšovat. Rád bych 
Vás i na tomto místě ještě jednou pozval na zbývající 
představení na konci prázdnin. Nechci opakovat slo-
va pana starosty z úvodního článku, ale ještě jednou 
bych chtěl i já poděkovat všem, kdo se na celé organi-
zaci těchto představení podíleli a podílí.  

                       Oprava hřiště u hasičárny 

     Ještě jeden dík je potřeba vyslovit, myslím „těm na-
hoře“, tedy „těm úplně nahoře“, za doposud, v době 
promítání, pěkné počasí :-) . 
 
        Výsledky Vašeho výběru Filmu na přání: 
Film č. 1 : 10 pravidel jak sbalit holku      80 hlasů 
Film č. 2 : Jak jsme hráli čáru                  123 hlasů 
Film č. 3 : RED 2                                           39 hlasů 
Film č. 4 : Na hraně zítřka                          64 hlasů 
Film č. 5 : Rychle a zběsile 7                       64 hlasů 
 
                                               Václav Seifert 

     Multifunkční hřiště s umělým povrchem vedle hasičské zbrojnice dostalo novou fazónu. Potrhané ochranné 
sítě byly vyspraveny a někde i vyměněny. Nastavily se do výšky necelé dva metry na kratších stranách, takže se 
již nemusíte bát házet na basketbalový koš. Povrch dostal i nové nalajnování a to vše díky finanční podpoře 
firmy SUDA šrot. Dřevěné mantinely jsou nově natřené, stejně jako dětské prvky, lavičky, pískoviště a altánek.  
Zeleň byla pro lepší provzdušnění prostoru prořezána, vytrhán plevel z chodníků i hřiště. Také byl vyměněn 
nový certifikovaný písek v dětském pískovišti a pravidelně každý den se celý areál uklízí. 
     Pro zjednodušení zpřístupnění kurtu byla domluvena možnost vyzvednutí klíčů proti podpisu  ve Sport ba-
ru Sára. V provozní době hřiště si zde můžete klíče od hřiště vypůjčit zcela zdarma (letní provoz od 8:00 – 

22:00). Kurt je určený převážně na tenis, volejbal, nohejbal, 
basketbal a fotbálek. Celý areál je monitorován kamerovým 
systémem a v případě poškození bude pachatel zván k odpo-
vědnosti. 
     V případě zájmu o pronájem kurtu na celý den (turnaj), je 
třeba toto nahlásit včas na ÚMO5. Bohužel jsou mezi námi i 
tací, kteří si ničeho neváží a několik dní po výměně sítí tyto již 
rozřezali. Po zhlédnutí videozáznamu budou tito vandalové 
usvědčeni a potrestáni. Přesto věříme, že většina občanů tuto 
úpravu ocení a hřiště budou hojně navštěvovat a chovat se dle 
provozního řádu. 

     Pátek 19.června, 17:00. Mimořádný kulturní zážitek 
přivezlo do Křimic pražské herecké seskupení v čele s 
Petrem Vackem. Loutkovou operu Kouzelná flétna, 
aneb nesahejte na genia představili v nově zrekonstru-
ovaném sálu křimického zámku v rámci Křimického 
kulturního léta 2015. Skvělé operní zpěvy a divadelní 
vystoupení ocenili diváci velkým potleskem a za odmě-
nu, hlavně děti, si mohli vyzkoušet jak se vodí loutky. 
Současně zde v zámeckém parku byl prezentován festi-
val „9 týdnů baroka“, který proběhne v letních měsí-
cích na různých hradech a zámcích v Plzeňském kraji. 

         Loutková opera 



        Dne 20. 6. se konal v rámci Křimického Kulturní-
ho Léta tradiční Den seniorů. Letos byl poprvé pořá-
dán v areálu rest. U Mže, alespoň jeho první část. Zde 
přítomné přivítal i starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Prv-
ní část tohoto dne vyplnily sportovní hry. Hrál se mi-
nigolf, ruské kuželky a bohužel díky nestálému počasí 
nedošlo na pétanque. Křimičtí senioři mezi sebou při-
vítali spřátelený Klub seniorů z Domažlic a pravidelné 
návštěvníky ze seniorského klubu ve Skvrňanech 
manžele Štuksovy. Společně byly vytvořeny dvojice na 
turnaj v minigolfu a další hry. Druhá část dne byla v 
salónku hotelu YORK. Zde byly vyhodnoceny soutěže, 
v minigolfu opět zvítězila pí Ludmila Vavříková. Ná-
sledně zahrál k poslechu a tanci oblíbený muzikant p. 
Petr Vondrášek 
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              Milé setkání 
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        Krátce z činnosti úřadu a Zastupitelstva  

V úterý 21.7. přijela na pozvání nejstarší občanka Kři-
mic paní Jarmila Švehlová na náš úřad. Díky vitál-
nosti a neskutečné paměti paní Švehlové, která osla-
vila své 96-tiny, jsme strávili opravdu příjemné odpo-
ledne. Oslavenkyně nejen zavzpomínala, ale i měla 
velký zájem o dění v obci. Tato milá dáma žije v do-
mově důchodců na Lochotíně, kde denně chodí na 
procházky a cvičí. 

Tak ještě 
j e d n o u 
přeji pev-
né zdraví 
a těším se 
na další 
setkání.  

                                                                            
Vít Mojžíš 

  Z činnosti úřadu: 
  1.     Bylo opraveno a nově natřeno podium v zámeckém parku 
  2.     Provedli jsme opravy v areálu kurtu u „hasičárny“ ( nové sítě, lajnování, oprava a nátěr dřev. prvků) 
  3.     Opravy a nátěr laviček a dětských prvků byly provedeny i na dalších místech našeho obvodu 
  4.     Průběžně se provádí i prořezávky zaschlých dřevin 
Zastupitelstvo: 
  1.     Název ulice , která vzniká při výstavbě nových bytových domů pod statkem, zastupitelé odhlasovali 
          návrh názvu „ Na Horničce „ 
  2.     Zastupitelé odsouhlasili nákup interaktivní tabule pro mateřskou školu v hodnotě 79 013,- Kč   
  3.     Dále bylo schváleno rozdělení dotací jednotlivým spolkům a sdružením v celkové výši 107 000,- Kč 
  4.     Byly uvolněny finanční prostředky cca 150 000,- na nákup a instalaci sportovně-rekreačních prvků 
           pro lokalitu u „Mže“ 
  5.     ZMO souhlasí se směnou pozemků mezi městem a panem Lobkowiczem o velikosti 300 m2 

           Obnova alejí 

        Vítání občánků 
     Další vítání malých občánků Křimic proběhne v  
průběhu měsíce října. Připomínáme tuto událost 
všem rodičům, kteří se chtějí se svými ratolestmi zú-
častnit této slavnostní a památeční chvíle. Přihlášku a 
všechny informace jak k jejímu vyplnění, tak i plat-
ným podmínkám účasti obdržíte na odboru evidence 
obyvatelstva našeho úřadu. 
     Těšíme se na společné setkání jak s rodiči a rodin-
nými příslušníky, tak hlavně s našimi novými a nej-
menšími členy velké rodiny občanů Křimic. 

V neděli 24. 5. členové MO ČRS Křimice instalovali 
velké klece na živé ryby do místní sádky u rest. U 
Mže. Umístění klecí je jednou z posledních úprav v 
areálu. V tomto měsíci byla kompletně zrekonstruo-
vána fasáda sociálního zařízení a klubovny MO ČRS, 
byly dodělány terénní práce. Zároveň byl kompletně 
zrenovován prostor, kde se budou ryby prodávat. 
Ve čtvrtek 11.června v 15:00 byl zahájen prodej čers-
tvých ryb. Je pro  vás připraven sezónní prodej kaprů 
a pstruhů. Prodávat se bude do konce září každý čtvr-
tek a pátek od 15 do 18 hodin. 

     Radní města Plzně schválili podání žádosti o dotaci 
na Ministerstvu životního prostředí ČR, a sice na vy-
sázení ovocných stromů v Křimicích. Z ministerského 
programu Podpora obnovy přirozených funkcí kraji-
ny chce město získat 62.388 korun včetně DPH, dota-
ce může pokrýt až 100 procent nákladů. 
     „Městský obvod Plzeň 5 – Křimice chce vysázet 60 
kusů ovocných stromů v třešňové aleji mezi poli s pů-
vodní dožívající výsadbou ovocných dřevin. Jde o lo-
kalitu hojně využívanou turisty a cyklisty na pozem-
ku, který je ve vlastnictví města,“ vysvětlil ekonomic-
ký náměstek primátora Pavel Kotas. 
     Sázet by se měly jabloně, hrušně, třešně, višně, pů-
jde o ruční liniovou výsadbu po obou stranách polní 
cesty. Realizací projektu se zvýší biodiverzita v inten-
zivní zemědělské krajině a bude vytvořen ekostabili-
začního prvek v krajině. Žádost musí město podat do 
30. září. 

           Den seniorů 

  Prodej ryb v Křimicích 



  V sobotu dne 13.6. 2015 se zúčastnilo naše družstvo 
nejmladších hasičů soutěže v Plzni-Újezdě. Soupeřilo 
se v požární štafetě a požárním útoku s vodou. Naši 
hasiči si počínali velmi dobře a nakonec se umístili na 
krásném 2.místě ze sedmi družstev nejmladší katego-
rie. Dobrému výkonu přispěla i fanouškovská podpora 
některých z rodičů, kteří na soutěž přijeli podpořit své 
děti. Doprovodem dětského družstva byli naši vedoucí 
Petr Štorkán, Petr Černý a Dalibor Schindler ml. 
                Za SDH Křimice místostarosta  
                                Luboš Vavřík 

           Naši malí hasiči  
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             Pietní akt 

K Ř I M I C E . I N F O  

      Zahradohraní v MŠ 

     Ve středu 17.6. odpoledne vyhlásila ředitelka mateř-
ské školy paní Kavalírová takzvané „Zahradohraní“. 
Poprvé byla otevřená „Zahrada fantazie“ i pro veřej-
nost a děti zde předváděly, co všechno se dá využít v 
této zahradě křimické MŠ.  
     Bylo připraveno mnoho disciplín, soutěžilo se o 
sladké odměny a po ukončení akce si mohli všichni 
přítomní opéct buřty. 

  V sobotu 25.dubna se uskutečnil na Křimickém 
náměstí pietní akt obětem I. a II. světové války a též 
se vzdala pocta sestřeleným letcům americké armá-
dy.  V poledne přijela dobová vojenská vozidla na 
náměstí, kde za Velkého dechového orchestru ZUŠ 
pochodovaly mažoretky Maršálky. Po oficiálních pro-
jevech starosty obce Víta Mojžíše, náměstka primá-

tora Martina 
Baxy, zástupců 
Svazů letců pana 
Kopačky a pana 
Tomana přečetl 
pozdravný dopis 
velvyslance Spo-
jených států pan 
místostarosta 
obce Vladimír 

Lobkowicz. V 
tomto okamžiku 
zazněly obě státní 
hymny. Poté ná-
sledovalo poklá-
dání květin ke 
třem památníkům 
těchto útrpných 
válek a zpěv zdej-
ších školáků v českém i anglickém jazyce za doprovo-
du paní učitelky Mouelové. Při poslední písničce od 
Karla Kryla přilétla tři letadla z líňského letiště a ně-

kolikrát zakrouži-
la kolem náměstí. 
Čestnou stráž dr-
želi místní Soko-
lové, hasiči a 
Městská policie. V 
průběhu pietního 
aktu si návštěvní-
ci prohlédli přímo 
na náměstí výsta-

vu dobových fotografií z konce II.světové války v Kři-
micích. Mnozí z nich se na fotografiích našlo. Závěrem 
si každý mohl 
ochutnat guláš 
a pivo ze stán-
ku pana Za-
hradníka a 
posedět za do-
provodu skvě-
lé dechovky. 
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     V červenci tohoto roku se podepsala smlouva mezi Statutárním městem Plzeň a Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových České republiky na bezúplatný převod pozemku 1097/104 v katastru Křimice.     
     Jedná se o část plochy „hřiště“ v Žitné ulici, která byla tímto svěřena do trvalé správy MO Plzeň 5 – Křimice. 
Naší povinností bude o tuto nemovitou věc řádně pečovat a užívat pouze k účelům obnovení odpočinkové zóny 
s dětským hřištěm. Poněvadž pozemek vlastní ještě jiní majitelé, budeme jednat tak , abychom mohli investo-
vat do celé plochy tohoto hřiště. Na ilustračních fotografiích můžete vidět různé návrhy našich zastupitelů. Na-
vrhli jsme venkovní konstrukci vhodnou pro cvičení a posilování pro všechny věkové kategorie, od nejmenších 
až po nejstarší odvážlivce, dále je zde možnost umístit třeba nějaké prvky jako jsou U-rampy či nájezdové ploši-
ny, případně na vhodném místě vytvořit odpočinkový kout s grilem, jak je uvedeno na ilustračních obrázcích.    
     Budeme velice rádi za každý Váš návrh, jak nejlépe využít tuto svěřenou rekreační a sportovní plochu. Každý 
Váš návrh či poznámka bude využita pro co nejoptimálnější variantu, která bude opravdu sloužit všem.  
     Vaše návrhy můžete uvést do anketního lístku a vhodit do schránky na ÚMO, můžete poslat e-mailem či ješ-
tě lépe, s vašimi návrhy můžete zavítat přímo na osobní projednání v kanceláři starosty. Rovněž je možné ná-

vrhy předložit i na příští schůzi zastupitelstva. 
                                                                                                                                                                          
    Vít Mojžíš 

    WORKOUTOVÉ hřiště 

Obrázky pro ilustraci 

              SPŠD Plzeň - Křimice  :  Kemp automechaniků 
Ve dnech 25. – 
28. 5. 2015 pro-
běhl na  SPŠD v 
Plzni – Křimicích 
odborný kemp 
Automechaniků 
na podporu ta-
lentovaných žáků 
v Plzeňském kra-
ji. Kempu se zú-
častnilo 12 vy-
braných žáků oboru Mechanik – opravář motorových 
vozidel z plzeňského kraje. Tito talentovaní žáci měli 
možnost v průběhu kempu poznat formou netradič-
ních konceptů společné výuky nejnovější technologie 
podvozkové diagnostiky a servis moderních osobních 
vozidel. Seznámili se s konstrukcí podvozků moder-
ních vozidel, kinematikou podvozků, diagnostikou a 
zdroji vibrací, způsoby seřizování a oprav podvozků 

      Dne 8. 5. upořádal MO Plzeň 5 – Křimice zájezd do 
blízkého německého Pasova. Odjezd byl stanoven na 
7,00 hodinu ranní, předpokládaný návrat ve 20,00 
hod. Cena zájezdu na osobu zahrnovala i služby prů-
vodce. Účastníci zájezdu si prohlédli pamětihodnosti 
města, barokní chrám sv. Štěpána, kde jsou k zhlédnu-
tí největší kostelní varhany na světě.    
     Krásná procházka opraveným městem všechny po-
těšila, město je postaveno na soutoku 3 řek.  

             Zájezd do Pasova 

            Pálení čarodějnic 

včetně všech komponentů. Kemp kromě teorie zahr-
noval především praktická cvičení, jako měření geo-
metrie podvozku, vyvažování kol atd. samozřejmostí 
bylo i vyplnění volného času. Mezi nejlepší dle žáků 
byla návštěva závodního jezdce Václava Pecha 
z EuroOil teamu.  
     Závěrem žáci hodnotili celkový průběh kempu a 
shodli se, že jeho absolvování bylo přínosem, a kdyby 
měli možnost, rádi by se zúčastnili i příští rok. 

     Poslední den v dubnu se tradičně slaví příchod jara 
pálením čarodějnic a zdobením májek. Tato tradice 
nechyběla ani v Křimicích a místní rybáři se těchto 
symbolů zhostili jako každý rok. V areálu U Mže vy-
rostla vatra a velkou atrakcí nejen pro děti bylo stavě-
ní 22 metrové májky dvěmi desítkami křimičáků. Rej 
malých čarodějů a čarodějnic musel krotit místní mo-
derátor Zdeněk Fleišman, který vyhlásil pět nejhez-
čích masek. Sladkou odměnu nakonec obdržely všech-
ny nadpřirozené bytosti.  
     Zastupitelé Křimic pak rozdali dvě stě špekáčků, 
které si všichni opékali na dohasínající vatře. V podve-
čer k poslechu i tanci zahrála a zazpívala české i světo-
vé hity Ja-
na Berko-
vá. Počasí 
se vydařilo 
a tak se 
sedělo ven-
ku ještě po 
půlnoci. 
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Obří loutky v Plzni 

     V sobotu 30.května v Křimicích pod záštitou Evrop-
ského dne sousedů pořádaly křimické spolky Dětský 
den „Hraní v zámeckém parku“. Na startu se rozdáva-
ly soutěžní kartičky a děcka se vydala do parku plnit 
různé úkoly. Osm stanovišť obstarávali Sokolové, 
hasiči, rybáři, tělový-
chovný klub, klub se-
niorů, pejskaři, šipka-
ři a městský obvod 
Křimice. Kdo měl spl-
něno, dostal v cíli 
sladkou odměnu a 
mohl si ještě navíc 
vyzkoušet skoky na 
trampolíně, vylézt na pětimetrovou stěnu, nebo si sám 
vyrobit krabičku či placku. Divadelní spolek Jezírko 
zahrál krásnou pohádku, kynologové předvedli šikov-
né pejsky v Agility a závěrem hasiči nastříkali obrov-
skou pěnu, ve které děti řádily až do konce vydařené 
akce. Na dětské odpoledne navazovala sousedská ve-
čeře. Křimičtí si přinesli na ochutnání drobné chuťov-
ky. K jídlu a posezení jim vyhrávala folková kapela 
Triola a posléze písničkář Píček z Kulíkova (rozuměj z 
Vejprnic). K zábavě dospělých i dětí přispěly opilecké 
brýle a helium z balonků. 

     Dětský den v parku           Mateřské centrum  
     Od 1.10.2015 chystá své otevření nové mateřské 
centrum v Plzni - Křimicích. S laskavým dovolením 
ÚMO 5 ho naleznete na místním obecním úřadu. Pro 
maminky s dětmi bude 
prozatím fungovat je-
den den v týdnu a to 
vždy ve čtvrtek. Děti 
lze zapsat do dopoled-
ní školičky pro nej-
menší, která je určena 
dětem od 2 do 5 let s 
rodiči. Děti se zde nau-
čí základní dovednosti, 
písničky, cvičení a další. Na odpoledne jsou pak při-
chystány kroužky pro starší děti 3-7 let, na kterých 
není nutná přítomnost rodičů. Kroužky jsou zastoupe-
ny Dramaťáčkem, Tanečky, Šikovnými ručičkami a 
dalšími. Na děti také čekají různé akce během roku a 
také vánoční besídka, kde se budou moci předvést 
svým rodičům.  
     Více informací již brzy na internetových stránkách 
www.krimice.info a také na našem stánku, postave-
ném při akci 12.9. 2015 v Sokolovně. 
                                                             Martina Macáková 

O posledním prázdni-
novém víkendu se 
v Plzni odehraje uni-
kátní show obřích 
loutek, zahajující fes-
tival Skupova Plzeň. 
Jako poctu tradici 
plzeňskému loutkář-
ství, do které spadají 
velikáni jako Josef Skupa nebo Jiří Trnka, uvádí Ev-
ropské hlavní město kultury 2015 neopakovatelné 
představení obřích loutek.  Přímo v centru města po-
tkáte dvanáctimetrové marionety, dvacetimetrového 
draka nebo létajícího ptáka! Vůbec poprvé do České 
republiky přijede skupina Carros de Foc ze Španělska, 
aby zde od 28. do 30. srpna společně s desítkami ak-
robatů, tanečníků, muzikantů a akrobatů pod taktov-
kou společnosti ArtProm předvedla jedinečné před-
stavení La Niña. To vzniká přímo na míru Plzni a bu-
de vyprávět příběh holčičky, jejích hraček a splněných 
snů. 

      Loutky budou vy-
staveny v ulicích kaž-
dý den odpoledne 
(pátek od 18:00, o 
víkendu od 16:00), ve 
20:30 večer pak ožijí 
a promění historické 
centrum Plzně v diva-
delní jeviště. Kromě 

unikátní show obřích loutek uvede letošní mimořádný 
ročník festivalu Skupova Plzeň také nizozemské zvíře-

cí loutky divadla La Pavana, loutkářský stan Theatre 
Risorius z Francie, domácí mistry z Divadla V boudě a 
řadu dalších loutkářských souborů. V sadovém okru-
hu vyrostou také dílny, kde si budou moci malí i velcí 
vyrobit loutky. 
     Španělské loutky budou mluvit česky a poprvé v 
historii souboru se předvede všech osm najednou. 
Hlas jim propůjčí vynikající čeští dabéři Martin Strán-
ský, Jiří Lábus nebo Antonín Procházka. Součástí 
představení bude kromě loutek originální hudba, ak-
robacie či fascinující práce se světlem.  

  VITAL park v Křimicích 
  Rockovému koncertu v pátek 28.8. bude předcházet   
   slavnostní otevření a zahájení provozu VITAL park    
                                   v areálu U Mže.  
     V 16:00 vám předvede fitness trenérka cvičení 
a podá patřičné instrukce. Naučí vás se stroji správně 
pracovat a kolik sérií se má cvičit. Všechny prvky jsou 
vhodné pro všechny věkové generace. Nebudou chy-
bět ani různé soutěže pro všechny zúčastněné.  
     A protože to bude poslední prázdninový víkend, 
připravili jsme pro děti jako rozloučení s dvěma měsí-
ci volna opékání buřtů, které budou zcela zdarma. 
 
     Těšíme se na setkání v co nejhojnějším počtu ! 

http://www.krimice.info
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    SOKOL v Helsinkách  Výročí mistra Jana Husa 

     V sobotu 27.června proběhlo nejvíce akcí v jeden den v rámci KKL 
(Křimické kulturní léto). Již ve 13:00 spanilou jízdou v ulicích Křimic avizo-
vali majitelé nablýskaných auto-moto veteránů svoji výstavu OLD TIMER v 
zámeckém parku. I za nepříznivého dopoledního počasí se sjelo přes šedesát 
výstavních exemplářů. K obdivu byly nejen staří domácí a zahraniční mazlíč-
kové, ale i monstrózní „Ameriky“, či Ferrari z osmdesátých let minulého sto-

letí....   Tentýž den od 15,00 hod. se konal koncert melodií 
ze známých operet a muzikálů. Účinkující přivítal zastupi-
tel obvodu p. Zdeněk Fleišman. Divákům krásně zazpívali: pí Stanislava Topinková-
Fořtová, pí Hana Spinethová, pí Venuše Zaoralová-Dvořáková a p. Roman Krebs, který i 
jednotlivé skladby doprovázel mluveným slovem. Celým 
odpolednem sólisty doprovázela hudbou pianistka pí Taťá-
na Vaněčková. Hlediště bylo zcela zaplněno již před začát-
kem představení a každá skladba byla oceněna potleskem. 
K večeru se blížilo deštivé počasí a proto se poslední vy-
stoupení a ukončení 15.ročníku Divadelních slavností s di-
vadelním spolkem Jezírko přesunulo ze zámeckého parku 
do velkého zámeckého sálu, který byl zcela zaplněn. Hrála 
se II.premiéra Města Slunce a opět tato velkohra sklidila 

velký úspěch. Poté proběhla v parku dlouho po půlnoci závěrečná divadelní afterparty. Po celý den nás dopro-
vázela redaktorka TV ZAK a z Magistrátu byl zapůjčen dron pro kamerování a focení akce z ptačí perspektivy.  

                           Veteráni, zpěv a divadlo 

     Křimičtí občané si připomněli 
600. výročí od upálení velkého 
církevního reformátora v českých 
dějinách mistra Jana Husa. V 
Křimicích před 100 lety naši 
předkové nechali postavit tomu-
to středověkému kazate-
li kamenný pomník před zám-
kem. Právě zde v sobotu 4.7. ve 
20:00 jsme si připomněli život 

Jana Husa 
v podání 
scénky her-
ců divadla 
Jezírko a 
krátkou his-
torii stole-
tého po-
m n í k u 
p ř e d n e s l 
starosta ob-
ce Vít Moj-

žíš. Poté se přítomní přesunuli do zámeckého parku, 
kde skupina historického šermu Harcíři sehrála hru o 
Žižkovi. Dále ná-
sledovalo promí-
tání filmu Husiti. 
Tato česká kresle-
ná komedie nám 
představila dějiny 
trochu naruby. 
Tento den přines-
lo „upálení“ pří-
tomných divá-
ků tropické počasí. 

     Ve dnech 5.6.- 7.6.2015 se cvičenky a cvičenci ze 
Sokola Křimice zúčastnili Sokolského Brna. Předsta-
vili se ve skladbách Cukrárna – předškoláci, Autíčko 
– mladší žactvo, S úsměvem – starší žačky , Sportuj s 
námi – muži a ženy a Generations Together- – sklad-
ba pro světovou 
gymnaestrádu 
2015, která se 
koná v Helsin-
k á c h . 
     V š e c h n y 
skladby se také 
představily při 
Plzeňských slav-
nostech pohybu, 
které se konaly 
ve dnech 26.6. – 
28.6.2015 v 
Plzni. Skladby 
Cukrárna a Au-
tíčka cvičili děti 
na plzeňském Nám. Republiky a skladby S úsměvem, 
Sportuj s námi, Generations Together a také skladba 
To všechno přines čas choreografky Anny Mauerové 
– členky Sokola Křimice byly k vidění na     plzeň-
ském zimním stadionu. Dne 11.7.2015 odlétá výprava 
ČOS do Helsinek na 15 Světovou gymnaestrádu. Ve 
výpravě jsou také dvě členky Sokola Křimice.   
    Děkuji cvičencům cvičitelům, trenérům a rodičům 
za jejich práci a pomoc v minulém cvičebním roce a 
po prázdninách se těším na shledanou. 
     Za T.J. Sokol Křimice odd. všestrannosti  
     Lada Šmídlová 
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           Sestavy fotbalových mužstev pro podzimní část 

               Mudra , Zapoměl,Brousil,Šváb J.,Šváb F. ,Volena, Adam A.,Kovačič ,  
                      Vonášek , Žilák , Kohout, Voith, Malý , Pešek, Paum,Čechura 

                   Novák, Škoda,Rada J. , Housar, Justra, Klement, Dobrý, Bárta, Kroupa,  
                                                      Kydlíček A., Kantor,Mlnařík,Viták 

 A  mužstvo 

 B  mužstvo 

                                  Fotbal Podzimní část 

Po roční přestávce se vrací fotbal do Křimic. Tuto prodlevu zapříčinila rekonstrukce 

fotbalového hřiště. Kompletní výměna trávníku, branek, střídaček a nového zavlažo-

vacího systému. Slavnostní symbolické otevření přestřižením pásky za účasti staros-

ty Sokola Mojžíše, předsedy fotbalového oddílu Hodka a místopředsedy fotbalové 

asociace ČR Berbra se odehrálo v pátek 17.července v 16 hodin. Poté byl zahájen me-

zinárodní 12.ročník Memoriálu Stanislava Štrunce zápasem mezi Viktorií Plzeň a 

anglickým Sheffieldem United, kterému 

naši junioři podlehli 1:2 (1:2). Druhý den v 

sobotu příznivci kopané viděli vítězný zápas 

Viktorky s budoucím vítězem turnaje Mni-

chovem 1860, které porazili 2:1 (2:0). V ne-

děli o pátou příčku převálcoval Sheffield 

slovenskou Žilinu 6:1. Tento turnaj byl pro 

fandy fotbalu velkým zážitkem a pro kři-

mické Sokoly velkou poctou, kteří tur-

naj organizačně zvládli na výbornou. 

          Fotbalový svátek v Křimicích 

 

 
  Sponzoři    Sponzoři    KK..KK..LL. .   
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www.viladomykrimice.cz 

 
  Sponzoři    Sponzoři    KK..KK..LL. .   

www.emons.cz 



Výherci z minulé luštitelské soutěže se stali:      Miloslava Hauerová, Jana Uhlová a Pavel Cingroš   
Výhru, drobnou kosmetiku, je možno si vyzvednout přímo na úřadě ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Dnes, zcela               
                                          nesoutěžně přinášíme SUDOKU, aby zdatní luštitelé nevyšli ze cviku. 

                                     Pro volnou chvíli 

Mimořádná čtenářská anketa ! 
Vážení spoluobčané, připravili jsme si pro Vás mimořádnou anketu, ve které i Vy máte možnost, zvolit tři nejlepší majitele květinové výzdoby. Prosíme 
do kolonek uveďte čísla dle obrázků v pořadí, která odpovídají Vaší volbě. Odborná komise vybrala do užšího výběru těchto devět uchazečů, ze kterých 
jednak vybere jednoho vítěze ona sama, a zároveň i vy máte možnost vybrat na pomyslné stupně vítězů tři kandidáty ve čtenářské anketě, kteří obdrží 
drobné ceny. V případě, že se této volby zúčastníte a uvedete svoje jméno případně adresu, bude Váš hlas slosován a tak, jako v případě „Křížovky o 
ceny“, tři z Vás budou vybráni a odměněni. Tento anketní lístek je možné zaslat naskenovaný elektronicky na redakční e-mail   
krimice.info@seznam.cz, využít schránky umístěné na úřadě, případně předat osobně. 

Zde můžete napsat svoje připomínky a návrhy týkající se života v obci či návrhy co byste přivítali v 
dalších číslech zpravodaje, případně znění tajenky z křížovky na této straně. 

Jméno 

Adresa 

    1. místo  2. místo       3. místo 

1 2 
3 

 

4 5 6 

7 8 9 

   


