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Růžový králík na Lochotíně nenechává lidi v klidu
Obrovské emoce vzbudila velká 

socha růžového králíka, která byla 
v pondělí 30. listopadu slavnost-
ně odhalena na křižovatce Gerská 
a Studentská v Plzni na Lochotíně. 
Ušák požírající lidské torzo je dílem 
studenta plzeňské Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara Západo-
české univerzity v Plzni Adama Tr-
buška. Někdo je z třítunové betono-
vé sochy nadšený, někdo zhrozený, 
ale nikomu rozhodně není lhostejná.

K oživení prostoru mezi pane-
láky vyzvali studenty představitelé 
Městského obvodu Plzeň 1, z vy-
psané soutěže byla vybrána tři díla. 
Jedním z nich je právě růžový krá-
lík, který je satirickým ztvárněním 
člověka uvězněného a požíraného 
dnešním nezdravým systémem.

„Nepřísluší mi hodnotit umě-
lecké ztvárnění díla. Poskytli jsme 
prostor mladým a odvážným uměl-
cům z plzeňské fakulty a já jsem 
rád, že se nebáli vyjádřit své kri-
tické vnímání současné společnosti. 
To je jedním z úkolů mladého umě-
ní,“ říká starosta Městského obvo-
du Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 
Zároveň přiznává, že zaznamenal 
kladné i odmítavé reakce. „Chodí 
mi maily, v nichž lidé vyjadřují své 
zhnusení. Na druhou stranu zahra-
niční média píší, že si váží faktu, 
že veřejné peníze pomáhají umění 
mladých lidi. Podobná díla zkrát-
ka musí vyvolávat emoce,“ dodává 
starosta.                              (red)

Na snímku ze slavnostního odhalení sochy stojí zleva: Josef Mištera, děkan FUD ZČU Lubomíra Sutnara, Jiří Uhlík, 
místostarosta MO Plzeň 1, Adam Trbušek, autor díla, a Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1.

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1, 
starosta obvodu, místostarostové, tajemnice 
a všichni zaměstnanci ÚMO Plzeň 1 vám všem 
přejí příjemně prožité vánoční svátky, pevné zdraví, 
pohodu a klid a mnoho štěstí v roce 2016.
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Investiční akce roku 2015 dokončeny

Rok 2015 utekl jako voda a je čas 
k ohlédnutí za naší celoroční prací. 
Průběžně jsme vás na stránkách na-
šeho zpravodaje informovali o po-
stupu prací na jednotlivých stavbách 
v rámci vlastní investiční výstavby.

Objem prací byl poměrně vysoký 
a zahrnoval výstavbu nových parko-
vacích ploch, chodníků i opravu dal-
ších dvou ulic. V oblasti dětských 
hřišť jsme celoročně prováděli jejich 
doplňování, opravy i obnovu. V ne-
poslední řadě byly realizovány plá-
nované stavby a opravy související 
se zvelebováním mateřských škol.

První dokončenou stavbou roku 
2015 bylo dětské hřiště poblíž domu 
Sokolovská 110. Hřiště sloužící již 
několik měsíců veřejnosti obsahu-
je klasické dětské prvky, jako např. 
provazový kolotoč, pískoviště, pru-
žinové houpadlo, herní sestavu pro 
nejmenší, skluzavku apod.

V průběhu jarních měsíců bylo 
doplněno stávající hřiště v Kazně-
jovské 33 o vahadlovou houpačku 
a pružinové houpadlo. Rovněž dět-
ské hřiště v Rabštejnské ulici bylo 
doplněno třemi herními prvky – va-
hadlovou houpačkou, prolézacím 
tunelem a herním domkem s tabu-

lí. V aleji Svobody byly umístěny 
rovněž tři nové dětské herní prvky.

Začátkem září byla v parku U Ba-
zénu instalována velká multifunkční 
herní sestava, jenž nahradila obdob-
ný prvek, který byl již ve špatném 
technickém stavu. V průběhu prázd-
nin proběhla navíc i oprava sportov-
ního hřiště ve Strážnické 14, kde 
pískový povrch a nově nainstalo-
vané branky umožňují provozová-
ní především míčových her. Dále 
bylo doplněno hřiště v ulici Pod 
Stráží (Zavadilka) síťovou pyrami-
dou, balančním prvkem a dvěma fit 
prvky pro starší a seniory. V případě 
příznivých klimatických podmínek 
ještě v samém závěru roku doplní-
me dětská hřiště v parku U Bazénu 
a v ulici Na Roudné 79 herními se-
stavami pro nejmenší.

V našem plánu nebyly samo-
zřejmě opomenuty ani opravy 
ulic a výstavba nových parkova-
cích stání. V letošním roce to byla 
rekonstrukce ulic Dělnická a Kle-
isslova. Povrch obou ulic je pro-
veden z betonové dlažby, lokalita 
je odkanalizována a v neposlední 
řadě zde vzniklo 35 nových parko-

vacích stání. Ulice mají konečnou 
podobu obytné zóny.

Jako již tradičně jsme i v letošním 
roce pokračovali v odstraňování dal-
ších nepotřebných betonových prvků 
občanské vybavenosti (sušáky, klepa-
dla, přebytečné obrubníky, betonové 
bloky apod.). Práce tohoto charakteru 
proběhly ve vnitroblocích ulic Bze-
necká, Brněnská a Žlutická, uvolněné 
plochy byly vždy zatravněny.

V září byl dokončen chodník 
v délce 180 m, který vznikl v mís-
tech průšlapů podél oplocení 91. MŠ 
a u 34. ZŠ směrem od Jesenické ke 
Gerské ulici. Zlepšily se tím nejen 
podmínky pro pěší v této lokalitě, 
ale zmizely i široké průšlapy v plo-
chách zeleně, které hyzdily okolí 
škol. Druhým novým chodníkem, 
který jsme v letošním roce vybudo-
vali, je chodník v ul. Nad Zoo. Tento 
chodník dlouhý 190 m spojuje nové 
velkokapacitní parkoviště v téže ulici 
s horním vchodem do zoo a botanic-
ké zahrady. Zlepšila se tak situace 
v oblasti silničního provozu v této lo-
kalitě, kde často, při zvýšeném počtu 
aut návštěvníků zoo, byli zvýšeným 
provozem ohrožováni chodci.

Další stavby, hlavně v areálech 
mateřských škol, proběhly v době 
letních prázdnin. Jednalo se zejmé-
na o celkové opravy chodníků v are-
álu 91. MŠ, v Jesenické ul. V této 
školce zároveň proběhla i generál-
ní oprava oplocení celého areálu. 
V areálu odloučeného pracoviště 
7. MŠ ve Žlutické ulici se nachází 
pavilon využívaný občanským sdru-
žením Motýl, kde rovněž v letních 
měsících proběhly stavební úpra-

vy lodžií a topení. Další drobnější 
stavební práce proběhly v 60. MŠ 
v Manětínské ul. (doplnění vnitřní-
ho oplocení) a v 7. MŠ v Kralovic-
ké ul. (oprava manipulační plochy 
u hospodářského pavilonu).

Navíc proběhly stavební úpravy 
v části objektu 34. ZŠ, kterou vyu-
žívala několik let pro rozšíření své 
kapacity 91. MŠ. Úpravy spočíva-
ly v obnově uvedených prostorů na 
standardní třídy základní školy. 

Poslední poměrně finančně nároč-
nou akcí v oblasti MŠ bylo v soula-
du s Minimálním standardem bez-
pečnosti, který vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
nahrazení stávajícího audio systé-
mu video systémem ve všech ma-
teřských školách spravovaných MO 
Plzeň 1. Důvodem této úpravy je 
zajištění kontroly osob vstupujících 
do objektů a tím zvýšení bezpečnos-
ti dětí v mateřských školách.

V rámci ochrany majetku a zvýšení 
bezpečnosti občanů bylo ve spolupráci 
se SVSMP zajištěno osazení bezpeč-
nostní kamery ve Strážnické 38, na 
sídlišti Vinice. Tato kamera je součástí 
celoměstského kamerového systému.

Poslední velkou stavební akcí, 
která byla dokončena v samém 
závěru roku, je parkoviště Soko-
lovská 60–72. Součástí parkoviště 
byla rovněž úprava komunikace, 
přeložka chodníkové trasy a úprava 
vedení veřejného osvětlení. Nových 
57 parkovacích míst jistě přispělo ke 
zlepšení situace v oblasti parkování 
v této části našeho obvodu.

S fotodokumentací hotových sta-
veb se můžete seznámit na interneto-
vých stránkách obvodu: http://umo1.
plzen.eu/vlastni-investicni-vystavba-
-mo-1/investice-za rok-2015.

Průběžně po celý rok probíhaly 
i přípravné práce na nových in-
vestičních záměrech na rok 2016. 
Prostřednictvím „Jedničky“ vás opět 
budeme po celý následující rok in-
formovat o průběhu a postupu prací 
na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu o po-
drobnější informace, týkající se 
investiční výstavby MO Plzeň 1, 
kontaktujte odbor investiční a sta-
vebně správní na tel. 378036050-1, 
378036053-4, e-mail: brecik@
plzen.eu nebo s vámi projednáme 
vaše náměty či připomínky při osob-
ní návštěvě našeho odboru.

Ing. Milan Brecík,
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1
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v pátek 13. lis-
topadu tragicky 
zasáhly do života 
obyvatel a ná-
vštěvníků Paříže 
teroristické útoky, 
jejichž zrůdnost 
umocňuje způsob 
provedení a ze-

jména jejich namíření proti bezbrannému 
civilnímu obyvatelstvu. Bezpečnostní 
složky města Plzně a městská policie ve 
spolupráci se státní policií okamžitě po 
teroru v hlavním městě Francie přijaly 
opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 
na celém území Plzně. Zajistit bezpečí 

Vážení spoluobčané,

občanům, kteří bydlí, studují, pracují 
či jezdí za rekreací nebo odpočinkem 
na území Městského obvodu Plzeň 1, 
jsme si jako jeden z hlavních cílů vyty-
čili již na počátku našeho působení na 
zdejší radnici. Připomeňme, že naše mís-
tostarostka iniciovala propojení kamer 
umístěných na území obvodu do měst-
ského kamerového systému. Podpořili 
jsme instalaci videotelefonů do všech 
mateřských škol tak, aby byl zajištěn 
vstup pouze povolaným osobám. Ivana 
Mádlová se aktivně účastní výjezdů, 
při kterých sociální pracovnice Úřadu 
MO Plzeň 1 ve spolupráci se strážníky 
z lochotínské služebny Městské police 

Plzeň monitorují občany bez domova. 
Tyto pravidelné preventivní akce pomá-
hají lidem, kteří se ocitli v nouzi na ulici, 
a zároveň tak eliminují jejich případné 
budoucí rizikové chování (kriminalizace, 
přenos infekčních nemocí apod.). Právě 
při takové preventivní akci na jaře letoš-
ního roku vyšlo najevo, že na poměrně 
osamoceném místě a v bezprostřední 
blízkosti rozhledny Sylván, kterou pro 
MO Plzeň 1 provozují studenti Gym-
názia Františka Křižíka, se nachází bez-
domovecká kolonie. Zajistili jsme tedy 
pro každého studenta ve službě náramek 
s přímým napojením na centrální pult po-
licie, stejným systémem je zabezpečen 

i celý obslužný prostor rozhledny. Prosa-
dili jsme zakoupení dvou záchranářských 
batohů pro městské strážníky sloužící na 
našem obvodě, podporujeme pravidelné 
kontroly dětských hřišť a míst, kde si hrají 
děti, v těchto dnech pořizujeme vlastní 
detektor kovů. Péče o klidný a bezpeč-
ný život všech obyvatel a návštěvníků 
Severního předměstí je a bude naším 
prvořadým úkolem.

V závěru mi dovolte popřát vám spolu 
se všemi zastupiteli MO Plzeň 1, zvo-
lenými za Hnutí ANO 2011, spokojené 
vánoční svátky a vše dobré v roce 2016.

Mgr. Roman Zarzycký, 
zastupitel MO Plzeň 1

rok 2015 se 
pomalu chýlí ke 
konci a nadešel 
čas adventu. Vá-
noce jsou tady ne-
jen pro naše děti, 
a proto je čas se 
v každodenním 
shonu na chvíli 

zastavit a vychutnat si tuto nezaměni-
telnou atmosféru. Náš obvod k tomu 
přispívá řadou akcí. Ty tradiční letos 
poprvé doplní předvánoční Rukodělný 
bazar v Bolevecké sokolovně. Ten má 
u vás stále větší oblibu a uskutečňuje 

se pod záštitou místostarostky obvodu 
Plzeň 1 paní Ivany Mádlové. Návštěv-
níci si zde mohou prohlédnout i kou-
pit ručně dělané výrobky, popřípadě 
mohou načerpat inspiraci na výrobu 
dárků svým blízkým. Konec roku však 
vyzývá též k bilancování. Uvědomuji 
si, že spokojený život všech obyvatel 
našeho obvodu nelze zajistit bez vzá-
jemné společenské soudržnosti a klad-
ných mezilidských vztahů, proto bych 
chtěla touto cestou poděkovat všem, 
kteří svými aktivitami celoročně po-
máhají ke zkvalitnění života občanů 
všech věkových a sociálních kate-

gorií a umožňují jejich integraci do 
společnosti. Mám na mysli hlavně 
dobrovolné neziskové organizace, zá-
jmová sdružení a společnosti, jejichž 
fungování vyžaduje ochotu a oběta-
vost pomoci slabšímu člověku, ale 
také finanční prostředky, bez nichž 
by se neobešly. Při MO Plzeň 1 byly 
zřízeny pracovní komise, které z roz-
počtu MO1 poskytují příspěvky prá-
vě do sociální oblasti. Jejich cílem je 
podpořit činnost organizací a projekty, 
které se snaží zlepšit kvalitu života se-
niorům, handicapovaným a zdravotně 
postiženým osobám i rodinám s dětmi. 

Sociální komise letos schválila příspě-
vek 34 organizacím a rozdělila mezi 
ně částku 200.000,- Kč a komise pro 
poskytování dotací a grantů z rozpočtu 
MO1 dokonce částku 1 333.000,- Kč. 
Obě komise přihlížely zejména k pů-
sobnosti organizace v rámci našeho 
obvodu, k efektivitě a přínosu posky-
tované služby pro obyvatele MO1.

Závěrem mi dovolte popřát vám 
krásné prožití Vánoc a do Nového 
roku 2016 hodně spokojenosti, zdra-
ví a štěstí.

Ing. Dana Stanková, 
zastupitelka MO Plzeň 1

v tomto pří-
spěvku se nebudu 
věnovat tradiční 
opoziční kritice 
či poukazová-
ní na problémy 
obvodu. Blíží se 
Vánoce a příchod 
nového roku, což 

bývá pro většinu z nás období setká-
vání se s našimi nejbližšími – rodinou 
a přáteli. Je to také období vzpomínek, 
bilancování a zamyšlení.

Letošní rok přinesl mnohé – dobré 
i špatné. Média jsou plná informací 

o tom, jak se svět okolo nás mění 
a jak se nás to dotýká, třeba v podo-
bě současné migrační vlny. Pocho-
pitelně se přidávají mnohá vyjádření 
a názory a podle všeho se celkový zá-
jem o toto téma zvýšil. Nechci se ale 
věnovat ani problematice migrace.

Z pozice komunálního politika si 
však kladu otázku, jak vzbudit zájem 
obyvatel o dění okolo sebe. Nechá-
pejte mne prosím špatně, v žádném 
případě nechci nikoho nutit. Jak 
se říká: někdo má rád vdolky, jiný 
zase holky. Na několika případech 
z mého okolí se mi však potvrdilo, 

že stačí málo a z původně politikou 
nedotčeného člověka se může stát 
jedinec s velice slušným přehledem.

Pro ilustraci dva příklady z praxe, jak 
se zájem občanů o veřejné dění pro-
jevuje: Na zasedáních Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 1 od roku 
2010 byli vždy zastupitelé v přesile 
nad přítomnými občany. S počty 27 
zastupitelů a 50 000 obyvatel našeho 
obvodu mi tato bilance přijde jako pře-
kvapivá a nepříliš radostná. Na druhé 
straně nedávné projednávání územního 
plánu na „velké“ radnici probíhalo za 
značného zájmu veřejnosti.

Není to tedy úplně zlé, vždyť na-
víc funguje mnoho iniciativ a ob-
čanských sdružení. Není to ale ani 
úplně dobré. Jak z toho ven? Pokud 
máte chuť a zájem, zkuste se více 
bavit se „svými“ politiky, co vás 
zajímá a trápí, co pro vás dělají 
a jak vám mohou pomoci. Alespoň 
si budete moci ověřit, jak šťastnou 
jste u voleb měli ruku.

Přeji vám všem šťastné a pohodo-
vé vánoční svátky a mnoho zdraví, 
úspěchů a radosti v roce 2016.

Bc. Tomáš Trnka, 
zastupitel MO Plzeň 1

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

Blíží se konec 
roku, jsou před 
námi Vánoce 
a nový rok. Je 
čas bilancování 
a hodnocení le-
tošního roku. Co 
se nám opravdu 

povedlo? Musím říci, že jsem velmi 
šťastný, že se nám povedl projekt 
JEDEME DÁL, pro seniory města 
Plzeň. Jedná se o pohybového akti-
vity pro seniory, spočívající v chůzi 
s hůlkami Nordic wolking pod ve-
dením zkušených lektorů a cviče-

ní na novém sportovním hřišti na 
Kameňáku. Musím se přiznat, že 
jsem nečekal takový zájem ze stra-
ny našich seniorů. V této jedničce 
je celá stránka věnovaná kurzům 
cvičení v okolí Kameňáku. 

Když se vrátím do letních mě-
síců a vzpomenu si na koupání 
na venkovním bazénu jsem velmi 
rád, že se akce rekonstrukce ven-
kovního bazénu za podpory Měst-
ského obvodu Plzeň 1 podařila. 
O prázdninách jsem viděl spous-
tu spokojených maminek a malých 
capartů v brouzdališti. Určitě je co 

vylepšovat a byl bych velmi rád, 
kdyby se podařilo získat dotaci na  
a zrealizovat rekonstrukci stávají-
cího bazénu.

Letošní rok  mi přivedl do cesty 
skvělého člověka. Jedná se o paní 
Korbelovou, která vede pěvecký 
soubor Andílci. Tato paní se ne-
jenom věnuje Andílkům, ale též 
dětským onkologickým pacientům 
v naší fakultní nemocnici. Pro tyto 
pacienty vytvořila projekt TIME. 
Vybrala na dětské onkologii dva-
náct malých pacientů a zeptala se 
jich čím by chtěli být. Sehnala 

známé osobnosti ze sportu a kul-
tury například Martina Straku nebo 
Báru Munzarovou a ti se nechali 
vyfotit do stejnojmenného kalen-
dáře. Bylo mi potěšením pomoci 
při shánění finančních prostředků  
na tisk kalendáře TIME. Všich-
ni zúčastnění se vzdali honoráře 
a proto celý výtěžek z prodeje 
kalendáře bude použít pro dětské 
pacienty – onkoláčky. Kateřino 
Korbelová, mnohokrát  Vám dě-
kuji za možnost se zúčastnit.

Jiří Uhlík, MBA 
místostarosta MO Plzeň 1

Co se nám v letošním roce povedlo
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Na jaře letošního roku pořádal 
Městský obvod Plzeň 1 v budově 
spolku Totem RDC pro své seniory 
přednášky týkající se kultury, pří-
rody a památek Plzeňského kraje, 
které vedl Prof. PhDr. Tomáš Jílek, 
CSc. Jeho zajímavé vyprávění se 
týkalo témat „Příroda a památky 
Plzeňského kraje“, „Městské pa-
mátkové rezervace Plzeň, Domaž-
lice, Horšovský Týn“ a „Česko-
-bavorská hranice – Železná opona 
1948–1989“. Senioři se do před-
nášky mohli také zapojit v rámci 
závěrečné diskuse na dané téma.

Jako již tradičně i v letošním roce 
pořádal MO Plzeň 1 pro své seni-

Akce pro seniory z MO Plzeň 1
Ohlédnutí za akcemi pořádanými v roce 2015 

ory jednodenní zájezdy, které se 
uskutečnily v jarních a podzimních 
měsících. Ve spolupráci s cestov-
ní kanceláří PRIMA VIA, s. r. o. 
proběhlo celkem 10 tras zájezdů, 
přičemž jeden z nich – „Letem 
světem okolo Prahy“ – se usku-
tečnil ve dvou termínech. Senioři 
měli možnost také dvakrát zavítat 
na jednodenní návštěvu Německa.

Vzhledem ke skutečnosti, že 
v minulém roce bylo v Plzni ote-
vřeno Nové divadlo, rozhodl se 
MO Plzeň 1 zprostředkovat seni-
orům s trvalým bydlištěm na jeho 
území prohlídky Nového divadla. 
Zájem o ně byl ze strany seniorů 

obrovský. V první polovině letoš-
ního roku se konalo 14 prohlídek 
a pro stále neutuchající zájem pro-
běhlo i šest prohlídek na podzim. 
Celkem tedy v letošním roce pro-
vedl průvodce Novým divadlem 
400 seniorů z MO Plzeň 1, kteří 
nahlédli například do baletního 
sálu, na jeviště, do skladů rekvizit 
i do administrativní budovy Nové-
ho divadla. Účast na prohlídkách 
byla zdarma, neboť byly hrazeny 
z rozpočtu MO Plzeň 1.

V říjnu letošního roku od-
startoval projekt „Jedeme dál“, 
který bude pokračovat i v roce 
2016. Projekt „Jedeme dál“ 

jsou organizované kurzy aktivní 
chůze – NORDIC WALKING 
s následným využitím sportovišť 
vybudovaných na MO Plzeň 1. 
Kurzy probíhají v lokalitě u ryb-
níku Kameňák. Bližší informace 
je možné získat na webových 
stránkách http://jedemedal.cz/ 
nebo v budově spolku Totem 
RDC, kde je možné se na kurz 
přihlásit. Projektu se mohou 
účastnit senioři ze všech plzeň-
ských městských obvodů. Účast 
na kurzech je pro seniory zdarma, 
neboť je hradí ze svého rozpočtu 
MO Plzeň 1 za přispění Magist-
rátu města Plzně.                (red)

V letošním roce na jaře a na 
podzim proběhly prohlídky No-
vého divadla v Plzni, o které byl 
ze strany seniorů obrovský zájem, 
a tak byly termíny velmi rychle 
obsazeny. Z tohoto důvodu se MO 
Plzeň 1 rozhodl připravit další čty-
ři prohlídky na únor 2016, aby 
měli možnost i senioři, kteří se 
letošních prohlídek z kapacitních 
důvodů nemohli zúčastnit.

Prohlídky Nového divadla pro seniory
Při prohlídce projdou návštěv-

níci prostorem Nového divadla 
s průvodcem, který jim sdělí za-
jímavosti nejen o stavbě budovy 
divadla a historii divadelnictví 
v Plzni, ale budou mít také mož-
nost nahlédnout do neveřejných 
prostor Nového divadla.

Zájemci z řad seniorů MO Pl-
zeň 1 se mohou hlásit od středy 
6. ledna 2016 na ÚMO Plzeň 1, 

Sociálním odboru, číslo dveří 208. 
Každý zájemce se musí přijít osob-
ně přihlásit a s sebou přinést ob-
čanský průkaz. Účast je zdarma, 
prohlídky hradí městský obvod ze 
svého rozpočtu.

Bližší informace obdržíte na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
tel. 37 803 6087.

(red)

Městský obvod Plzeň 1 se podílí na řešení 
otázky bezdomovectví

Sociální pracovníci Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1 za asisten-
ce Městské policie v letošním roce 
opakovaně prováděli depistáž v te-
rénu spojenou s návaznou sociální 

prací s klienty z cílové skupiny osob 
bez přístřeší na území MO Plzeň 1. 
Akcí se zúčastnila též místostarost-
ka obvodu PhDr. Ivana Mádlová, 
PhD., MBA a vedoucí Kontrolního 

oddělení Karel Szikszay. Terénní 
sociální práce spočívala v depistáži, 
zkontaktování osob bez přístřeší a 
v nabídce pomoci těmto osobám 
řešit jejich nepříznivou životní si-
tuaci. Sociální odbor pro tyto účely 
vytvořil informační letáky s nabíd-
kou pomoci a kontakty na jednot-

livé sociální pracovníky. V rámci 
monitoringu byla navštívena místa 
v MO Plzeň 1, která byla předem 
vytypována městskými policisty. 
Jednalo se především o okrajové 
lokality, kde se osoby bez přístřeší 
zdržují.                               (red)

Již potřetí připravil 
sociální odbor ÚMO Plzeň 1

pro seniory prohlídky

 Nového divadla,
v Plzni se uskuteční 

v termínech

1. 2. a 8. 2. 2016 
od 9.00 a od 10.15 hodin.
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Pomoc občanům v nepříznivých životních situacích
Na Sociálním odboru ÚMO Pl-

zeň 1 působí sociální pracovníci, kte-
ří jsou v rámci své činnosti schopni 
nabídnout pomoc a bezplatné po-
radenství při řešení nepříznivých 
životních situací a při sociálním 
začleňování. Tyto činnosti jsou rea-
lizovány v přímém kontaktu s klien-
tem v kanceláři úřadu nebo v rámci 
terénní sociální práce v přirozeném 

prostředí klienta. Nedílnou součástí 
je spolupráce s úřadem práce, orgány 
sociálně právní ochrany dětí a dal-
šími navazujícími organizacemi při 
řešení situace klienta. Sociální práce 
zahrnuje širokou škálu působnosti. 
Občané Městského obvodu Plzeň 1 
se na sociální pracovnice mohou ob-
racet především s žádostí o pomoc 
v souvislosti se ztrátou bydlení či 

zaměstnání, řešením otázky zadlu-
ženosti, pomoc při vyřizování osob-
ních dokladů, dávek důchodového 
pojištění a sociálních dávek.

Sociální odbor nerozhoduje o so-
ciálních dávkách ani je nevyplácí. 
Od 1. 1. 2012 byl proces výplaty 
sociálních dávek sjednocen a je vy-
konáván Úřadem práce ČR. I přesto 
je spolupráce s úřadem práce velmi 

úzká. Sociální pracovnice poskytu-
jí poradenství v oblasti sociálních 
dávek, pomoc s vyplněním formu-
lářů a v případě potřeby i zajištění 
doprovodu na Úřad práce v Plzni. 

Bližší informace lze získat na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
kancelář 207 a 208, 
tel. 37 803 6087, 37 803 6085.

            (red)

Komise pro občanské záleži-
tosti rady MO Plzeň 1 zajišťuje 
návštěvy jubilantů městského 
obvodu Plzeň 1 u příležitosti 
jejich životních jubileí – 80, 85, 
90, 91 let atd. Dále jsou zajišťo-
vány jubilejní svatební obřady. 
Pokud máte zájem o zajištění 
gratulace k vašemu výročí, je 
nutné tuto událost včas nahlá-
sit na Úřadě městského ob-
vodu Plzeň 1, kancelář 208, 
tel. 378 036 087.             (red)

Jubilea občanů 
Městského obvodu 

Plzeň 1

Vítání občánků 
I v letošním roce probíhalo vítání 

nových občánků na území městské-
ho obvodu Plzeň 1. Slavnostní obřad 
zajištují členky Komise pro občan-
ské záležitosti Rady MO Plzeň 1.

Každý přivítaný novorozenec 
je zapsán do Kroniky nově na-
rozených občánků a na památku 
obdrží malý dárek a grafický list. 
Příjemnou atmosféru dotváří krát-

Slavnostní předání 
bronzových medailí 
prof. Jánského 

Dne 18. 11. 2015 proběhlo 
v obřadní síni MO Plzeň 1 
slavnostní předání bronzo-
vých medailí prof. Jánského 
dárcům krve za deset bezpří-
spěvkových odběrů. Předání 
se zúčastnil starosta MO Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 
Slavnostním obřadem provedla 
přítomné předsedkyně Komise 
pro občanské záležitosti RMO 
Plzeň 1 paní Petra Šlajsová 
a poděkovat dárcům přišla 
i ředitelka oblastního spolku 
Českého červeného kříže paní 
Svatava Slavíková.         (red)

ké pěvecké a recitační vystoupení 
dětí ze 78. MŠ. V roce 2015 bylo 
na prvním plzeňském obvodě při-
vítáno 246 miminek. Rodiče, kteří 
si půjdou vyzvednout na matriku 
ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte na-
rozeného na území města Plzně, 
obdrží zároveň přihlášku k Vítání 
občánků, kterou podávají na pří-
slušném úřadě městské části dle 

trvalého bydliště miminka. Žádost 
naleznete i na webových stránkách 
úřadu. Žádost lze podat poštou, 
osobně nebo elektronicky. Rodiče 
dítěte jsou zváni k účasti písemně 
14 dní před termínem vítání ob-
čánků. Pokud termín z nějakého 
důvodu nevyhovuje, je možné ho 
po dohodě přesunout.

(red)

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1 zajišťuje pomoc občanům v nepříznivých životních situacích

V pondělí 9. prosince oslavi-
li manželé Junkovi z Lochotína 
kamennovu svatbu. 

Právě před 65 lety si společ-
ně slíbili věrnost a lásku. Paní 
Milada se s panem Bohuslavem 
potkala na obchodní akademii, 
kde oba studovali. Společně 
vychovali dvě dcery, těší se ze 
čtyř vnoučat a radost jim dělají 
i 4 pravnoučata. 

K významné události jim za 
vedení obvodu přišel poblaho-
přát starosta MO Plzeň 1 Miro-
slav Brabec.                      (red)

Společnou cestu životem oslavili kamennou svatbou
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Člověk často mívá respekt, když 
slyší termíny jako Nordic Walking, 
trénink, pochod… možná si řekne: 
„To už není pro mne, to bych ne-
zvládl…“ Pro mne bylo zajímavé 
slyšet i nadšené povídání těch, kteří 
překonali obavy a vypravili se na 
seřadiště u Kamenného rybníku 
a stali se pravidelnými účastníky 
„chození“, jak realizační tým pra-
covně nazývá práci se skupinami. 
Ani já nejsem žádný turista a cho-
dec a moje práce a denní aktivita 
spočívá spíš v práci u počítače nebo 
v kanceláři. Samozřejmě dostanu 
se i mimo TOTEM, z.s., ale to bývá 
většinou za hranice města a tam už 
využívám jiné dopravní prostředky 
než nohy. V pátek 20. 11. 2015 
jsem si konečně naplánovala přidat 
se k našim seniorům a jít si potré-
novat nohy, nadýchat se atmosfé-
ry a zjistit, jak to všechno probíhá 
v terénu. Vytrvalý, byť drobný déšť 
mi po celý den vnukal myšlenku, 
že se „chození“ konat nebude, pro-
tože v dešti nikdo nepřijde. Měla 
jsem velkou radost, když jsem se 
blížila k místu, odkud se vychází, 
a viděla žluté pláštěnky a batůžky 
s logem projektu, které senioři na 
začátku dostávají. Účast nebyla tak 
velká, jak jsme se těšili, ale skupin-
ka skalních byla připravená a těšila 
se na trasu. Lektorka Bohunka mi 
všechno ochotně vysvětlila, uká-
zala, jak si správně nasadit hůlky 
a jak je používat. Zkušenější se 
usmívali, protože oni už věděli… 
vyrazili jsme do terénu s dohodou, 
že tentokrát vynecháme cvičení na 

Městský obvod Plzeň 1 společně s OSS MMP podporuje pohybové aktivity seniorů

Byla jsem při tom aneb Páteční vycházka Nordic Walking očima ředitelky TOTEM, z.s.

Počátkem října vyrazily z TO-
TEMu, z.s. první čtyři skupiny 
seniorů, aby dlouhodobě a cíleně 
trénovaly svoji kondici, duševní 
i psychickou pohodu pravidel-
ným pochodem s oporou chodec-
kých holí – nazývaným NORDIC 
WALKING. Tréninky probíhají 
dvakrát týdně a kromě zdolávání 
krásných přírodních okruhů ko-
lem boleveckých rybníků skupiny 
dělají pravidelnou zastávku na 
Seniorském hřišti, kde si účastní-
ci protahují a posilují rozpohybo-
vané svaly. Každé setkání je také 
společenskou událostí, setkáním 
s milými lidmi, prostorem pro 
povídání, sdílení, řešení problé-
mů a podporuje navazování přá-
telských kontaktů. Každá skupina 
má „svého“ lektora či lektorku, 
kteří se starají, aby pohyb byl 

skutečně prospěšný. Metodicky 
skupiny vedou, poradí, zodpoví 
dotazy, vyřeší případné problémy.

Nabídnout pravidelné cvičební 
aktivity seniorům pod vedením 
profesionálů v průběhu celého roku, 
to je podle Lenky Kazecké, členky 
realizačního týmu, cílem projektu 
Jedeme dál, iniciovaného MO Pl-
zeň 1. „Bolesti pohybového ústrojí, 
především nohou, ale i zad, trápí 
s přibývajícími lety většinu lidí, 
kteří dosáhli seniorského věku,“ 
konstatuje místostarosta MO Plzeň 1 
Jiří Uhlík a dodává: „Změny, které 
se projevují v lidském organismu 
jako projev tělesného opotřebení, 
se dají eliminovat také přiměřenou 
fyzickou aktivitou. Proto jsme se 
rozhodli podpořit nejrůznější formy 
cvičení pro seniory i na severním 
předměstí“. Městský obvod Plzeň 1 

má na svém území už v minulos-
ti vytvořeny rekreační a kondiční 
okruhy, které lze pro tento projekt 
skvěle využít.

Jarmila Srbková z Odboru so-
ciálních služeb Magistrátu města 
Plzně, který je partnerem projektu, 
s uspokojením vnímá dlouhodobý 
trend, kdy právě plzeňští senioři pa-
tří k nejaktivnějším v České republi-
ce. „Projekty jako Jedeme dál nebo 
Buď fit, seniore se zaměřují na tzv. 
věkovou kategorii 55+,“ uvádí ma-
gistrátní projektová manažerka sek-
ce Senioři a vysvětluje: „Realizace 
těchto projektů zapadá do našeho 
programu podpory aktivního života 
dříve narozených a tím i naplňování 
projektů rozvoje komunitního plá-
nu. Do aktivit se zapojují nejen roč-
níky 1938–1939, ale třeba i 1935, 
to znamená osmdesátníci a starší.“

Projekt Jedeme dál není osamo-
cený ani v aktivitách Mezigenerač-
ního a dobrovolnického centra TO-
TEM, z.s., říká Vlasta Faiferlíková. 
„Sídlíme na území MO Plzeň 1 
v Kaznějovské 51 v Bolevci, kde 
kromě realizace projektu „Jedeme 
dál“ nabízíme i řadu dalších pohy-
bových aktivit pro seniory, napří-
klad kondiční cvičení, jógu, cvičení 
v sedě na velkých míčích, cvičení 
s Olgou, bodyforming nebo skupino-
vé sporty jako Pingpongový klub.“ 
Na pohyb jsou v TOTEMu zaměřeny 
i taneční aktivity, například skupina 
latinskoamerických tanců ADETO, 
skupiny břišních tanečnic a další.

Každý dvouměsíční cyklus pro-
jektu „Jedeme dál“ zakončujeme 
víkendovým Sportovním dopole-
dnem a Společenským tanečním 
odpolednem.                        (red)

Seniorském hřišti kvůli dešti, ale 
trošku si protáhneme trasu, aby-
chom se neošidili. První zastávka 
na trase bylo malé protažení, roz-
cvičení, kontrola, jestli jsou všichni 
v pohodě. Doběhli nás ještě další 
2 účastníci, kterým ujela tramvaj, 
tak měli zpoždění. Byla jsem mile 
překvapená, že nezaváhali a nevy-
razili zklamaně zpátky domů, ale 
normálně se připojili. Pohyb byl 
příjemný, v dobrém tempu i pro 
netrénovaného člověka. Hůlky 
opravdu pomáhají, jednak jako 
jistota při zaškobrtnutí, ale hlavně 
dávají chůzi rytmus a tělu správ-
ný pohyb, což je příjemné. Niko-
mu déšť nevadil, šlo se v pohodě, 
měnily se dvojice a skupiny, vždy 
když se našlo nějaké zajímavé téma 
k hovoru. Lektorka nás sice několi-
krát upomínala, abychom více dý-

chali a méně mluvili, ale usmívala 
se při tom a občas se k nám i do 
hovoru zapojila. Zajímalo mne, 
co seniorům tento projekt přináší, 
a odpovědi byly různé, ale vlastně 
podobné. Paní Eva K. si pochva-
lovala, že to je jediná aktivita, na 
kterou se shodli s manželem, a tak 
mohou společně trávit 2 x týdně 
2 hodiny na zdravém vzduchu 
a dělat něco pro své zdraví, paní 
Ilona P. nadšeně mluvila o tom, že 
se skutečně cítí fyzicky v kondici 
a trénovaná, někdo další vítal, že 
se dostane do lesa, protože i když 
bydlí v rodinném domku, sám, bez 
naší motivace společného chození 
by za plot své zahrady nevyrazil. 
Nadšeně mi vyprávěli, že při ces-
tě se dají sbírat borůvky, taky se 
třeba vykoupat a že to vůbec není 
nuda, takovéhle chození… Cesta 

mi utekla jak „pověstná voda“ … 
příjemně jsem se protáhla, krás-
ně si popovídala s milými lidmi, 
vyčistila jsem si hlavu od staros-
tí a po krátkém zhodnocení akce 
s paní lektorkou se s dobrým po-
citem vracela, (zase autem), zpátky 
do TOTEMu. Po cestě sídlištěm na 
mne pomrkávaly žluté pláštěnky, 
žádná nebyla osamocená a všechny 
vypadaly moc spokojené…

Pokud byste se chtěli přidat 
nebo máte doma seniora, kte-
rý nemá parťáky na procházku 
v přírodě, připravujeme další 
pokračování. Při dostatečném 
počtu zájemců bude další cyklus 
probíhat v zimních měsících… 
pokud převáží obavy ze sněhu 
a námrazy, určitě budeme po-
kračovat na jaře. 

Bc. Vlasta Fajferlíková

Projekt Jedeme dál

Přidejte se k nám, 
neváhejte a přihlaste se:

Lenka Kazecká
tel.:605 242 655, 

lenka.kazecka@volny.cz

Recepce TOTEM, z.s.- 
tel.: 777 343 580, 

rezervace@totem-rdc.cz

Jarmila Srbková – OSS MMP 
– tel.: 378 033 357
srbkova@plzen.eu



 
 

 

PŘIHLÁŠKA   TURNUS  11.1.2016 – 4.2.2016   

   

I. skupina Pondělí     9,00 - 11,00hod. Středa       13,00 - 15,00hod. 
II. skupina Úterý        13,00 - 15,00hod. Čtvrtek        9,00 - 11,00hod. 
III. skupina Pondělí    14,00 - 16,00hod. Středa        10,00 - 12,00hod. 
IV. skupina Úterý        10,00 - 12,00hod. Čtvrtek       14,00 - 16,00hod. 

(vyznačte skupinu) 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO         …………………………………………………………………….  

TRVALÉ BYDLIŠTĚ             ……………………………………………………………………. 

DATUM NAROZENÍ          ……………………………………………………………………. 

TELEFON                            …………………………………………………………………… 

EMAIL                                 ………………………………………………………………….. 

VÁMI VYBRANÁ SKUPINA  ..………………………………………………………………. 

Účast na akcích a cvičení je na vlastní zodpovědnost a riziko. Každý účastník před podáním přihlášky důkladně 
zvážil své možnosti a zdravotní stav, v případě nejasností je povinen předem vše konzultovat se svým lékařem. 
Účastník je povinen přizpůsobit cvičení svým dovednostem a svému zdravotnímu stavu. Za ztráty osobních 
věcí v průběhu cvičení nenese hmotnou ani žádnou jinou odpovědnost organizátor ani trenér. Ve výjimečných 
případech (nepříznivé počasí apod.) je trenér oprávněn rozhodnout o zrušení cvičení, a to i přímo na místě či 
v průběhu akce. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby organizátora. 

Vyplněním a odesláním přihlášky účastník souhlasí s výše uvedeným.  

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE NA RECEPCI TOTEMU, Z.S. NEBO NA RECEPCI 
BAZÉNU LOCHOTÍN. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ. PROSÍM, VOLEJTE NA TEL. 
Č. 605/242 655. O NÁSLEDNÉM ZAČÁTKU KURZU ČI PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE 
VČAS INFORMOVÁNI SMS ZPRÁVOU, MAILEM, NA WEBOVÝCH A FACEBOOKOVÝCH 
STRÁNKÁCH WWW.JEDEMEDAL.CZ A WWW.TOTEM-RDC.CZ  

 

 

V Plzni dne …………………………………………………                                            Podpis …………………………………………… 



Novou podobu svých webových 
stránek spustil v úterý 10. listopa-
du Městský obvod Plzeň 1. Jsou 
přehlednější, obsahují zajímavé 
novinky a především vycházejí 
z potřeb obyvatel obvodu.

„Na konci měsíce dubna jsme 
v ulicích prostřednictvím dotazní-
kového šetření oslovili přímo oby-
vatele prvního plzeňského obvodu, 
abychom zjistili, jaké informace na 
stránce www.umo1.plzen.eu nej-
častěji hledají a jaké jim naopak 
chybí,“ popisuje iniciátorka nové 
podoby webu 1. místostarostka MO 
Plzeň 1 Ivana Mádlová a dodává: 
„Odborní konzultanti zpracovali 
odpovědi a doporučili pracovnímu 
týmu, složenému ze zaměstnanců 
Úřadu MO Plzeň 1 a Správy in-
formačních technologií města Plz-
ně, základní strukturu webových 
stránek. Vedle sjednocení vzhledu 
s webovým portálem města Plzně 
pro snadnější přechod mezi těmito 
weby jsme kladli důraz především 
na změnu struktury stránek s ohle-
dem na potřeby návštěvníka.“

Informace jsou na webu rozděle-
ny do sekcí. Úvodní stránka nabízí 
aktuální zprávy z obvodu i města 
Plzně a přímé odkazy na situace, 
které občané s úřady řeší nejčas-
těji (občanský průkaz, řidičský 
průkaz, sociální pomoc a služby, 

Městský obvod Plzeň 1 má svoji 
novou pohledovou mapu. V krásné 
skládané malované verzi zachycuje 
celý obvod a přináší základní infor-
mace o zajímavých místech či his-
torii. Mapu si mohou zájemci vy-
zvednout zdarma ve vrátnici Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1, k dostání 
bude také na akcích obvodu.

„Jedná se o aktualizovanou verzi pů-
vodní pohledové mapy, nechali jsme 
vytisknout deset tisíc kusů. Mapu ma-
lovala Jitka Rauchová ze společnosti 
RAMAP a její dílo vypadá skutečně 
moc hezky. Návštěvníkům naší části 
města pomůže s orientací a ukáže jim 
zajímavé turistické cíle. Zároveň jsem 
přesvědčený, že i obyvatelé obvodu 
v ní najdou místa, která ještě neznají 
a kam stojí za to jít na procházku,“ 
doplňuje starosta Městského obvodu 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Z jedné strany informačního mate-
riálu je barevná mapa, z druhé údaje 
o obvodě, o jeho historii, možnostech 
vyžití a tipy na zajímavá místa.  (red)

Nový web prvního obvodu je přehledný 
a plný důležitých informací

bydlení apod.). Součástí úprav je 
i zpracování stěžejních formulářů 
do elektronické podoby.

V samostatné sekci Úřad a sa-
mospráva občané naleznou základ-
ní kontakty na Úřad MO Plzeň 1 
a v části Potřebuji si vyřídit po-
drobné informace a návody, jak 
postupovat, pokud potřebují např. 
ověřit listiny, přihlásit své děťátko 
na vítání občánků či jak požádat 
o vydání loveckého lístku.

Zásadní novinkou je kapitola, 
která má na úvodní stránce webu 
samostatný banner – Transparentní 
úřad. „Osobně považuji tuto novou 
část webu za jednu z nejdůležitěj-
ších, zpřístupňujeme zde všem ob-
čanům k nahlédnutí doklady o roz-
hodování a zacházení se svěřeným 
majetkem a veřejnými prostředky. 
Výsledky našeho jednání jsou tak-
to transparentní a všem přístupné,“ 
zdůrazňuje Ivana Mádlová.

Sekce Život v obvodu přiná-
ší souhrn informací o tradičních 
kulturních a sportovních akcích, 
upozorňuje na zajímavá místa 
obvodu, nabízí kompletní přehled 
mateřských a základních škol, 
informace a kontakty na obě ne-
mocnice, které sídlí na území MO 
Plzeň 1, a nově také Seniorweb 
s aktuální nabídkou akcí pro spo-
luobčany v seniorském věku.

I nové webové stránky, stejně 
jako stávající, nabízí všem zájem-
cům možnost využít zasílání aktu-
alit prostřednictvím elektronické 
pošty na e-mail. Tímto způsobem 
můžete okamžitě získat do své 
e-mailové schránky informace 
o všech novinkách, které MO Pl-
zeň 1 zveřejňuje na svém webo-
vém portálu. Registrace k odběru 
novinek je na úvodní stránce webu 
www.umo1.plzen.eu.

Web je optimalizován pro růz-
né druhy elektronických zařízení 
(mobilní telefony, notebooky, net-
booky, tablety atd.).

„Věřím, že nová podoba webo-
vých stránek Městského obvodu Pl-
zeň 1 spoluobčany zaujme a přede-
vším jim usnadní a zpříjemní přístup 
ke všem potřebným informacím,“ 
uvedla u příležitosti zahájení provo-
zu nových stránek 1. místostarostka 
MO Plzeň 1 Ivana Mádlová.  (red)

Pohledová mapa 
zachycuje první obvod

Po roční pauze, kdy se rekonstru-
oval Lochotínský park, navazuje 
neformální skupina Maják Plzně 
na rozdávání Betlémského světla 
v místní poustevně, do které se v 
roce 2013 zhruba po padesáti letech 

Betlémské světlo 
od Lochotínského poustevníka

vrátila socha poustevníka Locho-
ty. Přijďte si ve středu 23. prosince 
mezi 14. a 18. hodinou pro světlo 
Vánoc k poustevníkovi do Locho-
tínského parku, stanice tramvaje 
č. 4 – Zoologická zahrada.        (red)
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Vánoční strom v prvním pl-
zeňském obvodu se letos popr-
vé rozsvítil v úterý 1. prosince. 
Park U Bazénu na Lochotíně za-
halila sváteční atmosféra, kterou 
podtrhla hudební vystoupení 
a společné zpívání koled. Ne-
chyběl ani ohňostroj.

Vánoční strom ozdobil park U Bazénu na Lochotíně

Před slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu zahrál Žesťový 
kvintet ZUŠ Třemošná a vystoupil 
stále populárnější dětský pěvecký 
sbor Andílci, který se velmi úspěš-
ně zapsal i do známé pěvecké sou-
těže. „Každý rok se velmi těším 
na tuto předvánoční akci. Koledy, 

Staročeské adventní trhy zahájily předvánoční čas
na Bolevecké návsi. Konaly se 
o víkendu 21. a 22. listopadu.

„Návštěvníci nasáli atmosféru 
blížících se Vánoc. Hospodyňky 
získaly inspiraci na pečení i výzdo-
bu, děti si odnesly vlastnoruční vý-
robky s vánoční tematikou, mohly 
se svézt na koních, nechyběly ukáz-
ky tradičních řemesel a všichni spo-
lečně si pochutnali na oblíbených 
specialitách, které v zimě zahřejí,“ 
hodnotil povedenou akci starosta 
MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Součástí trhů byl i doprovodný 
program, který se nesl v rytmu coun-
try a folku. V sobotu zahrála kapela 
Straw Hat, v neděli vystoupila pl-
zeňská skupina Ultramarin.     (red)

Příjemná předvánoční atmosféra 
zavládla na Staročeských advent-
ních trzích na statku U Matoušů 

svařené víno, perníčky, rozsvíce-
ný stromek a velkolepý ohňostroj,“ 
říká starosta Městského obvodu Pl-
zeň 1 Mgr Miroslav Brabec a dodává: 
„Mám radost, když zavládne příjemná 
předvánoční pohoda, a že si obyvate-
lé našeho obvodu nenechají uniknout 
tento sváteční okamžik.“          (red)
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Na mnoha místech České repub-
liky padal třetí listopadovou sobotu 
již první sníh, v Plzni se však ha-
siči teprve loučili se svojí soutěžní 
sezonou. A jak jinak než sportem 
nejoblíbenějším, soutěží družstev 
v požárním útoku, akcí zvanou 
„Poslední káď“. Ta má zde již mno-
haletou tradici. Mezi dobrovolnými 
hasiči velmi prestižní podnik je od 
roku 2009 pořádán jako Memoriál 
Miloslava Pytlíka (1946–2009).

„Poslední“ káď nebyla rozhodně tou poslední
Jméno zmíněného hasičského 

nadšence bylo a je trvale zapsáno 
v myslích nejen jeho kolegů, ale 
také u široké veřejnosti. „Míla“ Pyt-
lík věnoval celý svůj život požární 
ochraně, a to nejen na našem obvodě 
či v celé plzeňské aglomeraci, ale ře-
čeno bez nadsázky i v celé republice.

Pokud bych si mohl vypůjčit jeho 
vlastní slova, snažil se dělat vždy 
a jen „poctivou hasičinu“, což se 
mu také nepochybně dařilo. Váže-
nost jeho jména na „Poslední kádi“ 
tak mohla ilustrovat osobní účast 
ředitele HZS Plzeň Pavla Musila 
a také místostarosty MO Plzeň 1 
Jiřího Uhlíka. V průběhu samotné 
soutěže dorazil pozdravit účastníky 
také starosta MO Plzeň 1 Miroslav 
Brabec.

Celý soutěžní den proběhl idy-
licky, avšak veřejnost ani samot-
ní účastníci nevěděli, že chybělo 
málo a hasiči by svoji sezonu takto 
tradičně neukončili. Dlouholetý 

organizátor nenašel totiž dostatek 
zdrojů a na poslední chvíli vše 
takzvaně „odpískal“.

Naštěstí však celá řada nejen ha-
sičů, ale i občanů, zastupitelů a za-
městnanců našeho obvodu chápe 
význam skutečných tradic a tuto 
akci, která nás provází více než 
dvě desetiletí, nenechali zaniknout.

Díky spolupráci členů Hasiči Pl-
zeň–Košutka o. s. a SDH Úněšov, 
v jejichž čele symbolicky stál Míla 
Pytlík junior, a vedení MO Plzeň 
1 se podařilo za necelý měsíc vše 
připravit a uspořádat.

Patnáct družstev mužů a čtyři 
družstva žen mohlo poté svými 
kvalitními výkony celou akci jen 
„vyšperkovat“, přičemž v ženské 
kategorii zvítězily hasičky z SDH 
Úněšov (Plzeň–sever), v kategorii 
mužů tým SDH Mokrouše (Plzeň–
město).

Závěrem bych rád ještě jednou 
poděkoval všem, kteří se svojí ak-
tivitou podíleli ať již na přípravě 
či vlastním průběhu tohoto memo-
riálu. Za rok opět na shledanou!

Václav Heřman
Hasiči Plzeň–Košutka o.s.

Vážení diváci,
na sklonku roku pro vás máme 

v Divadle J. K. Tyla připraveno 
mnoho krásných kulturních zážit-
ků. 1. prosince jsme ve foyer Nové 
scény rozsvítili vánoční stromek, 
po celý den probíhal kulturní pro-
gram v divadle a večer se hrála 
opera Libuše na Nové scéně.

Na Nové scéně jsme 6. 12. od 
19 hodin pokřtili nové koncertní 
křídlo od prestižní značky Stein-
way, které divadlu zakoupilo měs-
to Plzeň, Čajkovského klavírním 
koncertem b moll v podání světo-
vého virtuosa Josefa Bulvy. Nový 
muzikál Děj se co děj uvedeme 
podruhé 27. 12. od 19 hodin (pre-
miéra byla 5. 12.). Muzikál vás 
od předvánočního shonu unese na 
luxusní zaoceánskou loď 30. let 

Novinky z Divadla J. K. Tyla
minulého století. Dílo Cola Por-
tera, hudebního krále Broadwaye, 
je plné nádherné swingové hudby 
a bláznivých komediálních situací.

Soubor činohry uvádí v prosinci 
hned dvě premiéry. První z nich 
je dobrodružný příběh Chrtí packa 
zasahuje. Lehce strašidelná a na-
pínavá pohádka potěší celou ro-
dinu od vnoučat až po prarodiče. 
Druhou je inscenace Shillerova 
dramatu Úklady a láska. Nabídku 
k pohostinské režii přijal čerstvý 
držitel Ceny Divadelních novin 
Marián Amsler. V hlavních ro-
lích se představí Klára Krejsová 
a Ondřej Rychlý.

Ve čtvrtek 17. 12. od 16:30 po-
řádáme v restauraci Za Oponou 
v budově Nového divadla besedu 
s tvůrci k inscenaci Plzeň 1953, 

tu uvádíme týž den od 19 hodin 
na Malé scéně. Besedy se účastní 
pamětníci pohnutých událostí roku 
1953, které hra reflektuje.

A pokud ještě nemáte vánoční 
dárky, věnujte svým blízkým záži-
tek. Kupte jim divadelní předplat-
né na rok 2015. Bližší informace 
o předplatitelských skupinách zís-
káte u paní Zuzany Škvorové na 
telefonu 373 038 168, na e-mai-
lu zuzana.skvorova@djkt.eu, na 
adrese www.djkt.eu, nebo v po-
kladně na adrese Smetanovy sady 
16, 301 00 Plzeň.

Všem divákům přejeme šťastné 
prožití vánočních svátků a do Nové-
ho roku mnoho zdraví, úspěchů a pří-
jemných zážitků nejen při návštěvě 
představení Divadla J. K. Tyla. 

Mgr. Michaela Svobodová

Divadlo Alfa v Plzni hostí vý-
stavu obrazů žáků výtvarné školy 
Skřítek, která působí při Střední 
umělecko-průmyslové škole Zá-
meček a Základní umělecké škole 
v Křimicích. Inspiraci pro svá vý-
tvarná díla děti hledaly v knížkách 
plzeňské výtvarnice a scénografky 
Dany Raunerové. Vznikl tak sou-

O zvířatech s dětmi, 
a nejen pro děti

bor dětských kolorovaných kreseb 
a maleb inspirovaný Knížkami 
o zvířatech i přírodou, jehož pre-
zentace je plánována i v regionál-
ním dobrovolnickém centru Totem 
v Plzni na Lochotíně. Vernisáž vý-
stavy v největším plzeňském obvo-
du bude pro zájemceke zhlédnutí 
začátkem roku 2016.           (red)
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Dne 7. 11. 2015 v místnosti so-
kolovny se za účasti více než 200 
občanů a s hudebním doprovodem 
Nýřaňačky konalo slavnostní se-
tkání boleveckých rodáků k do-
končení významné obnovy a ino-
vací veřejných ploch historické 
části Bolevce.

Komplexní úpravou byla vytvo-
řena nová tvář Bolevce na mimo-
řádně kvalitní úrovni. Tímto se 
společným úsilím Sdružení a zod-
povědných orgánů města podařilo 
zachovat centrum před demolicí 
a postupně důstojným způsobem 
naplnit čestný název Vesnická pa-
mátková zóna. Od roku 1995 vy-
koupil statek U Matoušů a zařadil 
jej prohlášením vládou republiky 
v roce 2008 za Národní kulturní pa-
mátku. Podle projektu Národního 
památkového ústavu z let 2013–14 
již probíhá jeho obnova, s cílem 
trvalého zařazení objektu do kul-
turního života našeho obvodu.

K vnější podstatné změně při-
spěli i majitelé objektů obklopují-
cích historické místo boleveckého 
pramene, a to jejich dokonalou 
údržbou a úpravou. Z těchto dů-
vodů výbor sdružení všem předal 
děkovné listy za celkové zvelebení 
vzhledu návsi a okolí.

Výbor sdružení společně s magis-
trátem města Plzně, zastoupeným 
náměstkyní primátora paní Evou 
Herinkovou, předaly Děkovné 
listy Sdružení a poděkování pri-
mátora významným osobnostem. 
Prof. arch. J. Škabrada, Ing. arch. 
A. Macháček, Mgr. K. Foud svojí 
odbornou činností pomohli zachovat 

Setkání k dokončení úprav Bolevecké návsi

historickou část Bolevce. Další Dě-
kovné listy Sdružení byly předány 
pánům Petru Rezkovi a Ing. Evže-
nu Koutskému, kteří se jako od-
borní pracovníci zúčastnili tvorby 

projektové dokumentace a počá-
tečních realizačních prací.

Na průběhu rekonstrukce se roz-
hodujícím způsobem podílely orga-
nizační složky města Plzně, Magis-
trát města, Městský obvod Plzeň 1 
a Správa statku, jejichž zastupitelské 
orgány zabezpečili finanční úhradu 
celé realizace. Jako výraz poděko-
vání těmto institucím města byly 
předány jednotlivé děkovné listy 
Sdružení a zejména pak osobně je-
jich představitelům, náměstku pri-
mátora Mgr. Martinu Baxovi a sta-
rostovi Městského obvodu Plzeň 1, 
Mgr. Miroslavu Brabcovi.

Ve druhé části hodnocení do-
sažených cílů bylo připomenuto 
významné působení na zachování 

historického jádra obce zakládající-
ho předsedy Sdružení boleveckých 
rodáků Ing. Václava Kabáta in me-
moriam a současnému předsedovi 
Sdružení Jaroslavu Čechurovi, kte-

ří obdrželi poděkování primátora 
města Plzně Martina Zrzaveckého 
a Sdružení společně s čestnou pla-
ketou Bolevecký pramen.

Výbor Sdružení předal dále dě-
kovné listy za trvalou spolupráci 
ředitelce Bolevecké základní školy 
Mgr. Heleně Brunclíkové a před-
sedovi Boleveckých dobrovolných 
hasičů Martinu Bendovi.

V závěrečné části byla Ing. Bo-
huslavem Strejcem, koordinátorem 
setkání, zhodnocena činnost sdru-
žení v průběhu 18tiletého trvání 
s připomenutím důležitého vlivu 
na zachování statku U Matoušů, 
vydaní knižní publikací o historii 
Bolevce, péče o historické objekty, 
oslavě 630 let obce, zbudování no-
vého památníku Mistra Jana Husa 
k 600. výročí jeho upálení a celé 
řady dalších kulturních akcí.

Výbor rozhodl poděkovat svým 
členům a aktivistům předáním 
čestné plakety s názvem Bolevec-
ký pramen. Ideový Ing. B. Strejce 
vycházejícího z historické skuteč-
nosti, že obec byla založena zcela 
mimo hlavní cesty, ale právě na 
pramenech statku U Štrunců a na 
bolevecké návsi U Holů s tím, že 
dosud trvající pramen je historic-
kým prvkem dějin obce. Umělec-
ké ztvárnění čestné plakety reali-
zovala Ing. Jitka Rauchová.

Všem, kteří se zasloužili o za-
chování a revitalizaci původní 
části Bolevce je třeba opakovaně 
poděkovat a s hrdostí prohlásit, 
že historická část Bolevce se stala 
chloubou jak Městského obvodu 
Plzeň 1, tak i celé metropole Pl-
zeňského kraje.

Ing. Bohuslav Strejc
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Kuře pomáhá TOTEMu pomáhat!
TOTEM získal pro rok 2016 

finanční příspěvek od Nadace 
rozvoje občanské společnosti 
NROS a programu Pomozte dě-
tem, známého z České televize 
jako „Kuře – Pomozte dětem“, 
pro projekt mentoringových pro-
gramů pomoci dětem i celým 
rodinám. 

S ohledem na každoročně vel-
ký počet uchazečů o příspěvky se 
jedná o mimořádně velký úspěch! 
Všichni z plzeňského TOTEMu 
Kuřeti moc děkují za finanční 
i morální podporu práce s dětmi, 
které naši dobrovolnickou pomoc 
potřebují. 

(dr)

TOTEM šíří projekt sousedské výpomoci 
Sousedé55+ do mnoha krajů v ČR

Projekt vzájemné meziseniorské 
výpomoci TOTEM prezentoval již 
v minulosti. Během roku 2015 však 
začala být díky podpoře MPSV 
a statutárního města Plzeň realizo-
vána pokročilejší fáze, kdy jednou 
z hlavních aktivit projektu je jeho 
prezentace v dalších regionech v ČR 
a získání partnerů pro další rozšíření 
spolků/klubů SOUSEDÉ 55+. První 
zastávku absolvovala ředitelka TO-
TEMu v Třebíči, další v Prachati-

cích, pak Brně, Pelhřimově, Chebu 
a Praze. Všude byly prezentovány 
TOTEMové zkušeností s realizací 
projektu SOUSEDÉ 55+, zkuše-
nosti s výměnou „hodinové“ po-
moci a zkušenosti se zakládáním 
komunitních skupin. „Pro mne 
bylo vždy moc příjemné, že se 
sešli a zájem o projekt projevili 
zástupci samosprávy, úředníků 
z odborů sociálních služeb či in-
stitucí, které pracují s občany,“ 

konstatovala ředitelka TOTEMu 
Vlasta Faiferlíková.

TOTEM, z.s. je pověřen šířením 
projektu v ČR, dle rakouského vzo-
ru Zeit Bank 55+. Jednou za rok se 
aktivní spolky, kluby Zeit Bank 55+ 
a čeští SOUSEDÉ 55+ setkávají, 
aby si vyměnili zkušenosti za uply-
nulý rok. Rakouští, němečtí a čeští 
partneři poznávají, kam se jejich 
práce posunula na národní úrovni 
a společně plánují další spolupráci 

na úrovni evropské. Letošní listopa-
dové setkání připravili senioři z Fre-
iburgu v krásném prostředí kláštera 
Heiligkreuztal. „Velmi cennou byla 
naše návštěva vícegeneračního 
domu v Bierbachu,“ chválí si ře-
ditelka TOTEMu Vlasta Faiferlí-
ková a vysvětluje: „Mohli jsme se 
seznámit s podobně zaměřeným 
centrem jako je TOTEM, z.s. 
a bylo velmi zajímavé sdílet své 
zkušenosti“.                        (dr)

Střípky z TOTEMu
TOTEM má nový název!

Od listopadu 
2015 rozhodla Val-
ná hromada spolku 
TOTEM-RDC, že 
je do té doby užíva-
ný název zapotřebí 

sladit s tím, čím TOTEM oprav-
du „žije“. Pod novým názvem 
Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z. s.. můžou 
naši příznivci, klienti, široká veřej-
nost najít vše, čemu se TOTEM, 
z.s. věnuje více než 15 let. Šíří-
me myšlenky dobrovolné pomoci 
a uskutečňujeme různé programy 
i projekty, kterými pomáháme dob-

rovolnictví aktivně naplňovat. Dru-
hou významnou linií je podpora 
aktivních seniorů. Třetí významný 
pilíř naší činnosti je podpora dětí 
a rodin, které se ocitnou v tíživé 
situaci. Dále nabízíme programy 
pro širokou veřejnost, ale i mno-
ho dalšího. Jako červená nit se tím 
vším vine mezigenerační soužívá-
ní, naše tři silné linie se i díky tomu 
protkávají a tvoří společně úžasné 
Místo SETKÁVÁNÍ SE. Zajímá-li 
vás pestrost plzeňského TOTEMu, 
určitě navštivte naše webové strán-
ky: http://www.totem-rdc.cz/

(dr)

Fenka Mája složila 
canisterapeutickou „maturitu“

TOTEMová canisterapeutická 
fenka Mája složila během listo-
padu náročnou „maturitu“, která jí 
umožní pomáhat těm, kdo potřebu-
jí například léčit některé onemoc-
nění, uvolňovat psychické bloky. 
I vše ostatní, čím se canisterapie 
zabývá. Mája prokázala, že není 
pro člověka nebezpečná, že se 
umí ve společnosti lidí i psů cho-
vat, poslouchá a že jí práce s lidmi 
dělá radost. Nyní Mája plánuje s 
TOTEMovou koordinátorkou Ve-
ronikou Máslovou spolupracovat 
také s organizací Pomocné tlapky 
o.p.s. a doplnit nárazově jejich tým 

při návštěvách domovů pro senio-
ry. Bude-li zájem z řad organizací 
poskytující zdravotní či sociální 
služby, Mája se ráda svého nového 
povolání zhostí.                      (dr)

Podzimní zahradní slavnost
Říjnová podzimní zahradní slav-

nost na terase TOTEMového domu 
předznamenala přípravu městské 
mezigenerační komunitní zahrady 
na zimu. O rostliny, zeleninu i bylin-
ky se zde s TOTEMovými seniory 
i pracovníky staraly děti ze 7. mateř-
ské školky. Děti zahrada naučila, co 
vše je nutné vykonat, aby si mohly 
pochutnat třeba na ředkvičce, salátu, 
rajčeti nebo výborné dýňové polév-
ce. Jsme rádi, že se pro naši zahradu 

podařilo získat i finanční podporu, ať 
už z oblasti veřejné správy (statutární 
město Plzeň) či od nadačních fondů 
(nadační fond Zelený poklad, nadač-
ní fond České pošty) nebo od firem-
ních či soukromých dárců (Plzeňská 
teplárenská, a.s., zahradnictví Fytos). 
Vnímáme to jako podporu cesty jed-
nak naučit děti využívat přirozené 
zdroje k životu i v prostředí města, 
ale také jako podporu našich mezi-
generačních aktivit.                 (dr)



Na každé akci bude příležitost 
ochutnat speciálně připravený punč, 
což věříme, že umocní zážitky pří-
jemně stráveného času v milém pro-
středí s inspirativními lidmi.

Pracovní tým Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TO-
TEM, z.s. všem klientům, přáte-
lům a podporovatelům děkuje za 
morální, finanční i lidskou podporu 
v roce 2015 a přeje krásné prožití 
předvánočního i vánočního času, 

Vánoční punčování v TOTEMu, aneb vyberte si svůj šá-
lek punče u příležitosti některé z předvánočních akcí…
10. 12. 2015 16.00–18.00 PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE DESKO-
VÝCH HER V KLUBU KAFÍČKO
10. 12. 2015 17.00–19.00 PŘEDVÁNOČNÍ DOBROVOLNICKÁ 
KAVÁRNIČKA. Zajímají vás novinky v dobrovolnictví? Chcete se 
stát dobrovolníkem? Přijďte a získáte nejen informace.
14. 12. 2015 15.00 ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ aneb Všude peklo v TOTEMu 
ráj – hravý odpolední program pro děti a rodiče, kteří spíše než čerty chtějí 
ve svém životě anděly. Koledy, divadlo, hry a zábava. Vstupné 50,- Kč/dítě.
16. 12. 2015 19.00 ADVENTNÍ KONCERT komorního pěveckého 
sboru PLUS.
21. 12. 2015 16.00 NA KUS ŘEČI S… Moderovaný pořad Stanislava 
Juríka, tentokrát s pěvkyní Editou Adlerovou
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TOTEMový dobrovolník Jáchym Wiesner získal Křesadlo
Počátek letošního TOTEMového 

semestru se odehrál ve znamení vel-
ké události. Jáchym Wiesner získal 
v pátek 25. 9. 2015 letošní ocenění 
pro výjimečné dobrovolníky Kře-
sadlo 2015. V TOTEMu Jáchym 
pracuje jako dobrovolník druhým 
rokem. Věnuje se chlapci, kterému 
je 16 let a jenž je po těžké autone-
hodě již 6 let fyzicky odkázán na 
nemocniční lůžko s podporou život-
ních funkcí, ale mentálně nebyl auto-
nehodou postižen. V okamžiku, kdy 

byla legislativně ukončena povinná 
školní docházka a za chlapcem pře-
stal docházet učitel, nastalo v životě 
chlapce velké prázdné místo. Rodina 
se maximálně stará o rodinný kon-
takt, nicméně další sociální kontakty, 
důležité pro základní kvalitu mladé-
ho života, jsou minimální. Po výzvě 
lékařů z FN Plzeň připravil TOTEM 
s ošetřujícím personálem a sociální 
pracovnicí individuální plán dobro-
volnické podpory a Jáchym začal po 
dobrovolnické a odborné přípravě 

okamžitě s chlapcem pracovat. Kro-
mě témat přírodovědných, historic-
kých, matematických, která chlapce 
zajímají a rozvíjejí, sdílejí i běžná té-
mata života mladého muže. Jáchym 
naučil chlapce pracovat s počítačem 
- objevili společně řízené meditace, 
které mohou i člověka upoutaného 
na lůžko provést místy, kam se takto 
postižený člověk nikdy nedostane, 
hrají strategické hry, baví je společné 
sledování filmů apod.

(dr)

Senioři jsou „in“ aneb Třetí festival 2015 v TOTEMu
Říjnový festival třetího věku ne-

boli Třetí festival představil v TO-
TEMovém domě v Kaznějovské 
51 širokou paletu aktivit seniorů 
z Plzně, ale také z Německa, Do-
mažlic, Českých Budějovic, Pra-
chatic, Velké Dobré nebo sloven-
ských Košic či Bánské Bystrice. 
TOTEM se tak stal na dva dny 
vlastně evropským městem ak-
tivních seniorů. Kromě prohlídek 
města, Nového divadla či chrámu 
sv. Bartoloměje čekal hosty bohatý 
dvoudenní program. Páteční kom-
ponovaný večer byl nabitý mnoha 
hudebními, tanečními a divadel-
ními představeními, oproti tomu 

sobotní den se nesl v přátelském 
a pohodovém duchu díky nejrůz-
nějším workshopům, dílnám, pro-
cházkám, exkurzím, ale i výmě-
nám zkušeností a dobrých nápadů. 
Senioři bavili seniory, ukázalo se, 
co kdo kde dělá, jak umožňuje žít 
lépe a naplněným životem nejen 
seniorům, ale i s přesahem pro své 
okolí a to nejen v místě, kde do-
tyční žijí. Bylo možné popovídat 
si o úspěších i starostech, rozdělit 
se o zkušenosti, poradit se, jak co 
zorganizovat a uspořádat. Tím se 
smysl Třetího festivalu naplnil 
vrchovatou měrou. Poděkování 
patří i Ministerstvu kultury Čes-

ké republiky, Plzeňskému kraji 
a statutárnímu městu Plzeň, kteří 
festival podpořili finančně.

Třetí festival 2015 sice skončil, ale 
už teď si můžeme říci: Ať žije příští 
Třetí festival v roce 2017!        (dr)

mnoho společných chvil s přáteli, 
rodinou a těší se v roce 2016 na 
další společná setkávání se.

Výstavu skupiny výtvarníků 
TOTEM Art s názvem 

I my jsme tady v roce 2015 
můžete také navštívit v 1. patře 
radnice, náměstí Republiky 1. 

Výstava bude k vidění 
po celý prosinec.
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Akordeonový soubor DAKSO (Dět-
ský Akordeonový Soubor) byl založen 
Danou Šaškovou v srpnu roku 1998 na 
letním táboře v Mokrosukách.

Za dobu své existence jím prošla 
celá řada akordeonistů (mimo jiné 
i současný dirigent Pavel Samiec).

Počet členů akordeonového soubo-
ru se rok od roku mění. Starší hráči 
odcházejí do velkého akordeonového 
souboru UNIVERSE a do našeho sou-
boru zase přicházejí malí nováčci.

V repertoáru souboru lze nalézt 
skladby různých období, charakterů 
i nálad. DAKSO vystupuje na koncer-
tech školy, na soutěžích a festivalech.

V soutěžích ZUŠ získává DAKSO pra-
videlně první místa v krajských kolech.

Jan Sedláček 

Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Soko-
lovská funguje již řadu let. Skládá se ze 
dvou menších sborů dle věku žáků. Žáci 
od pěti do deseti let navštěvují sbor Ja-
míky, starší žáci zpívají pod vlastním 
názvem Jam Voice. Podle příležitostí 
a obtížnosti pěveckého repertoáru vy-
stupují oba sbory samostatně nebo spojí 
své pěvecké potenciály v jeden celek. 
Názvy obou sborů v sobě ukrývají místo, 
kde se pravidelně schází na zkouškách, 
a tím je pobočka hudební školy v pl-
zeňské ulici U Jam. Zpívaný repertoár 
má sbor opravdu pestrý – lidové písně, 
umělé písně mnoha žánrů, písničky z fil-
mů a pohádek, vánoční písně a koledy. 
Zakladatelkou sboru a současnou umě-
leckou vedoucí je Eva Skalová, korepeti-
torkou Táňa Vaněčková.   Jan Sedláček 

Spojený smyčcový orchestr vzni-
kl sdružením smyčcového souboru 
ZUŠ Bedřicha Smetany, který vedl 
Jan Rezek, a smyčcového souboru 
ZUŠ Sokolovská pod vedením Jany 
Lejčkové. Takto vzniklo početnější 
hudební těleso, které mohlo realizo-
vat náročnější a zajímavější program. 
Orchestr hraje hudbu napříč žánry 
od barokních po soudobé skladatele. 
Soubor již také několikrát doprová-
zel talentované sólisty. Pravidelně se 
účastní i různých charitativních kon-
certů, vystupoval mimo jiné v Měš-
ťanské besedě, v Pekle, Západočes-
kém muzeu, na plzeňské radnici.

Jan Sedláček

Ambito Orchestr, ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň
Ambito Orchestr Základní umě-

lecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 
začal zkoušet v tomto nástrojovém 
seskupení v listopadu roku 2014. Sa-
motnému založení „Ambita“ předchá-
zela dlouhá cesta, která začala v roce 
2007. V té době na Základní umělecké 
škole vznikla malá kapela s netradič-
ním názvem „Pogrejvačka“.

Na úplném začátku tvořilo kapelu 
pouze 7 členů s tímto nástrojovým 
obsazením:

2 klarinety, 2 akordeony, bas, trub-
ka a bicí. Píle a vytrvalost žáků dala 
zanedlouho vzniknout i prvnímu CD 
s názvem „Pogrejvali Pogrejvači“.

Jak je patrné z nástrojového obsaze-
ní a názvu kapely, repertoár byl složen 
především z písní české dechové hud-
by. Kapela vystupovala převážně pro 
starší publikum nejen v Plzni.

Postupem let se začal hudební sou-
bor rozrůstat a z původních sedmi čle-
nů se na podzim roku 2014 rozrostl do 
podoby velkého orchestru, který při 
plné síle čítá 48 muzikantů.

Tato velká proměna s sebou přinesla 
řadu změn, např. možnost přípravy roz-
manitějšího repertoáru, kdy je možné 

realizovat skladby napříč všemi hudeb-
ními žánry. Další velkou změnou byla 
změna názvu souboru. Z původní „Po-
grejvačky“ vznikl již zmíněný „Am-
bito Orchestr“ (Ambito = melodie).

Pod tímto názvem vystoupil orche-
str poprvé 10. května 2015 v soukro-
mém pivovaru v Letinech.

Smyčcový 
orchestr 

Akordeonový soubor

Mezinárodní partnerství škol
Dne 21. 10. 2015 navštívili 17. ZŠ 

žáci Mittelschule z Neutraublingu pod 
vedením pana učitele Markreithera.

Uvítání v němčině se ujaly žákyně 
8. třídy a poté pár slov pronesl i ředitel 
školy Mgr. Bohdan Franc v anglickém 
jazyce. Připravili jsme nabitý program 
– prohlídku mateřské školy a základní 
školy, účast v hodině hudební výchovy, 

při níž naši sedmáci pracovali s inova-
tivní pomůckou „boomwhackers“ a za-
jímavé prezentace o Plzni a naší škole 
v německém i anglickém jazyce. Po 
chutném obědě ve školní jídelně byl 
nabídnut moučník. Na švédském stole 
si mohli naši přátelé vybrat ze sladkostí 
a zákusků, které napekli a připravili žáci 
a paní učitelky naší školy. Na závěr jsme 

Dětský pěvecký sbor

navštívili plzeňskou Techmanii, kde se 
jak žáci, tak učitelé náramně bavili. Po 
celou dobu jsme komunikovali v němec-
kém a anglickém jazyce, získali jsme 
nové zkušenosti a dovednosti.

Těšíme se na následující spolupráci, 
včetně společného chatování, a naši 
návštěvu, tentokrát v Německu.

 Nikola Zajíčková 9. A

Strážníci na Lochotíně vyrazili v so-
botu 14. 11. zkontrolovat dětská hřiště 
a pískoviště, jestli se tam nepovalují 
použité injekční stříkačky, jehly a další 
nebezpečné věci po narkomanech a dal-
ších nepřizpůsobivých osobách.

Podnět k uspořádání kontrolní akce 
byl společnou reakcí ÚMO Plzeň 1 
a zdejší obvodní služebny Městské 
policie Plzeň na stížnosti občanů, 
ohledně problémů u některých dět-
ských hřišť a pískovišť v obvodu.

K dispozici pro odhalení nebez-
pečných předmětů měla hlídka měst-
ské policie zapůjčený detektor kovu. 
Strážníci prošli celkem tři lokality, 
kde našli injekční stříkačku, zrezi-
vělé kovové zátky a jiné předměty, 
které mohou být dětem nebezpečné.

Kvůli možné nákaze jsou stráž-
níci při sběru vybaveni rukavicemi, 
stříkačky sbírají do speciálního mini 
kontejneru, který se po skončení sběru 
uzavře a odveze k odborné likvidaci.

V případě, že občané někde za-
hlédnou tento nebezpečný mate-
riál, neměli by ho sami z důvodu 
vlastní bezpečnosti vůbec sbírat, ale 
neprodleně zavolat na linku tísňové-
ho volání 156 a strážníci pak zajistí 
odborný sběr.

Stejné kontroly budou na území MO 
Plzeň 1 namátkově pokračovat.

Pužmanová Jana
tisková mluvčí MP Plzeň

tel: 378 036 902, mobil: 724 095 017 

Strážníci proti drogám
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Storm Ballet 
3 x MISTR SVĚTA 2015

Storm Ballet ovládl ziskem pěti 
medailí poslední soutěž této sezóny. 
Hudba, tanec, zábava, vynikající vý-
kony a úžasná divácká atmosféra do-
provázely letošní světový šampionát 
World Dance Championship WADF 
2015, který se již posedmé za sebou 
konal v rozsáhlém komplexu libe-
reckého Centra Babylon. O přízeň 
mezinárodní poroty se ucházelo přes 
sto tanečních škol a klubů z více než 
dvaceti zemí světa.

Unikátní akce postupně představila 
více než 2 500 tanečníků ze 109 ta-
nečních škol a klubů z dvaceti zemí 
při mistrovství světa všech tanečních 
stylů a žánrů.

O cenné kovy bojovalo 1209 só-
lových tanečníků, 138 malých týmů, 
104 velkých týmů a 50 showcases. 
Nechyběla dua v rozsahu 788 čísel 
ani tria, kterých letos bylo na 30 čísel.

Do bojů o cenné kovy zasáhl i zá-
padočeský zástupce a nutno dodat, že 
velmi úspěšně.

Talentové centrum tance Storm 
Ballet se mezi účinkujícími rozhodně 
neztratilo. Jako velmi zkušený tým 
postupoval pětidenním maratónem 

jistě, profesionálně, a na svou stra-
nu si proto velmi brzy získal nejen 
celosvětově uznávané odborníky, ale 
hlavně publikum.

To odměňovalo každé vystoupe-
ní plzeňských tanečníků bouřlivým 
a dlouho trvajícím potleskem.

„Rozhodnutí poroty je pro nás 
vždy zásadní“, říká choreograf 
a umělecký vedoucí Petr Čejka. A do-
dává: „Stejně důležitá je pro mne 
jako autora a pro tým jako reali-
zátora určitého uměleckého nápadu 
také reakce diváků. I oni jsou nedíl-
nou součástí výsledné mozaiky, jež 
pro mne znamená důkaz toho, že 
jsme se vydali správnou cestou a že 
naše práce má smysl a své příznivce 
– spokojené diváky“.

Zcela samostatnou kapitolou svě-
tového šampionátu jsou sólové dis-
ciplíny.

„To, co je např. v týmových zá-
ležitostech rovnoměrně rozloženo 
na skupinu tanečníků, musí v této 
kategorii člověk zvládnout úplně 
sám a je na něm, jak se s tím po-
pere, psychicky i fyzicky“, popisuje 
Petr Čejka. 

Za Storm Ballet si s tímto neleh-
kým úkolem poradily loňská mist-
ryně světa v dětské kategorii Anna 
Palková, která jako jediná z České 
republiky letos prošla velmi nároč-
nou kvalifikací do juniorského finále, 
a tam obsadila krásné 4. místo; Aneta 
Heroutová, ta skončila na 5. místě, 
a spolu s Valentýnou Fuchsovou 

vybojovala ve dvojicích titul I. více-
mistryň světa a stříbrnou medaili.

Storm Ballet, momentálně působící 
pod hlavičkou SVČ RADOVÁNEK, 
získal celkem tři zlaté a dvě stříbrné 
medaile v kategoriích mini děti, děti 
a junioři. A my se můžeme společně 
těšit na to, že tato spanilá taneční jízda 
bude pokračovat dál.     Marcel Hlaváč

V sobotu 14. listopadu pořádalo 
Středisko volného času RADOVÁ-
NEK, pobočka Ledecká 23, Plzeň–
Bolevec, v Malém sále Měšťanské 
besedy oblastní kolo Dětské Porty. 
Letos to byl jubilejní 15. ročník.

Do soutěže se přihlásilo celkem 
45 mladých muzikantů, kteří vy-
stoupili ve 23 soutěžních formacích. 
Soutěžili jednotlivci, dua i skupiny 
ve věku do 26 let. Soutěž měla velmi 
dobrou úroveň a všichni se skvěle 
bavili. Hodnotila nejen porota z řad 
plzeňských muzikantů, ale také divá-

Dětská Porta oslavila své 15. narozeniny

NOVINKY OD POLOLETÍ na pracovišti Ledecká 23 a Komenského 42
Otevřené kluby dětí a mládeže s pravidelným 

organizovaným programem
– Deskové hry
– Výtvarné činnosti
– Stolní tenis, X-Box, stolní fotbal
– Dětská herna
– Posezení s možností drobného občerstvení

Zájmové kroužky
– Hra na elektrickou kytaru
– Hudební laboratoř
– Astronomické hrátky
– Cvičení pro miminka a batolata
– Bodyforming pro ženy s možností hlídání dětí
– Celodenní hlídání Mašinka
– Odpolední keramická dílna pro rodiče s dětmi
– Kreativ s Jitkou

Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

ci, kteří ocenili Báru TOKÁROVOU 
a skupinu MRŇOUSKOVÉ. Jako 
host vystoupila skupina CASIOPEA.

Vítězové jednotlivých kategorií 
postupují do republikového finále, 
které se koná začátkem února 2016 
v Praze.

Děkujeme za podporu Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje – odboru 
školství, Nadaci 700 let města Plzně 
a Magistrátu města Plzně – odboru 
školství a kultury, bez které by se tato 
soutěž nemohla uskutečnit.

Marcel Hlaváč

V době jarních pololetních od 1. 2. do 5. 2. 2016 při-
pravujeme příměstské a pobytové jarní tábory.

Veškeré podrobné informace k uvedeným aktivitám nalez-
nete na našich internetových stránkách www.radovanek.cz.

Nabídku letních táborů zveřejníme v únoru 2016. Při-
pravujeme příměstské i pobytové tábory v oblasti výtvarných 
činností, sportu, počítačů, turistiky, přírodovědy.
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Veletrh práce „Klíč k příležitostem®“
Dejte do diáře už dnes: 21. leden 2016!
Najděte lepší práci na veletrhu práce a vzdělávání KLÍČ K PŘÍLEŽITOSTEM®

Již čtvrtý ročník úspěšného ve-
letrhu práce a vzdělávání pod ná-
zvem Klíč k příležitostem chystá 
plzeňská společnost Grafia, s.r.o. 
Veletrh proběhne 21. ledna 2016 
v kulturním domě Peklo v Plz-
ni. Letošní ročník se koná opět za 
spolupráce partnerů – Úřadu práce 
– krajské pobočky Plzeň, Hospo-
dářské komory ČR a Západočes-
ké univerzity v Plzni. Záštitu nad 
veletrhem převzal senátor Lumír 
Aschenbrenner.

I letos se očekává velká účast 
návštěvníků. Loňského ročníku se 
podle odhadu pořadatelů účastnilo 
celkem cca 2 900 osob.

„Čtvrtý ročník bude specifický 
tím, že v Plzeňském kraji máme 
zatím nejnižší nezaměstnanost za 
posledních několik let (4,3 %) 
a v míře zaměstnanosti soutěží-
me s Prahou,“ sdělila za organi-
zátory Jana Brabcová, jednatelka 
společnosti Grafia. Pracovní na-
bídky převažují nad množstvím 
lidí bez práce. V takové situaci 
bývají zaměstnavatelé ochotni 
připlatit na mzdách. „Je to jedi-
nečná příležitost přijít pohovořit 
osobně s personalisty a zjistit cenu 
své práce na trhu či poohlédnout se 
po zaměstnavatelích, kteří nabíze-
jí lepší pracovní podmínky. Proto 
také očekáváme větší zájem kva-
lifikovaných lidí, kteří práci mají 
a poohlížejí se po lepší,“ dodává 
Brabcová.

Mezi vystavovateli již teď jsou 
významné firmy, jako například 
SONY DADC, Steelcase Ost-
rov u Stříbra, Drůbežářský zá-
vod Klatovy, Lear Corporation 
Czech Republic, Mubea, SWA 

Holýšov, O2 Czech Republic, 
FAIVELEY TRANSPORT 
CZECH, STYL PLZEŇ, MD 
ELEKTRONIK, HOFFMANN 
WIZZARD, DAIKIN INDUS-
TRIES CZECH REPUBLIC, 
KERMI, UBK, In-tech a další. 
Nabízeno bude několik set pra-
covních pozic.

Z výčtu lze jmenovat pozice pro 
všechny kvalifikace pracovníků: 
technologové, konstruktéři 2D, 
3D, zámečníci, elektrikáři, bru-
siči, svářeči, testovací a vývojoví 
inženýři, projektoví vedoucí, in-
ženýři elektrotechnici, progra-
mátoři, CNC frézaři, nástroja-
ři, servisní technici (s výjezdy 
do zahraničí), elektroinženýr, 
vedoucí servisu, zástupce vedou-
cího směny, operátor do výro-
by, skladníci, řidiči, pracovníci 
údržby, kontroloři kvality, elek-
troúdržbáři, přípraváři, recepč-
ní, plánovači, IT podpora... Zdá 
se, že letos bude spektrum nabí-
zených pozic nejpestřejší.

Pro absolventy firmy připra-
vují nově i trainee programy.

Vystavovat budou i vzdělá-
vací instituce, které se zabývají 
profesním rozvojem dospělých, 
nabízet se bude i práce v zahra-
ničí (EURES). Mezi vystavujícími 
budou i střední školy a jazykovky.

Veletrh je určen všem, kdo hle-
dají práci či brigádu v ČR i za 
hranicemi – lidem bez rozdílu 
věku či vzdělání, studentům po-
sledních ročníků středních škol 
a jejich učitelům, vysokoškolákům 
i lidem registrovaným na úřadu 
práce. Všichni návštěvníci mají 
vstup v plném rozsahu zdarma.

Velký zájem bývá tradičně 
i o doprovodný program. Té-
mata přednášek souvisí s hledá-
ním práce, např. jak se připravit 
na pracovní pohovor, jak se na-
učit „prodávat“ sám sebe či jak 
získat zaměstnání v zahraničí. 
Každoročně bývá velký zájem 
i o testování pracovních kom-
petencí a znalosti cizího jazyka, 
bez kterého se dnes už neobejde 
prakticky žádný kvalifikovaný 
pracovník.

Po celý den bude také probíhat 
zdarma individuální poradenství 
v oblasti vzdělávání a trhu práce, 
image poradna (letos nově zamě-
řená i na brýle) a grafologické po-
radenství pro personální rozvoj.

Na veletrhu budou opět vyhlá-
šeny ceny Mamma/Parent Frien-
dly pro podniky přátelské rodi-
ně, které vyhoví podmínkám hod-
nocení a vytvářejí dobré podmínky 
pro zaměstnance s rodinami, např. 
zkrácené úvazky, pružnou pracov-
ní dobu, firemní školky či jesle, 
akce pro rodiny s dětmi či umož-
ňují péči o rodinné příslušníky.

Manažerka veletrhu Andrea 
Králová připomíná: „Čas, který 
trávíme prací, máme jen jeden, 
záleží na našich schopnostech, za 
kolik jej „prodáme“ zaměstna-
vateli. Návštěva veletrhu může 
tak významně prospět rodinné-
mu rozpočtu.“

Další informace:
http://praci.najdisi.cz

Ing. Andrea Králová, manažerka 
veletrhu, Grafia, s.r.o.,

tel. 774 484 861,
e-mail: kralova@grafia.cz

Fotogalerie z 3. ročníku zde:
http://praci.najdisi.cz/index.php?

list=l04&language=lan1&lay=

„ “

www.kmplochotin.wz.cz
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Advent s jeho zvyky, atmosférou, kdy 
ještě vládne podzim, ale my už jsme plni 
očekávání zimy s nejkrásnějšími svátky 
roku, je krásný všude, kde se dodržuje 
ve své ryzí podobě. Jedním z takových 
míst bez jakékoliv komercionalizace 
a marketingového zneužívání je i statek 
Lüftnerka v Zoologické a botanické za-
hradě města Plzně. Tvůrčí dílna o první 
adventní, ještě listopadové sobotě pat-
řila logicky výrobě adventních věnců. 
Pro mnohé z každoročně příchozích je 
to nejen pouhý zvyk, ale doslova kul-
tovní záležitost. – Pro nás by snad bez 
věnce z Lüftnerky ani advent nezačal –, 
vyjádřila se jedna z letošních účastnic. 
Není to ale jen o samotném věnci, ale 
i celkové atmosféře: Praskajícím krbu, 
znějících koledách, příjemném svařáč-
ku, inspiraci prostředím a výtvarnými 
nápady přítomných, pod nimiž se stoly 
staročeské hospody doslova „prohýbají“.

Čas adventu a Vánoc v plzeňské zoo

Následující sobota patří čertovskému 
odpoledni, mikulášské nadílce a tradiční-
mu ukládání medvědů k zimnímu spánku. 
Je zajímavé pozorovat reakce dětí. Vidi-
na dárku v podobě perníčku, mandarinky 
a oříšků je obvykle silnější než ostych a tré-
ma a Mikulášovi odrecitují básničku nebo 
zazpívají úvod písničky. Strach z čertů, 
a to zejména v peklo proměněné kovárně 
je většinou nepřekonatelný. Takže rychle 
odsud k ubikacím medvědů, jež jsou právě 
tento jediný den v roce otevřeny veřejnosti.

Třetí adventní sobota na statku Lüft-
nerka je malou inspirací před pečením 
vánočního cukroví a také nabídne námě-
ty na zhotovení vlastních ozdob na štěd-
rovečerní stromek či svátečních přání. 
Určitě se ale při dílně vyřádí děti. Mají 
dovoleno nejen ochutnávat, ale i zdo-
bit perníčky, slepovat linecké, zkusit 
vytvořit originální vánoční pozdravy 
Ježíškovi nebo mamince a tatínkovi.

Poslední adventní sobota už všem 
připomíná, že Vánoce a Štědrý den 
jsou opravdu za dveřmi. Už od počát-
ku současného tisíciletí se na Lüftnerce 
rok co rok rozehrává nesmrtelný pří-
běh zrození Ježíška. Letos ho předvede 
amatérská herecká společnost složená 
z členů dětské lidové muziky Vozem-
bach při ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech. 
Schází se pouze jednou do roka – a to 
právě při živém Betlému. Prvně ho 
předvedli v roce 2012. Letos poprvé 
opustí „domovskou scénu“ a vydají se 
s ním do plzeňské zoologické a bota-
nické zahrady. Společně s nimi přijede 
spousta krásných koled.

Vlastní vánoce se už neodehrávají 
na statku Lüftnerka, ale v centrál-
ní části zoo. Hlavním místem všeho 
dění je Tropický pavilon a jeho okolí. 
Návštěvníky sem dovede vánoční sou-
těžní naučná stezka. Komu se ji podaří 
absolvovat s co největším ziskem bodů 
a ještě se mu poštěstí vylovit z kádě 
zlatou rybku, ten má jistotu, že pod vá-
nočním stromkem najde dárky i z do-
polední návštěvy zoo. Jesličky před 
pavilonem budou naopak připraveny 
na dárečky pro zvířátka od příchozích. 
Určitě jako předchozí roky se také letos 
několikrát naplní jižními plody, ořechy, 
ovocem, zeleninou, piškoty, ale i „oby-
čejným“ suchým pečivem a chlebem.

A kdo vydrží v zahradě až do samé-
ho poledne, ten si určitě nenechá ujít 
Vánoce u šimpanzů. Setkání celé tlupy 
u vánočního stromku s rozbalováním 
dárků je plné nejen očekávání, radosti, 
ale i velkých emocí a nenadálých reakcí.

Dříve chodili do zoologické zahrady 
dopoledne na Štědrý den povětšinou 
jen otcové s dětmi, aby jejich manželky 
měly prostor na přípravu večerní tabule. 
Posledních několik let už však přichá-
zejí i celé rodiny. Setkání se zvířátky je 
tak pro děti prvním vánočním dárkem.

Vydat se po naučné stezce, tentokráte 
silvestrovsky rozšafné, pokusit se chytit 
zlatou rybku, je možné rovněž dopoledne 
poslední den roku. A kdo se vypraví do za-
hrady kolem poledního, ten si může z její 
návštěvy odnést i titul jejího symbolicky 
posledního návštěvníka v roce 2015.

A pokud si budete chtít vyvětrat hla-
vu po bujaré silvestrovské noci, zkuste 
právě zoologickou zahradu. Ke vstu-
pence dostanete ještě bonus opravňující 
k další návštěvě za zlevněné vstupné.

(více na www.zooplzen.cz.)
František Hykeš, foto Miroslav Volf

Barevný podzim u Kosíků
Školní rok 2015/2016 na 87. MŠ začal s 

malými změnami. Smíšené kolektivy dětí 
zůstaly na 4 třídách, jedna třída je souro-
zenecká, 2 třídy jen těch nejmenších dětí.

Počáteční obavy z neznámého prostře-
dí se u nových dětí rychle rozplynuly, 
slzičky dávno oschly a všechny třídy se 
mohly pustit do každodenní práce. Chce-
me, aby se u nás cítily děti bezpečně, 
aby do školky chodily rády. Připravujeme 
každý den pro děti zajímavý program. 

Fotbalový klub Viktorie Plzeň při-
pravil pro předškoláky sportovní do-
poledne. Na stadionu je přivítali známí 
fotbalisté. Společně s dětmi absolvovali 
rozcvičku, připravili pro ně různé soutěže 
a poté si předškoláci zahráli na oprav-
dovém stadionu fotbal. Šikovnější děti 
dostali možnost svůj talent dále rozvíjet.

Hned na počátku září byl pro naše 
předškoláky zahájen plavecký kurz 
v bazénu v Sokolovské ulici.

Mnohé třídy připravují pro děti mal                                                                                                             
é „tělocvičny“, kde si mohou vyzkou-
šet různé náčiní a nářadí. Navštěvujeme 
i velkou tělocvičnu v Bolevecké základní 
škole, cvičení „Želva“ s Hankou Volfo-
vou. K podpoře obranyschopnosti dět-
ského organismu přispívají pravidelné 
návštěvy solné komory, pobyty ve víři-
vém bazénu a infra-sauně, které na své 

školce máme. Vždyť přece jsme zdravá 
mateřská škola! K těmto aktivitám se 
přidává i zdravá strava, kterou nám naše 
paní kuchařky předkládají.

O tom, zda obstojíme i ve znalostech 
týkajících se bezpečnosti v silničním provo-
zu, jsme se mohli společně se svými rodiči 
přesvědčit koncem září na dopravním hřišti 
v Západní ulici při akci s názvem „Mámo, 
táto, pozor, červená!“. Rodiče mohli ne-
chat dětem správně seřídit helmu na kolo. 
Svoje jízdní schopnosti pak děti předváděly 
rodičům na odrážedlech a koloběžkách. 

Počátkem října jsme si za účasti Městské 
policie vyzkoušeli, jak správně přecházet na 
semaforu i na přechodu bez světelné signali-
zace, dozvěděli jsme se, proč se v autě připou-
távat bezpečnostními pásy a proč je dobré mít 
na sobě oblečení s reflexními prvky.

Koncem září jsme zhlédli představení 
divadélka Dráček s názvem „Hola, hola, 
škola volá“ a o dva týdny později nás na-
dchla „Myší pohádka“ divadélka Nána.

Babí léto jsme si spojili s množstvím je-
řabin, kaštanů, žaludů a dalších plodů. Paní 
učitelky pro nás vymýšlely spoustu aktivit, 
kde jsme mohli tyto plody využít. A co te-
prve plody naší zahrady – hlavně jablka – ta 
jsme také bohatě využili! Připravovali jsme 
jablečné záviny, špízy, povidla i jablečný 
mošt. Ze zeleniny jsme si naaranžovali na 

toastový chléb pěkné „obličejíky“, nabídli 
jsme je k ochutnání i rodičům.

Počátkem října některé třídy využily 
pozvání Občanského sdružení Motýl 
k návštěvě jejich „Pohádkové zahrady“. 
Připomněli jsme si pohádku „O Popelce“, 
mohli si vyrobit přívěsek na krk a s chutí 
jsme plnili připravené úkoly, tématicky 
zaměřené na známé pohádky.

Spolupráce s rodiči našich dětí je již 
mnoho let na vynikající úrovni. Společná 
tvořivá odpoledne se stala tradicí. Na ně-
kterých třídách se věnovali zdobení dýní, 
někde využili přírodniny – moc pěkný byl 
ježek ze šišek na třídě 2. A i podzimní 
zvonek z květníku a listů na třídě 3. A.

Novinkou se staly odpolední výšlapy 
dětí s rodiči a učitelkami na zajímavá pří-
rodní místa v okolí Plzně, které praktikuje 
třída 3.A. Tentokrát to bylo arboretum 
Sofronka v Plzni–Bolevci.

Že nezapomínáme ani na nejstarší 
generaci, to dokazuje také třída 3. A. 
Předškoláci z této třídy pravidelně na-
vštěvují staroušky v Domově pro seniory 
„Terasy“. Společně si s nimi povídají, 
hrají a zpívají. Babičky je vždycky od-
mění nějakou sladkostí, ale ani děti na 
ně nezapomínají s nějakými dobrotami.

Koncem října proběhla na celé školce 
dopolední akce s názvem „Barvy podzi-

mu“. Každá třída si pro ostatní kamarády 
připravila tématicky zaměřenou soutěž na 
podzim a jeho plody. V určený den se pak 
daly všechny děti do pohybu. Přecháze-
ly z jedné třídy na druhou a plnily tyto 
úkoly. Například plnily sklenice švestka-
mi, „trhaly“ jablíčka ze stromu, házely 
brambory do košíku, vozily mrkev pro 
zajíce apod. Všichni se moc snažili a za 
splnění úkolů si odnášeli malé pamlsky.

I když tomu počasí vůbec neodpovída-
lo, pomalu jsme se připravovali na příjezd 
svatého Martina. Na bílém koni opravdu 
nepřijel, ale to nevadilo. Martinské hrát-
ky, které si připravily děti ze 3. A, všech-
no vynahradily. A hlavně byly zakonče-
ny „hostinou“ v podobě malých koláčků 
z piškotů, které si děti zhotovily samy.
Zdraví vás „KOSÍCI“, na shledanou příště!

J. Valentová, učitelka 87. MŠ
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I když venku už nám počasí moc 
nepřeje, přesto si toto roční období 
umíme ve školce užít.

V průběhu celého září a října se děti 
seznamovaly s nejrůznějšími plody 
podzimu. Naučili jsme se, že kaštany, 
žaludy, oříšky i jiné podzimní plody 
nemusí být jen potravou pro zvířata, 
ale i dekorací, hračkou a třeba i hu-
debním nástrojem.

Hrou na kaštánky a oříšky jsme 
doprovodili písničky o lesních zví-
řátkách a přírodě, učili jsme se je 
počítat, třídit i porovnávat.

Podzim – malíř bez štětce a barev
Velmi jsme si užili návštěvu s dět-

mi v tělocvičně BZŠ při cvičení na 
motivy barevných podzimních dráč-
ků. Na Bolevecké návsi jsme pak 
draky dokonce pouštěli.

Děti se naučily spousty nových po-
hybových her, písniček a básniček. 
Dozvěděli jsme se, že v lese můžeme 
najít houby jedlé, jedovaté i nejedlé 
a vytvořili si Atlas pohádkových hub… 
třeba i vy jste našli v lese „Andělinku 
melounovou“, „Ušatku veverčí“ nebo 
jinou pohádkovou houbičku.

Mgr. Junková Jana,
učitelka 46. mateřské školy Plzeň

Broučkové a měsíc listopad

Listopad je pro většinu lidí měsícem 
pochmurným. Dny se velmi rychle krá-
tí, ráno se nad krajinou vznáší mlha, 
která pokrývá vše kolem. Často se také 
stává, že celé dny jen prší a prší. Stro-
my již ztratily svůj podzimní barevný 
šat a opadaly. Všichni již cítí, že se 
zima nezadržitelně blíží. Toto všechno 
jsme společně pozorovaly i my – děti 
ze třídy Broučků společně se svými 
učitelkami, ale ani tento zdánlivě po-
chmurný měsíc nám nepokazil náladu.

V listopadu jsme se společně loučili 
nejprve se stromy, keři a později také 
se zvířátky. Do třídy jsme obdrželi ta-
jemný dopis, po jehož přečtení jsme se 
dozvěděli, že nás skřítkové, kteří nás od 
začátku školního roku provázejí, zvou 
na podzimní slavnost stromů. V tomto 
čase se stromy loučí se všemi skřítky 

a také se zvířátky a ukládají se k zimní-
mu spánku. Na našich vycházkách jsme 
se s jednotlivými stromy, které rostou 
ve větší či menší blízkosti mateřské 
školy, seznámili. Ukázali jsme si jejich 
listy, plody, osahali jsme jejich kůru 
a pozorovali jsme rozdíly mezi nimi.

Když jsme se řádně se stromy a keři 
rozloučili, přišel nám skřítek „Sová-
ček“ oznámit, že se ke spánku chystají 
také zvířátka, ale některým z nich se 
spát vůbec nechtělo, proto bylo potře-
ba jim zazpívat ukolébavku, tak aby 
celou zimu sladce spala. Ale než moh-
la usnout, potřebovala nějakou skrýš 
nebo úkryt, kde by mohla nerušeně 
odpočívat a spát. I s tímto jsme jim 
pomohli, nejdříve ve třídě, kde jsme 
z polštářků a různých stavebnic posta-
vili úkryty, a posléze i venku – v lese, 
kam jsme se společně vypravili. Pro 
úkryty jsme vybrali všelijaké klacíky, 
šišky, mech, hlínu, listy a jehličí. Teď 
už všem přejeme dobrou dlouhou noc 
a společně se těšíme na další setkání 
tentokrát na jaře.

Bc. Martina Morávková, učitelka
46. mateřské školy Plzeň,

 pracoviště Sokolovská

Jelikož chápeme, že mnohé děti dnes 
v konkurenci jiných médií a virtuální-
ho světa počítačových her hledají cestu 
ke knize velmi těžko, pokoušíme se od 
letošního školního roku o inovaci vy-
učovacích metod a přístupů v hodinách 
literatury. Naše škola se proto zapo-
jila do projektu Čtenářské dílny jako 
prostředek ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti, který probíhá 
v rámci operačního programu Vzdělání 
pro konkurenceschopnost.

Na základě obětavého přístupu 
učitelů a vedení školy byl vypraco-
ván projektový záměr a škola získala 
významnou finanční dotaci na nákup 
knih. Tyto peníze byly použity ke 
koupi nových beletristických titulů do 
žákovské knihovny. Výběr byl pro-
váděn na základě ankety mezi žáky 
a v knihovně se tak objevují tituly, 
které děti skutečně čtou a chtějí číst.

Nový přístup ke čtenářství na 31. základní škole
Využíváme technik tzv. čtenářské 

dílny, kdy je jednotlivý čtenář samo-
statnou četbou veden k plnění úkolů 
na základě rozboru textu a domýšlení 
si jeho významů. Knihu si žáci sami 
vyberou podle svého vkusu, zájmů 
a osobní čtenářské zkušenosti. Děti 
pak píší dopisy jednotlivým postavám 
příběhů, kreslí komiks, zabalí do kufru 
hrdinovi to, co ve fikčním světě pří-
běhu právě potřebuje, píšou si deník 
a pokládají postavám otázky. Společně 
o svých knihách diskutují a porovná-
vají světy a příběhy v nich obsažené.
Výstupy z takto čistě interpretačního 
přístupu pak mohou některým žákům 
připadat smysluplnější než ty, které 
se objevují v klasickém literárněhis-
torickém či žánrovém obsahu učiva. 
Snažíme se také o uplatnění textů 
současných, které reagují na živou 
každodenní zkušenost a problémy 

obklopující svět na počátku 21. sto-
letí. Děti se tak nenásilně seznamují 
nejen se současnou literární produkcí, 
ale pokouší se i porozumět světu, který 
je obklopuje.

PhDr. Jan Tětek
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na 
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Zapisují se děti, které do 31. srpna 2016 dovrší šestý rok věku. 
Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou 

rodný list dítěte a občanský průkaz. 
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Letos opět registrace internetem – sledujte webové stránky školy! 
 

K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi kterým byl pro školní rok
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a v pondělí  25. 1. 2016 od 14 do 16 hod. 
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K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 
2015/2016  povolen odklad školní docházky. 



Pro radost mámě, tátovi i paní učitelce aneb 

„To koukáte, co jsme se už ve škole naučili“

„Za pár měsíců už známe dobře 
školu, naši hodnou paní učitelku, 
čteme, píšeme, počítáme a ve škole 
se nám moc líbí.“ Všichni učitelé, 
ale především rodiče rádi slyší slova 
o spokojenosti dětí ve škole. K té ve 
velké míře přispívá příjemná atmo-

sféra ve třídě, pochopení vyučujících. 
Proto je školní vzdělávací program 
naší školy postaven na individuálním 
přístupu k dítěti, na výuce v souladu 
se schopnostmi, potřebami i zájmy 
dítěte. V praxi to pak znamená v úzké 
spolupráci s rodiči snahu o rozvíje-

ní mimořádného talentu dítěte, ale 
i podporu a pomoc dětem individu-
álně integrovaným.

V předvánoční době je čas na spo-
lečná setkání dětí, učitelů i rodičů. 
K hezké tradici Bolevecké základní 
školy Plzeň patří vánoční besídka, 
kterou se svými třídními učitelkami 
připravují děti prvního stupně. V loň-
ském roce se vánoční besídka vydaři-
la, podívejte se na obrázek z vystou-
pení našich mladších žáků.

Rozhodujete se, na kterou základní 
školu přihlásíte své dítě? Přesvědčete 
se, co všechno můžeme vašemu dítěti 
nabídnout v naší škole. Naší vizí je 
škola s příjemnou atmosférou posky-
tující kvalitní vzdělání s důrazem na 
každého žáka, škola otevřená veřej-

nosti. Přijďte se s dětmi podívat do 
naší školy, družiny i školní jídelny.

Škola je pro veřejnost otevřená 
ve čtvrtek 7. ledna 2016 od 14.30 
do 18.00 hodin v rámci Dne otevře-
ných dveří.

K zápisu do 1. ročníku pro školní 
rok 2016/2017 zveme všechny děti. 
Pohádková cesta se jim určitě bude 
líbit.

Zápis se uskuteční ve dnech 18. 1. 
a 19. 1. 2016 od 14:00 – 18:00 hodin. 
Jiný termín zápisu i prohlídku školy 
lze individuálně dojednat.

Kontakt: Bolevecká základní škola 
Plzeň, nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň, 
tel. 378 028 922, www.boleveckazs.cz, 
email. skola@bzs.plzen-edu.cz

Školní rok 2015/2016 se nese ve 
znamení mnoha změn v naší mateřské 
škole. Zrušilo se odloučené pracoviště na 
34. ZŠ, a tak je naše mateřská škola opět 
šestitřídní. Letní stěhování bylo náročné, 
ale úspěšné, podílela se na něm většina 
zaměstnanců MŠ.

Během prázdnin proběhla ve spoluprá-
ci s MO Plzeň 1 rekonstrukce oplocení 
celého objektu, byla provedena výstavba 
přístupových chodníčků k modrému pa-
vilonu a k pískovišti u žlutého pavilonu 
včetně instalace dvou nových laviček. 
Bylo zrekonstruováno sociální zázemí 
v provozním pavilonu a byla provede-
na obnova nátěrů sluníčkových motivů 
na fasádě budovy. Ke vstupním dveřím 
u pavilonů byly nainstalovány zvonky 
s videokamerou. V mnoha třídách je 
upravený a přestavěný nábytek, přibyly 
nové hračky a hrací koutky.

Rovněž byla zakoupena interaktivní 
tabule, která obohatí vzdělávací proces 
a nabídne spoustu možností využití.

Z provozního příspěvku jsme nechali 
vyrobit totem, který je symbolem a stráž-
cem naší mateřské školy. Naši zahradu 
s názvem Zelená oáza klidu a setkávání 
obohatila přírodní učebna – pozorovatel-
na, kde budou děti moci přímo pozorovat 
hmyz a starat se o živé tvorstvo. Třída 
Sluníček dostala nové paní učitelky, do 
třídy Hvězdiček nastoupila nová asis-
tentka pedagoga.

Ve znamení mnoha změn
Podzimní okénko z 91. MŠ Plzeň

Dvě paní učitelky úspěšně ukončily 
pedagogické studium na vysoké a střední 
škole. Paní učitelky ze třídy Kapříků se 
rozhodly vyzkoušet letos nové plánování 
a práci v centrech podle programu Začít 
spolu.

Školní rok jsme zahájili akcí „Pojďme 
sportovat s Viktorkou“. Děti se zúčastni-
ly tréninku v areálu FC Viktoria Plzeň, 
na základě kterého si trenéři vybrali na-
dané sportovce a těm nabídli zařazení do 
tréninkového procesu FC Viktoria Plzeň.

V rámci slavnostního vyhlášení 
3. ročníku akce Techmania Science 
Center „Objevujte jinak!“ jsme se do-
stali mezi oceněné školy, které získaly 
ve školním roce 2015/2016 pro každé-
ho žáka své školy jeden volný vstup do 
Techmania Science Center, kam se také 
již některé třídy vydaly.

V říjnu proběhlo na MŠ screeningo-
vé vyšetření zraku pod záštitou projektu 
„Lví očko“. Vyšetření je prováděno ka-
merou, která změří zrak dítěte a během 
vteřiny vyhodnotí, zda je zrak v pořád-
ku. Výsledky vyšetření byly poskytnu-
ty ihned rodičům, kteří mají možnost je 
následně předložit očnímu lékaři.

Nově na naší škole proběhla ve spo-
lupráci se ZČU a Nadací sportující mlá-
deže akce s názvem Pohyb 1P směřující 
ke zjištění pohybových dovedností dětí 
předškolního věku spojená s iniciací zá-
jmu dětí o sport prostřednictvím rodičů. 

Většina dětí byla hodnocena úspěšně 
a velmi úspěšně.

Během podzimních měsíců již mnoho 
tříd využilo možnost navštívit zoo s jed-
ním z mnoha zajímavých výukových 
programů pro děti. Ve většině tříd paní 
učitelky zorganizovaly několik odpoled-
ních akcí pro děti a rodiče. Od září někte-
ré děti začaly navštěvovat předplavecký 
výcvik „Rosnička“ v bazénu na Slova-
nech. Skupina dětí využila též nabídku 
kurzu „Bruslička“ ve Třemošné, kde se 
po dobu 10 týdnů mohou naučit základy 
bruslení. V mateřské škole využíváme 

s dětmi návštěvu Oázy zdraví – saunu 
a vířivku. Díky spolupráci s 34. ZŠ Plzeň 
máme umožněno využívat tělocvičnu je-
jich školy.

Věříme, že se pestré podzimní zážitky 
v naší mateřské škole líbily dětem i rodi-
čům a budeme se i nadále těšit z dobré 
spolupráce s nimi.

Na spoustu fotografií z dění v naší 
mateřské škole se můžete podívat na 
našich webových stránkách ve fotoga-
leriích jednotlivých tříd.

Za 91. MŠ Plzeň učitelky Bc. Hana 
Vyhnálková a Renata Kočandrlová.
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78. MŠ spolupracuje 
s Nadací sportující mládeže

Již pátým rokem se naše předškol-
ní děti účastní projektu Pohyb – P1, 
který zaštiťuje Nadace sportující mlá-
deže. Tento projekt, který se usku-
tečnil v naší tělocvičně, je zaměřen 
na zjišťování pohybových dovedností 
dětí předškolního věku.

Zjišťování pohybových dovednos-
tí je složeno z pěti pohybově doved-
nostních úkolů, které nejsou předem 
známé.

Letos se děti po krátkém rozehřátí, 
uvolnění a rozcvičení rozdělily na sta-
noviště s názvy Hravá kočka, Šikovný 
lachtan, Kráčející čáp, Skákající žába 
a Vlnící se had.

V závěru čekalo na děti vyhodno-
cení, předání pamětních listů a drobná 
odměna za velkou snahu.

Rodiče každoročně obdrží elektro-
nicky zpracované výstupy, které hod-
notí pohybové schopnosti jejich dětí.

Mgr. Radka Kailová, 78. MŠ

Pilotní program BESIP v 78. MŠ
V úterý 27. října navštívil naši ma-

teřskou školu „Myšák Bertík a pan B 
(pan Bezpečný). Toto preventivní 
dopravně-bezpečnostní představení se 
uskutečnilo u příležitosti celosvětové 
kampaně Save Kids Lives podporova-
né Ministerstvem dopravy ČR.

Této zajímavé a významné vzděláva-
cí akce se zúčastnili i zástupci našeho 
ÚMO Plzeň 1 – paní místostarostka 
Ph.Dr. Ivana Mádlová Ph.D. MBA, 
Mgr. Michaela Přibylová a paní Vla-
dimíra Jandová. Zástupcem Besip Plzeň 
byl pan Václav Ircing, krajský koordi-
nátor, se kterým 78. mateřská škola už 
dlouhodobě spolupracuje. Pozvání při-
jali také zástupci médií a Policie Plzeň.

Padesátiminutové představení, při 
kterém se předškolní děti hravou for-
mou seznamovaly s nebezpečnými si-

tuacemi silničního provozu, připravil 
pan Josef Melen.

Ve svém programu přirozeně nava-
zoval na jejich již získané a osvojené 
dovednosti a zkušenosti z wpohledu  
chodce anebo cyklisty.

Děti se aktivně zapojovaly do dia-
logu, a to zejména díky vhodně na-
vozovanému situačnímu učení formou 
přirozenou a hravou.

V závěru představení měly děti 
možnost si nově získané poznatky 
ověřit a upevnit formou paměťové 
interaktivní hry i aktivní manipulací 
s připravenými rekvizitami (brusle, 
dopravní značky, dětské jízdní kolo, 
výstražná vesta aj….).

Dopoledne s panem Josefem Mele-
nem si děti užily a od Myšáka Bertíka 
dostaly krásné „besipdárky“.

Ale hlavně – opět jsme si připomněli 
– co znamená „ chovat se bezpečně“….

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 uspo-
řádala třída 7. A čtenářskou soutěž 
pro žáky prvního stupně 7. ZŠ a MŠ 
Plzeň. Soutěž uvedla žákyně Klára 
Kurtanovová, která představila po-
rotu a vysvětlila pravidla soutěže. 
Začínali žáci 2. a 3. tříd. Jakmile 
dočetli své texty, po pečlivém zvá-
žení jsme rozhodli, kdo se stane 
vítězem této kategorie. Mezitím již 
začali číst žáci 4. a 5. tříd. Rozho-
dování bylo velice těžké. Nejraději 
bychom vyhlásili za vítěze všechny, 
ale to bohužel nešlo. Nakonec jsme 
se rozhodli pro Miroslava Holečka, 

Konečně. Dočkali jsme se. Bylo nás 
deset a měli jsme možnost týden stu-
dovat a cestovat ve Velké Británii. Na-
ším cílovým městem bylo Eastbourne 
v jižní Anglii a jazyková škola Twiin.

Celý výlet začal dlouhou cestou 
autobusem a trajektem. Naší první 
zastávkou v Anglii byl Londýn a pro-
hlídka zajímavých míst spjatých s his-
torií a současností tohoto velkoměsta. 
Prohlédli jsme si Big Ben, Bucking-
hamský palác, Trafalgarské náměstí, 
nenechali jsme si ujít Muzeum vosko-
vých figurín Madam Tussauds a vy-
hlídkovou jízdu v London Eye. Večer 
jsme se přemístili do Eastbourne do 
našich hostitelských rodin.

Druhý den jsme hned ráno vyrazili 
do okolí Eastbourne. Město leží na 

Čtenářská soutěž 7. ZŠ
Matěje Brožkovce a Kláru Topin-
kovou z první kategorie. V druhé 
kategorii zvítězila Eliška Pešelová, 
na druhém místě se umístila Barbora 
Tauberová a dále Monika Kůsová. 
Na naši soutěž se přišla podívat 
i paní ředitelka Blanka Hránková, 
která měla na konci soutěže krátký 
proslov. Čtení všech soutěžících se 
nám velice líbilo. Děkujeme paní ře-
ditelce a paní učitelce, že nám tuto 
akci pomohly uskutečnit. Rádi by-
chom ji uspořádali i příští rok.

Hana Těthalová a Barbora
Polachová – žákyně třídy 7. A

V pondělí 26. října 2015 proběhla na 
naší 7. ZŠ a MŠ již podruhé úspěšná 
akce „Noc s knihou“. Tentokrát s kni-
hou Staré řecké báje a pověsti. Paní 
učitelky opět připravily pro žáky třídy 
7. A celou řadu úkolů. Naše mamin-
ky nás vybavily výborným jídlem. 
Tentokrát jsme plnili úkoly, které 
se týkaly právě této vybrané knihy. 

Žáci 7. ZŠ studovali za mořem
pobřeží Atlantského oceánu, a tak se 
nám naskytly nádherné pohledy nejen 
na oceán, ale i na bílé křídové útesy 
v zátoce Beachy Head. Některé z nás 
tato scenérie okouzlila víc než Lon-
dýn. Odpoledne nás čekali naši ang-
ličtí učitelé a první hodiny ve škole. 
Byli jsme plni očekávání a také ner-
vózní. Budeme jim rozumět? Zvlád-
neme vše, co od nás budou chtít?

Třetí den dopoledne jsme vyrazili do 
malého historického města Hastings, 
opět na pobřeží oceánu. Díky krásné-
mu počasí jsme mohli část dopoledne 
strávit na pláži. Poté jsme se vypravili 
na prohlídku zříceniny kamenné pev-
nosti, kterou nechal roku 1066 postavit 
William the Conqueror. Odpoledne nás 
opět čekalo několik hodin ve škole.

Čtvrtý den nás zradilo počasí. Deštní-
ky jsme ale moc dlouho nepotřebovali, 
většinu času jsme strávili pod střechou 
Mořského světa. A pak jsme se napo-
sledy vydali na výuku do naší školy 
a také pro certifikáty, které jsou něco 
jako vysvědčení. Obstáli jsme všichni.

Pátý den začal krušně z důvodu brz-
kého vstávání. Ale byl to náš poslední 
den v Anglii, takže jsme si ho museli 
pořádně užít. Vyrazili jsme z Eastborne 
směrem do Londýna. Jako první jsme 
po příjezdu navštívili galerii moderního 
umění Tate Modern. Tuto výstavu si 
opravdu užila jen naše paní učitelka, 
pro nás ostatní byla některá moderní 
díla trochu nepochopitelná. Co se dá 
dělat, moderní umění není pro každého. 
Z galerie jsme zamířili k Tower Bridge, 

který jsme přešli a poté jsme zamířili 
do Tower of London. Za zmínku stojí 
hlavně prohlídka korunovačních kleno-
tů, byly nádherné. Samozřejmě jsme si 
neodpustili ochutnávku „fish and chips“ 
a pak už jsme se vydali vyhlídkovou 
lodí po řece Temži do Greenwich 
Village a pěšky dál až k O2 Aréně, 
postavené u příležitosti olympijských 
her v Londýně. Tam na nás čekal au-
tobus a my jsme se vydali zpět do své 
milované domoviny.

Pobyt v Anglii jsme si opravdu užili 
a vřele jej doporučujeme i ostatním 
školám. Zjistili jsme, že naše školní 
angličtina opravdu funguje, a poznali 
spoustu nových lidí a míst.
Markéta Rodová, Veronika Klauso-

vá a Robin Pernglau – 9. A, 7. ZŠ

Noc s knihou Staré řecké báje a pověsti 
Slepovali jsme rozstříhaný obrázek, 
kreslili jsme Minotaura, skládali jsme 
básničky, procházeli jsme připraveným 
bludištěm a četli jsme vybrané pověsti, 
odpovídali na připravené otázky. Úko-
ly nebyly vůbec jednoduché. Hráli 
jsme také soutěž „Hádej, kdo jsem“. 
Potom už jsme si jenom připravili spa-
cáky, provedli večerní hygienu, zalehli 

Libuše Čiperová, 
ředitelka 78. MŠ Sokolovská ul.

a čekali na vybraný film. Jmenoval se 
Percy Jackson – Zloděj blesku, krásně 
se nám do tohoto tématu hodil.

Tento večer se nám moc líbil, chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří ho pro 
nás připravili. Přáli bychom si, aby se 
tato akce stala na naší škole tradicí.

Za třídu 7. A Tereza Dobrá 
a Barbora Polachová



strana 5Zprávy z obvodu strana 23Školy a školky

Ten říjnový den byl v naší 90. MŠ 
v Západní ulici celý bramborový. 
Obědvali jsme staročeskou kulajdu 
s brambory, po ní bramborovou 
buchtu a k odpolední svačince děti 
ochutnaly bramborovou pomazánku. 
A hlavně jsme se všichi těšili na od-
polední – již tradiční – podzimní za-
hradní slavnost, pří níž zamykáme 
naši krásnou zahradu na zimu, aby 
si odpočinula. Letos proběhla pod 
názvem „Podzimní hrátky brambo-
ry Barbory“ a jak vyplývá z názvu, 
bylo vše o bramborách: u každého 
pavilonu probíhaly soutěže dětí 
s bramborami. Bramborami se 

Brambora Barbora ve školce
házelo do otvoru v maketě krále 
a princeny, vozily se slalomovou 
dráhou na trakárcích, sbíraly se do 
košíčků, nosily se na lžíci překážko-
vou dráhou, skákalo se v pytlích od 
brambor, atd…Za každou splněnou 
soutěž byly děti odměněny bram-
borovým razítkem do vystřiženého 
papírového pytle. Překvapení ale 
čekalo na děti až po soutěžích, kdy 
jsme se společně sešli a každé dítě si 
neslo za provázek pytel se 6 razítky. 
Za dětmi přišla brambora Barbora, 
aby je pozdravila a děti ji zase pře-
kvapily tím, že jí řekly a zacvičily 
vtipnou básničku o bramboře, kte-

rou jsme se s předstihem ve školce 
všichni naučili. Na závěr rozdala 
Barbora dětem dárky: každá třída 
dostala skřítka z obrovské brambory 
a když si ho paní učitelky s dětmi 
otevřely, uvnitř je čekalo sladké 
překvapení – lentilka pro každého.

Během celé slavnosti byla 
přístupná výstava Podzimníčků 
v chodbě MŠ, které děti se svými 
rodiči zhotovily doma a přinesly 
do školky a nebo si je vyrobily 
ve školce. Počasí nám přálo, tak-
že účast byla obrovská. Kromě 
téměř všech dětí jsme přivítali 
jejich rodiče, sourozence, babič-

ky a dědečky, strýčky a tety, ale 
zavítaly i starší děti, nyní školá-
ci, kteří naši školku navštěvovali 
v předchozích letech a slavnosti 
dodnes rádi navštěvují.

Když se všude rozlila večerní 
tma, na zahradě hořel ohníček, na 
kterém si spokojené děti s rodiči 
opékaly buřtíky, někdo dal přednost 
grilování. Než se všichni postupně 
rozešli do svých domovů, společně 
jsme si poseděli, popovídali, děti si 
vzájemně sdělovaly odpolední zá-
žitky a my jsme měli radost, že se 
nám zase něco povedlo…
Alexandra Tothová, čitelka 90. MŠ

Zájezdy do cizích zemí jsou vždy 
emotivní i náročné, přesto si z nich 
každý něco odveze domů. Tentokrát 
nás naše škola, Gymnázium Františ-
ka Křižíka, vzala do královské země 
Anglie.

Naše cesta započala 17. 10. brzy 
ráno, kdy jsme vyjeli objednaným au-
tobusem z centrálního autobusového 
nádraží směrem na Francii. Naše prv-
ní zastávka byla v Belgii, v krásném 
městě Bruggy, kde do dnešní doby 
vládne duch minulosti. Tam jsme 
strávili odpoledne v malebných ob-
chůdcích s belgickou čokoládou, které 
jsme se nemohli nabažit.

Večer jsme si ustlali ve velice 
příjemném motelu ve francouzském 
městě Calais a druhý den jsme již pro-
jížděli Eurotunelem do Anglie.

Následovalo univerzitní město Ox-
ford, kde jsme obdivovali nejen archi-
tekturu a zdejší studentský život, ale 
také první anglické muzeum.

Na večer téhož dne jsme byli při-

Ve středu 25. listopadu přivíta-
li žáci Gymnázia Františka Křižíka 
a základní školy ve své aule kytaro-
vého virtuosa Lubomíra Brabce. Přijel 
k nim s velmi zajímavým kompono-
vaným pořadem Antarktida. Poutavě 
vyprávěl o svých zážitcích ze svých 
návštěv do Antarktidy s potápěním 
i koncertováním, vše prokládal nád-
hernými fotografiemi. A nebyl by to 
kytarista, aby své vyprávění nepřeru-
šoval hudebními vsuvkami – žáci se 
tak mohli zaposlouchat do tónů skla-
deb od renesance až po impresionis-

88 studentů GFK na jazykových kurzech ve Velké Británii
Gymnázium Františka Křižíka uspělo 

ve výzvě 56 Ministerstva školství s pro-
jektem „Zvyšování kvality vzdělávání 
na GFK“ a získalo více než 1 milion 
korun na projekty zaměřené na zvyšo-
vání jazykových znalostí žáků a učitelů.

Z projektu bylo možné (mimo 
jiné) uhradit kompletní náklady 
devítidenního jazykově vzděláva-
cího pobytu ve Velké Británii pro 
30 žáků. Touto cestou šla většina 
škol. Naše škola se rozhodla uspo-

kojit vysoký zájem ze strany rodičů 
a jejich dětí o jazykově-poznávací 
pobyt, finanční prostředky MŠMT 
tak snížily náklady žáků o třetinu. 
Díky tomu vyjela třetina studentů 
gymnázia – celkem 88 studentů – 

ve dvou podzimních termínech do 
střední Anglie, strávila týden ve 
škole ve Worcesteru. Postřehy z to-
hoto jazykově-vzdělávacího pobytu 
sepsala jedna ze studentek oktávy.

Jan Hosnedl

Týden ve Worcesteru
řazeni do rodin ve městě známém po 
celém světě díky své typické omáčce 
– ve Worcesteru. Rodiny byly přá-
telské a já jsem se „svou“ dokonce 
neustále v kontaktu.

Následující dny byly pestré. Od 
pondělí jsme začali chodit do zdejší 
školy. Studenti byli rozděleni podle 
znalostí anglického jazyka do tří sku-
pin. Až do pátku jsme zde trávili čtyři 
hodiny výuky se dvěma vyučujícími. 
Zbytek dne jsme vždy zasvětili vý-
letům na různá zajímavá místa, jako 
bylo rodné město Shakespeara (tedy 
Stratford nad Avonou), středověký 
hrad Warwick (kde jsme absolvovali 
strašidelnou prohlídku, při které ne-
zůstal nikdo v klidu), dále také indu-
striální město Birmingham nebo jsme 
prozkoumávali naše „domácí“ město 
Worcester.

Každý den jsme od našich kantorů 
dostávali zajímavé vědomostní úkoly, 
týkající se kultury i historie, při kte-
rých jsme komunikovali se zdejšími 
obyvateli. Byla to skvělá zkušenost, 
i když jsme byli při takovýchto úko-
lech trochu nervózní.

Týden utekl bohužel až příliš rych-
le, a my se museli rozloučit s hos-
titelskými rodinami. Vyrazili jsme 
směr Lamanšský průliv, ale přeci jen 
jsme nemohli opustit Britský ostrov 
bez návštěvy nádherného hlavního 
města. Londýn jsme prošli rychleji, 
než jsem čekala, ale i tak okouzlil 
všechny. Jak ty, kteří ho již navštívili, 
tak i ty studenty, kteří ho viděli popr-
vé. Ani jemný anglický déšť nikoho 
neodradil.

Domů jsme dorazili v neděli 25. 10. 
v odpoledních hodinách. Rodiče si 

nás přebrali unavené a o spoustu li-
ber lehčí, ale rozhodně jsme se vrátili 
spokojení a obohacení o vědomosti, 
zážitky, historky a dárky, které nám 

Luboš Brabec mezi studenty
mus, zajímavým způsobem zjistili, co 
všechno se dá na kytaru zahrát i jaké 
byly v historii osudy dvorních sklada-
telů. Pro mnohé z nich to byla první 
příležitost vidět živého umělce vážné 
hudby. Pro jiné byla zase neuvěřitelná 
představa, že i takto významný kyta-
rista může být duší dobrodruh a o své 
zkušenosti se rád podělí s ostatními.

Škola tak pokračovala ve svém cyk-
lu besed a přednášek se zajímavými 
osobnostmi, které pořádá u příležitosti 
svého 25. výročí existence.

Šárka Chvalová, ředitelka školy

budou vždy připomínat výjimečný 
týden v tak vzdálené zemi.

Patricia Šlaufová,
studentka oktávy GFK



Vánoční inspiraci najdete na Rukodělném jarmarku
Už podruhé se bude konat 

v Plzni-Bolevci Rukodělný jar-
mark. Zajímá vás, jak vznikají 
ručně vyráběné šperky, ozdoby, 
oděvy či potřeby do domácnosti? 
Chtěli byste výrobní postupy pro-
brat s podobně zapálenými lidmi? 
Nebo hledáte inspiraci na vánoč-
ní dárky či výzdobu? Pak přijď-
te v sobotu 12. prosince od 8 do 
16 hodin do Bolevecké sokolovny.

„Už předcházející jarmak uká-
zal, kolik šikovných lidí v našem 
okolí žije. Doufám, že přijdou 
znovu a přidají se k nim ještě 
další. Jsem velmi ráda, že ruční 
výroba a tradiční řemesla jsou 
opět velice oceňována,“ říká 

místostarostka Městského obvodu 
Plzeň 1 Ivana Mádlová, která nad 
akcí převzala záštitu.

Na jarmarku nebudou chybět 
například ukázky tkaní na sta-
vu, výroby vitráží nebo práce na 
hrnčířském kruhu, které nadchly 
návštěvníky prvního ročníku jar-
marku, jenž se konal letos v dub-
nu. Zajištěno bude i občerstvení. 
„Chtěla bych pozvat nejen oby-
vatele našeho prvního obvodu, 
ale ostatní obyvatele města, aby 
si udělali čas a přišli si vybrat 
ručně dělané dárky od českých 
výrobců,“ dodala místostarostka 
Mádlová.

(red)


