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Jako pod rukama malíře

Úchvatnou scenérii nabízejí prosluněné podzimní dny, které z procházky po Jedničce činí umělecký zážitek. A že 
je tady tolik úžasných míst, jmenujme třeba Lochotínský park, lesy pod Krkavcem, okolí boleveckých rybníků nebo 
zaniklou osadu Amerika. Nejen na těchto místech zvedají ostré sluneční paprsky těžkou ranní mlhu z cest a hladí 
dožluta zabarvené listy lip. Podzim milují fotografové, a není divu. Na našem snímku se můžete zahledět do krás 
Lochotínského parku, které svým objektivem zachytil plzeňský fotograf Milan Svoboda. „Podzim je takové hravé 
roční období. Stromy se obléknou do barevných hávů, jako první jsou to javory. Na focení je nejlepší říjen, ten 
pravý čas přichází a odchází hodně rychle, na rozdíl od jara, které nastupuje pozvolna,“ vysvětluje Svoboda. 
Také vás baví focení? Pochlubte se svými snímky našeho obvodu. Když budou zdařilé, rádi je zveřejníme na na-
šich sociálních sítích. Posílat je můžete na vejvodovami@plzen.eu.                                                        (red)

Pokusím se o maximum
Vážení spo-

luobčané, je mi 
ctí Vám napsat 
pár řádek v roli 
nové starostky 
Vašeho obvo-
du. Musím po-
děkovat všem, 
kdo jste přišli 

k volbám a odevzdali svůj hlas, 
protože Vám není lhostejné dění 
ve Vašem městě či městské části. 
Za hnutí ANO 2011 a nezávislí 
a naše koaliční partnery jste zvolili 
zastupitele, kteří se budou snažit 
plnit v následujících čtyřech letech 
Vaše potřeby a přání. To je určitě 
důležité pro spokojený život Vás, 
občanů obvodu. Všechny tužby se 
naplnit nedají, ale naším společným 
cílem bude pokusit se o maximum.

Do voleb jsem šla s tím, že budu 
prosazovat rozvoj sportovního 
a rekreačního vyžití pro širokou 
veřejnost od dětí až po seniory. 
Také bych byla moc ráda, abyste 
se v budoucnu zapojili do rozhodo-
vání o části rozpočtu pomocí tzv. 
pocitové mapy, což dobře funguje 
i v jiných tuzemských městech. 
A protože mám ráda přírodu, budu 
prosazovat také příkladnou péči 
o zeleň ve spolupráci s odborníky.

Všem přeji klid a pohodu v pod-
zimních dnech, pevné zdraví a spo-
kojenost v osobním životě. Ještě 
jednou děkuji za podporu a těším 
se, že se budeme v následujícím 
období setkávat.

Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Novým primátorem města Plzně 
se stal pětačtyřicetiletý Roman Zar-
zycký (ANO), který uplynulé čtyři 
roky působil jako první náměstek 
primátora. Do čela západočeské 
metropole jej 18. října zvolili zastu-
pitelé na ustavujícím zasedání. Za 
své tři uvolněné náměstky si Zar-
zycký vybral Pavla Bosáka (Česká 

pirátská strana), Lucii Kantorovou 
(ANO) a Aleše Tolara (STAN). 
V jedenáctičlenné Radě města Plzně 
bude mít ANO pět členů, po dvou 
Piráti, STAN a PRO Plzeň. Deset 
členů je pro funkci uvolněno, jeden 
radní zůstane neuvolněný. V opozi-
ci usednou zástupci ODS, TOP 09, 
KDU-ČSL a SPD.                (red)

Novým primátorem je Roman Zarzycký
PLZEŇSKÝ PUMPTRACK
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Starostkou prvního plzeňské-
ho obvodu bude v následujících 
čtyřech letech šestapadesátiletá 
podnikatelka Ivana Bubeníčková 
z hnutí ANO. Do čela obvodu ji 
19. října zvolili noví zastupitelé. 
Ti zároveň volili nové místostaros-
ty, další členy Rady MO Plzeň 1 
a předsedy finančního a kontrol-
ního výboru zastupitelstva. Vlád-
noucí koalici utvořili členové hnutí 
ANO, PRO PLZEŇ, České pirát-
ské strany a STAN. 

První obvod má nové vedení. 
Starostkou se stala Ivana Bubeníčková 

Ivana Bubeníčková, která vystří-
dala ve funkci Helenu Řežábovou 
(ODS), byla v uplynulém voleb-
ním období zastupitelkou prvního 
městského obvodu a do její gesce 
nyní budou spadat oblasti financí, 
kultury, školství, majetku, sportu 
a mládeže. Prvním místostarostou se 
stal pětačtyřicetiletý Miroslav Šuma 
z hnutí ANO, který v uplynulých 
čtyřech letech působil jako předseda 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
MO Plzeň 1. V Šumově gesci budou 

investice, životní prostředí, rekreač-
ní oblasti a také hasiči.  

Funkci druhého místostarosty 
bude vykonávat zkušený komunál-
ní politik Jiří Uhlík z hnutí PRO 
PLZEŇ, který byl v posledním 
volebním období místostarostou. 
Uhlík bude dohlížet na bezpečnost, 
dopravu a částečně též na oblast 
sportu a mládeže. Stejně jako do-
posud bude v čele Jedničky i třetí 
místostarosta, který však pro svou 
funkci nebude uvolněn. Stal se jím 
devětatřicetiletý výzkumný pra-
covník Jiří Rezek z České pirátské 
strany. Do jeho gesce budou spadat 
prevence kriminality, rekreační ob-
lasti a transparentní úřad. 

„Děkuji za zvolení do funkce 
starostky a blahopřeji všem nově 
zvoleným zastupitelům, členům 
rady a předsedům finančního a kon-
trolního výboru. Doufám, že naše 
vzájemná spolupráce bude v tom-
to volebním období přínosná pro 
všechny. Funkci přijímám s poko-
rou a zároveň je to pro mě velká 
výzva. Těším se na spolupráci s úřa-
dem, který znám více než dobře,“ 
řekla nová starostka Plzně 1.

Ve vedení prvního plzeňského 
obvodu bude dále pět neuvolně-
ných radních, rada prvního obvo-
du tak bude mít dohromady devět 
členů. Vedle již zmíněné starostky 
a místostarostů jsou to jmenovitě: 
Jiří Novák (ANO), Martin Holý 
(ANO), Stanislav Nedvěd (ANO), 
Jiří Winkelhöfer (PRO PLZEŇ) 
a Zuzana Buriánová (STAN).

Na ustavujícím zasedání byli 
zvoleni také předsedové finanční-
ho a kontrolního výboru. Finanční 
výbor bude mít devět členů a jeho 
předsedkyní bude Lucie Pernglau 
z hnutí PRO PLZEŇ, kontrolní 
výbor pak bude mít stejný počet 
členů a v jeho čele stane Štěpán 
Krňoul (KDU-ČSL), který byl 
v uplynulém volebním období 
předsedou finančního výboru.

Zastupitelstvo prvního plzeň-
ského obvodu má dohromady 27 
členů. V uplynulých komunálních 
volbách voliči rozdělili křesla v za-
stupitelstvu mezi šest subjektů. 
Do opozice nyní usednou ti, kteří 
kandidovali pod hlavičkou Spolu 
(ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a SPD.

 (red)

Nové vedení MO Plzeň 1: 
Ing. Ivana Bubeníčková, 56 let, ANO, podnikatelka, zastupitelka 
MO Plzeň 1 v letech 2018–2022
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, 45 let, ANO, působil ve funkci před-
sedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 (2018–2022)
Jiří Uhlík, MBA, 52 let, PRO PLZEŇ, ve vedení MO Plzeň 1 je od 
roku 2002 s výjimkou let 2006 až 2007, kdy působil jako technický 
náměstek primátora města Plzně, v uplynulém volebním období byl 
ve funkci místostarosty MO Plzeň 1
Ing. Jiří Rezek, Ph.D., 39 let, Česká pirátská strana, výzkumný 
pracovník v Evropském centru excelence NTIS – Nové technologie 
pro informační společnost na ZČU v Plzni, zastupitel MO Plzeň 1 
v uplynulém volebním období

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Ing. Ivana Bubeníčková ANO
Mgr. Zuzana Buriánová STAN
Václav Černý ODS
JUDr. Martin Holý ANO
Bc. Martin Holzman Česká pirátská strana
Mgr. Jan Husák ODS
Mgr. Ilona Jehličková TOP 09
Mgr. Štěpán Krňoul KDU-ČSL
Bc. Martin Leška TOP 09
Mgr. Yvonne Mašková ANO
Mgr. Lukáš Nečas ANO
Stanislav Nedvěd ANO
Jiří Novák ANO
Lucie Pernglau PRO PLZEŇ
Ing. Petr Pešek KDU-ČSL
Jan Peterka BEZPP (navržen SPD)
Ing. Petr Pinkas SPD
Ing. Jiří Rezek, Ph.D. Česká pirátská strana
Ing. Helena Řežábová ODS
Ing. Jiří Šrámek ANO
Ing. Jan Štěpán ANO
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma ANO
Pavel Trampota ANO
Mgr. Radka Trylčová ODS
Jiří Uhlík, MBA PRO PLZEŇ
Jiří Winkelhöfer PRO PLZEŇ
Jakub Zieba SPD

Pozn.: Tučně vyznačeni jsou členové Rady MO Plzeň 1.

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Tel.: 378 036 026, e-mail: vejvodovami@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.eu, www.facebook.com/MOPlzen1. Periodicita: 6x do roka, vychází od roku 1994. Náklad: 24 200 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do 
schránek obyvatel MO Plzeň 1. Foto: Fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Tisk: NAVA Tisk, s.r.o. Registrační číslo: MK ČR E 15082.

Nová starostka Jedničky Ivana Bubeníčková.

Na snímku zleva místostarosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík, starostka Ivana Bu-
beníčková a místostarostové Miroslav Šuma a Jiří Rezek po svém zvolení 
na ustavujícím zastupitelstvu. To se tradičně konalo v sále Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TOTEM.
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Krátce z obvodu
Nová expozice Mokřady Albufera

Albufera. Tak se jmenuje jeden 
z největších evropských močálů, 
který se nachází na ostrově Mallorca 
a na němž hnízdí velká kolonie pla-
meňáků. A právě Albuferu, resp. její 
atmosféru, navozuje nová expozice 
v plzeňské zoologické zahradě, která 
se nachází naproti expozici tučňáků 
a jmenuje se jednoduše: Mokřady 
Albufera. Průchozí vyhlídka ve sty-
lu pozorovatelen běžných v místní 
rezervaci umožňuje nerušené pozo-
rování celé kolonie. Pro vytvoření 
dokonalého zážitku je voliéra i její 
okolí osázeno rostlinami domácími 
na Baleárech, včetně několika vzác-
ných endemitů. „Spoluobyvateli vo-
liéry jsou vzácné druhy mokřadních 
druhů ptáků Středozemí, včetně čírek 
úzkozobých, které plzeňská zoo plá-
nuje reintrodukovat zpět na Baleáry, 
doufejme, že již v roce 2023, v rám-
ci záchranného projektu německých 
a španělských ornitologů,“ upřesnil 
mluvčí zoo Martin Vobruba. Vybu-
dování expozice vyšlo na tři miliony 
korun a hradilo ji město Plzeň.  (red)

pohádku, z níž se dozvěděli zajímavosti 
o podzimu a přírodě a odnesli si výro-
bek z tvořivé dílny,“ uvedla asistentka 
ředitelky Zuzana Antošová. Doplnila, že 
celým programem provázela veselá Mu-
chomůrka a lesní víla. „Malou výstavu 
u nás měla i Miniškolka z Rodinného 
centra Vlnka, která se věnuje přípravě 
pro nástup do státní školky a jednorá-
zovému hlídání,“ řekla Antošová. Ta 
zároveň zve širokou veřejnost na semi-
nář Jak na vztahy mezi sourozenci, který 
povede psychoterapeutka a poradkyně 
v oblasti výchovy Eva Mikešová. Akce 
se uskuteční v pátek 11. listopadu od 15 
do 18 hodin.                              (red)

prosince až do vyprodání zásob nebo 
do 23. 12.                             (red)

Dětský venkovní klub 
Děti od pěti do dvanácti let mohou 

jednou za čtrnáct dní ve středu, a to 
už od 5. října, navštěvovat Dětský 
venkovní klub, který ve vyhřívaném 
stanu na hřišti ve Strážnické ulici na 
Vinicích pořádají členové bolevecké 
farnosti Evangelické církve meto-
distické. Ti pro příchozí připravují 
zajímavý program, v němž nechybí 
biblický příběh, písně, kvízy, soutě-
že a mnoho dalšího. Klub je zdarma 
a zváni do něj jsou i rodiče. Více na 
webu www.lochotin.umc.cz.    (red)

L-klub v závěru roku
Řadu akcí pořádá v závěru roku 

L-klub, který je součástí lochotínské 
knihovny. 30. 11. od 17 hodin zde 
mohou zájemci navštívit audiovizu-
ální pořad Jiřího Štekla a Zdeňka 
Benedikta, kteří se budou věnovat 
rozhlednám především Jihomorav-
ského a Zlínského kraje. 7. 12. zaví-
tá do L-klubu cestovatel Libor Dra-
hoňovský, který bude od 18 hodin 
promítat atraktivní snímky z okolí 
přehradní nádrže Lipno. 14. 12. od 
16:30 hodin zahrají Jitka a Přemysl 
Kubištovi spolu s Milanem Benedik-
tem Karpíškem pohádkový minimu-
zikál Pověst o Radoušovi. 20. 12. od 
17:30 hodin se pak v L-klubu usku-
teční Vánoční večer s vůní jehličí, na 
němž zazní vánoční skladby v podání 
pražských umělců Šimona Pečenky 
a Josefa Hejcmana. Vstupné na 
všechny pořady je 60 Kč, pohádkový 
minimuzikál pak mají děti do 15 let 
za 40 Kč.                                (red)

Akce boleveckého Totemu
V boleveckém centru TOTEM 

v Kaznějovské ulici se během listo-
padu a prosince koná mnoho akcí. 
27. 11. od 14 do 18 hodin je v plánu 
Andělské zvonění aneb Tvořivé díl-
ny v Bolevci. Akce je určena dětem 
i dospělým a koná se ve spolupráci 
s prvním plzeňským obvodem. Ná-
vštěvníci si budou moci vyrobit ad-
ventní dekorace nebo jen tak posedět 
u domácího moučníku či sklenky pun-
če. Vstupné je zdarma. „Pro tuto akci 
hledáme tvořivé lidi, kteří by vedli 
některou z dílen pro veřejnost. Hlá-
sit se můžete prostřednictvím e-mai-
lu: blahova@totemplzen.cz,“ řekla 
zástupkyně ředitelky Petra Bláhová. 
Další adventně laděné akce se konají 
v prosinci: 1. 12. v 17 hodin rozsvítí 
v TOTEMu za zpěvu koled vánoční 
strom, 5. 12. od 15 hodin tam zazpí-
vá seniorský sbor Jamáček, 13. 12. 
od 15 hodin se uskuteční vánoční 
taneční odpoledne se Seniorkapelou, 
14. 12. od 17:30 hodin zazní vánoč-
ní melodie v podání souboru KOST 
a na 17. 12. od 16 hodin je plánovaný 
vánoční koncert se zpívanou v podání 
souboru Choroš.                     (red)

Vyběhnou na Krkavec
Hannah Pilsen Trail Krkavec. 

Tak se jmenuje oblíbený celoden-
ní závod, jehož sedmý ročník se 
uskuteční letošního 12. listopadu 
v lesích pod Krkavcem. Centrum 
závodu bude tentokrát v restauraci 
V Háji na Bílé Hoře a tratě povedou 
po překrásných pěšinkách po obou 
březích údolí Berounky s následným 
výběhem na Krkavec. Pro účastníky 
budou připraveny tři hlavní tratě: 42, 
22,5 a 7 km a také kratší žákovské 
a dětské tratě. V hlavní kategorii 
42 km mohou účastníci zaútočit na 
rekordní časy loňských vítězů Kate-
řiny Houfkové (3:41,05) a Stanislava 
Rady (2:54,40).

Více na www.pilsentrail.cz. (red)

Oslaví 40. výročí vzniku
Plzeňská 34. základní škola, 

která se nachází v Gerské ulici, si 
v letošním školním roce připomíná 
40. výročí svého působení na poli 
základního vzdělávání v západočes-
ké metropoli. U příležitosti tohoto 
výročí pořádá 25. listopadu dobro-
činný předvánoční jarmark, na který 
zve nejen své žáky a jejich rodiče, 
ale i širokou veřejnost. Jarmark, je-
hož výtěžek půjde na charitativní 
účely, bude spojený s prohlídkami 
školy a kulturním vystoupením žáků. 
„Návštěvníci též budou mít možnost 
rozhodnout o vítězi výtvarné soutěže 
věnované tomuto kulatému výročí,“ 
uvedl zástupce ředitele školy David 
Lobotka.                                (red)

Plameňák růžový. Foto: Kateřina 
Misíková

Poděkování od hasičů Ústeckého 
kraje

Ve schránce úřadu prvního plzeň-
ského obvodu přistálo v polovině září 
poděkování za spolupráci a mimořád-
né nasazení při zásahu v Hřensku od 
Hasičského záchranného sboru Ús-
teckého kraje. Tam se v létě vydali 
dobrovolní hasiči z Bílé Hory, kteří 
pomáhali se zkrocením ničivého živ-
lu. Události tehdy s napětím sledovala 
celá země. Na sever Čech jelo celkem 
osm bělohorských hasičů v čele s veli-
telem Janem Dominem st. Všichni se 
shodli na tom, že šlo o nejnáročnější 
zásah, kterého se kdy účastnili. Požár 
vypukl 24. července a podařilo se ho 
uhasit 12. srpna, na jeho likvidaci se 
podílely stovky hasičů z celé země. 
Reportáž ze zásahu očima hasičů 
z Bílé Hory jsme přinesli v minulém 
čísle našeho zpravodaje a k dohledání 
je také na našem webu.           (red) 

Vydali se do Pohádkové zahrady
Řada úkolů s přírodní tématikou, 

hrané i maňáskové divadlo, ale třeba 
i opékání špekáčků. To všechno čekalo 
na návštěvníky akce pro rodiny s dětmi 
s názvem Pohádková zahrada, kterou 
30. září uspořádalo košutecké centrum 
MOTÝL. „Dopoledne jsme věnovali 
předškolákům a žákům z blízkého okolí, 
pro které jsme si nachystali interaktivní 

Pohádkovou zahradu si všichni užili. 
Foto: Archiv centra MOTÝL

Milostivé léto trvá
Akci Milostivé léto, kterou již 

podruhé vyhlásil stát a která nabízí 
šanci, jak zatočit s dluhy, je mož-
né využít ještě do konce listopadu. 
Díky Milostivému létu se lidé mohou 
zbavit vysokých exekučních poplat-
ků, sankcí a úroků, které navýšily 
původní dluh, a komplikují tak jeho 
splácení. Stačí, když dlužník zaplatí 
původní dluh, tzv. jistinu, a k tomu 
poplatek 1815 Kč, což jsou náklady 
pro exekutora. Lidem, kteří zmíně-
nou akci chtějí využít, nabízí úřad 
prvního městského obvodu pomoc. 
V úředních hodinách jsou jim k dis-
pozici dvě úřednice sociálního odbo-
ru, které zájemcům poradí, jak při 
žádosti o odpuštění dluhu správně 
postupovat. Více informací na tele-
fonních číslech: 37 803 6085 a 37 
803 6186.                               (red)

Otázky kolem energií
Jak řešit potíže s nárůstem výdajů 

za energie, kde a jak vyřídit žádost 
o příspěvek na bydlení, jak uhradit 
nedoplatky u poskytovatelů energe-
tických služeb a jak se mezi nimi 
vlastně zorientovat? Nejen s tímhle 
poradí veřejnosti na Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 1, konkrétně na 
sociálním odboru. Více informací 
na telefonních číslech: 37 803 6085 
a 37 803 6186.                     (red)

Výlov Třemošenského rybníka 
Hladina Třemošenského rybníka 

začala v uplynulých týdnech klesat. 
Na 16. listopadu je zde totiž plánova-
ný výlov, ovšem bez prodeje ryb na 
hrázi. Ryby z tohoto výlovu, a nejen 
ty, budou prodávány až před Vánoci 
na městských sádkách pod Košiná-
řem. Předvánoční prodej ryb zde bude 
probíhat tradičně v druhé polovině 

Tak to vypadalo na předvánočním 
jarmarku v minulých letech. Foto: 
Archiv 34. ZŠ

Minifestival literatury Tolkiena 
a Lewise

V kapli Evangelické církve me-
todistické na Bolevecké návsi se 
v sobotu 19. listopadu od 14 hodin 
sejdou fanoušci literatury Johna 
R. R. Tolkiena (Hobit, Pán prstenů) 
a C. S. Lewise (Letopisy Narnie). 
Od 14 do 15 hodin se uskuteční 
přednáška Pavla Hoška „Ve víru 
Velkého tance: duchovní zdroje li-
terární tvorby Johna R. R. Tolkie-
na“. V 15:15 hodin začne hudeb-
ní program Káji Řežábka „Hudba 
Středozemě“. V 15:50 hodin se pak 
návštěvníci mohou těšit na Hoškovu 
další přednášku s názvem „Sloužím 
Tajnému ohni: duchovní zdroje li-
terární tvorby J. R. R. Tolkiena“. 
Kostýmy vítány.                  (red)
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Do revitalizovaného vnitroblo-
ku Krašovská na Košutce přibylo 
během září a října nové hřiště pro 
děti. Nachází se v trojúhelníkové 
části hlavního oblouku, nedaleko 
oplocené psí loučky a Kavárny K. 

Hřiště tvoří sestava různě velkých 
akátových klád, stezky ze špalků 
a špalkové pyramidy, na kterých 
si užijí zábavu zejména menší děti. 
Finální podoba hřiště, které je ohra-
ničené plastovými obrubníky a vy-
plněné mulčovací kůrou pro měkký 
dopad při skákání, vzešla z návrhu 
architekta Ondřeje Rysa, který je 
autorem původního projektu „Pro-
měna vnitrobloku Krašovská“. 

„Oslovili jsme ho na základě vy-
soké poptávky rodičů malých dětí. 
Ti se totiž opakovaně vyjadřovali, 
že v rámci regenerace tohoto úze-
mí bylo vybudováno málo herních 
ploch pro menší děti,“ uvedla ve-
doucí Odboru investic a majetku 
ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová. 
Doplnění hřiště pak na svém dub-
novém zasedání odsouhlasili zastu-
pitelé prvního plzeňského obvodu. 

Hřiště vyšlo na 1,7 milionu korun, 

Slavnostního otevření obnoveného Chotkova sedátka se zúčastnilo množství 
Plzeňanů. Snímky: Archiv Majáku Plzně

Deset let uplynulo letos v září 
od otevření obnoveného Chot-
kova sedátka v plzeňském Lo-
chotínském parku. Jeho obnovu 
tehdy iniciovala skupina Maják 
Plzně. 

„Obnovený altán navržený ar-
chitektonickým studiem Hysek 
s námi tehdy slavnostně otevírala 
básnířka Hana Gerzanicová, která 
letos oslavila úctyhodné 94. na-
rozeniny, a také současný ministr 
kultury Martin Baxa, který byl 

předtím primátorem města,“ uve-
dl za Maják Plzně Lukáš Mácha. 

Právě on a jeho kamarád Pavel 
Motejzík přišli před lety s pro-
jektem Dýchejme za park na Lo-
chotíně. Od něj už byl jen krůček 
k myšlence na obnovení altánu 
nad bývalou Poustevníkovou jes-
kyní, který bude připomínat odkaz 
šlechtice Karla Chotka. Původní 
sedátko z poloviny 19. století totiž 
bylo ve druhé polovině minulého 
století zničeno.

Altán se sezením je návštěvní-
kům Lochotínského parku dobře 
známý. Díky červené barvě čtyř 
nosných sloupů, které podpírají 
dřevěnou střechu, je dobře viditelný 
už z dálky. Podlahu pak tvoří mo-
zaika z žulových kamenů a upro-
střed je halogenové osvětlení.

Obnova Chotkova sedátka trvala 
kolem dvou týdnů a vyšla na zhruba 
300 tisíc korun. Peníze tehdy členo-
vé Majáku Plzně získali od Nadace 
Vodafone, z rozpočtu města Plzně 
a část také od společnosti Panasonic. 
Altán byl poté převeden do majet-
ku města a dodnes je vyhledávaným 
relaxačním místem Plzeňanů. (red)                         

Na Krašovské vyrostlo 
nové hřiště pro děti

Nové hřiště ve vnitrobloku Krašovská.

přičemž částka je hrazena z rozpočtu 
prvního městského obvodu. 

Ve vnitrobloku se dnes nachází 
hned několik hřišť, místa k odpočin-
ku, psí loučka a kavárna. Revitaliza-
ce území započala v červenci 2019 
a byla dokončena v loňském roce. 
O proměně zanedbaného prostoru, 
které vzniklo s výstavbou sídliště na 
Košutce v 70. a 80. letech minulého 
století, začal první městský obvod na-
hlas hovořit s občany v roce 2015. Na 
řadu poté přišlo dotazníkové šetření, 
konaly se také besedy s obyvateli 
sídliště. Ve veřejné architektonické 
soutěži pak největší úspěch sklidil 
velkoryse pojatý návrh již zmíněného 
architekta Rysa.                        (red)

Rozsvícení 
vánočního 
stromu

Lochotín
 park U Bazénu

Vinice
 louka za školou

 29. 11. 2022

6. 12. 2022

17:00

17:00

s ohňostr
oje

m

Pokřtili novou 
knihu pro děti

Když má panda dovolenou. Tak se 
jmenuje nová pohádková kniha au-
torky Kateřiny Misíkové. Publikace 
byla 16. září slavnostně pokřtěna 
v plzeňské zoo, pod jejíž hlavičkou 
i vyšla. Když má panda dovolenou je 
zároveň název jedné z pohádek, která 
se vztahuje k dnes už legendárnímu 
útěku samce Nepála z plzeňské zoo. 
Nepál se tehdy vydal na výlet, kte-
rý se nakonec protáhl na deset dní. 
Víte však, proč vlastně Nepál utekl? 
Nebyla v tom třeba nějaká samička? 
Odpověď naleznete v knize, kterou 
doplňují básničky Martina Vobruby 
a ilustrace Františka Lopoura. Kni-
hu je možné zakoupit v Suvenýrech 
u lemura přímo v plzeňské zoo. Prv-
ní městský obvod vydání publikace 
podpořil částkou 300 tisíc korun.                       

(red)

Autorka knihy Kateřina Misíková 
se zájemcům po slavnostním křtu 
podepisovala.

Otevření obnoveného altánu se před 
deseti lety zúčastnila básnířka Hana 
Gerzanicová.

Deset let od obnovení Chotkova sedátka 
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Soutěž Plzeňské jedničky

Kde se nachází v našem obvodě toto místo?
Odpovědi posílejte na adresu 

simanovakl@plzen.eu do 30. listopadu 2022.
 Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, 

kteří obdrží knihu od městského obvodu Plzeň 1.

V minulém čísle Plzeňské jedničky byla na fotografii socha 
s názvem Karbon II od Františka Pacíka, která vznikla v roce 

1964. Plastika se dnes nachází v arboretu Sofronka.

 Výhercům gratulujeme.

U 87. mateřské školy v Ko-
menského ulici mohou rodiče od 
nového školního roku využívat 
nová parkovací místa, která zde 
nechal vybudovat první plzeň-
ský obvod. Vzniklo zde dohro-
mady dvanáct podélných stání 

U školky v Komenského mohou rodiče 
využívat nová parkovací místa

Nová parkovací stání v Komenského ulici. Povrch je tvořen betonovou 
zatravňovací dlažbou, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody. 

pro osobní auta, přičemž v pra-
covních dnech od 7 do 17 hodin 
jsou tato místa rezervována pro 
potřeby školky.

I kvůli tomu, aby stavba co 
nejméně omezila místní obyva-
tele a řidiče, naplánoval obvod 

vybudování nových parkovacích 
míst strategicky na léto. Během 
něj zde zároveň Správa veřejného 
statku města Plzně opravovala 670 
metrů dlouhý úsek silnice, která 
již byla v havarijním stavu, a tak 
dostala nový asfaltový povrch. 
Silnice byla dokončena na konci 
července, tedy ještě před původně 
avizovaným termínem, a několik 
týdnů na to firma dodělala i nová 
parkovací stání. Během této doby 
byla v místě už jen částečná uza-
vírka a motoristé tudy mohli s opa-
trností projíždět v obou směrech. 

Povrch parkovacích stání tvoří 
betonová zatravňovací dlažba, kte-
rá umožňuje lepší vsakování deš-
ťové vody. „Součástí stavby bylo 
také položení nového povrchu 
chodníku, instalace nových stožárů 
veřejného osvětlení včetně přelož-
ky vedení, terénní úpravy a osa-
zení dopravního značení,“ uvedla 
vedoucí Odboru investic a majetku 
ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová.

Vybudováním parkovacích míst 
se u 87. mateřské školy vyřešil 

31. října 2022 otevíráme 
novou veterinární ordinaci 
v Plzni na Vinicích

Hodonínská 63, Plzeň

Preventivní i specializovaná péče pro psy, 
kočky a drobné savce v rodinném prostředí 

Chirurgické a stomatologické zákroky
v šetrné inhalační anestezii 

Moderní diagnostické postupy i vybavení 
(rentgen, ultrazvuk, endoskop, vlastní laboratoř)

Zastavte se u nás pro radu nebo pamlsek. 
Těšíme se na vaše mazlíčky! 

Hodonínská 63, Plzeň

Ordinační hodiny: pondělí – pátek 9-12, 14-18

Tel. 737 709 370  www.vinivet.cz   vinivet@seznam.cz

problém s dopravní obslužností 
místa zejména v ranních hodinách, 
kdy vozí rodiče své děti do škol-
ky. Na sídlišti totiž obtížně hledali 
místa na zaparkování, a tak bohu-
žel často stávali přímo na chod-
níku a vznikala zde nepřehledná 
dopravní situace.

Za stavbu zaplatil první plzeň-
ský obvod celkem 3,6 milionu 
korun. Rekonstrukce povrchu sil-
nice, kterou hradilo město Plzeň, 
pak vyšla na 6,5 milionu korun. 

Nová parkovací stání se nebu-
dovala jen v Komenského ulici. 
Sedm míst s povrchem z asfal-
tového betonu přibylo také u Pl-
zeňky v Gerské ulici. Protože je 
v blízkosti 34. základní škola, tři 
místa jsou v režimu K+R (parko-
viště, na kterém lze zastavit jen 
za účelem vystoupení a nastoupení 
osob, z angl. kiss and ride – polib 
a jeď, pozn. red.), zbylá místa už 
časově omezena nejsou. Vybu-
dování těchto parkovacích stání 
vyšlo obvod na 1,3 milionu korun. 

(red)
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Koterovská 156a, Plzeň

areál PLZEŇSKÉ STK s.r.o.

Myčka STK Plzeň

VĚRNOSTNÍ SLEVY.

 Po - Pá        6.00 - 20.00,  So - Ne       8.00 -   19.00

www.mycka-plzen.cz

NOVÁ
SLUŽBA

Á

jediná v ČR
nejnovější technologie

mytí bez čekání

66 vozidel/h

TUNELOVÁ 
MYČKA

Úctyhodných 102 let oslavi-
la 21. října Vlasta Strejcová 
z Plzně, která žije na Lochotí-
ně v Senior Residenci Terasy. 
Paní Strejcová vychovala tři 
syny a více než čtvrt století 
pracovala ve Svazu výtvarní-
ků v Plzni a připravila řadu 

Na 102 let se necítím, směje se 
Vlasta Strejcová z Plzně

Vlasta Strejcová oslavila 102 let.

výstav. Dodnes je vitální, luští 
křížovky a osmisměrky a pravi-
delně se věnuje aktivitám, díky 
nimž zaměstnává mozek.

A jaký je vlastně její recept 
na dlouhověkost? „Nikdy jsem 
nekouřila, nepila alkohol ani 
černou kávu,“ říká. Lidem vzka-

zuje, aby mysleli pozitivně, těšili 
se z každého dne, byli skromní 
a vážili si toho, co mají. Na 102 
let se podle svých slov vůbec ne-
cítí. „Je mi dobře a snažím se být 
co nejvíce soběstačná,“ usmívá 
se a opakuje, že nejdůležitější je 
hlavně zdraví.

Vlasta Strejcová měla celý ži-
vot blízko k výtvarnému umění. 
Tuto její vášeň jí i dnes připo-
mínají obrazy, které zdobí stěny 
jejího pokoje, je jich kolem dva-
ceti. „Je to kus mého domova. 
Třeba tady mám Pannu Marii, 
která nade mnou drží ochran-
nou ruku,“ ukazuje na obraz nad 
svou postelí. Na stole má také 
štos omalovánek, které vlastno-
ručně tvoří.

K zástupu gratulantů se v pátek 
21. října připojilo i vedení prvního 
plzeňského obvodu. Paní Strejcové 
pogratulovala nová starostka prv-
ního plzeňského obvodu Ivana 
Bubeníčková, kterou doprovodila 
předsedkyně Finančního výboru 
Zastupitelstva MO Plzeň Lucie 
Pernglau.                          (red)

Na Jedničce 
přibydou dvě 
desítky stromů

Jednadvacet stromů a dvaa-
čtyřicet keřových porostů zasází 
zahradníci do konce listopadu na 
území Jedničky. Půjde nejen o ná-
hradní výsadby za uhynulé stromy 
či keře, ale též o výsadby zcela 
nové, díky nimž je první plzeňský 
obvod zelenější. 

Dva brsleny křídlaté zasadí za-
hradníci u Lidlu v Plaské ulici, 
tři duby červené a 42 bobkovišní 
přibydou u plotu v Sokolovské 52 
a dva javory u Plzeňky v Gerské. 
U domů v ulicích J. J. Ryby 31 
a Komenského 31 a dále ve vni-
trobloku U Jam se objeví třešně 
a do vnitrobloku v Kaznějovské 
50 přibyde hned osm višní. 

Každou novou výsadbu úřední-
ci pečlivě plánují. „Svou roli hraje 
třeba to, že velkou část našeho ob-
vodu tvoří převážně sídlištní zá-
stavba, kterou hojně protkávají in-
ženýrské sítě, a ne každé místo je 
tak pro novou výsadbu vhodné,“ 
uvedla vedoucí Odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 
Romana Tomašuková. Další vý-
sadba je v plánu zase na jaře. (red)
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O tři třídy, tedy dohromady 
o 71 míst, byla rozšířena kapaci-
ta 60. mateřské školy v Manětín-
ské ulici, kde se v létě uvolnily 
prostory, jež využívala Základní 
a mateřská škola při Fakultní 
nemocnici Plzeň, která zde byla 
v nájmu. Ta se odstěhovala do 
nově zrekonstruovaných prostor 
na Slovanech, a tak bylo možné 
tuto školku rozšířit a přijmout 
více dětí.

„My jsme v současné době rádi 
za každé místo ve školce, protože 
kapacita není dostačující. Každo-
ročně sice umístíme všechny děti, 
které na to ze zákona mají nárok, 
ale zájem je mnohem větší,“ 
uvedla bývalá starostka Jednič-
ky Helena Řežábová. Co se týče 
zákonného nároku na školku, ten 

První plzeňský obvod rozšířil 
kapacitu svých školek

U 60. mateřské školy v Manětínské ulici byla rozšířena kapacity o tři třídy, 
tedy dohromady o 71 míst. Prostory se budou v příštím roce rekonstruovat. 

mají místní děti, které k 31. srpnu 
dovršily věk tří let a které řádně 
absolvovaly zápis.

Pokud to pak situace umožňu-
je, obvod se snaží umisťovat i děti 
mladší. „Jde o děti, které dovrší 
tři roky teprve v průběhu školní-
ho roku a jejichž maminky už se 
potřebují vrátit zpátky do práce. 
Místa ve školkách tedy potřebu-
jeme, takže po dohodě s ředitel-
kou Základní a mateřské školy 
při Fakultní nemocnici Plzeň, 
která nás ujistila, že mají zcela 
adekvátní a zrekonstruované pro-
story v Brojově ulici na Slovanech, 
jsme přistoupili k ukončení ná-
jemní smlouvy, a stávající školku 
rozšířili, přičemž je v plánu tyto 
vnitřní prostory v příštím roce ješ-
tě zrekonstruovat,“ vysvětlila Ilona 

U 81. MŠ. Právě v tomto místě vyroste nový pavilon školky, kde vzniknou 
další dvě třídy. 

Jehličková, bývalá místostarostka 
prvního plzeňského obvodu.

O navyšování kapacity školek 
bude obvod usilovat i nadále. Na-
příklad už v loňském roce byla po-
dobně navýšena kapacita 91. ma-
teřské školy v Jesenické ulici, kde 
obvod nechal zrekonstruovat pavi-
lon č. 3 a vznikly v něm dvě zcela 
nové třídy. V plánu je pak rozšíře-
ní 81. mateřské školy na Vinicích, 
kde by měl přibýt jeden pavilon se 
dvěma třídami. „Oslovili architek-
ty, z jejichž návrhů vybere odborná 
porota ten nejlepší,“ uvedla vedoucí 
Odboru investic a majetku ÚMO 
Plzeň 1 Andrea Šlechtová. 

První plzeňský obvod spravuje 
dohromady osm mateřských škol. 
Ty je možné zaplnit až do kapacity 
1394 míst, ovšem po udělení vý-
jimek z počtu dětí pro školní rok 
2022/2023 zde najdeme k obsazení 
1302 míst. Kapacitně největší je 
7. mateřská škola, která má praco-
viště v Kralovické a Žlutické ulici 
a nyní ji navštěvuje dohromady 
více než 220 dětí.                     (red)
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Namaluj zimu 
a Vánoce 

Zima a Vánoce. Takové je téma 
další výtvarné soutěže Namaluj 
zimu a Vánoce, kterou vyhlašuje 
první plzeňský obvod pro děti do 
deseti let. A pozor, opět je možné 
dostat svůj obrázek až na billboard.

Obrázky formátu A4 či A3 na 
uvedené téma noste na recepci 
úřadu v aleji Svobody 60 do 
konce listopadu. Pokud se ovšem 
budete chtít zapojit do tvorby 
prosincového billboardu první-
ho městského obvodu, je nutné 
obrázek odevzdat nejpozději do 
20. listopadu.

Soutěž je určena všem dětem 
do 10 let, které na Jedničce by-
dlí nebo tady navštěvují školu. 
A fantazii se meze nekladou. Ve-
dení prvního městského obvodu 
vybere poté z přihlášených děl ta 
nejzdařilejší a jejich autory oce-
ní. V plánu je také velká výstava 
vybraných obrázků. První plzeň-
ský obvod letos vyhlašuje již 
čtvrtou výtvarnou soutěž, první 
byla na téma masopust, druhá na 
téma jaro a Velikonoce, poslední 
pak byla na téma léto.       (red)



Velký bolevecký rybník strana 8

Po pouhých necelých sedmi mě-
sících od zahájení stavby úpravny 
vody pro Velký bolevecký ryb-
ník začalo v pátek 16. září jeho 
dopouštění. Za objekt na jímání 
vody z řeky Berounky a zařízení 
na její čištění i potrubí, které vodu 
povede, Plzeň zaplatí 60,2 milio-
nu korun. Zhotovitelem stavební 
části je společnost STAVMONTA, 
technologické části firma ENVI-
-PUR. Za město má projekt na 
starosti Správa veřejného statku 
města Plzně. 

„Projekt doplnění vody do 
Velkého boleveckého rybníka je 
v rámci České republiky jedineč-
ný. Bude se u nás totiž čerpat pře-
čištěná voda do rekreačního ryb-
níka, aby se udržela hladina pro 
koupání. Jsem rád, že je hotovo 
přibližně šest set metrů potrubí, 
kterým voda poteče od Berounky 
přes úpravnu vody v areálu čistírny 
až k hrázi, a může začít čerpání. 
Doplňovat vodu bude možné až 
deset měsíců v roce v objemu 
až 20 l/s při zachování průtoku 
4,46 m3/s v Berounce,“ uvedl bý-
valý primátor města Plzně Pavel 
Šindelář před tím, než dal pokyn 
k napouštění. 

„Letošní tropické dny doslova 
vysávaly vodu z našich rybníků, 
ke snížení hladiny o 1 centimetr 
stačilo Boleváku jen několik dní. 
Pokud bychom mohli vodu dopou-
štět, doplnili bychom rybník o chy-
bějící centimetr vody přibližně za 
tři dny provozu a stálo by nás to 
necelých 90 tisíc korun.

Podle odborníků ale bude voda 
z Berounky nejprve sanovat pod-

Začalo napouštění Velkého boleveckého 
rybníka vodou z Berounky

Tudy teče do Boleváku přečištěná voda z Berounky.

Velký bolevecký rybník.

zemní vody, a tak se hladina 
rybníka nejspíše začne zvedat až 
později. Markantnější by to mělo 
být v zimě, kdy jsou nižší teploty, 
a tedy i nižší odpar vody. Podle 
matematických modelů se z Bo-
leváku odpaří až 200 tisíc kubic-
kých metrů vody za rok. Než se 
hladina dostane na dlouhodobý 
normál, může to trvat i několik 
let. Úpravnu bude možné v případě 
potřeby odstavit a opět zapojit bez 
nutných nákladů na zakonzervo-
vání, řešení je tedy dlouhodobé 
a v podstatě trvalé,“ uvedl bývalý 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy a životního prostředí Michal 
Vozobule.

„Na pouhých 186,2 metrech 
čtverečních plochy úpravny je 
téměř 300 metrů potrubí, spolu 
s několika fázemi filtrace, kompre-
sory a čerpadly, což z tohoto zaří-
zení činí efektivní plnohodnotnou 
úpravnu vody,“ řekl při spouštění 
provozu úpravny jednatel společ-
nosti STAVMONTA Milan Leš-
ka. „Úprava vody přes keramické 
membrány je maximálně efektivní 
a úsporná. Při praní keramických 
membrán se spotřebuje až deset-
krát méně vody než při úpravě 
vody pískovou filtrací. V poslední 
fázi úpravy je voda desinfikována 
pomocí UV lamp, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí, protože pra-
cují bez chemikálií,“ uvedl hlavní 
technolog dodavatele technologie 
čištění vody Kryštof Hnojna z fir-
my ENVI-PUR.

Hladina Velkého boleveckého 
rybníka je v posledních letech pod 
dlouhodobým normálem. Napo-

sledy byla hladina na normálu na 
konci května roku 2017. Záznamy 
o výši hladiny ukazují, že od té 
doby s různými výkyvy neustále 
klesá. Na své dlouhodobé mini-
mum se dostala v srpnu letošního 
roku, kdy klesla 1,33 metru pod 
dlouhodobý normál. Pokles měs-
to sleduje od mimořádně suchého 
roku 2017, kdy došlo ke snížení asi 
o 33 centimetrů, v roce 2019 byl 
již 104 centimetrů a dále pokra-
čoval. Pokles hladiny při letošním 
srpnovém minimu představoval 
úbytek vody ve výši asi 515 243 
kubických metrů. Spolu s pod-
zemní vodou chybí podle odhadů 
v rybníce již asi 700 000 kubic-
kých metrů vody.Podle odborníků 
je evidentní, že nádrž má spoji-
tost s hladinou podzemní vody. Ta 
v minulých letech klesla na velmi 
nízkou úroveň a v roce 2020 již 
nebyla saturována. Proto se město 
rozhodlo situaci řešit. Stávajícím 
zdrojem vody pro největší rybník 

Bolevecké rybniční soustavy je 
kromě srážek také Bolevecký po-
tok, který ale do rybníka aktuálně 
nepřivádí téměř žádnou vodu. 

O způsobu, jak doplnit vodu 
do Velkého boleveckého rybníka, 
rozhodli zastupitelé města ze tří 
nabízených variant: čerpání vody 
z vrtů, z čistírny odpadních vod 
nebo dočerpávání upravené vody 
z Berounky. Zvolené řešení bylo 
ekonomicky výhodnější a umož-
ňovalo dodávat do Velkého bole-
veckého rybníka vodu v dostateč-
ném množství a kvalitě.

Pro ekosystém rybníka je zá-
sadní, aby se čistá voda zde ne-
znečistila sloučeninami fosforu, 
bakteriologicky, organickými mi-
krokontaminanty, jako jsou zbyt-
ky léčiv, hormonální látky atd., 
a aby se do rybníků nezavlekl račí 
mor prostřednictvím spór. Na tyto 
faktory byla navržena také úprav-
na vody umístěná v areálu ČOV 
Plzeň.                                 (red)
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Letošního 5. října uplynulo 
120 let od slavnostního otevření 
17. základní školy v Malické uli-
ci. Ta byla tehdy otevřena jako 
sídlo II. obecné školy chlapecké 
a II. obecné školy dívčí v sever-
ním obvodě. Výročí 120 let fun-
gování školy věnoval pedagogic-
ký sbor vzpomínce na bývalého 
ředitele školy Bohdana France, 
který zemřel v roce 2021 na 
onemocnění covid-19. Škola na 
budově v Malické ulici odhalila 
pamětní desku, která připomíná, 
že byl ředitelem školy v letech 
2002 až 2021.

„V roce 1905 se slavnostního 
otevření školy v Malické ulici zú-
častnil i purkmistr Plzně Václav 
Peták s celou městskou radou, ře-
ditelé českých a německých střed-
ních škol a mnoho dalších hostů. 
Letošní 120. výročí fungování vaší 
školy je především vzpomínkou na 
pana ředitele Bohdana France,“ 
uvedl bývalý primátor města Plzně 
Pavel Šindelář, který se zúčastnil 
slavnostní připomínky 120 let zá-
kladní školy.

„Název 17. základní školy byl 
použit prvně v roce 1953, kdy se 
objevil s dosud platnou řadovou 
číslovkou v názvu jako 17. osmi-
letá střední škola v Plzni, ze které 
se v roce 1965 stala škola základní. 
Poslední výraznou změnou bylo 
v roce 2001 spojení s 1. mateřskou 
školou Zručská cesta a 15. mateř-
skou školou Křížkova. Kapacita 
základní školy je 430 žáků. Od 
115. výročí školy prošla budova 
významnou modernizací. Část 
půdních prostor byla v roce 2018 
renovována a vybudovaly se v ní 

Odhalili pamětní desku bývalému 
řediteli. Bylo nám ctí, zaznělo

Pamětní deska o rozměrech 75 x 50 centimetrů je vyrobena z tvrzeného 
plastu s barveným zlatým povrchem. Foto: Adriana JarošováBohdan Franz. Foto: Archiv

Součástí oslav 120 let od založení školy bylo i hudební vystoupení žáků. 
Foto: Adriana Jarošová

tři odborné učebny. Modernizací 
prošla v roce 2021 i školní jídel-
na,“ připomněla ředitelka školy 
Zuzana Houdková.

Oslavy 120 let fungování školy 
nabídly prohlídky školní budovy, 
zájemci se mohli seznámit s peda-
gogickým sborem i nepedagogic-
kými pracovníky. Učitelé připravili 
také pohoštění v prvorepublikové 
kavárně. Hlavním tématem oslav 
byla však vzpomínka na osobnost 
„Sedmnáctky“ – dlouholetého ře-
ditele Bohdana France.

Za pedagogický sbor promlu-
vila před samotným odhalením 
pamětní desky zástupkyně ředi-
telky Lenka Korpová: „Bohdan 
Franc byl vždy připraven nezišt-
ně komukoli pomoci, poradit, též 
jemně pokárat. S nadhledem a vti-
pem sobě vlastním vždy budoval, 
podporoval a nesl vztahy, které 
vznikaly v jeho osobním životě, 

ale především při práci v této ško-
le. Bohdan Franc nežil jen sám 
o sobě, žil také pro nás, usiloval 
o naše dobro, s námi se radoval 
i trpěl. A právě v takových zápa-
sech jsme mnozí z nás poznávali 
jeho dary a charakter, hodnoty 
a základy, na kterých postavil 
svůj život a zasvětil je do služby 
svým blízkým. Byl milovníkem 
psů, detektivek Agathy Christie, 
Jeseníků, dobrého jídla a piva, jak 
dokládala i jím budovaná sbírka 
pivních podtácků, kterou jsme 
i my rádi doplňovali a rozšiřo-
vali. Byť ředitel školy, s velkou 
autoritou a úctou, zůstával pro 
nás v pravém slova smyslu ka-
marádem naší pohody, jenž svým 
úsměvem často prozařoval šeď ka-
ždého dne. Myslím, že za mno-
hé z nás mohu závěrem vyznat: 
Bohdane Franci, bylo nám ctí.“                                

(red)

(red)Famózní cukrářka Mirka van 
Gils, kterou mnozí znají z pořadu 
Peče celá země, jejž vysílala Česká 
televize, zavítala 10. října do Me-
zigeneračního a dobrovolnického 
centra TOTEM v Plzni-Bolevci. 
Besedu s ní navštívila téměř stov-
ka lidí. 

„Jsme velmi rádi, že k nám 
dokážeme přilákat různé hosty, 
kteří mohou být svým životem 
inspirací nejen pro seniory. Bylo 
nám velkou ctí představit příběh 
aktivní seniorky, která ovládla so-
ciální sítě,“ uvedla ředitelka cen-
tra TOTEM Vlasta Faiferlíková.

Před samotnou besedou se 
Mirka van Gils Slavíková sešla 
na kus řeči a samozřejmě i na po-
vinnou ochutnávku moučníku se 
seniorskými dobrovolnicemi. Ty 
pravidelně týden co týden pečou 
v bolevecké pobočce TOTEMu-
domácí moučníky, na kterých si 
pak pochutnávají mnozí klienti. 

V 17 hodin pak začala beseda, 
kterou vedl moderátor Stanislav 
Jurík. Slavíková pohovořila ne-
jen o svých cukrářských cestách, 
kremrolích a věnečcích, ale i o své 
nové kuchařské knize, kterou pak 
zájemcům podepsala. Během bese-
dy navíc prozradila, že je rodačkou 
z Plzně-Bolevce a svých kořenů si 
velmi váží.                                (red)

Cukrářka Mirka van 
Gils přijela do Plzně

Besedu s Mirkou van Gils Slaví-
kovou moderoval úžasný Standa 
Jurík. Foto:archiv MDC TOTEM 

Naditá peněženka 
se vrátila majiteli

Poctiví lidé jsou stále mezi 
námi. Přesvědčili se o tom pl-
zeňští strážníci, na které se 
v úterý 18. října odpoledne ob-
rátil 75letý senior s tím, že na 
Lochotíně u zastávky MHD na-
šel v trávníku peněženku. V ní 
bylo více než 28 tisíc korun. 
Strážníci zjistili, že peněženka 
patří 47letému muži, který si 
ji s velkou radostí vyzvedl na 
služebně městské policie. Pocti-
vému nálezci patří velké podě-
kování.                          (red)
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Nejen já. O slonech sní už celá Plzeň, říká J

Jiří Trávníček stojí v čele plzeňské zoo už 26 let. Foto: Kateřina Misíková

Na lovu hadů v mexické Sonoře. 
Foto: Archiv J. Trávníčka

V čele Zoologické a botanic-
ké zahrady města Plzně stojí už 
26 let, a je tak nejdéle slouží-
cím ředitelem ze všech českých 
a slovenských zoo. „Jsem něco 
jako dinosaurus křížený s tri-
lobitem a hnědým uhlím,“ říká 
Jiří Trávníček s humorem sobě 
vlastním. Plzeňská zoo je dnes 
nejnavštěvovanějším turistickým 
cílem v Plzeňském kraji a když 
půjde vše podle plánu, splní se 
i sen o tom mít v západočeské 
metropoli slony. 

Expozice Sloni na Mži, která 
by měla být umístěna na 14 hek-
tarech luk naproti současnému 
areálu zoo, se připravuje už té-
měř dvě desítky let. Město Plzeň 
loni uvolnilo peníze na zpracová-
ní projektu. V jaké je dnes fázi?

Loni jsme zadali projekt 
a v příštím roce bychom měli 
odevzdat kompletní projektovou 
dokumentaci včetně stavebního 
povolení a definitivního rozpočtu. 
Náklady bohužel rostou, před lety 
jsme začínali zhruba na 250 milio-
nech korun, dnes už jsme se dostali 
přes miliardu, takže pro náš záměr 
bude nutné sehnat dotace. Město 
by totiž tak velkou investici hradi-
lo ze svého rozpočtu velmi složitě. 
Předpokládám, že zhruba dvě tře-
tiny nákladů bude možné pokrýt 
z různých dotačních zdrojů, ať už 
tuzemských nebo evropských. 

Až bude mít vše zelenou, začne 
se s budováním samotného slo-
nince, přičemž práce by měly být 
rozděleny do tří etap, a to právě 

kvůli financování celého projektu. 
V té první by to byli vlastní slo-
ni, oplocení, inženýrské sítě, vstup 
a restaurace, ve druhé fázi by měla 
vzniknout tříhektarová botanická 
expozice a ve třetí zbytek. V celém 
areálu budou kromě slonů k vidění 
ještě další druhy zvířat.

Sloni jsou vaším velkým snem, 
že?

Ano. Ale nejen mým, dneska 
už je to sen všech Plzeňáků. Už 
máme dokonce i ulici Ke Slonům. 
Z jejího vzniku jsem měl velkou 
radost a od té doby se těším ještě 
víc, jako malý kluk. 

Už bylo zmíněno, že plzeňská 
zoo je nejnavštěvovanějším turi-
stickým cílem v Plzeňském kraji. 
Jak jste toho dosáhli?

Zoo je zkrátka hezká a úspěš-
ná. Snažíme se a naplno pracuje-
me. A hlavně zvířátka má každý 
rád. Výhodou zoo je, že přitahuje 
všechny generace. Třeba divadlo 
či filharmonie má svou určitou kli-
entelu, ale my zasahujeme široké 
spektrum návštěvníků, od batolat 
až po důchodce. 

Jak si plzeňská zoo stojí v kon-
kurenci ostatních tuzemských 
zoo? Určitě je znáte. 

Znám je velice dobře. A nejen 
je. S celým týmem cestujeme po 
Česku, Evropě a po celém světě 
a všude navštěvujeme zoologic-
ké a botanické zahrady. Ředitelé, 
zoologové a botanici jsou spolu 
v kontaktu a mohu říct, že je to 
skvělá komunita. Vzájemně se in-
formujeme o tom, co se povedlo, 

inspirujeme se, a vytváří se tak ja-
kási přirozená konkurence. Ono je 
to vlastně logické, funguje to tak 
třeba i v jiných institucích. Jsme 
zároveň členy několika společen-
ství – Evropského společenství 
zoologických zahrad a akvárií, 
to je tzv. EAZA, a v neposlední 
řadě jsme v Unii českých a slo-
venských zoologických zahrad, 
scházíme se na poradách a setká-
ních, řešíme aktuální problémy, 
vyměňujeme zvířata, funguje to 
výborně.

Když bych měl plzeňskou zoo 
porovnat s ostatními, tak hlavním 
ukazatelem je pro mě návštěvnost. 
Ta se u nás dlouhodobě pohybuje 
kolem půl milionu lidí ročně, jen 
v předchozích dvou letech byla 
čísla ovlivněná omezením kvůli 
pandemii koronaviru, ale i s tou 
jsme se vyrovnali celkem dobře. 
V Česku máme 28 zoologických 
zahrad s licencí a na Slovensku 
pět. Pražská má návštěvnost ko-
lem 1,4 milionu lidí ročně, Zlín 
kolem 600 tisíc, přes půl milionu 
návštěvníků pak hlásí Dvůr Krá-
lové, Ostrava i naše plzeňská zoo. 
Jsme zkrátka v té lepší čtvrtině, 
z čehož mám velkou radost. Když 
se mě někdo ptá, jak to děláme, 
říkám, že recept je jednoduchý: 
Když je zoo pěkná, lidé do ní 
zkrátka chodí.

Kdybyste měl do naší zoo po-
zvat někoho, kdo není z Plzně, na 
co byste ho nalákal? Co je podle 
vás top téhle zahrady?

Zahrada je tvořena geografic-
ky. Jednoduše řečeno, v Plzni 
jsou dvě zahrady v jednom: zoo-
logická a botanická, v čemž jsme 
skutečně jedineční. Něco trochu 
podobného má Ostrava, kde udě-
lali v zoo botanický park, není to 
vyloženě botanická zahrada, ale 
je to moc pěkné. Naše zahrada je 
nejkrásnější na jaře a v létě, kdy 
všechno kvete, to je kouzelné. 
Líbí se mi, že jsme zde dokázali 
skloubit zoologii s botanikou, že 
ty oblasti ukazujeme jako celek, 
lidé vidí skutečnou tvář biotopů 
i s rostlinami, které do nich patří. 

Zahrada je rozdělena podle 
světadílů, návštěvníci se ocitnou 
v Austrálii, Evropě, Jižní i Severní 
Americe a v Africe. Ukazujeme, 
jak to v daných oblastech skutečně 
vypadá, člověk u nás poznává tvář 
přírody z celého světa, a pokud 
možno komplexně. Nesmí v tom 
být chaos, takže například u mada-
gaskarských želv určitě neuvidíte 
jihoamerické rostliny. 

Rovněž pracujeme na dlouhodo-
bém projektu Stopy člověka v pří-
rodě, za kterým stojí skvělý tým 
nadšenců. Tento projekt předsta-
vuje spoustu zajímavých původ-
ních etnik z doby, kdy byli lidé 
ještě součást přírody. Poslední ta-
kovou expozicí je venkovní výběh 
v přírodě vyhynulých lvů berber-
ských. Návštěvník se dozví mno-
hé o marocké kultuře, prohlédne 
si rostliny z hor a nížin Maroka, 
tu oblast může uchopit jako celek. 
To je také jeden z důvodů, proč 
k nám návštěvníci jezdí. 

V zoo jste už dlouhou řadu let, 
jak jste se k této práci vlastně 
dostal?

Odmalička tíhnu k přírodě a od 
mých čtyř let doma něco chovám. 
Všechno to začalo různými křečky 
a křečíky, v deseti letech už jsem 
měl terária a akvária, papoušky. 
Vždy mě v tom podporovali ro-
diče, tatínek byl obvodní lékař 
pro Košutku a Lochotín a moje 
maminka učila na základní škole 
v Bolevci, oba měli velice vřelý 
vztah k přírodě. Osudové pro mě 
však bylo setkání s Miroslavem 
Vaňouskem, jehož rodinu můj 
otec léčil. Pan Vaňousek byl totiž 
zakladatelem botanické zahrady 
v Plzni, byl to botanik a terarista, 
byl jeden z prvních, kdo na Pl-
zeňsku s teraristikou v 50. letech 
začal. Choval všechno možné od 
kun, krokodýlů, tarbíků, pískomilů 
po hady apod. 

Jeho portrét zdobí vaši kan-
celář…

Protože právě díky němu se 
zrodil můj vztah k přírodě, trou-
fám si říct, že se stal mým druhým 
otcem. Trávil jsem s ním hodně 
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á Jiří Trávníček
Ing. Jiří Trávníček
• narodil se v roce 1956 v Plz-

ni, žije v Bolevci
• vystudoval zootechniku na 

VŠZ v Praze
• v čele Zoologické a botanic-

ké zahrady města Plzně je od 
roku 1996

• je vášnivý terarista a chova-
tel plazů, doma chová kro-
kodýly

• je ženatý, má tři syny a tři 
vnoučata

času, jezdili jsme na poznávací 
cesty. V 15 letech už jsem měl 
doma svého prvního krokodýla 
a varana. Měl jsem k dispozici 
dvě místnosti, v jedné byl po-
kojíček a ve druhé jsem choval 
zvířata. Když se odstěhovala moje 
sestra, začal jsem využívat také 
její pokoj, který se záhy zaplnil 
terárii a spoustou dalších zvířat. 
Takže svůj volný čas jsem dělil 
mezi kajak a chovatelství. Bylo 
to hodně pestré. 

Do plzeňské zoo jsem pak cho-
dil od svých 15 let na brigády, tedy 
od prváku na gymplu. Chodil jsem 
právě k panu Vaňouskovi do bo-
tanické zahrady, kde mě to moc 
bavilo. 

Na zemědělské univerzitě jsem 
promoval v roce 1983 a pan Va-
ňousek odcházel do důchodu. Já 
jsem po něm nastoupil do bota-
nické zahrady a 13 let jsem tam 
dělal vedoucího. V roce 1996 mě 
kolegové přemluvili, ať jdu do 
konkurzu na ředitele zoo. Hodně 
jsem nad tím přemýšlel, protože 
tuto funkci jsem dělat nechtěl – 
řídit lidi a řešit problémy s penězi. 
Ale pak jsem si řekl, že do toho 
půjdu, protože jenom za tu dobu, 
co jsem v zoo působil, se vystří-
dalo pět ředitelů. Vyšlo to a letos 
je to už 26 let, celý život tak mám 
jednoho zaměstnavatele. 

Ve které části zoo se cítíte 
nejlépe?

O tom jsem ještě nikdy nepře-
mýšlel, mám totiž rád celou zoo 
i louky naproti ní. Ale samozřej-
mě mám své favority. Mám rád 
všechna zvířata i rostliny a z nich 
nejvíce sukulenty a dřeviny, ale 
asi nejlépe se cítím mezi hady, 
ještěrkami a krokodýly, protože 
jsem celoživotní milovník plazů. 

Plazy chováte i doma… 
Ano, ale už ne v takové míře 

jako dříve. Dnes jsem si nechal 
jenom tropický skleník s kroko-
dýly, jinak jsem všechno ostatní 
již předal svému synovi. Mám tři 
syny a nejmladší Ondřej se potatil. 
Chodil na Zemědělskou univerzitu 
v Praze a do zoo také chodíval na 
brigády. V současné době u nás 
již pracuje a stejně jako já je nad-
šeným teraristou. 

Plzeňská zoo má na svém kon-
tě více než dvacítku vydaných 
knih, v září vyšla poslední, která 
je určená malým dětem. Podpo-
rujete tuto publikační činnost?

Jsem pyšný, že tady mám tak 
schopné lidi, protože co se týče 
publikační činnosti, ta se nám 

opravdu velmi daří. Vydáváme 
nejenom odbornou literaturu, ale 
třeba již zmíněné pohádky, máme 
také ochranářsky, historicky či 
fotograficky zaměřené knihy. Já 
knihy miluji a svět bez nich si 
nedokážu představit. Můžete mít 
mobily nebo čtečky, ale kniha je 
prostě něco trvalého. Většina knih, 
které vydáváme, je financována 
z peněz krajských, městských nebo 
z obvodů. 

Kromě toho vydáváme také ča-
sopis IRIS, máme výroční zprá-
vy a řada mých kolegů publikuje 
v odborných časopisech, a nejen 
v nich.

Vraťme se o něco zpátky. Jak 
chod zoo ovlivnila opatření spo-
jená s koronavirem?

Projevilo se to hlavně na ná-
vštěvnosti, a logicky tedy i na 
penězích. V loňském a předloň-
ském roce jsme přišli o zhruba 
pětinu až čtvrtinu návštěvníků. 
Město nám tento výpadek sano-
valo, takže jsme přežili bez ztráty 
kytičky. Raduji se, když sleduji 
letošní návštěvnost, protože ta je 
o zhruba šestinu větší než v letech 
bez koronaviru. Takže trend je ros-
toucí, ještě uvidíme, co se bude dít 
do konce roku. 

Jak jste se vyrovnávali s nou-
zovým stavem? Řešili jste ka-
rantény?

Samozřejmě, že i u nás kole-
gové marodili. Ale my jsme celý 
provoz zoologické rozdělili na dvě 
party, které na sobě nebyly závislé 
a co nejméně se potkávaly. Tak to 
fungovalo skoro 2,5 roku. V zoo 
nemůžete dělat kompromisy, tady 
chodíte do práce denně včetně ví-
kendů. Třeba o půlnoci vám začne 
rodit zvíře, takže tam musíte být 
a pomoci. Karantén jsme měli 
úplné minimum. Bylo to tvrdé, ale 
poprali jsme se s tím. Už je to za 
námi a doufám, že už se to nebu-
de opakovat. Byl to výjimečný stav 
pro všechny. 

Co byste popřál zoo do budou-
cích let?

Přál bych si, aby se zoo dál rozví-
jela a fungovala aspoň stejně, ne-li 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
• zoo byla založena v roce 1926 spolkem IRIS v Doudlevcích
• v 60. letech minulého století se zoologická zahrada přesunula 

do svého nynějšího areálu na Lochotíně
• část přístupná návštěvníkům má rozlohu 21 hektarů
• v zahradě je 1100 druhů zvířat ve více než sedmi tisících kusech 

a na 14 tisíc druhů, poddruhů a kultivarů rostlin z celého světa
• zoo ročně navštíví přes půl milionu lidí

Krokodýli a hadi jsou celoživotní vášní Jiřího Trávníčka. Tento snímek je z Venezuely, kterou Jiří Trávníček 
navštívil v roce 2006 a vydal se k řekám Rio Caura a Rio Nichare. Foto: Archiv J. Trávníčka

lépe. Také bych chtěl, aby město 
Plzeň bylo stále tak bohaté, jako je 
doteď, a aby spolupráce mezi politi-
ky, úředníky a zoologickou zahra-
dou byla pořád skvělá. Pak nebudu 
mít starost o její budoucnost.

Miroslava Vejvodová
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V Bolevci, za konečnou tram-
vaje č. 1, byla v sobotu 3. září 
slavnostně otevřena nová 
pumptracková dráha, první 
svého druhu v krajské metro-
poli. Kolem šesti stovek lidí si 
užilo odpolední show na kolech 
a skateboardech, zájemci se 
mohli svézt s instruktorem ane-
bo využít servis kol zdarma. 

Bolevecký pumptrack začal 
první plzeňský obvod budovat 
v polovině letošního března, v čer-
venci pak byla asfaltová dráha 
zkolaudována. Tvoří ji dva vzá-
jemně propojené okruhy s vlnka-
mi a klopenkami. Velký okruh je 
dlouhý 188 metrů, má 9 klopených 
zatáček, 30 vln a 2 skoky, menší 
okruh, který je určený hlavně těm 
mladším, má 47 metrů, 3 klopené 
zatáčky a 8 vln. V nejužším místě 
má pás 1,5 metru, v nejširším 2,5 
metru. Dráha je v nejvyšším bodě 
1,2 metru nad terénem. Součástí 
boleveckého pumptracku je také 
tzv. skill centrum, které tvoří pře-
kážková dráha pro cyklisty. 

Pumptrack lze projíždět na kole, 
koloběžce, skateboardu, ale třeba 
i na kolečkových bruslích. Během 
slavnostního otevření dráhu otes-
tovaly desítky jezdců, z nichž zde 
většina nebyla poprvé; sportoviště 
se totiž už od svého zprovoznění 
těší velkému zájmu veřejnosti. 
„Mám radost, že se nám myšlenku 
na vybudování téhle dráhy podaři-
lo dotáhnout do konce. Pokaždé, 
když se tu zastavím, je tady spous-
ta lidí a hlavně dětí, těší mě, že 
je pumptrack takhle využívaný,“ 
uvedla bývalá starostka prvního 
plzeňského obvodu Helena Ře-
žábová.

„Jsem rád, že v Plzni vzniklo 
takové místo a vždy budu pod-
porovat vznik dalších podobných 
sportovišť, kde může mládež smy-
sluplně trávit volný čas,“ řekl zná-
mý plzeňský skateboardista Lukáš 
Puchta, který v Bolevci předvedl 
se svým týmem show na skate-
boardech. Kola zde prohnalo hned 
několik týmů v čele s bikerem 
Michalem Hubálkem ze skupiny 
Jedem Lesem, který se spolu se 
svými kolegy věnoval také servisu 
kol, zájemcům ukazoval, jak drá-
hu správně projet, a pro cyklisty 
připravil také několik soutěží. Na 
pumptracku pak celé odpoledne 
hrál skvělý deejay LPD.

První plzeňský pumptrack vzni-

Show bikerů a skateboardistů přilákala 
na pumptrack do Bolevce stovky lidí

kl na nevyužívané louce mezi ko-
nečnou tramvaje a Třemošenským 
rybníkem. Území má velký poten-
ciál a v plánu je ještě jeho další 
rozvoj pro sportovní využití. 

O výstavbě pumptrackové dráhy 
v Bolevci se začalo nahlas hovo-
řit v roce 2019. S nápadem teh-
dy přišli dva sportovně založení 
zastupitelé Jan Řehula a Václav 
Černý. Spolu s vedením se pak 
jeli podívat na velký asfaltový 
pumptrack do Břas a když návrh 
schválilo zastupitelstvo, myšlenka 
začínala získávat reálnější obrysy. 

A v čem vlastně spočívá kouzlo 
pumptracku? Dráhu lze projíždět 
i bez šlapání či odrážení. Jezdec 
nabírá a udržuje rychlost takzva-
ným pumpováním na vlnkách 
a klopených zatáčkách. I díky 
tomu získává nové dovednosti na 
nerovném povrchu, učí se pozor-
nější a přesnější jízdě. V Plzeň-
ském kraji je několik pumptracko-
vých drah, např. v již zmíněných 
Břasích, dále třeba v Přešticích, 
Chlumčanech, Sušici nebo Železné 
Rudě. Na každé takové dráze by 
měla být samozřejmostí ochranná 
přilba. 

Stavba pumptracku si vyžádala 
investici 3,1 milionu korun, a to 
včetně prací, které byly prove-
deny nad rámec projektu. Peníze 
šly z rozpočtu prvního městského 
obvodu.                            (red)

Z některých kousků se přítomným tajil dech.

Show bikerů.

Dráhu je možné i projíždět bez šlapání či odrážení. Jezdec nabírá a udržuje 
rychlost takzvaným pumpováním na vlnkách a klopených zatáčkách.
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Pumptrak byl během slavnostního otevření v obležení mládeže.

Během slavnostního otevření bylo opravdu na co koukat.

Návštěvníci mohli využít servis kol zdarma. 

Pumptrackovou dráhu si oblíbili i skateboardisté. Foto: Pavel Trampota

Bikeři předvedli senzační show. Foto: Pavel Trampota Na pumptracku celé odpoledne hrál skvělý plzeňský deejay LPD.
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Více než tři tisíce lidí si v sobo-
tu 10. září i přes nepříliš příznivé 
počasí našly cestu na Bolevecké 
vinobraní, které na Bolevecké 
návsi uspořádal první plzeňský 
obvod. Tradiční akce se letos 
konala již posedmé. 

V Bolevci bylo živo už od rána, 
akce byla oficiálně zahájena v de-
set hodin a náves se pomalu začala 
plnit lidmi, kteří zde korzovali se 
skleničkou v ruce, aby ochutnali, 
co do Plzně přivezli vinaři z růz-
ných koutů republiky. Dohromady 
zde bylo dvanáct prodejních stánků 
a návštěvníci u nich mohli ochutnat 
suchá i sladká vína, sekt, ale třeba 
i burčák, o který byl velký zájem. 

V Bolevci zahrála Cimbálová 
muzika Alexandra Vrábela a plzeň-
ská kapela vanSwing, představil se 
tam také lidový Soubor písní a tan-
ců Jiskra, který je častým hostem 

Bolevecké vinobraní se konalo již posedmé

na akcích v prvním obvodu, a pří-
tomným v závěru akce zazpívali 
členové sboru Jéčko. Návštěvníci 
si poslechli také povídání o víně, 
jeho druzích a třeba také o tom, 
k jakému jídlu se které víno hodí. 
Kromě stánků s vínem nechyběly 
v Bolevci ani stánky s různými 
dobrotami, rukodělnými výrobky 
nebo dřevěnými hračkami. 

Na děti pak čekaly tvořivé dílny, 
malování na keramiku nebo házení 
míčkem na cíl. Každý si také mohl 
vylisovat víno a vypít čerstvou 
šťávu z hroznů. Mnozí si též našli 
cestu na selský statek U Matoušů, 
kam měli členové Klubu Jednička 
vstupné zdarma, a to včetně ko-
mentovaných prohlídek. Toho na-
konec využila více než padesátka 
členů klubu.                      (red)

Vinobraní má v Bolevci svou tradici.

Soubor písní a tanců Jiskra. 

„Podívej se, jakou máme dobrotu.“V Bolevci bylo dohromady dvanáct 
prodejních stánků. Přijeli vinaři 
z Čech i Moravy. 

... a na děti čekaly tvořivé dílny.Na dospělé čekal pohárek dobrého vínka...
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Bard plzeňských zpívaných 
Jiří Dědek Mucha, vítězové Dět-
ské Porty – kapela Grácie a začí-
nající hudební skupina Jarmila 
hrající předválečný swing a folk. 
Ti všichni vystoupili v úterní 
podvečer 13. září v parku U Ba-
zénu na Lochotíně na hudební 
akci nazvané Lidé lidem. 

Odstartoval ji kytarista a zpě-
vák Jiří Dědek Mucha, jehož znají 
hlavně ti, kteří v Plzni navštěvují 
zpívané. Mucha hraje na kytaru 
od šedesátého osmého a v parku 
U Bazénu prezentoval svou vlastní 
tvorbu, přičemž některé jeho pís-
ničky mohli návštěvníci dokonce 
znát z rádia. „Kytara provází celý 
můj život, přijďte se někdy podívat 
na moji zpívanou,“ pozval přítom-
né a ti ho na oplátku vyzvali, aby 
přidal ještě jednu písničku.

Jiřího Dědka Muchu po půl ho-

Na koncertu Lidé lidem zahráli Dědek 
Mucha, skupina Grácie a duo Jarmila

Grácie. Zleva Marianka (kytary, zpěv), Zuzka (zpěv, saxofon) a Johanka 
(mandolína, mandobanjo). Společně hrají něco přes dva roky.

Jiří Dědek Mucha akci zahájil. 

Duo Jarmila tvoří kytarista Pavel Jung a zpěvačka Petra Horáková.

dině vystřídali další účinkující, a to 
skupina Grácie. Čtrnáctiletá Ma-
rianka (kytary, zpěv), stejně stará 
Zuzka (zpěv, saxofon) a šestnác-
tiletá Johanka (mandolína, man-
dobanjo) společně hrají něco přes 
dva roky. Děvčata lidem zahrála 
několik písní od Jaroslava Ježka, 
Zuzany Navarové, Ivana Mládka 
a dalších nejen českých autorů. 
Vystoupení těchto tří Grácií mělo 
velký úspěch, a tak i ony musely 
zahrát přídavek. Nutno podotk-
nout, že skupina má na kontě již 
několik ocenění, jmenujme např. 
první místo na loňském republi-
kovém finále Dětské Porty a letos 
první místo v soutěži FolkyTonk. 
České písně ze 30. a 40. let pak 

zahrálo duo Jarmila, za kterým se 
skrývá kytarista Pavel Jung a zpě-
vačka Petra Horáková. „Jsme za-
čínající skupina a tohle je vlast-

ně naše první větší vystoupení,“ 
řekla na pódiu Horáková. Jejich 
koncert celou akci zakončil a sa-
mozřejmě ani oni nemohli odejít 
bez přídavku.

Akce Lidé lidem vznikla s my-
šlenkou, aby si lidé zahráli před 

svými sousedy a kamarády s tím, 
že první plzeňský obvod jim zajistí 
profesionálního zvukaře a občers-
tvení. S ukázkami své tvorby se 
muzikanti mohli přihlašovat během 
léta, přičemž vedení obvodu poté 
vybralo samotné účinkující.    (red)
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Krásný koníček si našel tři-
aosmdesátiletý Jiří Kovářík 
z Lochotína, který se pravidel-
ně účastní zájezdů s Klubem 
Jednička. Ty pro své členy ka-
ždoročně pořádá první plzeň-
ský obvod. Zájezdy, které Jiří 
Kovářík navštíví, dokumentuje 
v jedinečné kronice, která čítá 
už desítky stran.

Pamětní kniha obsahuje nejen 
vlastnoručně pořízené snímky 
s popiskami, ale třeba i propagační 
materiály, mapky, letáky z hradů, 
zámků a muzeí a mnoho dalších 
zajímavostí. Jiří Kovářík začal 

Známý plzeňský muzikant 
a skladatel Milan Benedikt Kar-
píšek zahrál v pondělí 17. října se 
svými hudebními kolegy v Me-
zigeneračním a dobrovolnickém 
centru TOTEM. Vystoupil zde 
se svým Koktejlem operetních, 
muzikálových a filmových me-
lodií. Zpěvem ho doprovázela 
Stanislava Topinková Fořtová 
a za klávesy se postavila Táňa 
Vaněčková. Akci navštívila té-
měř stovka lidí. 

Hudební odpoledne uspořádal 
pro seniory z Klubu Jednička prv-
ní plzeňský obvod. Členové klubu 
měli vstup na akci zdarma. 

Přítomní si poslechli písně 
z muzikálů Jesus Christ Super-
star, Evita, Hello Dolly, Kabaret, 
My Fair Lady a dalších. Zazněly 

Jiří Kovářík tvoří kroniku zájezdů

kroniku tvořit v roce 2019, kdy 
se účastnil prvního zájezdu. 

Bylo to 9. května 2019. Výlet-
níci tehdy navštívili klášter pre-
monstrátů v Teplé, zámek Kyn-
žvart a prohlédli si také jízdárnu 
ve Světcích u Tachova. „Byl to 
krásný zájezd, viděli jsme toho 
hodně. Třeba na zámku v Kyn-
žvartu jsme obdivovali prostřený 
stůl, o kterém jsme se dozvěděli, 
že má hodnotu přes milion korun,“ 
vzpomíná Kovářík. 

Krásné zážitky si odvezl také 
ze zájezdu do Chyší na Žluticku. 
„Tamějším zámkem nás provedl 

sám majitel Vladimír Lažanský, 
který nám barvitě vyprávěl o his-
torii zámku, jenž je dnes nádherně 
zrekonstruovaný,“ popisuje Ko-
vářík a ukazuje snímek, na němž 
sedí s Vladimírem Lažanským 
u stolu. 

S nadšením pak vypráví o zá-
jezdu na zámek Kratochvíle na 
Prachaticku, který ho myšlenkami 
vrátil do doby, kdy v Plzni stu-
doval na umělecké průmyslovce. 
„Náš třídní učitel Jaroslav Votluč-
ka, úžasný sochař a malíř, o tomhle 
zámku vždycky tak krásně mluvil 
a říkal, ať se tam jedeme podívat. 
Já jsem se tam bohužel nikdy ne-
dostal, takže až teď po letech jsem 
ho viděl a musel jsem mu dát za-
pravdu, nádhera,“ říká Kovářík, 
když obrací listy kroniky. 

K práci na ní se nedostal úpl-
ně náhodou. Přivedlo jej k tomu 
jeho původní povolání, které se 
mu stalo i koníčkem. Jiří Kovářík 
totiž pracoval jako aranžér, a tak 
mu bylo blízké fotografování, tvo-
ření nápisů, popisek a zajímavých 
kompozic, které přilákaly oko po-
tenciálního zákazníka do nejedné 
výlohy. „Fotit jsem začal už v roce 
1958, tehdy jsem měl zrcadlovku 
Pentacon F a snímky jsem vy-
volával doma v temné komoře,“ 
vypráví Kovářík a dodává, že na 
zájezdech dnes fotí hlavně chytrým 
telefonem.

Na svém kontě má už řadu alb 
i kronik. Jde především o rodin-
ná alba, vzpomínkové knihy na 

různé zahraniční cesty, ale třeba 
i album věnované plzeňským osla-
vám osvobození nebo knihu ma-
pující třináctiletý život jeho kolie 
Almy. „A spoustu materiálů ještě 
mám. Třeba z cest do Paříže nebo 
Benátek a na další místa. Také se 
chystám vytvořit velké album vě-
nované své mamince, protože ta si 
to zaslouží,“ usmívá se. Práci na 
albech a kronikách věnuje mnoho 
času, ale jak sám říká, už dávno 
ho nemusí počítat. „Od roku 2000 
jsem v důchodu, takže na tenhle 
koníček mám času opravdu dost, 
navíc mě to vážně moc baví,“ 
usmívá se.                        (red)

Jiří Kovářík se svou kronikou zájezdů. Ta už je mimochodem plná, a tak 
začal dělat další.

Jiří Kovářík zavzpomínal během zá-
řijového zájezdu do severních Čech 
na svá školní léta a vtělil se rovnou 
do role učitele. Bylo to ve vesnické 
škole ve skanzenu Zubrnice. 
Foto: Archiv J. Kováříka

Sálem se nesly filmové i muzikálové melodie
třeba také Čerešně autorů Jara Fi-
lipa a Milana Lasici, které kdysi 
proslavila Hana Hegerová, známá 
Ta naše písnička česká od Karla 
Hašlera a mnoho dalších písní, 
s nimiž plzeňští muzikanti sklidili 
velký úspěch. 

Milana Benedikta Karpíška 
mohou nejen Plzeňané znát také 
ze skupiny E.F.S. (Experimentál-
ní folkové studio), která v roce 
1985 vyhrála v Plzni slavnou 
hudební soutěž Porta. Skupina 
se loni, po několika uměleckých 
pauzách, znovu vrátila na pódia 
a oslavila 40 let od svého vzniku. 
Karpíšek kromě toho skládá pís-
ničky pro děti; vydal třeba alba 
Písně zbrusu nové zvířátkové 
nebo Veselé skladbičky pro ši-
kovné flétničky.                 (red)                         

Milan Benedikt Karpíšek, Stanislava Topinková Fořtová a Táňa Vaněčková 
vystoupili v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM v Bolevci. 
Akci zde pořádal první městský obvod. 
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Bylo to o prsa, tedy přesněji 
dvakrát o tři góly. Házenkářky 
DHC Plzeň vypadly ve druhém 
předkole Evropské ligy se švý-
carským celkem LC Brühl. To-

Začátek nového školního roku, 
který se nese v duchu poznávání, 
si náležitě zpestřili v 60. mateř-
ské škole v Manětínské ulici. 

Například třída Berušek se pro-
měnila v cukrárnu plnou sladkos-
tí a ovoce. Děti provedly rodiče 
svou třídou, seznámily je se svými 
kamarády a ukázaly své oblíbené 
hračky. Všichni si také společně 
zatančili, zahráli hry a pochutnali 
na mnoha dobrotách. 

Velký úspěch. Žáci druhého 
stupně 34. základní školy v Ger-
ské ulici v Plzni vyhráli krajské 
finále v přespolním běhu. To se 
konalo 13. října v plzeňském 
Borském parku. 

Na úspěchu se podíleli tito žáci: 
Matyáš Jonák, Tomáš Kraus, Ja-
kub Černý, Jan Záhrubský, Tomáš 
Růžička a Jiří Nový. Každý okres 
reprezentovala jedna škola, takže 
se na startu sešli zástupci celkem 
sedmi škol. Na všechny čekala 
tříkilometrová trať. 

Nejúspěšnější nakonec byli Plze-
ňáci. „Obrovskou snahu projevili už 
při okresním kole. Bylo to opravdu 

Házenkářky v Evropské lize skončily 
za Švýcarkami. Dvakrát těsně prohrály

Pavlína Lásková (s míčem v ruce) dostala tým hned na začátku druhého 
zápasu do vedení. Bohužel to nestačilo. Na snímku vedle ní Linda Galuš-
ková a zcela vlevo pak hráčky švýcarského celku. Foto: Archiv DHC Plzeň

muto týmu se postavily druhý 
říjnový víkend na palubovce 
plzeňské Lokomotivy, kde se ve 
dvou dnech konaly dohromady 
dva zápasy. Pro sportovkyně 

z prvního plzeňského obvodu, 
které se letos probojovaly do fi-
nále MOL ligy, šlo o historicky 
první klubovou účast v evrop-
ském poháru. 

Úvodní zápas se konal v sobo-
tu. První půle sice nebyla úplně 
nejlepší, bodovou ztrátu však naše 
házenkářky začaly rychle dohánět, 
a na konci druhého poločasu se do-
konce dostaly do vedení. Hráčky 
LC Brühl však vývoj hry deset 
minut před koncem otočily a také 
daly poslední gól. Zápas skončil 
s výsledkem 27:30.

„Zápas nám bohužel utekl na za-
čátku, kdy jsme se prvních patnáct 
minut nevyrovnali se soupeřovou 
hrou, trvalo nám to dlouho a pak 
jsme dotahovali pětibrankový ná-
skok. Ve druhém poločase jsme se 
dostali i do vedení, škoda jen, že 
jsme ho nedokázali udržet,“ ko-
mentoval výsledek prvního mače 
trenér Richard Řezáč. 

V neděli měly Plzeňanky na-
opak skvělý start. O úvodní parádu 
se postarala Pavlína Lásková, která 
tým třemi rychlými góly poslala 
do vedení 3:0. Švýcarky však za-
bojovaly a nedělní zápas nakonec 
vyhrály 27:30, tedy znovu s roz-
dílem pouhých tří branek. 

„Ve druhém poločase to bylo 
spíš už jen o síle a morálních 
vlastnostech, kde Švýcarky uká-
zaly větší zkušenosti,“ řekl k tomu 
Řezáč. 

Boje v Evropské lize tak pro pl-
zeňské házenkářky skončily. „My 
ale rozhodně nevěšíme hlavu. Dvě 
prohry o tři branky nejsou ostu-
dou a získané zkušenosti se budou 
hodit hlavně v ligových utkáních. 
Velké díky patří všem divákům, 
kteří se během toho víkendu při-
šli do městské sportovní haly na 
Slovanech podívat a fandili nám,“ 
podotkl Řezáč. 

(red)

Berušky zvaly do cukrárny,
Veverky pekly brambory

Živo bylo i u Veverek, kde se 
konalo Bramborové odpoledne. 
Učitelky na školní zahradě při-
pravily stanoviště s bramborovými 
úkoly. „Jednotlivá stanoviště ob-
cházeli s dětmi jejich rodiče a děti 
si splněné úkoly zaznamenávaly 
do připravené kartičky. Všichni 
jsme si pak pochutnali na brambo-
rách pečených v ohni a atmosféru 
zpestřila kytara a lidové písničky,“ 
popsala učitelka Jitka Rottová.

Obě akce mají podle její ko-
legyně Hany Brujové stejnou 
myšlenku. „Tou je posílení 
vztahů mezi rodinou a školou. 
Noví žáčci se zároveň rychleji 
a snadněji zapojí do dění v naší 
školce. Všichni se těšíme na dal-
ší dobrodružství, která nám tento 
školní rok ještě nachystá,“ řekla 
k tomu Brujová. 

(red)
Jednou z disciplín na Bramborovém 
odpoledni bylo házení bramborou do 
koše. Foto: Archiv 60. MŠ

Čtyřiatřicítka bodovala v přespolním běhu
zasloužené vítězství a já z něj mám 
nesmírnou radost,“ uvedla tělocvi-
kářka Lucie Škodová.             (red)

Vítězové. Na snímku zleva Matyáš Jopnák, Jiří Nový, Tomáš Růžička, Tomáš 
Kraus (s diplomem v ruce), Jan Záhrubský a Jakub Černý. Foto: Archiv 34. ZŠ Běžec Jakub Černý. Foto: Archiv 34. ZŠ
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Sto devadesát dva běžců všech 
věkových kategorií se v neděli 
18. září postavilo na start Plzeň-
ského kardioběhu, tradičního 

Hned čtyři cenné kovy získali 
členové týmu Fénix Plzeň na svě-
tovém mistrovství OCR World 
Championships v extrémních 
překážkových závodech (OCR 
neboli Obstacle course racing, 
pozn.), které se poslední zářijo-
vý víkend konalo v americkém 
Vermontu. 

Páteční krátký závod měřil 
něco přes tři kilometry, měl šest-
náct překážek a závodníci v něm 
nastoupali hned 225 m. „Den 
předtím vydatně pršelo, takže se 
závod dostal obtížností na úplně 
jinou úroveň. Startovalo se ve 
čtyřech stupních a celá trať se 
běžela v podmáčeném terénu,“ 
popisuje závodnice Petra Štraub, 
která nakonec v kategorii 30–39 
let vybojovala čtvrté místo, při-
čemž to třetí jí uniklo o pouhých 
27 sekund. V kategorii 13–19 let 
se dále umístili Lucie Adámková 
(na třetím místě) a Honza Klas (na 
pátém místě).

Nejdelší a nejnáročnější závod 
byl připravený na sobotu. Trať 
měla necelých šestnáct kilometrů 
a závodníci na ní nastoupali přes 
1200 výškových metrů. Prudké 
výběhy do kopce střídalo ještě 
prudší klesání dolů a na rovince 

Plzeňský kardioběh se konal již popatnácté

V rámci Běžeckého poháru mládeže 
Plzeňského kraje stanulo na startu 
hned 117 dětí.

roudenského závodu, jehož trať 
vedla okolím plzeňské fakultní 
nemocnice a podél Mže. Závod 
se letos uskutečnil již popatnácté. 

Kardioběh se konal na Roudné již popatnácté.

Překážkový závod v americkém Vermontu 
vynesl plzeňskému týmu čtyři medaile

se závodníci ocitli až v cíli. Ani 
překážkami pořadatelé nešetřili, na 
trati jich bylo hned padesát. „Na 
startu jsme měli znovu všechny tři 
české zástupce, kteří trať zdolali 
ještě lépe, než by si sami přáli. 
Všichni totiž obsadili medailové 
pozice,“ přibližuje Petra Štraub. 
Ona sama získala ve své věkové 
kategorii 35–39 let bronz, Honza 
Klas si v mužské kategorii 18–24 
let doběhl pro stříbro a Lucka 
Adámková v ženské kategorii 18–
24 let dokonce vybojovala zlato.
Členové plzeňského týmu Fé-

nix, který má sídlo v prvním 
plzeňském obvodu, byli na uve-
deném mistrovství jedinými repre-
zentanty České republiky, která se 
díky tomu stala nejúspěšnější zemí 
s počtem nasbíraných medailí. 
„Přivezli jsme hned čtyři cenné 
kovy a zařadili jsme se mezi 35 
procent startujících, kteří závody 
dokončili bez jediné chyby,“ řekla 
Petra Štraub. Tým se přitom musel 
vyrovnat s významným časovým 
posunem a třiceti hodinami bez 
spánku. Všichni se však mohli 
opřít o pečlivou přípravu. „I pro-
to jsou pro nás medailové pozice 
tou největší odměnou,“ usmívá se 
Petra Štraub.                       (red)

Na snímku medailisté Petra Štraub, Lucie Adámková a Honza Klas. Díky 
nim se Česká republika stala nejúspěšnější zemí s počtem nasbíraných 
medailí. Foto: Archiv Fénix Plzeň

Na trať dlouhou 5,8 km se vy-
dalo 37 běžců. V tomto závodě 
zvítězil v čase 20:55 min Martin 
Šmíd ze Střelky Brno a nejrychlej-
ší ženou byla jeho manželka Pavla 
Šmídová z BK Elán Zruč, která 
cílovou pásku proťala v absolutním 
pořadí jako šestá. Závod na 9 km 
vyhrál Jan Šneberger z AC Falcon 
Rokycany v čase 33:18 min, který 
byl prakticky celou dobu v čele 
trati, mezi ženami zvítězila Jitka 
Patrasová (Tempo Makers) v čase 
42:38 min, na této trati startovalo 
celkem 38 běžců.

V dětských závodech na tratích 
300, 750, 1700 metrů si vítězství 
vybojovali Jan Kocek (TJ Baník 
Stříbro), Kateřina Šilhánková 
(AS Horšovský Týn), Radim Du-
ník, Rozálie Vokurková (oba TJ 
Sokol SG Plzeň-Petřín), Adam 
Soukup (AS Horšovský Týn), 
Leona Fišáková (TJ Baník Stří-
bro), Jakub Černý (TAP Plzeň), 
Veronika Břízová (AK Škoda 
Plzeň), Václav Bouberle (Mílaři 

Domažlice), Karolína Rutarová 
(TAP Plzeň), Jan Riegel (AC Do-
mažlice) a Anna Šmídová (TAP 
Plzeň).

Na Roudné panovala tradičně 
příjemná atmosféra podpořená 
koncertem kapely The Shower, 
rautem a skákacím hradem, který 
si užily děti.                       (red)
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