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První letošní malou princeznou na jedničce je Vendulka
Prvním letošním občánkem prv-

ního plzeňského obvodu je Ven-
dulka Rousová, která se narodila 
2. ledna 2016. Při narození vážila 
3,28 kg a měřila 50 cm. Společně 
s rodiči Hanou a Michalem ji přijal 
starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miro-
slav Brabec. Maminka od něj do-
stala jako poděkování a gratulaci 
kytičku a celá rodina finanční pří-

spěvek na pořízení výbavičky pro 
jejich první princeznu.

Tatínek na setkání Vendulku jen 
chválil, prý zatím hodně spí a v ro-
dině vládne pohoda. Často chodí 
s kočárkem na procházky po blíz-
kých lesích, obzvláště rádi mají 
výšlap kolem Šídlováku. „Náš 
obvod je největší v Plzni, jako 
jediný má přes 50 tisíc obyvatel. 

Mladé rodiny zde najdou veškeré 
služby i volnočasové aktivity, kte-
ré jim zpříjemní život. Doufám, že 
i Vendulka u nás bude spokojená,“ 
podotkl starosta Miroslav Brabec.

Vendulka Rousová se společně 
s rodiči zúčastní i tradičního vítá-
ní občánků, která úřad městského 
obvodu pravidelně pořádá.

(red)

Starosta přivítal prvního občánka roku 2016
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Plánované investiční akce obvodu v roce 2016

Jako každoročně v tomto ob-
dobí se plán investiční výstavby 
MO Plzeň 1 plní konkrétními sta-
vebními akcemi, jejichž přípravu 
jsme chystali v minulém roce. 
Plán zahrnuje výstavbu nových 
parkovacích stání, opravy chodní-
ků, opomenuta nebude ani oblast 
občanské vybavenosti. V rámci 
investičních akcí proběhnou i v le-
tošním roce stavební úpravy v na-
šich MŠ, doplňována a opravována 
budou dětská hřiště.

V roce 2016 bude realizováno 
parkoviště v Manětínské ul. 10, 
které pravděpodobně bude nej-
větší letošní stavební akcí v ob-
lasti parkovišť a komunikací.

Akce bude obsahovat výstav-
bu nového parkoviště s kapaci-
tou 64 parkovacích míst, asfal-
tové hřiště bude rozšířeno pro 
možnost provozování zejména 
míčových her. Součástí stavby 

Wi-fi v parku U Bazénu zdarma
V lochotínském parku U Bazénu 

je nově lidem k dispozici bezplatná 
wi-fi síť. Město Plzeň tak rozšiřu-
je počet veřejných lokalit, v nichž 
se můžete zdarma a bez nutnos-
ti znát heslo připojit na internet. 
K parkům v centru města se nyní 
přidávají i místa v jednotlivých 
obvodech. „Jde o první vlaštovku 
a já věřím, že se nám v blízké bu-
doucnosti podaří pokrýt větší část 
obvodu,“ uvedl starosta Městského 
obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec.

K veřejné wi-fi síti je možné 
připojit se bez hesla i bez regis-
trace, lidé musí jen odsouhlasit 
podmínky, které se jim při výběru 

sítě ukáží. „Přihlášení je platné na 
jednu hodinu, pak se ale může oka-
mžitě obnovit. Omezený je objem 
stahovaných dat,“ dodává ředitel 
Správy informačních technologií 
města Plzně Luděk Šantora. Inter-
net v parcích mohou lidé v poho-
dě používat k návštěvě facebooku, 
webových stránek nebo stahování 
pošty. Není ale přizpůsobený a ur-
čený například ke sledování filmů.

Město Plzeň se snaží stát tzv. 
Smart City, což znamená, že je 
vstřícné mimo jiné i k novým 
technologiím. Zavádění bezplatné 
wi-fi na veřejných prostranstvích 
patří do tohoto konceptu.     (red)

bude i umístění nových stožárů 
veřejného osvětlení a řádné od-
kanalizování parkovací plochy. 
Součástí parkoviště bude příjez-
dová komunikace, budou upraveny 
přilehlé chodníky a zmíněné hřiště 
bude oploceno.

Investice v oblasti mateřských 
škol v roce 2016 zahrnují kromě 
menších akcí, jakou je např. opra-
va chodníků v odloučeném pra-
covišti 7. MŠ, Žlutická ul., jejíž 
součástí bude i výměna a rozšíření 
vstupní branky pro zlepšení mož-
nosti obslužnosti areálu, i stavby 
a opravy rozsáhlejší. První z nich 
jsou stavební úpravy pavilonu č. 4 
a hospodářského pavilonu v 87. MŠ 
v Komenského ul. č. 46. Vznikne 
zde nová třída pro 25 dětí.

V návaznosti na tuto akci pro-
běhne v téže MŠ i výměna radiá-
torů, úprava rozvodů topení. Ra-
diátory i kompletní rozvody jsou 
v objektu školky ještě původní. 

V návaznosti na provedenou regu-
laci systému ústředního vytápění 
v objektu 87. MŠ, která proběhla 
v roce 2015, je vhodné vyměnit 
stávající radiátory a provést úpra-
vu rozvodů, neboť jsou již ve velmi 
špatném technickém stavu a hrozí 
havárie.

Postupně každý rok je opraveno 
oplocení objektu jedné z mateřských 
škol. Vždy se jedná o kompletní vý-
měnu plotových dílců a provedení 
opravy podezdívky. V roce 2016 je 

v pořadí oprava oplocení 81. MŠ 
v Břeclavské ul. a záměrem je i pro-
vedení opravy uliční části oplocení 
46. MŠ, Fibichova 4, jejíž součástí 
bude i výšková úprava nevyhovují-
cího vjezdu do areálu.

Z dalších akcí je nutno uvést i ka-
ždoroční doplňování dětských prvků 
na veřejných hřištích, jejich opravy 
i revize.

Dalším bodem plánu jsou finanční 
prostředky určené na drobné opra-
vy a údržbu obecně (komunikace, 
chodníky, různá zábradlí ap.), bez 
nichž by nebylo možné zabezpečit 
běžný provoz a opravy v rámci MO 
Plzeň 1 v roce 2016.

O dalším průběhu všech plánova-
ných staveb a oprav, popř. o rozšíře-
ní našeho plánu investiční výstavby 
o další akce vás budeme po celý rok 
v našem zpravodaji průběžně infor-
movat.

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice můžete 
adresovat na Odbor investiční a sta-
vebně správní ÚMO Plzeň 1, tel.: 
378036050, e-mail: brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík,
vedoucí Odboru investičního  

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1
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Vážení obyvatelé obvodu Plzeňské jedničky,
chtěl bych vás 

přivítat v roce 
2016 a popřát 
vám mnoho 
úspěchů v pro-
fesním i soukro-
mém životě. Ať 
vám pevné zdra-
ví umožní strávit 

tento rok ve společnosti rodiny a přá-
tel, s možností kvalitně se bavit a rela-
xovat. Věřím, že vám budeme schopni 
poskytnout v našem obvodě dostatek 
příležitostí k relaxaci, kulturnímu, ale 
i sportovnímu vyžití. V minulých vol-
bách jste dali hnutí ANO tolik hlasů, 

že jsme dostali možnost promluvit zá-
sadně do povolebních jednání a stali 
jsme se součástí funkční koalice. Já 
osobně jsem měl vždy vztah ke sportu 
a snažím se v posledních letech pod-
porovat Plzeňské kluby. To byl důvod 
zapojit se do fungování ve sportovní 
komisi. Během prvního roku jsem se 
snažil proniknout do systému, jakým 
sportovní komise a vůbec fungování 
zastupitelů v obvodě funguje. Chtěl 
bych poděkovat zkušenějším zastupi-
telům, ale také úředníkům z MO1 za 
pomoc v začátcích. Dnes mohu kon-
statovat, že pro někoho, kdo do po-
litiky vstoupí nově, to opravdu není 

jednoduché. My, nováčci z ANO, jsme 
se snažili co nejdříve proniknout do 
fungování úřadu a zapojit se aktivně 
do činnosti. Velký dík zaslouží hlav-
ně místostarostka Ivana Mádlová, za 
kterou je vidět velký kus práce. Díky 
ní se podařily prosadit některé myšlen-
ky, se kterými jsme šli do voleb. Daří 
se nám prosazovat zejména zlepšení 
v oblasti bezpečnosti. Aktivně jsme 
se zasadili o řešení situace kolem 
vnitrobloku Krašovská, kde chceme 
udržet pro občany Lochotína prostor 
pro rekreaci a odpočinek. Se sportovní 
komisí jsme navštívili na pravidelných 
schůzkách několik sportovních klubů 

působících na obvodě a snažili jsme se 
nejen zjistit jejich problémy, ale také 
jim formou rozdělení dotací umožnit 
lepší fungování a usnadnit jim zejména 
podporu mládežnického sportu. Chtěl 
bych vás, občany „našeho“ obvodu 
požádat, pokud budete mít jakýkoliv 
podnět nebo myšlenku ke zlepšení 
kvality života na Lochotíně, jsem 
vám k dispozici na e-mailové adrese 
pavel@ptservis.cz. V rámci možností 
se budu rád vaším problémem či ná-
mětem zabývat.

Pavel Trampota,
zastupitel MO Plzeň 1 za hnutí 

ANO a člen sportovní komise

Vážení oby-
vatelé našeho 
obvodu,

jsem si vědom, 
že „samochvála 
smrdí“, ale dovo-
lil jsem si takový 
titulek proto, že 

k němu mám řadu důvodů – sám 
v prvním městském obvodu žiji a vím, 
že se zde daří mnohé věci zlepšovat 
a inovovat, a také z pozice starosty vím, 
že jsme investovali nemalé peníze do 
zkvalitňování nejen infrastruktury, ale 
i kulturně-společenského života.

První plzeňský obvod je příjemným místem pro život…
V uplynulém roce se nám napří-

klad podařilo rekonstruovat venkov-
ní bazén, upravili jsme Boleveckou 
náves, nemalé investice byly smě-
rovány do stavebních prací a úprav 
v mateřských školách, v parku 
U Bazénu a na dalších dětských 
hřištích jsme investovali do herních 
prvků, opravili jsme řadu ulic…

Musím rovněž zmínit bohatý 
kulturní a společenský život u nás 
na obvodu a při té příležitosti bych 
rád vyjádřil radost z toho, že akce, 
které se u nás dějí, jsou vámi, tedy 
obyvateli obvodu, velmi hojně na-

vštěvované! Potkali jsme se spolu 
např. na koncertech Folk Parku, 
ŠídlovákuOupn Ér, RevivalFestu, 
Noci v opeře, promenádních kon-
certech ... Mnoho z vás si nenecha-
lo ujít i další akce – např. Řeme-
slný jarmark, Lolka, Město her či 
rozsvícení vánočního stromečku.

Nejde samozřejmě o úplný výčet 
investic a akcí na území obvodu, 
ale myslím, že na dokreslení titulku 
mého příspěvku to stačí. Jsem si 
samozřejmě vědom, že je stále co 
zlepšovat. A proto v letošním roce 
chystáme řadu dalších akcí. Mno-

hé z nich budou ojedinělé a věřte, 
že budete mile překvapeni. Neo-
pomněli jsme ani na investice do 
školských, kulturních i sportovních 
zařízení. O realizaci či pořádání 
všech akcí vás budeme pravidelně 
informovat v našich novinách, na 
našem webu, v médiích i osobně.

Rád bych vám popřál, aby se 
vám v největším plzeňském obvo-
du dobře žilo a abyste se sem stá-
le rádi vraceli! Zároveň věřím, že 
naše heslo „Plzeň 1 je obvod, kde 
se dobře žije“ bude i vaším heslem.

Mgr. Miroslav Brabec, starosta

Na začátku 
prosince loňské-
ho roku vydal 
Úřad na ochranu 
hospodářské sou-
těže (ÚOHS) roz-
hodnutí, ve kterém 
řekl, že praxe za-
dávání veřejných 

zakázek na našem městském obvodě 
na zeleň a zimní údržbu byla v rozporu 
se zákonem. ÚOHS konstatoval, že do-
šlo k rozdělování zakázek do menších 
částí tak, aby nemusela být prováděna 
otevřená soutěž. Zakázky tak dostával 
pouze omezený okruh oslovených firem.

Kdo zaplatí pokutu za pochybení ve veřejných zakázkách?
V celkem pěti řízeních byla měst-

skému obvodu udělena pokuta, vzhle-
dem k šíři pochybení v zázračně nízké 
výši 150.000,- Kč. Potvrdilo se tak 
dřívější podezření kontrolního výbo-
ru zastupitelstva, který na nezákonnou 
praxi v minulosti opakovaně upozor-
ňoval. Desítky milionů tak byly roz-
děleny v rozporu se zákonem. Rada 
městského obvodu se vzdala odvolání 
a rozhodnutí vstoupilo v platnost. Je 
však zajímavé, že vedení obvodu se 
odmítlo odvolat, ale zároveň tvrdí, že 
si není vědomo žádného pochybení. 
Nadále tedy tvrdí, že všechno bylo 
v pořádku a v souladu se zákonem. 

To se ale ukázalo jako nepravda. Za-
stupitelstvo se pak rozhodlo pokutu 
uhradit, což je ovšem jeho zákonná 
povinnost. To jsou holá fakta.

Teď je ovšem otázka, zda má být 
pokuta uhrazena z obvodního roz-
počtu, tj. z peněz občanů MO, nebo 
by měla být vymáhána po těch, kteří 
o zakázkách rozhodovali a smlouvy 
podepisovali. Samozřejmě se do-
mnívám, že pokutu by měli zaplatit 
viníci, nikoli samotní občané. Pro-
blém je v tom, že současné vedení 
obvodu se z velké části překrývá 
s tím minulým, které tyto zakázky 
vypisovalo a podepisovalo. Projevu-

je tak nulovou vůli celou záležitost 
vyřešit. Návrh některých opozičních 
zastupitelů o zahájení vymáhání 
škody tak zatím nebyl vyslyšen 
a v zastupitelstvu se k tomuto kroku 
po hříchu nenašla potřebná většina. 
Rozhodně však snahu o vymáhání 
pokuty nehodláme vzdávat.

Pozitivní na celém procesu je to, že 
v současné době jsou již zakázky sou-
těženy podle zákona – transparentně 
a otevřeně. V souvislosti s tím výrazně 
klesly i ceny za tyto služby na rozum-
nou a obvyklou míru. A to je dobře!

Michal Vozobule, zastupitel  
MO Plzeň 1 za TOP 09

protože byd-
lím na Vinicích, 
mnoho z vás se 
mě dotazova-
lo na dvě věci, 
které souvisí 
s tímto sídliš-
těm. Využívám 

proto možnosti, jakou má každý 
zastupitel, tj. oslovit občany člán-
kem v Plzeňské jedničce a zodpo-
vědět jejich dotazy.

Vážení spoluobčané z Vinického sídliště,
První věc se týká vepřo-

vých hodů, které se měly konat 
23. 1. 2016 od 10 hod. na prostran-
ství v Hodonínské ulici. Bohužel 
z důvodu nepříznivého počasí se 
tato akce nekonala. Rozhodnutí 
o zrušení hodů provedlo vedení 
obvodu ve středu 21. 1. 2016, na 
základě předpovědi počasí. Mělo 
být až –12° C a hustě sněžit. Jak 
víte, tak podobné počasí opravdu 
bylo. Neznamená to ale, že by ob-
čané Vinic o tuto nebo podobnou 

společenskou akci přišli. Určitě se 
bude konat v náhradním termínu, 
tak jako probíhají a budou probíhat 
další akce v celém našem obvodě 
(Košutka, Bolevec. Lochotín). Ješ-
tě jednou se spoluobčanům, kteří 
na akci přišli, omlouvám, ale jak 
víte, zasáhla vyšší moc, v tomto 
případě nepřízeň počasí.

Druhý častý dotaz se týkal sta-
vebních prací v ulici Na Chmel-
nicích. V této ulici probíhá rekon-
strukce stávající kanalizace včetně 

odboček. Jedná se o potrubí o svět-
losti 300–800 mm. Součástí tohoto 
projektu je i oprava 22 kanalizač-
ních šachet. Cena tohoto díla je 
10,8 mil. korun bez DPH a termín 
dokončení do 5. 8. 2016.

Doufám, že tento článek přispěl 
k vaší lepší informovanosti.

Pokud budete mít doplňující či 
jiné dotazy, rád zodpovím.

Zdravím Vás 
Josef Vágner

zastupitel MO Plzeň 1 za ČSSD



strana 4Zprávy z obvodu

Předškoláci z obvodu si vyzkoušeli cvičení se zvířátky

Vytvořit kladný vztah k pohybo-
vým aktivitám, ale také zjistit, jak na 
tom jsou dnešní děti v úrovni pohy-
bových dovedností. To jsou hlavní 
cíle projektu Pohyb 1P, do kterého 
se na podzim roku 2015 zapojilo na 
dvě desítky plzeňských školek.

Na projektu, který realizuje 
Nadace sportující mládeže již od 
roku 2008, se podílejí odborníci 
ze Západočeské univerzity v Plzni 
a také její studenti, stejně jako stu-
denti VOŠ zdravotnické, manage-
mentu a veřejnosprávních studií.

MŠ na Lochotíně patřily k prv-
ním, kde Pohyb 1P před lety star-
toval a i díky podpoře MO Plzeň 1 
se do zjišťování pohybových do-
vedností zapojily děti hned v pěti 
lochotínských školkách. Konkrét-
ně v 7. MŠ (pracoviště Kralovická 
a Žlutická ulice), 78. MŠ Plzeň 
v Sokolovské ulici, 90. MŠ v Zá-
padní ulici a 91. MŠ v Jesenické 
ulici. Poděkování za spolupráci 
proto náleží také ředitelkám, stejně 
jako pedagogickému sboru všech 
zapojených školek.

Děti si formou jednoduchých 
a zábavných her pod odborným 
dohledem vyzkoušejí jednotlivá 
cvičení. Po jejich vyhodnocení 
rodiče ještě tentýž den získávají 
výsledky obsahující mnoho uži-
tečných informací včetně přehle-
du o pohybových dovednostech 
svých dětí. Díky tomu se mateř-
ské školy i rodiče mohou snažit 

ovlivnit nevhodné návyky dětí ješ-
tě před vstupem na základní školu. 
Součástí materiálů jsou také dopo-
ručení týkající se zdravého stravo-
vání, nabídka sportování v místě 
bydliště nebo odkaz na sportovní 
portál města Plzně, kde je možné 
nalézt další informace o sportov-
ních aktivitách v Plzni.

V rámci projektu Pohyb 1P při-
cházejí za dětmi do školek také 
úspěšní sportovci, kteří se je snaží 
motivovat a vzbudit u nich vztah 

k pohybu. Mezi nimi byl napří-
klad bronzový medailista z OH 
v Sydney Jan Řehula nebo další 
olympionik a český reprezentant 
v triatlonu Přemysl Švarc.

„Už jsem se nemohl dívat, jak 
děti stále méně sportují. Musíme 
jim nabídnout alternativy k televizi, 
tabletům a počítačům,“ řekl Švarc, 
který se spolu s dalšími sportovci 
těší na další návštěvy v mateřin-
kách i v průběhu roku 2016, kdy 
bude projekt dále pokračovat.

Na financování Pohyb 1P spo-
jily s Nadací sportující mládeže 
síly i další dvě významné nadace 
– konkrétně Nadace RSJ a Nadace 
ČEZ. „Klíčová je ale také podpo-
ra z místních zdrojů. Právě díky 
podpoře města Plzně a některých 
městských obvodů se projekt na 
řadě školek koná opakovaně již 
řadu let. Společně s odborníky ze 
ZČU tak získáváme cenná data 
k dalšímu statistickému zpraco-
vání a porovnání,“ uvedl Franti-
šek Berka, předseda správní rady 
Nadace sportující mládeže.

Proč se na projektu podílí Na-
dace RSJ vysvětluje její ředitelka 
Lenka Eckertová: „Nadace RSJ 
vyhledává a podporuje projekty, 
které jsou postaveny na aktivním 
přístupu a zodpovědnosti. Projekt 
1P Nadace sportující mládeže je 
jedním z nich. Má pevné základy, 
tedy věříme, že skutečně povede 
děti a jejich pečující dospělé ke 
zdravějšímu způsobu života,“ řek-
la Lenka Eckertová.

Podobně smýšlí také ředitelka 
Nadace ČEZ Michaela Žemličko-
vá: „Postoje a návyky si děti tvoří 
již v raném věku a právě ony ur-
čují směr, kterým se jejich životní 
styl bude ubírat. Pozornost a péče, 
kterou návykům dětí i jejich rodi-
čů věnuje právě projekt Pohyb 1P, 
je nesmírně důležitá,“ vysvětluje 
Žemličková.

Vlastimil Libeš,
Nadace sportující mládeže
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Termíny dnů otevřených dveří v mateřských školách 
prvního plzeňského obvodu

Vážení rodiče, milé děti,
přijměte prosím pozvání na tradiční DNY 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se v mateřských 
školách, spravovaných Městským obvodem  
Plzeň 1, konají v měsících únor a březen 2016.

Pracovníci všech škol jsou připraveni zod-
povědět vaše zvídavé dotazy.

Proto neváhejte a přijďte, jste očekáváni 
a srdečně vítáni!

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA,  
1. místostarostka MO Plzeň 1

PS: Vezměte s sebou prosím přezůvky (pro 
děti i pro rodiče). Děkujeme.

Zápis dětí  
do mateřských škol  
pro školní rok 2016/2017

Ve druhé polovině března proběhnou na 
území prvního plzeňského obvodu zápi-
sy dětí do mateřských škol pro školní rok 
2016/2017.

V letošním roce bude možné vyplnit žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (při-
hlášku) pouze elektronickou cestou. Aplikace 
elektronické podpory zápisů je rodičům a zá-
konným zástupcům dětí k dispozici na adrese 
www.mszapis.plzen.eu. Zde budou postupně 
zveřejňovány veškeré propozice k průběhu 
zápisu, včetně návodu k vyplnění a uložení 
přihlášky.

Již nyní je v aplikaci přístupný seznam 
všech plzeňských mateřských škol.     (red)

kancelář č. 303
Mgr. Michaela Přibylová pondělí 14. 3. 2016 dopoledne 9.00–11.00 hodin
    středa 16. 3. 2016 odpoledne 15.00–17.00 hodin
    pondělí 21. 3. 2016

kancelář č. 310
Ing. Eva Štědrá  pondělí 14. 3. 2016 dopoledne 9.00–11.00 hodin
    středa 16. 3. 2016 odpoledne 15.00–17.00 hodin
    pondělí 21. 3. 2016

2. Fáze
Sběr přihlášek bude probíhat 

v jednotlivých MŠ ve dnech 
30. 3. a 31. 3. 2016 v době sta-
novené řediteli škol (doporuču-
jeme sledovat webové stránky 
MŠ a Úřadu MO Plzeň 1 nebo 
se informovat přímo v MŠ).

Odpovědnému pracovníkovi 
MŠ je nutné předložit:

– řádně vyplněnou přihlášku, rod-
ný list a průkaz zdravotního pojiš-
tění dítěte, občanský průkaz rodiče 
či zákonného zástupce,
– případně doklad o bydlišti rodiče 
či zákonného zástupce, je-li od-
lišné od bydliště uvedeného v OP 
(např. nájemní smlouva),
– doklad o bydlišti dítěte (pokud 

se liší od bydliště zákonných zá-
stupců, např. potvrzení z ohlašov-
ny pobytu).
Dítě je možné přihlásit do libovol-
ného počtu MŠ. Do každé z nich 
se však musí rodič či zákonný zá-
stupce dostavit osobně a odevzdat 
lékařem potvrzenou přihlášku.

1. Fáze
Vyplnit a uložit přihlášku na 

webu www.mszapis.plzen.eu bude 
možné od 14. 3. do 29. 3. 2016.

Rodiče, kteří nemají přístup 
k internetu či k tiskárně, mohou 
využít kontaktní místa v bu-
dově Úřadu MO Plzeň 1, alej 
Svobody 60.

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2016/2017

MŠ  Den otevřených dveří  Adresa Webové stránky  školy  

7. MŠ     1. 3. 2016, úterý     8.30 – 10.00 hodin 
 14.30 – 16.00 hodin 

Kralovická 35, 323 00 Plzeň,  
odloučené pracoviště:  

Žlutická 2, 323 00 Plzeň  
www.ms7.plzen.eu 

29. MŠ     2. 3. 2016, středa     8.30 – 10.00 hodin 
 14.00 – 16.00 hodin 

Lidická 3,  
323 00 Plzeň  ms29.plzen.eu 

60. MŠ  

 21. 3. 2016, pondělí  
 22. 3. 2016, úterý   12.00 – 16.00 hodin Manětínská 37,  

323 00 Plzeň  www.ms60plzen.cz 

78. MŠ     1. 3. 2016, úterý     8.30 –   9.45 hodin 
 14.30 – 16.00 hodin 

Sokolovská 30,  
323 00 Plzeň  www.ms78.plzen.eu 

81. MŠ     2. 3. 2016, středa     8.30 – 10.00 hodin 
 14.30 – 16.00 hodin 

Hodoní nská 53, 323 00 Plzeň  
odloučené pracoviště:  

Břeclavská 12, 323 00 Plzeň  
www.81msplzen.cz 

87. MŠ   16. 2. 2016, úterý     9.00 – 11.00 hodin 
 15.00 – 16.00 hodin 

Komenského 46,  
323 00 Plzeň  www.kosici.cz 

90. MŠ   16. 3. 2016, středa     9.00 – 11.00 hodin Západní 7,  
323 00 Plzeň  www.90msplzen.cz 

91. MŠ   29. 2. 2016, pondělí   14.00 – 16.30 hodin Jesenická 11,  
323 00 Plzeň  www.ms91plzen.cz 

7. ZŠ  
a MŠ  

 23. 2. 2016, úterý     9.00 – 10.00 hodin 
 14.30 – 15.30 hodin 

Brněnská 36,  
323 00 Plzeň  www.zs7.plzen-edu.cz 

17. ZŠ 
a MŠ  

 30. 3. 2016, středa  
 31. 3. 2016, čtvrtek   14.00 – 17.00 hodin 

Křížkova 2,  301 00 Plzeň, 
odloučen é pracoviště:  

Zručská cesta 4, 301 00 Plzeň  
www.zs17.plzen-edu.cz 

 

3. Fáze
Přijímací řízení bude pro-

bíhat od 14. 4. do 29. 4. 2016.
V tomto období obdrží rodiče 

či zákonní zástupci dítěte oficiál-
ní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
dítěte do MŠ.

Průběh přijímacího řízení 
bude možné sledovat online na 
adrese www.mszapis.plzen.eu.
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Obracejí se na nás občané s do-
tazy, zda je vydaná vyhláška, která 
zakazuje, z důvodu zásahu hasičů, 
zamykat domovní dveře u bytových 
domů.

K tomuto bych vám chtěl sdělit, 
že k problému zamykání vchodo-
vých dveří vydával HZS Plzeňské-
ho kraje doporučující stanovisko, 
které vám níže přikládám.

Vchodové dveře obytného domu 
jsou brány jako úniková cesta, 
a proto jsou na tyto dveře kladeny 
požadavky z hlediska snadného 
a rychlého průchodu při evakuaci, 
nesmí bránit evakuaci osob ani zá-
sahu požárních jednotek.

Je-li uzamykání vchodových 
dveří přijato sdružením nájemní-
ků (právnické osoby) jako stan-
dardní forma provozního režimu 
dveří na únikové cestě, lze takové 
jednání kvalifikovat jako porušení 
povinnosti vytvářet podmínky pro 
hašení požárů a záchranné práce 
a je zde možná sankce ze strany 
státního požárního dozoru.

Lze sice namítnout, že každý 
obyvatel domu je vybaven klíči, 
kterými si může odemknout, a tudíž 
je zajištěn snadný a rychlý průchod 

Zamykání vchodových dveří bytových domů
a evakuace je bezpečná, rychlá. To 
je ovšem omyl, protože požadav-
ky na evakuaci se vztahují na 
všechny osoby, které se v objektu 
nacházejí, např. návštěva, reviz-
ní technici, pracovníci údržby. 
Navíc se nelze spoléhat na to, že 
klíč budou mít v kritickou chvíli 
všichni u sebe.

Jaké tedy zvolit řešení, které by 
bylo přijatelné pro obyvatele domu 
a zároveň neodporovalo předpisům 
požární ochrany? Může to být např. 
tzv. paniková klika, resp. pani-
kový zámek, jehož použití ostatně 
doporučuje také ČSN 73 0833 PBS.

Další důležité informace si může-
te přečíst v přílohách tohoto článku.

http://www.hzscr.cz/clanek/za-
mykani-vchodovych-dveri-byto-
vych-domu-ano-ci-ne.aspx

http://www.hzscr.cz/clanek/
uzamcene-vchodove-dvere-muzou-
-v-pripade-pozaru-ohrozit-najemni-
ky.aspx

http://www.hzscr.cz/clanek/
odkazy-pozarni-prevence-otazky-
-a-odpovedi-dotazy-tykajici-se-
-problematiky-zajisteni-pozarni-
-bezpecnosti-bytovych-domu.aspx

Karel Szikszay

Kam patří odklidit odpad, zřejmě 
tak trochu pozapomněl šestašede-
sátiletý muž z Lochotína. Hlídka 
městské policie ho přistihla, jak 
vynáší rozřezané velké části ná-
bytku z domu a ukládá je vedle 
kontejneru.

Přestože byl muž upozorněn jak 
strážníky, tak těmi, kteří sváží od-

Starý nábytek nepatří  
ke kontejneru

pad pro ÚMO 1 na to, že má odpad 
odvézt do sběrného dvora, neuči-
nil tak. Ohrazoval se tím, že není 
vlastníkem auta a nábytek na místě 
proto ponechá. Jelikož muž odmítl 
záležitost se strážníky řešit, bude se 
jí zabývat příslušný správní orgán.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň
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  v tis. Kč  v tis. Kč
P r o v o z n í   p ř í j m y 10 757 Provoz n í   v ý d a j e 116 331

Daňové 3 770 Místní a zastupitelské orgány 8 366
 Poplatek ze psů 1 600 Místní správa 53 887
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 850 Výdaje z finančních operací 60
 Poplatek z ubytovací kapacity 550 Lékárenská služba 0
 Správní poplatky 700 Sdělovací prostředky 1 410
Nedaňové 6 987 Požární ochrana 925
 Příjmy z pronájmu pozemků SVS 4 000 Bezpečnost a veřejný pořádek  590
 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 658 Kultura 2 875
 Příjmy z pronájmu movitých věcí 152 Cestovní ruch 103
 Přijaté náhrady a příspěvky 50 Tělovýchova a volný čas 8 397
 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 102 Komunální služby a územní rozvoj 695
 Úroky 25 Sociální politika 1 200
 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 10

Provozní přijaté dotace 0 Úklidy, údržba komunikací 2 642
   Péče o vzhled obce a zeleň 8 420
Financování +/– vlastní zdroje 119 346 Odpady a separace 275
   Zvláštní veterinární péče 100
Použití vlastních fondů (+) 7 857 Provozní příspěvky zřízeným PO 11 567
 – fond rezerv a rozvoje 4 800 Výdaje do mateřských škol 9 903
 – fond sociální 3 057 Záležitosti bydlení 1 844
Tvorba vlastních fondů (–) 2 605 Výdaje – sociální fond 3 057
 – fond rezerv a rozvoje 0 Ostatní výdaje 5
 – fond sociální 2 605 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 13 772
Převody 114 094 Investice stavební + nestavební 13 772
 – převod MO/MMP 0 Investiční transfery 0
 – převod MMP/MO 0 
 – převod – sdílené daně 88 318 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2016 10 757
 – převod – příspěvek na výkon státní správy 9 316 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2016 130 103
 – převod – příjmy z hazardu 16 460 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2016 119 346

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2016

Daňové příjmy
Daňové příjmy jsou tvořeny 

místními poplatky, které se vy-
bírají na základě obecně závaz-
ných vyhlášek statutárního města 
Plzně, resp. zákona o místních 
poplatcích. Konkrétně se jed-
ná o místní poplatek ze psů, za 
užívání veřejného prostranství 
a poplatek z ubytovací kapacity. 
A další část daňových příjmů tvo-
ří správní poplatky vybírané dle 
zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích. Ve schváleném 
rozpočtu na rok 2016 se podílejí 
daňové příjmy 35 % na celko-
vých příjmech.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy MO ve výši 

6 987 tis. Kč, tj. 65 % z celko-
vých příjmů rozpočtu, jsou pře-
vážně tvořeny příjmy z pronájmu 
městského majetku (z objektů 

svěřených do správy městského 
obvodu statutem města Plzně), 
z pozemků, z movitých věcí, 
z objektů mateřských škol, dále 
také z přijatých úroků, z reklam.

Provozní výdaje
Provozní výdaje zabezpečují 

chod a hlavní funkce městského 
obvodu s cílem udržení kvality 
služeb včetně výdajů spojených 
s výkonem státní správy. Provoz-
ní výdaje činí 116 331 tis. Kč,  
tj. 89,4 % z celkových výdajů 
rozpočtu MO.   Běžné provozní 
výdaje – 104 764 tis. Kč – vý-
daje na zajištění chodu úřadu, 
údržby silnic, zimní údržby sil-
nic, péče a údržby zeleně, dět-
ských prvků, zajištění údržby 
mateřských škol, na zajištění 
provozu a údržby dětských hřišť 
apod. Příspěvky příspěvkovým 
organizacím zřízených městem 

– 11 567 tis. Kč – výdaje na pro-
voz zřízených příspěvkových or-
ganizací – mateřských škol.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činí 13 772 

tis. Kč, tj. 10,6 % z celko-
vých výdajů rozpočtu MO 1 
na rok 2016. I v roce 2016 bu-
dou tyto výdaje směřovat: do vý-
stavby nových parkovacích míst, 
chodníků, komunikací, dětských 
hřišť, do stavebních úprav pavi-
lonu č. 4 a hospodářského pavi-
lonu v objektu 87. MŠ. Největší 
investice roku 2016 je plánova-
ná výstavba parkoviště a hřiště 
v Manětínské ulici č. 10.

FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje použi-

tí, resp. tvorbu účelových fon-
dů městského obvodu (fond 
rozvoje a rezerv, sociální fond, 

převody mezi rozpočty města 
a MO). Do financování patří 
také podíl MO 1 na celkových 
příjmech z daní, vyjma daně 
z příjmu právnických osob, kdy 
je poplatníkem město, převede-
ných městu v daném roce podle 
zvláštního zákona – rok 2016 
ve výši 88 318 tis. Kč, podíl na 
státním příspěvku na částečnou 
úhradu nákladů výkonu přenese-
né působnosti – rok 2016 ve výši  
9 316 tis. Kč, podíl na příjmech 
z odvodu z loterií a jiných po-
dobných her převedených městu 
podle zvláštního zákona – rok 
2016 ve výši 16 460 tis. Kč. 
V roce 2016 byly zapojeny pro-
středky Fondu rezerv a rozvoje 
ve výši 4 800 tis. Kč. V rozpočtu 
na rok 2016 je financování ve 
výši + 119 346 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 164 dne 9. 12. 2015.
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Ve dnech od 29. 1. do 8. 2. 2016 
byla provedena prořezávka dřevin 
před základní školou v Západní ulici, 
a to z důvodu bezpečnosti místních 
občanů a žáků školy, kteří navště-
vují v odpoledních a večerních ho-
dinách areál školy. Jednalo se přede-
vším o bezpečnostní a prosvětlovací 
řezy stromů v okolí lamp veřejného 
osvětlení, výřezy náletových dřevin, 
zmlazení přerostlého porostu před 

Provedení zásahu v zeleni u ZŠ v Západní ulici

Od dubna roku 2015 poskytl Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 občanům 
možnost likvidace autovraků zdar-
ma. Za loňský rok bylo k ekologické 
likvidaci předáno 10 vozidel. Tato 
akce potrvá i v letošním roce.

Nevíte, co dělat se svým starým 
autem? Obraťte se na Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 
Odbor životního prostředí a dopra-
vy. Úřad vám zprostředkuje odvoz 
a likvidaci vašeho vozidla zcela 
zdarma, a to do konce roku 2016.

Podmínky pro likvidaci:
Majitel vozidla nemusí mít tr-

valé bydliště na území našeho 

Akce likvidace odstavených vozidel prodloužena
obvodu, ale vozidlo zde musí být 
odstaveno. 

Co je nutné udělat?
Vlastník vozidla (ten, který je za-

psán v technickém průkazu) se dosta-
ví v úřední den na oddělení dopravy a:
1. předloží velký technický průkaz 

vozidla
2. vyplní žádost o likvidaci

Následně specializovaná firma 
vozidlo odveze a předá majiteli 
poznávací značky a protokol  eko-
logické likvidaci.

Další informace je možné získat 
na tel. č.: 378036043 nebo e-mai-
lem na: brukovama@plzen.eu

Na podzim 2015 v 1. etapě bylo 
na sídlišti Lochotín zmapováno 
a do konce roku pokáceno 30 ks 
smrků pichlavých napadených 
v jarním obdobím šicí smrkovou. 
Jednalo se o tyto lokality: E. Krás-
nohorské 17, 19, 21, 20, 34, Li-
dická u točny MHD, Komenského 
11, 15, 13, Sokolovská 16, 18, 20.

V rámci 2. etapy jsme k 31. 1. 
2016 provedli kontrolu na sídlišti 
Bolevec, kdy jsme určili ke kácení 
8 ks smrků – a to např. v Nýřan-
ské 8, 10, 12, Plaská x Nýřanská, 
Lidická 84, Kaznějovská 11. Do 
konce února letošního roku bude 
zmapováno sídliště Košutka a Vi-
nice. Pokácení napadených stromů 

Likvidace smrků pichlavých napadených  
na jaře 2015 mšicí smrkovou

bude provedeno do konce období 
vegetačního klidu k 31. 3. 2016, po 
vyřízení všech podkladů ke kácení 
dřevin.

Závěrem uvádíme, že k odstra-
nění smrků pichlavých se rozhodu-
je v případech, že strom již z vět-
ší části odumřel. Většina stromů 
napadených na jaře roku 2015 se 
nedoporučuje ke kácení, poněvadž 
smrky invazi mšice odolaly, proje-
vují dobrou vitalitu, např. bohaté 
loňské přírůsty jehlic. Pařezy po 
pokácených stromech jsou průběž-
ně odfrézovány. Náhradní výsadba 
bude řešena na podzim roku 2016.

Ing. Miloš Bouda
OŽPD – zeleň

prostranstvím školy, úpravu keřových 
porostů kolem jižní a východní strany 
školy. Proběhla likvidace starých zre-
zivělých a již nevzhledných jalovců. 
Dotčené plochy byly upraveny a za-
travněny.

Pracovníci veřejně prospěšných 
prací ÚMO Plzeň 1 po provedení 
zásahu v zeleni vyčistili plochy od 
odpadků a sesbíraný odpad odvezli. 

(red)
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Problematika černých skládek v okrajových 
částech městského obvodu Plzeň 1

V letošním roce již byla zlik-
vidována nepovolená skládka 
na konečné tramvaje č. 4 mezi 
plynovým uzávěrem a lesem. Ne-
pořádek způsobený bezdomovci 
odklízeli za asistence městské 

policie pracovníci veřejně pro-
spěšných prací.

Častým problémem jsou černé 
skládky, které se nacházejí v zales-
něných územích v okrajových čás-
tech obvodu. V těchto oblastech 

Správa a údržba silnic Plzeň-
ského kraje připravuje celko-
vou rekonstrukci ulice 28. října 
v Plzni na Bílé Hoře, při které 
dojde ke stavebním úpravám vo-
zovky, výstavbě nových chodní-
ků, veřejného osvětlení, zastá-
vek městské hromadné dopravy 
a nových přechodů pro chodce. 
Realizace této rekonstrukce je 
však plánována v delším časo-
vém horizontu.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a především 

Přechod pro chodce na Bílé Hoře

chodců se Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 a Správa veřejného statku 
města Plzně dohodly na provizor-
ní stavební úpravě přechodu pro 
chodce přes ulici 28. října, v místě 
autobusové zastávky „U Kondrů“.  
Stávající délka přechodu mezi ob-
rubami již neodpovídá současným 
požadavkům ČSN a také rozhle-
dové poměry nevyhovují u vzdá-
lenosti pro rozlišitelnost přechodu 
z pohledu řidiče. 

Vzhledem k výše uvedeným 
nevyhovujícím skutečnostem se 

v současné době zpracovávají 
návrhy na realizaci dopravního 
opatření ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, spočívající v rozdělení, 
popř. zkrácení délky přechodu 
pro chodce a přisvícení speciál-
ním svítidlem. Vypracované ná-
vrhy budou projednány se všemi 
kompetentními orgány a úpravy 
budou realizovány co nejdříve.

V současné době jsou v místě 
přechodu pro chodce umístěna 
betonová svodidla, která oddělují 
koridor pro chodce od vozovky, 
z důvodu zajištění bezpečnosti 
chodců při výstavbě bytového 
domu v sousedství. 

Oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1

si svá provizorní bydliště budují 
bezdomovci a následná likvidace 
těchto skládek není jednoduchou 
záležitostí.  Veškerý nepořádek se 

musí napytlovat a posléze ručně 
snést k vozidlům, která vše odve-
zou do sběrného dvora.

(red)

Zprávy z obvodu
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JARNÍ ZÁJEZDY
5. 5. 2016 – MLADOBOLESLAVSKO. BENÁTKY NAD JIZE-

ROU – prohlídka zámeckého muzea (expozice se věnuje i zdejším 
významným osobnostem – Tycho de Brahe, B. Smetana, hudební 
rodina Bendů). Dále si prohlédneme novorenesanční zámek STRÁ-
NOV. V roce 1917 koupil zámek Stránov Josef Šimonek (prezident 
Škodových závodů v Plzni, senátor). V současné době je majitelem 
zámku Ing. Jaromír Šimonek, jeho pravnuk. JABKENICE – prohlíd-
ka památníku Bedřicha Smetany. Bedřich Smetana zde strávil u své 
dcery Žofie a jejího manžela poslední léta svého života již jako úplně 
hluchý. Přesto zde vznikla řada jeho skladeb – kvartet Z mého života 
nebo opery Hubička, Čertova stěna, Tajemství. Pro zájemce možnost 
nenáročné okružní turistické vycházky, nazvané Smetanova procházka, 
nebo nahlédnutí do obory. HLAVENEC – památník na místě dekoro-
vání císaře Karla VI. Řádem Sv. Huberta.

CENA: 290,- Kč

12. 5. 2016 – KRAJEM UMĚLCŮ. DOBŘÍŠ – podle legendy byla 
obec založena Dobřichem z družiny praotce Čecha. Ve 13. stol. je 
uváděna jako lovecký dvorec na Zlaté stezce, za Karla IV. tu sídlil 
nejvyšší lovčí úřad koruny české. Za třicetileté války panství koupili 
Mansfeldové, kteří tu kolem poloviny 18. stol. postavili dnešní barokní 
zámek. Ve 2. pol. 19. století se Dobříš proslavila šitím rukavic. Po 
2. světové válce se zámek stal sídlem Svazu českých spisovatelů, tehdy 
ho navštívila řada významných světových osobností. Prohlédneme si 
zámek, unikátní francouzskou zahradu a také navštívíme zdejší muze-
um, mapující zajímavou historii obce. ČAPKOVA STRŽ – památník 
manželů Čapkových v jejich někdejším letním sídle s velice zajímavým 
výkladem a možností zhlédnutí filmu o životě a díle Karla Čapka nebo 
o schůzkách tzv. „pátečníků“. VYSOKÁ U PŘÍBRAMI – oblíbené 
místo odpočinku Antonína Dvořáka. Navštívíme Památník Antoní-
na Dvořáka v někdejším zámečku Kouniců a na závěr se projdeme 
k Rusalčinu jezírku.

CENA: 300,- Kč

26. 5. 2016 – PO STOPÁCH PORCELÁNU S MODROU KRVÍ. 
Exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. v DUBÍ. Prostřednictvím 
komentované prohlídky s průvodcem zjistíte, jaké postupy a technologie 
jsou potřeba pro vytvoření světoznámého cibuláku, tedy tzv. podgla-
zurové dekorace kobaltem. Prohlídku zakončíme v nedávno otevřeném 
Domě porcelánu s modrou krví, který slouží jako muzeum, Městské 
informační centrum a výstavní prostory. Na závěr si v rámci komen-
tované prohlídky prohlédneme Kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie, který patří ve střední Evropě mezi architektonicky ojedinělé 
památky. Prohlédneme si i rodovou kryptu Clary-Aldringenů, kteří byli 
zakladateli a donátory kostela. Odpoledne prohlídka TEPLIC. Jsou 
to nejstarší české lázně s termálními prameny s radioaktivní vodou. 
Díky mnoha architektonickým skvostům a bohatému kulturnímu životu 
si Teplice v minulosti vysloužily název „Malá Paříž“. Prohlédne-
me si společně Regionální muzeum, umístěné na zámku, s expozicí 
zámeckých interiérů a lázeňství. Poté komentovaná prohlídka centra 
a čas na občerstvení. EXKURZE V PORCELÁNCE JE POMĚRNĚ 
FYZICKY NÁROČNÁ.

CENA: 275,- Kč

Zájezdy pro seniory s místem trvalého bydliště 
na MO Plzeň 1 v roce 2016

2. 6. 2016 – PARDUBICE ANEB ZA MEDOVÝMI CUKRÁTKY. 
Prvního doloženého prapředka dnešního perníku vytáhli z pece ve sta-
rověkém Egyptě. Tehdy se ještě nejednalo o cukroví, ale spíš placku – 
sladký žitný chléb, jemně ochucený medem a ovoněný pepřem. A právě 
pepř dal tomuhle chlebu jméno Peprník. Recept na jeho přípravu se pod 
zkráceným názvem perník dostal do Pardubic a stal se tradiční lokální 
pochoutkou. O jeho historii se dozvíme v obci Ráby pod Kunětickou ho-
rou, v místní Perníkové chaloupce, alias Muzeum perníku. Město pro-
slavené perníkem, který si dodnes můžete koupit v podnikové prodejně, 
je jedním z nejkrásnějších českých měst. Je to rodiště prvního pražského 
arcibiskupa, přítele a rádce císaře Karla IV., později bylo ve vlastnictví 
pánů z Kunštátu a Poděbrad a od konce 15. stol. pánů z Pernštejna. Ti 
vlastnili rozsáhlé državy ve východních Čechách a Pardubice si zvolili za 
centrum své domény. Pernštejnové dali městu renesanční charakter a bo-
hatství architektonických památek, které je řadí k nejkrásnějším městům 
Čech a Moravy. Prohlídka zámku, kde je dnes umístěno vlastivědné 
muzeum, a procházka historickým centrem (hradby, renesanční domy 
Pernštýnského náměstí, Zelená brána, Příhrádek, pardubický „Norimberk“, 
Východočeské divadlo, chrám sv. Bartoloměje). LÁZNĚ BOHDANEČ 
– malebné východočeské lázničky s léčbou nemocí pohybového ústrojí, 
leží uprostřed rybníkářské oblasti, útulný lázeňský areál obklopen zelení, 
klidná a pohodová atmosféra, architektura rodáka Josefa Gočára.

CENA: 345,- Kč

9. 6. 2016 – NĚMECKO – PRO KAŽDÉHO NĚCO. SILBERBERG 
– vyhlídkový vrch se dvěma vrcholy. Vyjedeme nahoru lanovkou, potěší-
me se výhledem a sejdeme pěšky nenáročnou vycházkou do mezistanice 
k zachovalé středověké štole Barbara. Provoz zde byl ukončen až v r. 1962. 
Po prohlídce dolu, kde se přes 500 let těžilo stříbro, měď a pyrit, sjedeme 
od mezistanice letní sáňkařskou dráhou. BODENMAIS – městečko za-
ložené ve 12. století na staré zemské stezce. Jeho rozvoj byl spjat s těžbou 
na Silbergu. Druhým nejvýznamnějším odvětvím zde bylo sklářství. Nej-
významnější sklárna Joska z konce 19. století s ruční výrobou broušeného 
a foukaného skla funguje dodnes. Práci sklářů při foukání skla zhlédneme 
v huti Waldglashütte, v místním obchodním domě této firmy je obrovské 
množství exponátů z produkce sklárny. Mezi nejzajímavější patří expozice 
sportovních pohárů či kopií etruského a římského skla. Městečko získalo 
věhlas i jako vzdušné lázně – ročně je navštíví 800 000 turistů. Cesta zpět 
kolem nejvyšší hory Šumavy, Velkého Javoru a Velkého Javorského 
jezera, kde krátce zastavíme, popř. obejdeme jezero.

CENA: 195,- Kč + vstupy 10,- EUR

23. 6. 2016 – LINEC – MĚSTO KONTRASTŮ A LINECKÝCH KO-
LÁČŮ. Ochutnejte atmosféru třetího největšího města Rakouska s bohatými 
historickými i kulturními dějinami. Právem nesl v roce 2009 Linec označení 
Evropské hlavní město kultury. Linec je centrem školství, vědy a kultury, 
ale i těžkého průmyslu. Je tu řada kostelů, klášterů, zámek s vyhlídkovou 
terasou nad Dunajem, jedinečný novogotický Nový dóm pro 20 000 věří-
cích, ale i např. nejstarší dochovaný chrám v Rakousku – chrám sv. Martina 
z r. 799. Linec se může pochlubit největším koncertním sálem Rakouska, 
Univerzitou, ale i tradičním rakouským pohostinstvím. Pobyt v Linci zahá-
jíme výjezdem autobusem na vrch Pöstlingberg. Vede tam i nejstrmější 
zubačka v Evropě, postavená r. 1898 – je technickou památkou. Na vrchu 
poutní kostel z l. 1738–48, odkud je nádherný pohled na město a nedaleké 
Alpy. Poté krátká komentovaná procházka historickým centrem města 

Pro velký zájem o jednodenní zájezdy připravuje Městský obvod 
Plzeň 1 v roce 2016 zájezdy pro seniory obvodu. MO Plzeň 1 vy-
nakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění těchto 
zájezdů. Zájezdy se uskuteční na jaře a na podzim letošního roku 
a Městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestov-

ní kanceláří PRIMA VIA, s. r. o. Prodej všech zájezdů proběhne 
v úterý 8. března 2016 od 8.00 hod v budově Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň. Zájezdy, 
které nebudou vyprodány v první den prodeje, je možné zakoupit 
na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208, v úřední dny.
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Prohlídka Požární stanice Ko-
šutka se uskuteční v termínech 
10. 3., 17. 3. a 18. 3. 2016 vždy 
od 9.00 hod.

Návštěvníci nahlédnou do 
všech prostor požární stanice 
– výcvikové prostory, garáže 

a technologické zázemí. Dále např. 
uvidí, jak hasiči tráví na stanici 
den a noc a také jim bude předve-
den zkušební poplach. Délka pro-
hlídky je odhadována na 1,5 hod.

Zájemci z řad seniorů s místem 
trvalého bydliště na MO Plzeň 1 

Prohlídky požární stanice Košutka pro seniory MO Plzeň 1

a 1 1/2 h volno na občerstvení. Ve zdejších cukrárnách můžete ochutnat ty 
pravé linecké koláče. Jedná se o jeden z nejstarších cukrářských výrobků 
světa. Recepty na něj jsou dochovány již z poloviny17. století a koncem 
17. století se poprvé objevuje s tímto názvem. Na jeho tradici navazuje 
v Linci cukrářství Jindrak, rodinná firma z r. 1929, která ročně peče 100 000 
tradičních lineckých koláčů a rozesílá je i do celého světa. V 15 hod. nás 
čeká 100 minut trvající plavba lodí. Uvidíme futuristickou architekturu, která 
reprezentovala Linec jako EHMK, projedeme kolem přístavů ocelového 
srdce Rakouska – závodu Voelstalpine AG a loděnice a na druhé straně 
uvidíme rozlehlé zelené plochy a přírodní rezervace, které obklopují město.

CENA: 325,- Kč + plavba lodí 15,- EUR
 

Prodej zájezdů
Prodej všech zájezdů se uskuteční  

v úterý 8. 3. 2016 od 8.00 hod.  
v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického centra  

TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň.  
Senior hradí cenu uvedenou u každého zájezdu.  

Občanský průkaz si vezměte s sebou.  
Budova Totemu bude otevřena od 7.30 hod.; při vstupu do budovy obdrží 

zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice Totemu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PODZIMNÍ ZÁJEZDY
15. 9. 2016 – KULTURNÍ TRADICE SEVERU. LUBENEC – ex-
kurze ve sklářské dílně manželů Kantových, kteří se již 20 let zabý-
vají výrobou vitráží. Vývoj svého řemesla návštěvníkům představí 
také v kostele nedaleko Lubence, kde vzniká jakési muzeum vitráží. 
DUCH COV – prohlídka barokního zámku známého posledním po-
bytem světoběžníka J. Casanovy. V ceně je prohlídka dvou expozic 
– Casanova a Valdštejn. V Duchcově též oběd i procházka zámeckým 
parkem (Sfingové jezírko, Rainerův pavilon s Reinerovu freskou ze 
zbořeného barokního špitálu). Odpoledne navštívíme OSEK – prohlídka 
cisterciáckého kláštera. Klášter byl založen počátkem 90. let 12. století 
a osazen mnichy z Waldsassenu. Celková barokní přestavba proběhla na 
konci 17. století. Část rozsáhlého areálu s kostelem a starým ambitem 
je přístupná veřejnosti. Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie byl 
dokončen r. 1220. Dnešní barokní podoba pochází z počátku 18. století 
od Octavia Broggio. Cyklus maleb v hlavní lodi a chóru se scénami ze 
života Panny Marie a Krista je od V. V. Rainera. Starý konvent je jedním 
z nejpozoruhodnějších středověkých klášterních objektů v ČR. Nejstarší 
východní křídlo obsahuje kapitulní dvoulodní síň z doby kolem r. 1240 
s původními žebrovými klenbami a vzácným kamenným čtecím pultem. 
Vstupné v Lubenci je formou dobrovolného příspěvku.

CENA: 285,- Kč

29. 9. 2016 – ZA ZAKLADATELEM MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ. 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – jedny z našich nejznámějších a nejkrásnějších 
lázní. Prameny v oblasti dnešních Úšovic byly známé již v 16. století, 
lázně založené až r. 1805 za opata Reitenbergera z Teplé. Město je na-
zýváno „Zahradním městem“. Tomáš Alva Edison r. 1911 prohlásil po 
návštěvě Mariánských Lázní, že „krásnější lázně nejsou na světě“. Ko-
mentovaná procházka městem a zastavení u Zpívající fontány. TEPLÁ 
– dějiny kláštera premonstrátů v Teplé se datují od r. 1193, kdy klášter 
nechal založit knížecí správce pohraničního území Hroznata (blahosla-
vený r. 1897). Působení premonstrátů se projevilo kultivací celé okolní 
krajiny. Od r. 1818 klášter budoval Mariánské Lázně, které se staly svě-
tově proslulým lázeňským městem. Klášterní knihovna patří k nejstarším 
a nejvýznamnějším historickým knihovnám v ČR, je druhou největší 
klášterní knihovnou v Čechách. Obsahuje kolem 100 000 svazků, včetně 
vzácných rukopisů, prvotisků a starých tisků. V polovině loňského roku 
byl opraven konvent a prelatura a budeme tak mít možnost prohlídky 
těchto jedinečných interiérů, upravených pro potřeby vzdělávání a kul-
tury. Prohlídka obou okruhů – klasické trasy s knihovnou a kostelem 
i okruhu konventu. Jako bonus v budově konventu krátký koncert. 

CENA: 280,- Kč

13. 10. 2016 – SASKÉ PŘÍHRANIČÍ. Výlet do romantického kraje 
našich sousedů zahájíme plavbou lodí z Hřenska údolím Labe do Bad 
Schandau jednou z nejkrásnějších říčních krajin Evropy, která je od 
roku 2004 uvedena na seznamu světového dědictví UNESCO. BAD 
SCHANDAU – lázeňské městečko v srdci Saského Švýcarska. Projde-
me se krátce půvabným městečkem a přejedeme k vyhlídkovému skal-
nímu mostu BASTEI, který je jednou z největších dominant a symbolů 
Saského Švýcarska. Původní název Bastei je připomínkou na obranný 
soubor strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Odpoledne na-
vštívíme jedinečnou skalní pevnost KÖNIGSTEIN. V areálu hradní 
pevnosti, rozkládající se na ploše 9,5 ha, je umístěno více než 30 staveb. 
Dříve zde žili vojáci se svými rodinami jako na malém městě. Dnešní 
výstavy dokumentují historický vývoj pevnosti. Většina objektů je volně 
přístupná, do některých je vstup povolen jen s průvodcem. Při procházce 
kolem 2,2 km dlouhých hradeb se naskytne úžasný pohled na krajinu 
Labe, na Saské Švýcarsko a výběžek východní části Krušných hor.

CENA: 375,- Kč + kapesné na vstupy 18,- EUR.

8. 12. 2016 – FLORENCIE NA LABI I BENÁTKY VÝCHODU – 
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY.
Nejstaršímu německému vánočnímu trhu, drážďanskému Štrýclmarktu, 
bude letos již 581 let. Oblíbený vánoční trh nabízí příležitost k romantic-
kým procházkám ve světle obří krušnohorské pyramidy, k mlsání vánoč-
ních dobrot i ke koupi poetických dárků. Těmi klasickými jsou například 
dřevěné krušnohorské ozdoby, lužické modrotisky či ochranovské hvězdy. 
A samozřejmě nesmí chybět ani originální drážďanská vánoční štola, 
tzv. „Dresdner Christstolle“. DRÁŽĎANY jsou hlavním střediskem CR 
v Sasku. Od r. 1485 bylo město rezidencí míšeňských markrabat, poz-
ději saských kurfiřtů (1547), od r. 1806 králů. Období 1694–1783 bývá 
označováno jako „zlaté časy,“ během kterých Drážďany vyrostly v jednu 
z nejkrásnějších německých barokních sídelních rezidencí. Památky: 
Theaterplatz s pomníkem saského krále Jana, Semperova opera, Zwin-
ger, Hofkirche, Taschenbergpalais, zámecká rezidence, 101 m dlouhý 
Knížecí průvod na celkem 24 000 porcelánových kachlích z míšeňského 
porcelánu. Ständehaus, Augustusbrücke. Východně od kostela se podél 
Labe táhne tzv. Brühlská terasa, umístěná na bývalé dělostřelecké baště 
a sloužící jako promenáda. Po komentované procházce centrem volno 
na občerstvení, popř. individuální prohlídku některé z galerií nebo muzeí 
v sousedství. Odpoledne prohlídka Semperovy opery, jednoho z nejvý-
znamnějších divadelních domů Evropy. Po prohlídce společná návštěva 
lutheránského kostela Frauenkirche, který je jedním ze symbolů Dráž-
ďan. Před odjezdem volno na návštěvu adventních trhů.

CENA: 300,- Kč + kapesné do 10,- EUR
(red)

se mohou hlásit osobně od stře-
dy 2. března 2016 od 8.00 hod. 
na ÚMO Plzeň 1, Sociálním od-
boru, číslo dveří 208. Účast na 
prohlídce je zdarma.

Z technických důvodů je 
omezen celkový počet návštěv-

níků na 30 osob na jednu pro-
hlídku.

Bližší informace obdržíte na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
tel. 37 803 6087 nebo http://
umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/
seniorweb/seniorweb.aspx.



strana 12Zprávy z obvodu

Kdo se první sobotu po jarních 
prázdninách pohyboval po Bolev-
ci či jeho přilehlém okolí, mohl 
při troše štěstí spatřit desítky dětí 
v rozličných karnevalových mas-
kách. Jejich netrpělivé kroky smě-
řovaly do místní sokolovny, kde 
již podruhé pořádali hasiči z Plz-
ně – Košutky, za finanční podpory 
Městského obvodu Plzeň 1, dětský 
maškarní ples. A děti si společně 
se svými rodiči musely opravdu 
pospíšit, neboť společenský sál 
byl brzy zaplněný do posledního 
místa.

Zde na ně čekaly dvě hodiny 
plné tance a příjemně zorgani-
zované zábavy. Účastníky bálu 
nejprve rozesmál „gorilák Ren-

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1
A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

BÍLÁ HORA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

MŮŽETE SE TĚŠIT NA

PĚKNOU HUDBU
DĚTSKÉ SOUTĚŽE O CENY
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

RESTAURACE V HÁJI
SOBOTA 

20. ÚNORA 2016
OD 14:00 HODIN

DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL

DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL

PĚKNOU HUDBU
DĚTSKÉ SOUTĚŽE O CENY
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

Karnevalového hada utvořilo na 157 dětí
da“, který je svými tanečními 
kreacemi přímo na pódiu rychle 
vtáhl do víru zábavy. Karnevalový 
dětský řetěz, čítající celkem sto-
padesátsedm hlav, potom již jen 
ilustroval obrovský úspěch této, 
zatím bohužel ojedinělé, akce pro 
děti a pomyslně nasadil i pro jiné 
pořadatele „laťku“ hodně vysoko. 

Na samotný závěr bálu nemohly 
chybět ani oblíbené balónky, kte-
rých se mezi děti dostala z rukou 
košuteckých hasičů nakonec, a to 
i přes menší technický problém, 
více než tisícovka.

Za velké uznání organizátorům lze 
považovat návštěvu lochotínského 
starosty Miroslava Brabce, který spo-
lečně s redaktory a kamerami regio-

nální televize dodal již tak úspěšné 
akci punc „prvotřídní kvality“.

Dovolte mi, abych na závěr po-
děkoval všem těm, kteří se zajíma-
jí o společenský život na našem 
obvodě a současně se sklonil před 
těmi, kteří neváhají podat i „po-
mocnou ruku“. Rozzářené oči dětí 

jsou nám všem nezapomenutelnou 
a ničím nenahraditelnou odměnou. 
Příští rok znovu naviděnou!

Fotografie z boleveckého kar-
nevalu jsou k dispozici na našem 
facebookovém profilu Hasiči Pl-
zeň – Košutka.

Hasiči Plzeň-Košutka
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Srdečně Vás zveme v maskách 
i bez masek v neděli 28. února 
ve 14 hod. před 7. ZŠ v sídlišti 
Vinice.

Odsud se maškarní průvod 
a přihlížející vydají zcela zdar-
ma na statek Lüftnerka v Zoolo-
gické a botanické zahradě měs-
ta Plzně, aby zde byli přítomni 
setnutí hlavy línému kohoutovi, 
z něhož ani kapka krve neukáp-
ne, a souboji mezi Jaromilci 
a Zimomilci.

Dalším cílem bude Kilomet-
rovka u Kalikovského mlýna, kde 
bude zapálena a utopena Morana 
a Jaromilem VI. odměněny nej-
vtipnější masky.

Poslední zastávkou od zimy k jaru 
bude nám. Republiky před radnicí.

Zima zde bude uložena do rakve 
a zamčena do městské šatlavy.

Příležitost dostanou také jedlíci, 
neboť soutěž Plzeňský koblížek je 
právě o pojídání koblih na čas.

František Hykeš, Zoo

Pojďte s námi vyhnat zimu z plzeňské kotliny!

Starosta obvodu popřál k významným životním výročím
V lednu navštívil starosta MO 

Plzeň 1 Miroslav Brabec Annu 
Rumlovou při příležitosti jejích 
krásných narozenin. Paní Rumlová 
se narodila 1. 1. 1917 a celý život 
pracovala jako učitelka. Při setkání 
se starostou vzpomínala na dlouhá 
léta, kdy se velmi ráda zúčastňova-
la zájezdů, které pořádá Městský 
obvod Plzeň 1 pro důchodce žijící 
na obvodě.

K úctyhodným 99. narozeni-
nám pogratuloval 8. února 2016 
starosta také panu Luciánu Jančí-
kovi. Pan Jančík, který se narodil 
8. února 1917, vychoval dvě děti 
a spolu se svou manželkou většinu 

života žije v Plzni Bolevci, kde se 
těší se svých čtyř vnuků. Jak sám 

pan Jančík prozradil, dlouhověkost 
mají v rodině.                    (red)
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Chcete vylepšit vaše oblíbené místo v Plzni? 
Otevřená výzva Pěstuj prostor vám pomůže

Úprava pramenů na Roudné, 
živý jukebox Plzeňský zpěvo-
mat, projekt Křížky a vetřelci 
mapující drobné umění a sa-
krální památky – to jsou jen ně-
které z nápadů plzeňských ob-
čanů, které byly v minulých le-
tech uskutečněny díky projektu 
Pěstuj prostor. Do konce února 
probíhá čtvrtý ročník Otevřené 
výzvy, v rámci které mohou lidé 
přidávat další podněty na drob-
né změny ve veřejném prostoru. 
Na realizaci vybraných projek-
tů bude rozděleno 300 000 Kč 
z rozpočtu statutárního města 
Plzně, podporu přislíbily i ně-
které městské obvody.

„Již několik let se snažíme při-
spívat k tomu, aby Plzeň byla měs-
tem, které naslouchá přání svých 
občanů. Aby zde měli lidé důvod 
zůstávat i ve svém volném čase 
a někteří z nich se aktivně zapoji-
li do zvelebování míst, ke kterým 
mají vztah,“ říká architekt Marek 
Sivák ze spolku Pěstuj prostor, 
který Otevřenou výzvu organizuje. 
„Velká účast lidí na dobrovolnic-
kých akcích i zájem o kulturu po-
řádanou na netradičních místech 
nás přesvědčuje, že jdeme správ-
ným směrem,“ dodává.

Výzva je určena všem – od dětí 
po seniory. Podněty lze přidat 
prostřednictvím formuláře na 
internetové stránce pestujpro-
stor.plzne.cz (do 29. 2. 2016) 
či zaslat poštou na adresu Pěstuj 
prostor, z. s., Táborská 10, 326 00 
Plzeň (do 22. 2. 2016).

Lidé mohou své podněty přidá-
vat ve dvou kategoriích. Gran-
tová kategorie „Chci pěstovat 
veřejný prostor“ je určena pro 
aktivní jedince i organizace, kte-
ří chtějí svůj nápad uskutečnit 
sami a potřebují na něj finan-
ce i odbornou pomoc. Podněty 
z negrantové kategorie „Mám 
nápad a pomůžu s ním“ budou 
realizovány spolkem Pěstuj pro-
stor ve spolupráci s jejich auto-
ry. O grant na další pokračování 
svých aktivit mají možnost žádat 
také autoři již dříve podpořených 
projektů, finanční podporu na 
stejný projekt však mohou ob-
držet maximálně třikrát.

„V březnu vybere porota, slože-
ná z nezávislých odborníků i zá-

stupců města, nejlepší nápady. 
Na realizaci podnětů z grantové 
kategorie vyčlenilo město Plzeň 
300 000 Kč, jeden projekt může 
obdržet maximálně 100 000 Kč,“ 
uvedla Silvie Hašlová, koordi-
nátorka Otevřené výzvy Pěstuj 
prostor. Finanční či organizační 
podporu přislíbily i některé měst-
ské obvody – například Městský 
obvod Plzeň 1 podpoří projekty 
z obou kategorií, nacházející se 
na území obvodu, celkovou část-
kou 150 000 Kč. Autoři vítězných 
podnětů získají také odbornou po-
moc týmu Pěstuj prostor a Plzně 
2015, z. ú.

Další informace k Otevřené 
výzvě Pěstuj prostor:

V předchozích třech ročnících 
se sešlo 234 podnětů, z toho přes 
60 jich bylo realizováno za po-
moci jejich autorů, týmu Pěstuj 
prostor, Plzně 2015 a městských 
organizací, další se staly součástí 
akcí jako dobrovolnický festival 
Anděl Fest nebo Evropský den 
sousedů. Spolek Pěstuj prostor 
se podněty občanů inspiruje i při 
pořádání osvětových přednášek 
z oblasti architektury a veřejné-
ho prostoru nebo v rámci realizač-
ních workshopů a mezinárodních 
workcampů.

Otevřená výzva Pěstuj prostor 
vznikla v roce 2012 v rámci pro-
jektu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015. Na začátku 
roku 2015 přešla z důvodu dlou-
hodobé udržitelnosti pod spolek 
Pěstuj prostor, z. s. Její pokra-
čování v letošním roce je možné 
díky finanční podpoře statutár-
ního města Plzeň a některých 
městských obvodů. Plzeň 2015, 
z. ú. nadále zůstává partnerem 
projektu.

V případě zaslání podnětu 
poštou je třeba uvést, zda chcete 
podnět přihlásit do grantové nebo 
negrantové kategorie, přiložit ale-
spoň 1 fotografii a do textu napsat 
tyto údaje: název podnětu, polohu 
místa, popis podnětu, návrh jeho 
řešení a návrh vlastního zapoje-
ní. Můžete přidat i další přílohy – 
skici, plány, více fotografií apod. 
(maximálně 3 strany A4). Neza-
pomeňte uvést také osobní údaje: 
jméno a příjmení, adresu, telefon 

a souhlas s uvedením vašeho jmé-
na nebo přezdívky, pod kterou by 
měl být příspěvek zobrazen v in-
ternetové databázi (žádné další 
údaje o vás zveřejněny nebudou). 
K podnětům v grantové kategorii 
je třeba přiložit i vyplněnou gran-
tovou žádost, která je k dispozici 
v Turistickém informačním cent-
ru (Náměstí republiky 41, Plzeň) 
a na podatelnách Úřadů měst-
ských obvodů Plzeň 1–4.

Příklady úspěšných projektů 
z předchozích ročníků Otevřené 
výzvy Pěstuj prostor:

Zelená zastávka / Zastávka 
v pohybu

Nevyužívaná drážní budova Pl-
zeň Zastávka se předloni proměni-
la v komunitně-kulturní centrum. 
Minulý rok díky grantu Pěstuj 
prostor vyrobili návštěvníci centra 
ptačí budky, originální stojany na 
kola s vestavěnou knihovničkou 
a pomohli také s přestavbou by-
linkové zahrádky. V upraveném 
parčíku teď návštěvníci Zastávky 
trénují své tělo i ducha během pra-
videlných rozcviček se společnou 
snídaní.

Křížky a Vetřelci
Projekt Křížky a vetřelci, in-

spirovaný známými „Vetřelci 
a volavkami“ Pavla Karouse, 
dokumentuje kromě uměleckých 
objektů z období normalizace 
i drobné sakrální památky a starší 
výtvarná díla ve veřejném prosto-
ru města Plzně. Kromě zmapová-
ní dalších více než 300 objektů 
a přípravy tištěné mapy sakrálních 
památek mají letos na svém kontě 
i netradiční objev – milionovou 
plastiku od sochaře Malicha, kte-
rou po dlouhém pátrání objevili 
zapomenutou za skříní v kanceláři 
autoškoly.

Plzeňský Zpěvomat
„Kouzelný pouliční nástroj, 

který zní na přání kolemjdou-
cích“ rozveselil čtyřem stovkám 
Plzeňanů deštivý den na začátku 
října 2015. Kolemjdoucí mohli 
jen tak poslouchat zpovzdálí nebo 
usednout na židle uprostřed kruhu 
amatérských zpěváků a vybrat si 
z široké nabídky skladeb, od po-
pulárních až po složené speciálně 
pro Zpěvomat, které zpěváci se-
cvičili za jediné dopoledne.

Městská plovárna
Projektu, který svým měřítkem 

přesahoval možnosti běžné samo-
statné realizace, se ujali organizá-
toři Pěstuj prostor a spolu s autory 
podnětu – Majákem Plzně  i s dal-
šími organizacemi – místo promě-
nili během letního dobrovolnické-
ho workcampu 2014 a 2015; od 
té doby se plovárna stala dějištěm 
desítek kulturních akcí.

Kultivace pramenů na Roudné
Zpustlé roudenské prameny se 

v předminulém roce začaly pro-
bouzet k životu díky dobrovol-
nickým brigádám místních oby-
vatel. Ti zde vysbírali odpadky 
a vyřezali náletovou vegetaci. 
Loni Roudeňáci v těchto pracech 
pokračovali – kromě údržby ze-
leně a úklidu pramenů a jejich 
okolí zde také instalovali lavičky, 
které slouží k posezení všem ná-
vštěvníkům. V rámci workcam-
pu Pěstuj prostor jim pomohli 
i mezinárodní dobrovolníci, kteří 
vytvořili můstky přes prameny, 
pařezový stůl, pocitovou stezku 
a stojan na kola.

Živo na černických schodech
Dlouho nevyužívaná budova 

bývalého panského hostince se 
díky Spolku ŽIVO proměnila 
v rodinné centrum, které nabí-
zí volnočasové aktivity míst-
ním obyvatelům všech generací. 
S přispěním grantu Pěstuj prostor 
vznikly pod rukama návštěvníků 
dvě komunitní knihovny, jedna 
umístěná uvnitř, druhá na ulici, 
přístupná všem lidem z okolí. 
Utužovat sousedské vztahy mohli 
návštěvníci při Pálení čarodějnic 
nebo během Loučení s létem.

Zahrada 2.0
Nádvoří bývalého trolejbusové-

ho depa loni kromě soch z dílny 
Čestmíra Sušky oživila i komunit-
ní zahrada, kde si mohli Plzeňané 
v truhlících vytvořených z palet 
vypěstovat vlastní zeleninu či 
bylinky. Zahradníci sklidili nejen 
200 ks chilli papriček a spoustu 
další zeleniny, ale získali i 10 kg 
medu od tří včelstev instalova-
ných na střeše DEPO2015.

Kontakty:
PĚSTUJ PROSTOR, z. s.

Bc. Silvie Hašlová
+420 776 806 005

pestujprostor.plzne.cz
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Plzeň se v pátek a sobotu 18.–
19. 3. stejně jako vloni zařadí 
mezi evropské metropole, které 
lákají návštěvníky v zimních mě-
sících na ojedinělý zážitek v uli-
cích. Pod názvem „BLIK BLIK 
– festival světla a umění ve ve-
řejném prostoru“ naváže na vel-
ký divácký úspěch z roku 2015, 
kdy 12 instalací mezi pivovarem 
Plzeňský Prazdroj, DEPO2015 
a Městskou plovárnou vidělo na 
40.000 diváků.

Letos vás zveme k nečekaným 
zážitkům s městem a světlem na 
trasu od Lochotínského amfiteátru 
mezi vily i paneláky sídliště Lo-
chotín. Desítka umělců z Česka, 
Slovenska, Francie a Německa roz-
svítí Plzeň k magickým zážitkům. 
Zapojit by se měli také místní stu-
denti Fakulty umění a designu La-
dislava Sutnara. Kromě světelných 
objektů, nasvícených soch a plastik 

Lochotínský 
Sport park 1 
vstupuje do 

roku 2016 s řadou plánů. Návštěv-
níky opět čeká skvěle připravený 
prostor pro in-line bruslení, užijí 
si pravidelné zábavné akce a spor-
tovní turnaje, pro školy i veřejnost 
se budou konat kurzy bruslení na 
in-linech. Součástí areálu je dětský 
koutek pro nejmenší či půjčovna 
veškerého vybavení na in-line 
bruslení. Dále je zde zachována 
možnost drobného občerstvení.

Plocha je vhodná pro bruslení na 
in-line bruslích, a to zejména pro 
děti a začátečníky všech věkových 
kategorií. Jejich bezpečnost zajiš-
ťuje i plot. „Oplocení areálu by 
obyvatele Plzně nemělo odradit, 
ale mělo by poskytovat bezpečný 

Rozsviťte s námi Plzeň!
vás čeká mapping na budovu Lé-
kařské fakulty nebo interaktivní 
instalace ovládané samotnými di-
váky. Další atrakce budou vyhánět 
tmu u obchodních center Družba 
či Atom, v Lochotínském parku 
a u Sokolovny na Bolevci, kde se 
v pátek odehraje také festivalová 
party. Na několika dalších místech 
mimo hlavní trasu chystají místní 
centra a spolky pro menší množství 
diváků malá překvapení. Objevíte 
kouzlo zešeřelé Zapomenuté za-
hrady, bublající prameny pod lo-
chotínskou nemocnicí či komunitní 
program v TOTEMu a Plzeňském 
fotoklubu.

Všechny instalace budou k vidě-
ní zdarma po oba dny od 18 do 23 
hodin. Vstupenky na party v So-
kolovně zakoupíte v předprodeji 
Plzeňské vstupenky či na místě. 
Více na www.depo2015.cz.

Mirka Reifová, Plzeň 2015

Sport park 1 letos nabídne řadu akcí i kurzy bruslení
prostor pro strávení volného času 
v příjemném prostředí,“ vysvětlu-
je správce kluziště Václav Černý.

Po celý rok se ve Sport parku 1 
budou konat oblíbené akce pro rodi-
če s dětmi, jako je např. maškarní na 
bruslích, Velikonoční oslava, Den 
dětí, Mikulášská nadílka atd. Dále 
zde probíhají různé turnaje (hokej-
balové, florbalové, in-line hokej) 
pro širokou veřejnost. V podzim-
ních a jarních měsících kluziště už 
tradičně navštěvují školy.

Od dubna se v případě zájmu 
budou pořádat kurzy pro rodiče 
s dětmi. Městský obvod Plzeň 1 pro 
tyto akce nechal vyškolit několik in-
struktorů z řad zaměstnanců Sport 
parku 1. Zainvestoval také do náku-
pu didaktických pomůcek pro výuku 
bruslení, průběžně se doplňují nové 
brusle a ochranné pomůcky, nově 
byl vybaven dětský koutek.

„Jsem rád, že tento unikátní spor-
tovní areál je právě v našem obvodě. 
Nabízí dětem i dospělým možnost 
pravidelně sportovat a trávit čas 
společně,“ dodává starosta MO Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.
Provozní doba Sport parku 1 
v roce 2016:
leden, únor, říjen, listopad, prosinec: 
po–pá 14.00–18.30, so–ne, svátky 
a prázdniny 12.00–18.30 březen 
až září: po–pá 13.00–20.00, so–ne, 
svátky a prázdniny 10.00–20.00 hod.

(red)
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52 týdnů… 52 témat…  
58 fotografů… 1400 fotografií

Tahle čísla a mnohá další padla na vernisáži vý-
stavy fotografií z projektu 52 týdnů, která proběhla 
v lednu v TOTEMu. 52 týdnů byl společný projekt 
organizací TOTEM, z.s., Fotoklub Plzeň a Elpida 
Praha. Jeden rok je dlouhý 52 týdnů a my jsme od 
začátku roku 2015 společně s fotografy (amatérský-
mi i profesionálními) mapovali zajímavé okamžiky 
každého takového týdne roku 2015. Projekt byl hrou, 
nejednalo se o soutěž. Smyslem projektu bylo vyfotit 
každý týden jednu zajímavou a inspirativní fotografii 
na předem dané téma. Některá témata byla jednoduchá 
(např. O ženě, Láska, Květina), ale některá byla velmi 
zapeklitá. Jen se zkuste zamyslet nad tím, co byste 
vyfotili vy na téma Dadydodedydydededadydes. Na 
výstavě, která je v TOTEMu k vidění do konce února, 
vás opět čeká několik soutěžních úkolů, za které budete 
moci získat 29. 2. 2016 v 16.00 odměnu při příležitosti 
naší pravidelné akce Na kus řeči.   

Mgr. Petra Bláhová

Dobrovolníci v TOTEMu
Přijměte pozvání do TOTEMové dobro-

volnické kavárničky… Otevřeného prostoru 
pro každého, kdo už DOBROVOLNÍKEM 
JE, kdo se JÍM CHCE STÁT, ale i pro toho, 
kdo se chce O DOBROVOLNICTVÍ NĚCO 
DOZVĚDĚT.

V roce 2014 jsme v TOTEMu pracovali s 291 
dobrovolníky, z toho bylo 110 seniorů. Ti všichni 
pomáhali na pravidelných dobrovolnických místech. 
Kromě toho pomohli zabezpečit 135 jednorázových 
akcí TOTEMu nebo jiných organizací v regionu. 
Velmi si ceníme práce dobrovolníků a snažíme se je 
odměňovat různými vzdělávacími, tvořivými, rela-
xačními semináři a workshopy a v říjnu jsme otevřeli 
Dobrokavárnu. Každý lichý čtvrtek v 17.00 hod. 
je možné přijít do TOTEMu a získat informace 
o možnostech dobrovolnické služby v regionu; o jed-
norázových akcích, při kterých je možné přiložit ruku 
k dílu; o kompetenčním portfoliu dobrovolníka, které 
můžete jako výstup své dobrovolnické práce získat. 
Anebo třeba podepsat dobrovolnickou smlouvu; vyře-
šit problémy, které se na vaší dobrovolnické cestě ob-
jeví; připravit si vlastní dobrovolnický projekt, s nímž 
vám rádi pomůžeme a který rádi podpoříme. Každý 
si může vybrat, jak s námi lichá čtvrteční odpoledne 
prožije a co si z nich pro sebe odnese.

Mgr. Petra Bláhová

TOTEM v „novém kabátě“.  
Aneb změnili jsme název i logo organizace…
TOTEM působí v Plzni více 

než 15 let a po celou dobu své 
existence se věnoval a věnuje 
šíření myšlenky dobrovolné 

pomoci, uskutečňuje různé programy a projekty, 
kterými pomáhá dobrovolnictví aktivně naplňo-
vat. Druhou významnou linií je podpora aktivních 
seniorů. Sami možná patříte mezi 500 seniorů, 
kteří v rámci sociálně aktivizační služby pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením pravidelně 
docházejí do TOTEMu a nacházejí zde přátele, 
vzdělávání, společenské vyžití, rozvoj svých zájmů 
a řešení všech možných obtíží… A pojďme dál… 
Třetí významný pilíř naší činnosti je podpora dětí 
a rodin, které se ocitnou v tíživé situaci a vy-
školení dobrovolníci z TOTEMu mnohdy mohou 

významně zlepšit kvalitu života těchto dětí. Pak 
jsou tu programy pro širokou veřejnost – ať už 
jednorázové akce, nebo vzdělávací kurzy či kluby 
s možností sdílet společné zájmy. S TOTEMem se 
také dostanete za hranice nejen „všedních dnů“, ale 
v rámci přeshraniční spolupráce i do organizací 
našich německých, slovenských či rakouských 
partnerů. Z téhle krátké „procházky“, která ale 
zdaleka nepostihuje celou šíři aktivit TOTEMu, je 
zřejmé, že máme několik pevných kořenů, které 
pomáhají růst nejen naší organizaci, ale poskytují 
i pevnou oporu a zázemí každému, jenž někdy 
v životě tuto oporu potřebuje.

Všechny naše linie se začaly přirozeně prolínat, 
někdy je těžké oddělit, kdo je „pouze“ senior, kdo je 
„pouze“ dobrovolník, kdo „pouze“ pomáhá dětem… 

 
 

 

 
Screeningové vyšetření plosky nohy 

 
V roce 2015 byla Plzeň Evropské hlavní město kultury.  I díky této skutečnosti uzavřelo 

statutární město Plzeň smlouvu se Západočeskou univerzitou v Plzni o finanční podpoře projektů. 
Jedním z podporovaných projektů byl i projekt Screeningové vyšetření plosky nohy dětí 1. tříd 
v obvodu Plzeň 1, který byl realizován Katedrou fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických 
studií.  

V mladším školním věku se dokončuje tvorba klenby nožní a dochází k fixaci odchylek 
zatížení plosky nohy. Screeningové vyšetření může odchylky odhalit včas a je možné doporučit 
vhodnou - cílenou terapii.  

 Od září do prosince roku 2015 jsme navštívili 7 základních škol v městském obvodu Plzeň 
1 a vyšetřili jsme celkem 446 dětí. Z tohoto počtu bylo 231 dívek a 215 chlapců. Vyšetření 
probíhalo na přístroji PodoCam, což zajistilo objektivizaci vyšetření. Přístrojové vyšetření snímá 
rozložení váhy nohy  v prostém stoji, v modifikaci stoje se zatížením a osové postavení nohy. 
Jednalo se tedy o prostý stoj, stoj se zatížením (podřep), stoj na jedné/druhé dolní končetině a stoj 
na špičkách (výpon). Pokud byla shledána výrazná odchylka v zatížení plosky nohy, dítěti byl 
předán protokol se záznamem vyšetření a s doporučením návštěvy dalších odborníků. Celkem jsme 
rozdali 87 protokolů. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Zejména 
vedení jednotlivých základních škol, rodičům, kteří s vyšetřením svých dětí souhlasili a samotným 
dětem, které byly spontánní a díky nim vše proběhlo hladce. 

 

 
 

 
 

 
 
Za tým KFE: Mgr. Petra Poková, ppokova@kfe.zcu.cz 
Vedoucí KFE: Mgr. Monika Valešová, valesmo@kfe.zcu.cz 
Adresa: Katedra fyzioterapie a ergoterapie 
   Fakulta zdravotnických studií 
              ZČU v Plzni 
              nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň 
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Nyní, po několika letech práce, máme za sebou úspěš-
nou realizaci konkrétních mezigeneračních projektů. 
Proto se domníváme, že dozrál čas postavit se i le-
gislativně za to, že TOTEM je mezigeneračním 
zařízením, že nabízí možnosti potkávání a spo-
lečného sdílení životních zkušeností a energie jak 
mladým, tak zkušenějším. A proto vnímáme, že 
změna názvu na Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z.s. vystihuje přesně to, čím naše 
centrum pro Plzeň a region je. Místem, kde se gene-
race nejen potkávají, ale hledají cesty ke vzájemnému 
obohacení, a zároveň je stále místem, kde startujeme 
krásné dobrovolnické osudy a podporujeme lidi na 
cestě být nápomocní někomu dalšímu.

Pro podrobné informace: www.totem-rdc.cz, Kaz-
nějovská 51, Plzeň Bolevec, tel.: 377 260425
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Střípky z TOTEMu
Nevíte, co se zimním splínem? Přijďte  
do TOTEMu, tam vás všechny smutky opustí…

Od února máte možnost přidat se 
do některé z pravidelných aktivit. 
Pro ty, kteří rádi tvoří, nabízíme 
kurzy KERAMIKY, při kterých 
si s vedením úžasné lektorky 
můžete vyrobit hrneček, hodiny, 
květináč, kachlík či zahradní kera-
miku. Chcete-li se po zimě dostat 
do kondice, můžete využít kurzů 
CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍ-
ČÍCH, nebo aerobní cvičení pro 
seniory CVIČENÍ S OLGOU. 

Tělu i duši udělají dobře nové kur-
zy KUNDALINÍ JÓGY, při kte-
rých je cvičení jógy spojené s me-
ditací. Anebo využijte jedinečnou 
možnost vybubnovat si dobrou 
náladu v rámci kurzu HRÁTKY 
S HUDBOU. Podrobné informa-
ce, termíny a možnost přihlásit se 
získáte na recepci TOTEMu (Kaz-
nějovská 51, Plzeň Bolevec) či na 
www.totem-rdc.cz

Mgr. Petra Bláhová

Anebo si vyberte některou z nejbližších jednorázových akcí…
17. 2. 2016 od 17.00 hod. při-

jměte pozvání na koncert, který je 
dárkem pro lidi blízké, milé, rodi-
nu či přátele. Vezměte je na VA-
LENTÝNSKÝ KONCERT do 
TOTEMu a přijďte se potěšit hu-
debním programem Komorního 
pěveckého sboru PLUS a jeho 
hostů pod vedením sbormistryně 
Mgr. Hany Šlégrové, Ph.D.. Těšit 
se můžete i na taneční vystoupení 

skupiny ADETO. Vstupné dob-
rovolné.

23. 2. 2016 od 11.00 hod. se koná 
informativní schůzka k zájezdu „Kro-
měříž a okolí“ v rámci TOTEMo-
vého poznávání s Marií Novotnou 
(POZNÁVÁME DALŠÍ KOUSEK 
MORAVY). Na schůzce se dozvíte 
vše podstatné k plánovanému zájezdu 
v termínu 30. 5.–4. 6. 2016. a rov-
něž se budete moci přihlásit. Cena 

Výstavy obrazů či fotografií? I to je jedna z tváří TOTEMu 
Prostory našeho centra využí-

váme také jako výstavní galerij-
ní prostory, kde se pod jednou 
střechou setkávají profesionální 
i neprofesionální umělci všech 
generací. Některé výstavy jsou 
pak i společné pro různé gene-
race. Pro své umění si můžete 
vybrat mezi velkým galerijním 
prostorem, nebo komornějšími 
místy, které jsou vhodné pro men-

ší medailonky. V roce 2015 se ve 
všech galerijních prostorách vy-
střídalo 19 výstav obrazů, fotogra-
fií či jiných uměleckých artefak-
tů. Vernisáže bývají spojené také 
s hudebními vystoupeními a akce 
jsou tak vždy pro návštěvníky i vy-
stavující milým zastavením. Mezi 
vystavujícími byli: Valentina Ka-
nnerová, Damián Dudáš, Jaroslav 
Zapletal, Václav Vetýška, Jana 

Za knihou do TOTEMu…
Knihovna města Plzně, Stře-

disko západočeských spisova-
telů a TOTEM, z.s. od března 
lákají na společný projekt pro 
čtivce, knihomily, fanoušky ne-
jen západočeských spisovatelů, 
lidi, kteří chtějí získat inspira-
ci pro čtení nebo podiskutovat 
nad přečtenými knihami. Do 
literární kavárničky jsou zváni 
i ostatní zájemci, jež se chtějí 
dozvědět nové, obohatit sebe, 
být „in“ v současných trendech 

literatury či vzpomenout na sta-
ré dobré časy a nebo přijít jen 
tak posedět. Společná setkávání 
budou probíhat vždy jednou za 
měsíc od 17ti hodin v rámci akcí 
TOTEMového rozcestníku v zá-
zemí Mezigeneračního a dobro-
volnického centra TOTEM, z.s. 
První termín literárního po-
vzbuzení je již 15. března. 
Všechny srdečně zveme a těšíme 
se na sdílení zážitků z literárního 
prostředí.     Mgr. Petra Bláhová

Mája se zapojila mezi děti z mateřského klubu 
Od ledna 2016 se canisterapeutická fenka 

Mája se svou paničkou Veronikou Máslovou, 
koordinátorkou TOTEMu, zapojila do pravi-
delných setkávání našeho mateřského klubu 
Rozmarýnek. Mája je právoplatným členem 
týmu již dlouho, ale teprve na podzim mohla 
složit zkoušky, které ji opravňují k caniste-
rapeutické práci, např. v sociálních službách. 
Mája si své „klienty“ teprve hledá, ale např. 
s klienty – seniory TOTEMu si rozumí výbor-
ně. Dokáže vykouzlit úsměv na tváři člověka, 
kterému se např. ráno ne dobře vstávalo, a přes-
tože ho zrovna bolí všechny klouby, dorazí do 
TOTEMu. A tam ho kromě milých recepčních 
zpravidla přivítá neustále dobře naladěná fenka 
Mája. Mohlo by se zdát, že je TOTEM pejskům 
otevřený, a že si jej tam mohou přivést i lidé, 
kteří jdou na nějakou aktivitu. Ale tak to úplně 
není. Pejsek, který má pravidelně docházet do 

veřejného zařízení sloužícího lidem, na to musí 
být náležitě připraven. Kromě výcviku a zkoušek 
je to také speciální péče, kterou mu věnuje jeho 
panička Veronika. Navíc pro pejska není cesta 
do TOTEMu vycházkou, ale chodí tam praco-
vat. A od ledna má novou práci v mateřském 
klubu. V tomto okamžiku je klub určen dětem 
v batolecím věku, díky Máje mají tak jedineč-
nou příležitost získat mnohdy první bezpečný 
kontakt se psem. Hledáte-li pro sebe či svou 
ratolest příjemnou společnost dalších rodičů, 
mateřský klub nabírá nové členy. Scházejí 
se pravidelně v pondělí od 10.45–11.45 hod. 
Klub je veden dobrovolnicky, nemá striktně 
řízený program, je zaměřený na rodiče, kteří 
chtějí sdílet prostor a čas se svými dětmi a ne-
násilnou formou jim umožnit kontakt s jinými 
dětmi. A právě jednou za měsíc získají kontakt 
i s fenkou Májou.                    Mgr. Petra Bláhová

4.000,- Kč (doprava, ubytování, 
polopenze). Při zájezdu navštíví-
me Macochu, Kroměříž, poutní 
místa Velehrad a Hostýn, Baťův 
kanál a další. V úterý 23. 2. 2016 
od 16.00 hod. si přijďte zatančit, 
nebo jen zazpívat za doprovodu 
jednoho z TOTEMových senior-
ských souborů při TANEČNÍM 
ODPOLEDNI SE SENIORKA-
PELOU. Vstupné dobrovolné. 

Na přestupný únorový den 29. 2. 
2016 přijali pozvání do moderova-
ného pořadu Stanislava Juríka NA 
KUS ŘEČI S… od 16.00 hod. dva 
bratři: Mons. Emil Soukup a Ing. 
arch. Jan Soukup. 1. 3. 2016 13.00 
–18.00 hod. pořádáme BAZÁREK 
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ. Využijte 
možnost prodat či si nakoupit věci 
pro své děti. Rezervace prodejních 
míst nutná.       Mgr. Petra Bláhová

Bílková, Luděk Bouchner, Květa 
Monhartová, Karel Pašek, Václav 
Feureisl, Petr Znamenaný, Stani-
slav Šteif, Kapsová Jana, 52 týd-
nů, Kol. autorek X.–XII., TOTEM 
Art, Karel Bartoš, Tereza Vítková, 
Denisa Puškárová, Tereza Louko-
tová, Damián Dudáš. Hostili jsme 
také výstavu zapůjčenou z ÚMO2 
věnovanou Heliodorovi Píkovi či 
Příběhy nadšení Hnutí Brontosau-

rus. Po skončení Třetího festivalu 
– Setkání aktivních seniorů jsme 
uspořádali výstavu mapující jeho 
letošní průběh. První lednová vý-
stava byla uspořádána jako oslava 
úžasného fotografického projektu 
52 týdnů, který vrcholil na sklonku 
roku 2015. Hledáte-li prostor, kde 
vystavit svou uměleckou tvorbu, 
neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Petra Bláhová
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            CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ  

organizuje  

kluby pro 

RODIČE S DĚTMI 
………………………………………………………………………………………………………………..   
 kluby zaměřené na VŠESTRANNÝ ROZVOJ DÍTĚTE  

a přípravu dětí na vstup do MŠ
  

MINIŠKOLIČKA (pro rodiče s dětmi od 1 roku) pondělí, úterý, středa, čtvrtek - dle rozvrhu 

ŠKOLIČKA S POHYBEM A POHÁDKOU 
(pro rodiče s dětmi od 1,5 roku) 

čtvrtek - 10.00 – 11.30 h 

HUDEBNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA  
S POHÁDKOU (pro rodiče s dětmi od 1,5 roku) 

pátek 
9.00 – 10.00 h, 10.15 – 11.15 h 

 kluby SPECIALIZOVANÉ
CVIČENÍ PRO KOJENCE 
pro rodiče s dětmi od  3 –  6, 6 – 9, 9 – 12 měsíců

středa  
9.45 – 10.15, 10.25 - 10.55,11.05 - 11.35 h 

CVIČENÍ PRO BATOLATA
pro rodiče s dětmi od 1 do 1,5 roku a od 1, 5 do 2 let 

středa - 10.15 – 11.00 h 
úterý - 10.20 – 11.05 h 

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 2 LET v tělocvičně středa -  9.00 – 10.00 h 

kluby pro DĚTI
ANGLIČTINA HROU (od 3 let do 1. třídy) úterý, čtvrtek -  dle rozvrhu 

HUDEBNÍ ŠKOLIČKA (pro děti od 3 a 4 let) středa – 16.15 – 17.00 h 

VÝTVARNÝ ATELIÉR S KERAMIKOU
(pro děti od 3 a 5 let) 

úterý,středa – dle rozvrhu 

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA (pro děti od 4 let) čtvrtek – 16.30 – 17.30 h

ZÁZEMÍ PRO RODIČE I DĚTI – kaFárna
……………………………………………………………………………………………………………………… 
KONTAKT: Centrum dětí a rodičů, tel.č. 728 646 656, 777 036 704 
1. ZŠ (zadní vchod z Tachovské ul.),  Západní 18, Plzeň-Bolevec. 

www.cedrplzen.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
v CeDRu v roce 2016 

PRO SPRÁVNÉ KLUKY  
A HOLKY 

          18.7. – 22.7. 2016 a  22.8. – 26.8. 2016 

ATLETICKÝ TÝDEN  
pro nejmenší sportovce 

            

11.7. – 15.7. 2016 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Pro děti od 4 let S POHÁDKOVÝM 
DIVADÉLKEM, TVOŘENÍM A SPORTOVÁNÍM 

15.8. – 19.8. 2016

……………………………………………………………………………………………………………… 

VÝTVARNĚ - 
TVOŘIVÝ 
 18.7. – 22.7. 2016 
………………………………………………………………………………………………………………                  

www.cedrplzen.cz
Přihlášky a platby v kanceláři CeDRu v úředních hodinách. 

Centrum dětí a rodičů: 1. ZŠ (zadní vchod z Tachovské ul.), Západní 18, Plzeň-Bolevec, 
tel. č. 728 646 656. 

                    Centrum dětí a rodičů 
             zve rodiče a děti na  

 

VESELÉ ODPOLEDNE 
S PEJSKEM  

A KOČIČKOU  
 
  

• divadelní představení:JAK PEKLI DORT.. 
 

• Cvičení a dovádění s pejskem a kočičkou 
 

• Kočičí malování – výroba papírové loutky 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

KDY: 20.2. 2016 od 14.30 hodin   
                 

KDE:  Centrum dětí a rodičů (1. ZŠ, Západní 18 –zadní vchod) 
 

S sebou: přezůvky a dobrou náladu 
 

Předprodej vstupenek: Centrum dětí a rodičů, 1. ZŠ,  Západní 18, Bolevec 
www.cedrplzen.cz, tel. č. 728 646 656. 

Dům digitálních dovedností nabízí poslední volná  
místa v kurzech pro dospělé i seniory

Sháníte ještě stále vhodný zájmo-
vý kurz? Nevíte si rady, jak pra-
covat s balíčkem Microsoft Office 
nebo vás zajímá programování 
a nevíte, jak na to? Tak to máte 
nejvyšší čas, protože poslední volná 
místa v kurzech nabízí Dům digi-
tálních dovedností v Dominikánské 
ulici 9, Plzeň.

Zájemci o základní znalosti práce 
na počítači či tabletu mohou vybí-
rat z kategorie Praktično. Uchazeči, 
kteří chtějí dobře ovládat Microsoft 
Office, jistě osloví kurzy MS Word 
2010 (od 22. 2.), MS Excel 2010  
(od 21. 3.), MS Excel 2010 pokročilí 
(od 20. 4.) či MS PowerPoint 2010 
(od 18. 5.). Dále mohou zájemci zís-
kat znalosti o práci na počítači iMac 
od firmy Apple v kurzu Přecházíme 
z Windows na Apple OS X (od 10. 3.). 
Všichni, kteří chtějí umět obsluhovat 
své tablety, si jistě vyberou mezi kur-
zem Tablety Win8 (od 23. 3.) nebo 
kurzem Tablety Android pro pokro-
čilé (od 12. 4.) anebo dokonce kurzem 
Tablety iPad (od 4. 5.).

Ti, kteří se zajímají o oblast pro-
gramování, si velmi rychle oblíbí 
kategorii zaměřenou na Technično. 
Zde mohou vybírat z programova-
cích kurzů, jako Programování pro 
Android (od 11. 3.) a Programo-
vání pro Android pokročilí (od 
11. 3.), na kterých se naučí progra-
movat a vytvářet aplikace pro mo-
bilní zařízení s operačním systémem 

Android. Své programovací znalosti 
mohou také více zdokonalit v kur-
zu zaměřeném na Programování 
v C# (od 23. 2.), Python – pro-
gramovací jazyk (od 3. 3.) nebo 
Programování webových strá-
nek v HTML (od 23. 3.) a tvorbu 
webových stránek ve volně dostup-
ném redakčním systému Word-
Press I. – tvorba webových stránek  
(od 1. 3.) a WordPress II. – efektiv-
ní práce (od 26. 4.). Zájemci, kteří 
uvažují o založení internetového 
obchodu – podnikání na internetu, 
jistě zaujme kurz Eshop aneb začni 
podnikat (od 1. 3.).

Poslední kategorie Výtvarno osloví 
především jedince se zájmem o kre-
ativní tvorbu. V kurzu První kroky 
Photoshopem (od 3. 3.) budete se-
známeni s grafickými efekty a retuší 
fotografie. Zájemci o filmařské umění 
mohou vstoupit do tohoto světa skrz 
kurzy Vytvoř vlastní film – Pinnacle 
(od 3. 3.) nebo Úprava videa – Ado-
be (od 3. 3.). A především nadšenci 
pro fotografování se mohou hlásit 
do kurzu Komplexní kurz fotogra-
fie A – pokročilí (od 12. 4.) nebo do 
kurzu Komplexní kurz fotografie B 
– pokročilí (od 7. 3.).

Kapacita kurzů je omezená! Více in-
formací najdete na www.dddplzen.eu 
nebo je možné se přihlásit na telefonu 
378 035 534 nebo 378 035 536, pří-
padně e-mailu ddd@plzen.eu.

Bc. Ivona Krausová
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Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ V RADOVÁNKU 2016
I v letošním roce za vámi přicházíme s nabídkou letních pobytových a příměstských táborů pro vaše děti.
Pracoviště Ledecká 23
Název Termín Místo Typ Organizátor
Cyklotábor 2.7.–9.7. Česká Kanada Pobytový Mgr. Marcela Holomelová
„ S Tebou mě baví svět“ 16.7.–23.7. Šumava Pobytový Ivana Jeslínková
„ Ať žijí duchové“ 16.7.–30.7. Dvůr Krasíkov Pobytový Mgr. Marcela Holomelová
„Máme rádi zvířata“ 1.8.–5.8. Komenského 42 Příměstský Ivana Jeslínková
Vesmír a zábava 8.8.–12.8. Komenského 42 Příměstský Ivana Jeslínková
Pracoviště Komenského 42
Název Termín Místo Typ Organizátor
Přírodovědný I. 11.7.–15.7. Komenského 42 Příměstský Ing. Jana Radová
Přírodovědný II. 22.8.–26.8. Komenského 42 Příměstský Ing. Jana Radová
Počítačový I. 18.7.–22.7. Ledecká 23 Příměstský Marcel Hlaváč
Počítačový II. 25.7.–29.7. Ledecká 23 Příměstský Marcel Hlaváč
Soustředění stolní tenis 15.8.–19.8. Komenského 42 Příměstský Marcel Hlaváč
Storm Dance Camp I. 31.7.–14.8. Klatovy Pobytový Petr Čejka
Storm Dance Camp II. 22.8.–25.8. Plzeň Příměstský Petr Čejka

Celou nabídku letních táborů SVČ RADOVÁNEK včetně informací najdete na www.radovanek.cz
Od pololetí se i nadále můžete přihlašovat do zájmových kroužků, budete tak moci rozšířit řady našich malých 
strážníků, herců, výtvarníků, tanečníků, sportovců a dalších.

Těšíme se na vás. Kolektiv SVČ RADOVÁNEK

18. ročník ZLATÉ STRUNY 
je minulostí

Ani silný mráz a sníh neodradily 
36 mladých kytaristů a kytaristek ze 
6 krajů České republiky / Plzeňského, 
Ústeckého, Libereckého, Jihočeské-
ho, Karlovarského a Jihomoravské-
ho/ od účasti v republikovém kole 
18. ročníku kytarové soutěže Zlatá 
struna. Soutěž proběhla v pátek 22. 1. 
a v sobotu 23. 1. 2016 v příjemném 
prostředí nově rekonstruované Soko-
lovny Bolevec. Vyhlašovatelem je 
Středisko volného času RADOVÁ-
NEK, pracoviště Ledecká 23. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích, první 
do 14 let a druhá 15–18 let. Zvláštní 
kategorii pak tvořila autorská soutěž.

Atmosféra byla příjemná a všichni 
se skvěle bavili. Celou soutěž hod-
notila porota z řad plzeňských mu-
zikantů: Petr Merxbauer (skupina 
Strašlivá podívaná), Jeremy King 
(skupina Poitín a Lignit), Tomáš 
Hanzlíček (učitel plzeňské konzerva-
toře, skupina Cover Gang), Iva Lac-
ková (skupina Strašlivá podívaná), 
Anička Malinová (učitelka hudby, 
duo Ostré struny).

Porota i diváci se měli na co dívat 
a co poslouchat. Jednotlivá vystou-
pení měla vysokou úroveň a některá 
byla velice vtipná, vyhodnocení tedy 
nebylo vůbec jednoduché.

Do autorské soutěže se přihlásilo 
11 mladých autorů. Zvláštní ocenění 
poroty si odneslo 7 mladých muzi-
kantů ze všech zúčastněných krajů. 
Dostali ho především za interpreta-
ci písní nebo hru na kytaru. Václav 
Mock z Chomutova okouzlil porotu 
i diváky svým tanečním výkonem 
a odnesl si za ně také zvláštní ocenění.

I diváci si vybrali své favority. 
CENU DIVÁKA dostaly v 1. kate-
gorii Marie Nicol ŠNEIDROVÁ a ve 
2. kategorii Barbora TOKÁROVÁ, 
obě z Plzně.

Velké poděkování patří odboru 
školství, mládeže a sportu Plzeňské-
ho kraje, bez jehož finanční podpory 
by se tato soutěž nemohla uskutečnit.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Kategorie do 14 let (včetně):
1. místo Rudolf PRUŠÁK (Jihočeský 
kraj)
2. místo Sabina UXOVÁ (Liberecký 
kraj)
3. místo Sarah NEUMANNOVÁ 
(Karlovarský kraj)
Kategorie 15–18 let (včetně):
1. místo Tomáš KOZÁK (Plzeňský kraj)
2. místo Monika BENÁKOVÁ (Ji-
hočeský kraj)
3. místo Barbora TOKÁROVÁ (Pl-
zeňský kraj)
Autorská soutěž:
1. místo Lucie ANTONOVÁ (Kar-
lovarský kraj)
2. místo Martina HOLKOVÁ (Jiho-
moravský kraj)
3. místo Markéta POLÁKOVÁ (Li-
berecký kraj)

Mgr. Marcela HOLOMELOVÁ

SVČ RADOVÁNEK 
na 25. ročníku Dětské 
Porty v Praze

Ve dnech 29.–30. ledna 2016 se 
v „Divadle Za plotem“, které se na-
chází v areálu psychiatrické léčebny 
Bohnice v Praze, konal jubilejní 
25. ročník republikového finále Dět-
ské Porty. Z oblastního kola v Plzni, 
které vyhlašuje Středisko volného 
času RADOVÁNEK, do něho po-
stoupili mladí muzikanti v deseti 
soutěžních formacích. Konkurence 
byla veliká ale Plzeňáci si v žádném 
případě neudělali ostudu.

V sobotu 30. ledna 2016 se v praž-
ském Kongresovém centru konal be-
nefiční koncert „Děti dětem“ pořáda-
ný Českou radou pionýra a Nadací 
dětem 3. tisíciletí. Koncert byl vý-
běrem těch nejzajímavějších vystou-
pení ze soutěží v rámci Pionýrského 
sedmikvítku a zúčastnily se ho děti 
a mládež z celé republiky. Letos si na 
něm zahrála známá dětská plzeňská 
skupina JEN TAK a opravdu si to 
užila. Kdypak se někomu poštěstí 
zahrát si před 500 nadšeně aplaudu-
jícími diváky.

Záštitu nad touto akcí převzali 
premiér Bohuslav Sobotka, předse-
da poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Jan Hamáček a ministryně škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Kateřina 
Valachová.

Součástí večera bylo tradiční 
předávání putovních pohárů, vě-
novaných premiérem, jako ocenění 
pořadatelů oblastních kol Dětské 
Porty za jejich činnost s dětmi 

a mládeží. Organizátoři Dětské 
Porty v Plzni získali toto ocenění 
z pěti nominací 4x, a to v roce 2005, 
2006, 2009 a 2011. Když jsme se 
dozvěděli, že jsme v letošním roce 
opět nominováni, byli jsme rádi, ale 
zůstávali jsme celkem v klidu. Do 
Prahy jsme odjížděli s pocitem, že 
putovní pohár nemůžeme popáté do-
stat. Za 25letou historii Pionýrského 
sedmikvítku se totiž pouze dvěma 
organizacím podařilo získat pohár 
2x. Ostatním pouze jednou. A na-
jednou jsou to zase Plzeňáci, kteří 
už ho mají 4x.

Když po rozlepení obálky s vý-
sledky z pódia zaznělo, že Putovní 
pohár předsedy vlády letos dostá-
vají organizátoři Dětské Porty ze 
Střediska volného času RADOVÁ-
NEK v Plzni, bylo to obrovské pře-
kvapení a radost. To tady opravdu 
ještě nebylo. JAKO JEDINÍ V RE-
PUBLICE JSME POPÁTÉ ZÍSKA-
LI TOTO OCENĚNÍ. Do Plzně se 
v sobotu vezl nejen krásný brou-
šený POHÁR, ale také roztomilý 
plyšový tygr.

Na tomto obrovském úspěchu 
mají zásluhu nejen pracovníci Stře-
diska volného času RADOVÁNEK, 
ale hlavně všichni mladí muzikanti, 
díky kterým si Dětská Porta v Plz-
ni udržuje velmi vysokou úroveň 
a oblastní kolo je hodnoceno jako 
nejlepší v republice.

Mgr. Marcela HOLOMELOVÁ

1. místo Tomáš KOZÁK (Plzeňský kraj)
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Děti z Miniškolky sundaly vá-
noční ozdoby ze stromečku, děti 
z kroužků už v novém roce stihly 
natrénovat a předvést svá první 
vystoupení na karnevalu a všichni 
se těšíme na další blížící se akce.

A protože akcí nás čeká oprav-
du nemálo, připravili jsme pro 
vás rodinný plánovací kalendář, 
který je možné zakoupit u nás 
v Rodinném centru Vlnka. Ne-
chybí v něm prázdniny, svátky, 
pozvánky na akce a zároveň 
z něj čiší radostná atmosféra 
díky fotkám dětí z našich akti-
vit. Koupí kalendáře přispějete 
na rekonstrukci prostor MOTÝ-
La a RC Vlnka.

Co nás tedy čeká? Velikonoční 
chrastidlo, popcornovou ovečku, 
ptáčka piliňáčka, nerozbitné va-
jíčko, duhového motýla anebo 
zajíce ze sena si můžete přijít 
vyrobit těsně před Velikonocemi, 
a to 11. 3. 2016 od 15 do 17 ho-
din. V dubnu očekáváme nálet 
čarodějnic a v červnu se těšíme 
na oslavu dne našich tátů.

Máte už plány na léto? Prohléd-
něte si nabídku letních příměst-

V Rodinném centru Vlnka se všichni těší na jaro a léto
ských táborů pro děti a pobytů 
pro celé rodiny. Děti mají na vý-
běr z kreativních a přírodovědných 

táborů a celá rodina si může vybrat 
mezi pohádkovým a cvičebním 
pobytem.

Informace o všech našich aktivi-
tách naleznete na webu www.rcvln-
ka-plzen.cz      ing. Hana Pudelská
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Prosinec ve 46. MŠ Fibichova

V prosinci bývají děti v naší 46. MŠ 
nabity energií a očekáváním. Blížil se 
přece nejpoetičtější čas roku – čas vánoční.

Nejdříve do mateřské školy přišel 
v pátek 4. prosince anděl se dvěma čerty. 
Čerti v dětech strach nevyvolali – byli 
přece hodní!!! Ale obavy dětí, zda zís-
kají balíček dobrot, byly veliké. Mikuláš 
měl totiž moc práce a nepřišel. Anděl 
s čerty ho ale zastoupili se ctí. A tak děti 
byly moc spokojené. Andělem a čertíky 
byly totiž po celý den paní učitelky.

V úterý 8. prosince v MŠ Fibicho-
va bylo čertů mnohem víc. Konala 
se tu Čertovská besídka pro rodiče. 
Děti z obou tříd se staly roztomilými 
čertíky a předvedly přítomným úžasné 
pásmo písní a tanečků s čertovskou 
tématikou. Při následném pohoštění se 

z čertíků staly zase děti, jen čertovské 
jiskřičky v očích jim zůstaly.

Za týden 15. prosince děti ze čtyř 
tříd shlédly poetické pohádkové před-
stavení „Vánoční hvězdička“. Děti 
měly velkou radost, když se podařilo 
hvězdičku rozzářit a ta nadělila zví-
řátkům dárečky.

Tentýž den v podvečer se konalo vá-
noční posezení dětí, rodičů a personálu 
mateřské školy na odloučeném praco-
višti Sokolovská. Nejmenší děti přítom-
ným převedly pásmo básniček a písní 
doprovázených pohybem s vánoční 
a zimní tématikou. Vánoční pohádka, 
zahraná staršími dětmi, sklidila zaslou-
žený potlesk. Děti byly moc roztomilé. 
Když zazněly koledy, dospělí se k dětem 
též přidávali. Děti pak dojatým rodičům 

předaly vlastnoručně vyrobené dárky. 
Potom si společně vytvořili vánoční přá-
ní dle své fantazie. Následovalo občerst-
vení, při němž výborné vánoční cukroví 
nezůstalo dlouho na míse. Vždyť dětem 
při kulturním vyžití tak vyhládlo... A teď 
už jen čekat, co nám Ježíšek nadělí!

V předvánočním čase navštívily 
starší děti se svými učitelkami vánoční 
trhy na náměstí. Nejvíc se všem líbil 
živý betlém.

V naší mateřské škole byla vánoční 
nadílka týden před Štědrým dnem, aby 
si ji děti opravdu užily. Nadílka hraček 

Zimní radovánky

Nový rok 2016 jsme v naší školce 
přivítali hned po vánočních prázdni-
nách a pěkně zvesela. Moc jsme se 
těšili, až svým kamarádům a paním 
učitelkám budeme vyprávět své zážit-
ky z Vánoc a hlavně, až se pochlubíme 
dárky, které jsme pod stromečkem ob-
jevili. Při první příležitosti jsme nové 
hračky přinesli kamarádům ukázat 
a společně si s nimi pohrát. Ještěže 
nám paní učitelky občas připraví hrací 
dny, to je pak paráda!

Celý prosinec jsme se na Váno-
ce připravovali. Začátkem prosince 
k nám zavítal Mikuláš s anděly i s čertí 
cháskou. Trochu jsme měli nahnáno, 

moc pochváleni! Pochvalu jsme si 
vysloužili pak i od rodičů, protože 
zápisy do prvních tříd jsme zvládli 
perfektně!

V polovině ledna konečně začalo 
sněžit! Hned jsme toho využili. Na 
naší zahradě jsme stavěli sněhuláky, 
jezdili na lopatách i bobech, koulo-
vali se, až jsme byli celí mokří. To 
ale nevadilo, naše paní učitelky nám 
všechno mokré oblečení usušily.

Ve třetím lednovém týdnu jsme 
mezi sebou přivítali příslušnice Měst-
ské policie, které s námi besedovaly 
na téma „Setkání s cizím člověkem“. 
Vyzkoušeli jsme si i různé modelové 
situace, abychom věděli, jak se při 
takovém setkání správně chovat.

Koncem ledna zavítalo do naší 
školky divadélko Řimbaba s pohád-
kou „O dvanácti měsíčkách“. Dlouho 
už jsme se tak skvěle nepobavili! Do-
konce si někteří z nás mohli vyzkoušet 
role jednotlivých měsíců!

Těsně před pololetními prázdninami 
si užijeme hravé dopoledne společně 
se studenty Střední školy profesora 
Švejcara. A protože u nás nejsou popr-
vé, už se na společné hry moc těšíme!

Zdraví vás „kosíci“ z 87. mateřské 
školy, Komenského 46, Plzeň.

Jaroslava Valentová, 
učitelka 87. MŠ

ale balíček se sladkostmi, který jsme 
všichni dostali, náš strach zahnal.

Vánoční posezení s rodiči pak svá-
teční atmosféru jen umocnilo. Společně 
jsme si zazpívali koledy, vyráběli vá-
noční dekorace a ochutnávali dobroty.

Že nezapomínáme na staré lidi, to 
jsme dokázali návštěvou v domově 
Longevita, kde babičkám a dědečkům 
děti z kroužku Flétniček zazpívaly 
a zahrály na flétny.

Pozadu nezůstala ani třída 3. A. Ta 
navštěvuje svoje staroušky v Domo-
vě „Terasy“ pravidelně každý měsíc. 
Tentokrát si s nimi zahrály děti stolní 
hry, babičky jim vyprávěly o Váno-

cích jejich dětství a nakonec všichni 
společně zpívali koledy. Staroušci 
na „své“ děti nikdy nezapomenou, 
vždycky pro ně přichystají nějaké 
dobroty.

Některé třídy se vydaly na plzeňské 
náměstí prohlédnout si krásný betlém 
a projít se po trzích. Pak už nás čekaly 
jen vánoční prázdniny.

Celé sváteční období zakončil pří-
chod tří králů 6. ledna 2016 do naší 
školky. Kašpara, Melichara a Baltaza-
ra představovaly studentky VOŠ. Byly 
překvapené, že děti znají spoustu po-
drobností o zvycích spojených s tímto 
svátkem. Tříkrálovou koledu, kterou si 
pak všichni společně zazpívali, znaly 
děti úplně celou. Při odchodu nám tři 
králové zanechali nad dveřmi nápis 
K+M+B 2016, aby nás celý rok neo-
pustilo zdraví a štěstí.

Druhý lednový týden probíhal ve 
znamení příprav našich předškolá-
ků na zápis do prvních tříd okolních 
základních škol. Abychom lépe po-
znali školní prostředí, vydali jsme 
se do prvních tříd Bolevecké školy. 
Viděli jsme, jak probíhá vyučová-
ní a vyzkoušeli jsme si, zda jsme 
na školní práci dobře připraveni. 
Všechny úkoly, které nám paní uči-
telky z prvních tříd zadávaly, jsme 
zvládli bezchybně. Byli jsme za to 

byla ve všech čtyřech třídách opravdu 
bohatá. Dětem zářily oči, když vidě-
ly, co jim Ježíšek otevřeným oknem 
přinesl. Hračky, stavebnice, kočárky 
a kreativní hry v obalech dlouho nezů-
staly, děti z nich byly nadšené. A aby 
jim nebylo líto, že nadílka zůstane ve 
školce, dostal každý z nich dárkem 
hračku, kterou si směl odnést domů.

Všechny pracovnice MŠ Fibicho-
va přejí všem dětem a jejich rodičům 
dobrý nový rok 2016.

Dana Andrlová,
učitelka 46. MŠ Plzeň
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Byla jsem tam...

Jsem Eva Jílková, studentka 
6. ročníku 4. ZŠ v Plzni. Mojí 
velikou zálibou je tanec.

Jsem členkou soutěžního týmu 
UNIQUE taneční školy Evy Vy-
sloužilové a díky našim úspě-
chům jsme se mohli zúčastnit 
VII. ZODM (zimní olympiády 
dětí a mládeže) v Ústeckém kraji 
ve dnech 17.–22. 1. 2016.

Společně s ostatními sportovci 
jsme reprezentovali Plzeňský kraj 

v celkem 10 sportech (akrobatické 
lyžování, alpské disciplíny, lední 
hokej, krasobruslení, snowboar-
ding, běžecké disciplíny, biatlon, 
disco dance, šachy, rychlobrus-
lení).

Celkem se ODM zúčastnilo 
1040 sportovců ze 14 krajů ČR 
ve věku 10–17 let, kteří závodi-
li na sportovištích v Litvínově, 
Mostě, Chomutově, Klínovci a na 
Cínovci.

Hlídací centrum  

SKŘÍTEK
aneb něco jako školička
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Karlovarská 24, Plzeň (u Rondelu)

Školička se nachází v centru 
Plzně v Karlovarské ulici mezi 
kruhovým objezdem a čerpa-
cí stanicí, kde máme zajištěné 
bezproblémové parkování pří-
mo u domu. V blíz-
kosti školičky jsou 
dvě nová dětská 
hřiště a možnost 
vycházek do blízké 
zeleně. Přímo v budo-
vě jsou k dispozici sauna 

a tělocvična, které 
můžeme s dětmi 
využívat. 

Plzeň - Újezd 
Školička bude znovu otevřena 
při dostatečném počtu dětí. 
Nachází se v krásném a klid-
ném prostředí v Plzni - Újezdě, 
kde máme k dispozici nově zre-
konstruované hřiště, na kterém 
mohou děti využívat mimo jiné 
veliké pískoviště, houpačky, 
klouzačky a různé prolézač-
ky. V případě nepříznivého po-
časí pro pobyt venku má naše 
centrum k dispozici kompletně 
vybavenou tělocvičnu, kde je 
ideální prostor pro nejrůznější 
pohybové aktivity, hry a cvičení.
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Kde nás najdete?
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Kdo jsme 
  Hlídací centrum Skřítek je náhradním řešením pro rodiče, 

kterým se nepodařilo umístit děti do státní školky 
z kapacitních důvodů. 
  Kapacita Hlídacího centra je 20 dětí, o které se stará 

pouze odborný pedagogický a zdravotnický kolektiv včetně pana učitele, 
pro které je bezpečnost, zábava a rozvoj osobnosti vždy prioritou.

Co nabízíme 
   nabízíme řešení pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí čekat na 

předškolní zařízení až do tří let věku dítěte 
  pod vedení dětské zdravotní sestry se staráme o dětičky již od 6 měsíců 
  díky personálnímu rozšíření o osobního asistenta nyní nově nabízíme 

možnost umístit děti s handicapem (LMD, autismus, downův syndrom) 
   s dětmi prožijeme Mikuláše, Vánoce, maškarní bály, divadélko, opékání 

buřtů, výlety za zvířátky a přírodou 
  snažíme se našim SKŘÍTKŮM nabídnout prostředí plné zábavy a her, 

jako je např. pracovní, výtvarná a hudebně pohybová výchova 
   snažíme se našim maličkým svěřencům nabídnout klidné prostředí 

plné zpívání, zábavy, tvorby, protažení tělíček a dále základy angličtiny, 
divadélko, výlety do přírody, pečení vánočního cukroví, výroba vánoční 
výzdoby a podobně
  dětem jsou formou her a zábavy předkládány základy rozumové a mravní 

výchovy, pozvolna se zapojují do kolektivu, nacházejí své první kamarády, 
a tak se učí primárním sociálním vztahům 
  mezi další výhody Skřítka patří také možnost umístění dětí školního věku 

v době prázdnin, kdy rodiče nemají možnost vlastního hlídání. Dále 
nabízíme hlídání dětí v odpoledních a večerních hodinách a také 
o víkendu, buď v prostorách HC, nebo přímo u klientů doma 
  rodiče mohou využít také našeho stravování, které zahrnuje speciální 

dětské menu ve formě 2 svačinek a oběda včetně pitného režimu 
a nabídky ovoce a zeleniny, nebo si dítě může přinést své vlastní jídlo 
s sebou
  nově také nabízíme hlídání nemocných dětiček přímo u vás doma

hlidacicentrum.skritek  tel.: 774 611 788

www.hlidaci-centrum-skritek.cz
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Disciplína Disco Dance se ko-
nala v Městském divadle v Cho-
mutově. Náš tým se probojoval až 
do finále a tam obsadil 5. místo.

Plzeňský kraj v celkovém hod-
nocení získal 9. místo.

Po celou dobu konání ZODM 
jsme si vzájemně fandili. Medaile 
se rozdělovaly ve dvou ceremoni-
álech, které se podobaly oprav-

dovým Olympijským hrám. Zažili 
jsme také zapálení Olympijského 
ohně a složení olympijské přísahy.

Moc se nám líbila barevnost 
reprezentačního oděvu. Každý 
kraj měl svoje vlastní jednotné 
oblečení.

Jsem ráda, že jsem se mohla 
zúčastnit této celorepublikové 
sportovní akce.                   (red)



strana 5Zprávy z obvodu strana 23Školy a školky

Kluci z florbalového oddílu 
FBC Plzeň dosáhli historické-
ho úspěchu, když v kategorii do 
14 let získali bronzové medaile 
na turnaji Gothia Innebandy Cup 
ve švédském Göteborgu. Tým tak 
vylepšil své maximum z loňského 
roku, kdy vypadl ve čtvrtfinále.

Na turnaji, kterého se účastní 
přední týmy Švédska, si hráči pl-
zeňského FBC museli proklestit 
cestu ze šestičlenné skupiny 
a potvrdit tak skvělou formu 
z letošní sezóny, kdy v domácí 
soutěži zatím porazili všechny 
své soupeře. S jedinou těsnou 
prohrou pak skončili o bod dru-
zí, což zajišťovalo postup. Jejich 
cestu pavoukem zastavil až tým 
Lindås Waves IBK [1], se kterým 

Starší žáci FBC Plzeň vybojovali  
ve Švédsku bronz!
i přes jeho vyšší kvalitu dokázali 
Plzeňští držet krok a dotáhnout 
zápas do nájezdů. V dovednost-
ní disciplíně byl tým ze Švéd-
ska úspěšnější a pro FBC Plzeň 
zbyly bronzové medaile, proto-
že po vzoru fotbalového Eura se 
o bronz již nehraje.

Výsledky skupina:
FBC Plzeň vs. Warberg IBF 2 
(SWE) – 5:2
FBC Plzeň vs. Höllvikens IBK 
(SWE) – 1:2
FBC Plzeň vs. Svenljunga IBK 
(SWE) – 5:3
FBC Plzeň vs. Bygdö Monolitten 
IL (NOR) – 10:0
FBC Plzeň vs. Torshälla IBK 
Svart [2] (SWE) – 4:2

Andělské Vánoce

Venku se začínalo šeřit, ale u al-
tánku a ozdobeného stromečku na 
zahradě naší 90. MŠ se to hemži-
lo dětmi i dospělými. Do altánku 
nastoupil pěvecký sboreček Mini-
Andílci ( s „opravdickými“ anděl-
skými křídly na zádech!), kteří pod 
vedením „své“ Kateřiny Korbelové 
zazpívali a zatančili několik koled. 
Jejich vystoupení nenechalo nikoho 
chladným a ke zpěvu dětí se po-
stupně připojovali i všichni okolo. 
Radostnou předvánoční atmosfé-
ru umocnilo společné odpočítání 
a rozsvícení vánočního stromku 
i altánku.

Tím byla 10. 12. zahájena slav-
nost s názvem „Andělské zvoně-
ní, vánoční těšení“. Všechny do-
spělé i děti paní ředitelka vyzvala 
k prohlídce výstavy v chodbě MŠ 
s vánoční tématikou, ochutnávce 
vánočního cukroví, které děti ze 
všech tříd se svými učitelkami na-
pekly, a k návštěvě tvořivých dílen, 
které ve 3 pavilonech paní učitelky 
připravily. Pak už se ze všech stran 
mísilo radostné štěbetání dospělých 
i dětí se zvuky koled, které zněly 
ze tříd, kde se tvořilo: někde děti 
zdobily napečené perníkové svícny 
ve tvaru andílka bílkovou polevou, 

Osmifinále:
FBC Plzeň vs. Malmhaug [3] 
KFUM 1 (SWE) – 8:3
Čtvrtfinále:
FBC Plzeň vs. IBF Offensiv Li-
dingö (SWE) – 7:2

Semifinále:
FBC Plzeň vs. Lindås Waves IBK 
[4] (SWE) – 2:3 po nájezdech 
(2:3)

Pavel Strejček,
manažer FBC Plzeň

jinde skládaly a slepovaly andělíčka 
z notového papíru a jinde zase barev-
nou papírovou ozdobu. Co ti menší 
nezvládli, maminka nebo tatínek 
pomohli – a o tom to bylo! Najít si 
v tom předvánočním mumraji chvil-
ku, kdy si v klidu spolu sedneme…

Venku už byla úplná tma, když si 
děti s rodiči i sourozenci odnášely 
do svých domovů nejen plné ruce 
svých výrobků, ale i plno zážitků, 
které si v ten prosincový podvečer 
v naší školce posbíraly…
Alexandra Tothová, učitelka 90. MŠ



Oblíbené vepřové hody se vracejí na statek U Matoušů na Bolevecké 
návsi v Plzni. Budou se zde konat v sobotu 20. února od 10 do 17 ho-
din. Přijďte si pochutnat na tradičních zabijačkových specialitách a užít 
si atmosféru staročeské návsi. Akci zpříjemní živá hudba, zájemci si 
mohou vyjet na koních po blízkém okolí. Kdo nemá rád maso, určitě 
ocení domácí jablečný štrúdl. K zapití a zahřátí se bude podávat svařák, 
medovina či jablečný mošt. „Vepřové hody patří k oblíbeným akcím 
pro celé rodiny, jsem rád, že se v našem obvodě konají opakovaně,“ 
říká starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.                      (red)

Foto: archiv ÚMO Plzeň 1.

Zabijačka na návsi 
Zabijačkové speciality i zajímavý  
program na Bolevecké návsi


