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Plzeň zahájila 1. září třetí eta-
pu rekonstrukce tramvajové trati 
v Karlovarské ulici od zastávky 
Severka přes křižovatky Student-
ská, Kralovická, Manětínská až po 
točnu na konečné tramvaje linky 
číslo 4. Projekt, jenž pro město 
zrealizuje společnost Colas Rail za 
65 milionů korun bez DPH, zvýší 
bezpečnost provozu a sníží dopad 
negativních vlivů dopravy na okolí. 

Plzeň rekonstruuje poslední úsek 
tramvajové trati v Karlovarské ulici

Foto rekonstrukce pásu 
tram?

Rekonstrukce si vyžádá rozsáhlou 
výluku, a to v období od 1. září do 
27. listopadu. Omezen bude pro-
voz páteřní tramvajové linky číslo 

4, náhradní autobusovou dopravu 
mimořádně posílí také speciální 
tramvajová linka číslo 3.
Informace k rekonstrukci na str. 10.

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Více k volbám na str. 10, volební vyhláška na str. 6 a 19.
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Úplně novou třídu s kapaci-
tou 28 dětí využívají od letošní-
ho školního roku žáčci 87. MŠ 
v Komenského ulici. Vznikly zde 
nové prostory za rekordně krát-
kou dobu dvouměsíčních letních 
prázdnin. Do jejich rekonstruk-
ce a dalších oprav v rámci škol-
ky investoval Městský obvod Pl-
zeň 1 částku 6,5 milionu korun.

Na Lochotíně vznikla během prázdnin další třída mateřské školy

„První plzeňský obvod je nejlid-
natější městskou částí a zájem ro-
dičů o místa v mateřských školách 
je dlouhodobě vysoký. Proto jsme 
se rozhodli podpořit vybudování 
nové třídy v jedné z našich mateři-
nek. Rekonstruovali jsme prostory 
ve čtvrtém pavilonu využívané dří-
ve pro ozdravný program – stála 
zde infrasauna a vířivý bazén,“ 

konstatuje starosta Městského ob-
vodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Bra-
bec. O saunu a vířivku děti vznikem 
nové třídy nepřijdou. Zařízení byla 
přesunuta do upravené části hospo-
dářské budovy.

Přístup ke 4. pavilonu mateř-
ské školy je nově bezbariérový, 
vznikla zde i kočárkovna. Součástí 
stavby byla úprava sociálního za-
řízení v přízemí, elektroinstalace, 

výměna rozvodů vody ve spojo-
vacích chodbách a především vý-
měna rozvodů ústředního vytápění 
a otopných těles ve všech objek-
tech mateřské školy.

Náklady na celou stavbu dosáh-
ly 6,5 milionů korun včetně DPH. 
Třída má kapacitu 28 žáků a v le-
tošním školním roce sem chodí 
nejmladší děti ve věku 3 a 4 roky.

(red)

První letošní stavby dokončeny

Výměna uliční části oplocení 46. MŠ 
ve Fibichově 4.

Oprava stávajících chodníkových tras v odloučeném pracovišti 7. MŠ Žlutická 2. Součástí této stavby byla i výměna 
a rozšíření vstupní branky pro pěší, což umožní zlepšení obslužnosti zadní části areálu.

Výměna plotových dílců a provedení opravy podezdívky oplocení 81. MŠ v Břeclavské ul. 



léto se na-
chýlilo ke své-
mu konci a já 
bych rád při-
pomenul, jaké 
vlastně u nás 
bylo. Bylo plné 
kultury a spole-

čenských akcí, sportovních klání 
i milých setkání. Tradičně se vel-
ké návštěvnosti těšilo Město her 
u Velkého Boleveckého rybníku 
a promenádní koncerty v parku 
U Bazénu, nově však přilákal 
vaši pozornost i Divoký západ na 

s blížící se 
polovinou za-
stupitelského 
mandátu se 
nabízí možnost 
všem politic-
kým subjektům 
v zastupitelstvu 

MO objektivně posoudit, nakolik 
se jim podařilo sladit svůj voleb-
ní program se skutečností. Čle-
nové obvodního zastupitelstva 
za KSČM od své předvolební 
rétoriky neuhýbají a prosazování 
oprávněných požadavků vás, ob-
čanů, bylo a je pro nás tím prvo-
řadým cílem.

končí prázd-
niny a doba do-
volených, opět 
se blíží volby 
a pro komunální 
politiky schva-
lování rozpočtů. 
Bohužel pro ob-

vod Plzeň 1 bude patrně částka pře-
váděná z městského rozpočtu stejně 
jako v minulých letech v převodu 
na 1 obyvatele mnohem nižší než 
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Dobrý den, milí spoluobčané, obyvatelé prvního plzeňského obvodu,

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

Ranči u Šídlováku. Jsem rád, že 
se osvědčila prodloužená otevírací 
doba ve Sport Parku 1, kam jste si 
našli cestu i se svými dětmi, kte-
ré si nenechaly ujít kurzy in line 
bruslení. Krásný Den dětí jsme na 
začátek školního roku připravili 
pro všechny školáčky, rodiče jsme 
pozvali na statek U Matoušů na vi-
nobraní, které nabídlo kromě koštu 
vín i ochutnávky sýrů a domácích 
uzenin. Také jsme se „Hodili do 
pohody a špacírovali kolem vody“, 
což je tradiční akce, kde má úřad 
svůj stánek U úředního šimla. 

Na podzim letošního roku pro 
vás chystáme další akce, na kte-
ré bych vás rád pozval. Jednou 
z těch tradičních je Folk Park 
v parku U Bazénu, který se bude 
konat 26. září od 18 hodin. Sou-
částí programu bude i křest dru-
hého vydání knihy Michala Juppa 
Konečného S kytarou na zádech, 
jejíž první vydání se na pultech 
moc dlouho neohřálo. Určitě se 
bude také konat rozsvícení vánoč-
ního stromku či adventní rukoděl-
ný jarmark, ale to už opravdu moc 
předbíhám…

Jsem rád, že i přes plánované 
dovolené a prázdninové výlety 
jste na akce přicházeli v hojném 
počtu. Je to pro nás známkou 
toho, že se vám tu dobře žije, že 
máte chuť zapojovat se do spo-
lečenského a kulturního života 
v našem obvodu. 

Přeji vám hodně zdraví a štěstí. 
Věřím, že si užijeme barevného 
podzimu a že se společně potkáme 
na některé z nadcházejících akcí.

S úctou, 
Miroslav Brabec, 

Váš starosta

v některých jiných obvodech. Je 
škoda, že si to nechají představitelé 
našeho obvodu, kteří jsou zároveň 
městskými zastupiteli, líbit.

Ve svém minulém článku jsem 
popsal způsob zadávání veřejných 
zakázek v Plzni. Doufal jsem 
v něm, že Rada městského obvo-
du doplní Pravidla pro zadávání 
zakázek pravomoci komise pro 
zadávání zakázek RMO tak, aby 
mohla kontrolovat zadávací doku-

mentace. Bohužel se tak nestalo, 
sluší se však sdělit, že během více 
než jednoho a půl roku zadávací 
dokumentace předané komisi od-
povídaly požadavkům zákona 
o zadávání veřejných zakázek. 

Žijeme v době tisíců migrantů 
valících se do Evropy, teroristic-
kých útoků, ale i značného zasa-
hování státu do naší svobody a je-
jího omezování, jako je sledování 
kamerami, evidence účtů, různé 

zákazy, pro podnikatele sledová-
ní tržeb apod. S jídlem roste chuť, 
a tak se obávám, že při současném 
politickém složení parlamentu 
bude omezení spíše přibývat.

Na závěr vám proto přeji nejen 
hodně zdraví a osobních a pracov-
ních úspěchů, řidičům pevné nervy 
při projíždění městem, ale hlavně 
více svobody do budoucnosti.

Ing. Vladislav Bartman, 
člen ZMO Plzeň 1 za ODS

Pozitivní v této souvislosti roz-
hodně bylo, že se nám v některých 
případech podařilo najít názorový 
průnik i se zástupci radniční ko-
alice, a tak mohlo skutečně dojít 
k vlastní realizaci zmíněných před-
volebních slibů.

Optimalizace začátku veřejného 
jednání zastupitelstva ve prospěch 
zaměstnaných občanů, internetové 
zveřejňování zápisů z jednání, re-
konstrukce lochotínského bazénu, 
pokrytí bezplatným internetovým 
signálem parku U Bazénu nebo na-
příklad zahájení přípravných prací 
k rekonstrukci Zručské cesty na 
Bílé Hoře jsou jen stručnou ilustra-

cí našich zastupitelských úspěchů.
V současné době lze jako nej-

závažnější problém vnímat neu-
stálé a nesmyslné pokusy někte-
rých skupin podnikavců o jakousi 
„privatizaci“ posledních zbytků 
nezastavěného veřejného prostoru 
mezi panelovými domy, ovšem na 
úkor nás všech! Není se co divit, 
benevolence vedení obvodu je až 
„do nebe volající“! A také i přes 
náš aktivní odpor nejspíše dojde, 
a to v dohledné době, ke zřízení 
„modrých“ rezidenčních parkova-
cích zón apod.

Vážení spoluobčané, jako zá-
stupci KSČM se i nadále bude-

me podílet na rozvoji a vhodné 
správě našeho obvodu, a to bez 
ohledu na odmítavá stanoviska 
některých. Zpětná vazba od vás 
je pro naši další činnost velice dů-
ležitá, proto si vás dovolím pozvat 
na setkání s poslancem PS PČR 
PhDr. Ing. Jiřím Valentou, který 
také v našem obvodě žije. Veřejná 
diskuze k rozličným problémům 
města, kraje i celé společnosti 
proběhne 3. října od 17 hodin 
v salonku restaurace U Řezníka 
v Sokolovské ulici.

Ing. Pavel Březina, 
zastupitel za KSČM

Sobota 29. 10. od 13:00 hod. 
sraz u Lochotínského pavilonku

Navštívíme společně Lochotínský park s poustevníkem, projdeme k prameništi 
Kopeckého pramene s málo známým domkem strážce pramene a procházku 

zakončíme prohlídkou tematické výstavy k dějinám lázní. 
Vstup zdarma.

Délka vycházky cca 2 hodiny.

Akce se koná v rámci projektu Domek strážce pramene, podpořeného 
z grantu Pěstuj prostor, z.s. a Městským obvodem Plzeň 1.

Od pavilonku k domku strážce pramene



strana 4Zprávy z obvodu

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat 

o práci kontrolního oddělení Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1. 
Jednou z mnoha činností, které 
provádí uvedené oddělení, je 
i kontrola záborů a úklidů veřej-
ného prostranství na území Měst-
ského obvodu Plzeň 1. Zábory 
veřejného prostranství se týkají 
například umístěného lešení, vý-
kopových prací, stánků, kontej-
nerů atd. Při těchto kontrolách 

Kontrola veřejného prostranství na Městském obvodu Plzeň 1
spolupracujeme s odbory z Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1, kte-
ré vydávají k uvedeným zábo-
rům stanoviska anebo rozhodnutí 
o zvláštním užívání. Při zjištění, 
že zábor pozemku na veřejném 
prostranství je v rozporu s vy-
daným stanoviskem anebo roz-
hodnutím, předáváme podklady 
k dalšímu řešení příslušným od-
borům Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1. Dále spolupracujeme i se 
Správou veřejného statku města 

Plzně, příspěvkovou organizací 
(dále jen SVSmP). SVSmP má 
ve správě i komunikace a chod-
níky na pozemcích ve vlastnic-
tví Statutárního města Plzně. 
Zjištěné poškození komunikace 
předáváme uvedené organizaci 
a domlouváme se na možném 
termínu oprav. V součinnosti se 
SVSmP jsme v letních měsících 
prováděli rovněž kontroly poško-
zených zábradlí a oplocení, která 
se nacházejí v blízkosti komuni-

kací. V posledních dnech byla 
dohodnuta oprava poškozeného 
oplocení v ul. Karlovarské, Plzeň, 
proti ul. Na Chmelnicích.

Závěrem bych vás chtěl požádat 
o spolupráci při zlepšení našeho 
životního prostředí, a pokud byste 
měli i vy nějaké poznatky, které 
bychom mohli navzájem vyřešit, 
zašlete je prosím na e-mailovou 
adresu: szikszay@plzen.eu.

Karel Szikszay,
vedoucí kontrolního oddělení

Nevíte, co dělat se svým starým autem? Obraťte se na Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1, alej Svobody 60, Odbor životního prostředí 
a dopravy. Úřad vám zprostředkuje odvoz a likvidaci vašeho vozidla 
zcela zdarma.

Podmínky pro likvidaci: Vozidlo musí být odstaveno na území MO 
Plzeň 1.

Co je nutné udělat? Držitel vozidla (ten, který je zapsán v technickém 
průkazu) se dostaví v úřední den na oddělení životního prostředí a:

Akce likvidace odstavených vozidel stále trvá!
1. předloží velký technický průkaz vozidla
2. vyplní žádost o ekologickou likvidaci
Následně specializovaná firma vozidlo odveze a předá majiteli po-

znávací značky a protokol o ekologické likvidaci.
Další informace je možné získat na tel. č.: 378036043 nebo e-mailem 

na: brukovama@plzen.eu
Od dubna roku 2015 poskytl Úřad městského obvodu Plzeň 1 občanům 

možnost likvidace autovraků zdarma. Za loňský rok bylo k ekologické 
likvidaci předáno 10 vozidel. V roce 2016 bylo zatím předáno k eko-
logické likvidaci 11 vozidel. Tato akce potrvá do konce roku 2016.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Magistrát města Plzně pořádá ve spolupráci se společností Čistá Plzeň s. r. o.

SBĚROVÝ DEN ODPADU

V těchto termínech zde můžete odkládat do přistavených nádob: 
pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené léky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, objemný komunální odpad lednice, televizory, suché 
baterie, olejové filtry.

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 378036041 ÚMO Plzeň 1.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  8. 11. 2016 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN) (změna času)

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA
K Sokolovně  4. 10. 2016 14.00–18.00 hod.
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše) (změna času)

Změna provozní doby sběrného dvora odpadů
v Úněšovské ulici od 1. 9. 2016
Od 1. 9. 2016 došlo ke změně provozní doby sběrného dvora odpadů 
v Úněšovské ulici na území MO Plzeň 1.
duben – říjen (ve státní svátek – mimo provoz)
pondělí – neděle od 9–12 hodin a od 13–18 hodin

listopad – březen (ve státní svátek – mimo provoz)
pondělí – neděle od 9–12 hodin a od 13–16 hodin

Bezplatné uložení odpadu je pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny 
k trvalému pobytu v katastru města Plzně. Před odevzdáním odpadu 
je nutné předložit obsluze průkaz totožnosti.

Provozovatel: Čistá Plzeň s. r. o.
Obsluha sběrného dvora tel.: 720 967 647
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V pondělí 29. srpna 2016 vy-
hlásil městský obvod Plzeň 1 ar-
chitektonickou soutěž na proměnu 
vnitrobloku Krašovská. Zadáním 
soutěže je najít přesvědčivou ar-
chitektonickou odpověď na po-
žadavky obyvatel sídliště a vy-
hlašovatele soutěže – Městského 
obvodu Plzeň 1 – k řešení cent-
rální části vnitrobloku Krašovská. 
Zadání soutěže vzešlo z rozsáhlé 
společenské diskuse v podobě 
plánovacích setkání a dotazníko-
vého šetření a zároveň je v souladu 
s koncepcí rozvoje města Plzně.

„Vnitroblok by měl fungovat 
jako živá, z velké části volná ozele-
něná plocha určená pro odpočinek 
a volnočasové aktivity, jež poskyt-
ne potřebné zázemí a vybavenost 
pro všechny generace uživatelů 
a která není příliš náročná na pra-
videlnou údržbu,“ cituje ze zadání 
soutěže místostarostka městského 
obvodu Ivana Mádlová. Ta s nápa-
dem na rekonstrukci vnitrobloku 

Otevřená architektonická soutěž na proměnu 
vnitrobloku Krašovská je vyhlášena

v loňském roce přišla a oslovila ke 
spolupráci spolek Pěstuj prostor. 
Spolek s městským obvodem zor-
ganizovaly rozsáhlé dotazníkové 
šetření, v němž bylo odevzdáno 
753 dotazníků, a dvě plánovací 
diskuse s místními občany. Výstu-
pem z besed a dotazníků je právě 
zadání architektonické soutěže 
(Podrobná specifikace předmětu 
soutěže). Podařilo se i nastarto-
vat tradici letní sousedské akce 
– Krašovské zahradní slavnosti, 
letos proběhl už druhý ročník.

Do soutěže se mohou zapojit 
soutěžní týmy, jejichž členem 
je autorizovaný architekt v obo-
ru architektura nebo krajinářská 
architektura nebo se všeobecnou 
působností, soutěž probíhá v čes-
kém jazyce. Návrh je zapotřebí 
doručit do podatelny Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1, alej Svo-
body 60, do 21. listopadu 2016 
do 17.00 hodin. 

(red)

Staňte se „správcem sousedství“ ve vni-
trobloku Krašovská!
• Baví Vás komunikovat se svými sousedy?
• Zajímáte se o své okolí a zejména o vnitroblok Krašovská?
• Chcete přispět k tomu, aby byl vnitroblok živým a přívětivým 

místem?
PAK JE TATO NABÍDKA URČENA MOŽNÁ PRÁVĚ PRO VÁS!

Co bude mít správce sousedství na starost:
• Roli prostředníka mezi obyvateli vnitrobloku a Městským obvodem 

Plzeň 1
• Spolupořádání komunitních akcí ve vnitrobloku (cca 2 akce ročně)
• Dohled nad dobrým fungováním vnitrobloku (hlášení závad měst-

skému obvodu apod.)

Co tato role přinese Vám:
• Podporu Městského obvodu Plzeň 1 při plnění role správce i při 

realizaci dobrých nápadů Vás i Vašich sousedů, a to včetně 
materiální a finanční podpory pro pořádání komunitních akcí

• Možnost pozitivně ovlivnit rozvoj svého okolí
• Příležitost seznámit se se svými sousedy a vyzkoušet si organi-

zování akcí

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM ZAŠLETE SVÉ JMÉNO, PŘÍJMENÍ, 
TELEFON, E-MAIL, POVOLÁNÍ, VĚK, FOTOGRAFII A KRÁT-
KOU ZPRÁVU (CCA 600 ZNAKŮ) O TOM, PROČ BYSTE CHTĚ-
L(A) DĚLAT SPRÁVCE SOUSEDSTVÍ NA E-MAIL: INFO@PES-
TUJPROSTOR.CZ, PŘILOŽIT MŮŽETE I ŽIVOTOPIS.

Poznámka: správce sousedství bude vybrán na základě volby místních 
občanů a schválení městského obvodu. Podmínky spolupráce budou 
upřesněny po vzájemné domluvě.
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Informace k volbám do zastupitelstev krajů

Volit budeme: 45 členů Zastu-
pitelstva Plzeňského kraje. 

Právo volit do zastupitelstva kra-
je má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let a je přihlá-
šen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje.

V případě, že volič hlasovací 
lístky neobdrží, nebo je ztratí, 
budou mu vydány nové přímo ve 
volební místnosti v den voleb. 

Voličské průkazy 
Volič může požádat o vydání vo-

ličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, a to osobně u obecního úřadu 
do okamžiku uzavření stálého sezna-
mu (tj. do 5. 10. 2016 do 16 hod.) 
nebo podáním doručeným nejpoz-

ku spadajícím do územního obvo-
du kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
vede stálý seznam voličů pro voliče, 
kteří jsou v MO Plzeň 1 přihlášeni 
k trvalému pobytu. Každý volič si 
může v úředních hodinách na Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 ověřit, 
zda je v seznamu zapsán; může po-
žadovat doplnění údajů nebo pro-
vedení oprav. Dva dny přede dnem 
voleb ÚMO Plzeň 1 v 16.00 hod. 
seznam uzavře a výpis ze seznamu 
předá okrskovým volebním komisím.

Voliče, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu a který prokáže 
své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise 
dopíše do výpisu ze seznamu do-
datečně a umožní mu hlasování.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů obecní 
úřad a v den voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém přípa-
dě okrsková volební komise vyšle 

k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úředními obál-
kami a hlasovacími lístky.

Každý volič je povinen při 
příchodu do volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popří-
padě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky. Totožnost 
a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky.

K zajištění pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

Podrobné informace o způsobu 
hlasování obdrží každý volič spo-
lečně s hlasovacími lístky na ad-
resu svého trvalého pobytu, nebo 
mu budou předány v den voleb 
přímo ve volební místnosti.

Toto jsou základní informace 
k volbám, které vám mohu po-
skytnout. 

Petra Gruberová
pověřena přípravou a organizací 

na úseku voleb
Organizační odbor ÚMO Plzeň 1 

Vážení spoluobčané, 
přináším vám několik základních informací k volbám do zastupi-

telstev krajů.
 Volby proběhnou v následujícím termínu:

pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem pro konání voleb ve volebních okrscích č.1001 až č. 1056 

na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou volební místnosti uvedené 
v „OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb“, které je součástí této 
„Plzeňské jedničky“. Toto „OZNÁMENÍ“ je také zveřejněno na úřední 
desce a na webových stránkách Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

ději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 
30. 9. 2016) obecnímu úřadu, toto 
podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky, 
o osobně učiněné žádosti se sepíše 
úřední záznam. Obecní úřad vo-
ličský průkaz předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zá-
pisu do výpisu ze stálého seznamu 
ve dnech voleb ve volebním okrs-



Zastupitelstvo MO Plzeň 1, stejně 
jako v předchozím období, obdrže-
lo na každém svém zasedání zprávu 
o plnění usnesení, zprávy o činnosti 
Rady MO Plzeň 1, starosty, místosta-
rostů a předsedů výborů a také zprávy 
o činnosti výborů Zastupitelstva MO 
Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na 
svém zasedání dne 22. 6. 2016 mimo 
jiné:

• Schválilo rozbor hospodaření MO 
Plzeň 1 za období leden – březen 2016,

• Schválilo rozpočtová opatření 
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016,

• Schválilo poskytnutí dotací z roz-
počtu MO Plzeň 1 na podporu sociální 
oblasti,

• Schválilo poskytnutí dotací 
z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu 
sportovní, tělovýchovné a zájmové 
činnosti, na aktivity volného času 
a kultury nebo jinak veřejně pro-
spěšné účely,

• Souhlasilo s návrhem nového 
Územního plánu Plzeň,

• Souhlasilo s návrhem vyhlášky 
města Plzně o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí 
pro rok 2017,

• Souhlasilo se zněním návrhu 
novely vyhlášky statutárního města 
Plzně o poplatku za užívání veřejného 
prostranství,

• Schválilo vyhlášení architekto-
nické soutěže na proměnu vnitrobloku 
Krašovská v Plzni.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na 
svém zasedání dne 14. 9. 2016 pro-
jednalo mimo jiné

• Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 
k 30. 6. 2016,

• Návrh na poskytnutí dotací 
z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu 
sportovní, tělovýchovné, kulturní, 
ekologické a zájmové činnosti, na 
zdravotní účely, na aktivity volného 
času nebo jinak veřejně prospěšné 
účely – II. kolo,

• Hodnocení plnění plánu staveb 
vlastní investiční výstavby a ostatních 
výdajů za 1. pololetí roku 2016,

• Zprávu o provádění komunálních 
služeb a údržby zeleně za 1. pololetí 
2016.

Rada MO Plzeň 1 na každém 
svém zasedání projednává plnění 
usnesení a bere na vědomí zápisy ze 
zasedání komisí Rady MO Plzeň 1. 
Radě jsou předkládány žádosti o zá-
štitu starosty, místostarostů či MO 
Plzeň 1 a žádosti o spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 při konání různých akcí 
na území obvodu. Rada projednává 
pravidelně majetkové záležitosti, 
jako jsou žádosti o prodeje, proná-
jmy a směny pozemků.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedá-
ní dne 14. 6. 2016 schválila výjimku 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
z počtu dětí ve třídě mateřské školy, 
stanoveném Vyhláškou o předškolním 
vzdělávání č. 14/2005 Sb. pro škol-
ní rok 2016/2017 u mateřských škol 
v MO Plzeň 1. Schválila realizaci 
a umístění workoutového hřiště (ven-
kovní posilovny) do lokality „Parku 
Vinice“ v ulici Nad ZOO.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 
dne 22. 6. 2016 schválila záměr uspořá-
dat druhý ročník společensko-sportovní 
akce pro veřejnost s názvem Krašovská 
zahradní slavnost jako součást reali-
zace projektu „Proměna vnitrobloku 
Krašovská. Souhlasila s vyhlášením 
architektonické soutěže na proměnu 
vnitrobloku Krašovská v Plzni.

Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 12. 7. 2016

• Schválila umožnění placené in-
zerce ve zpravodaji MO Plzeň 1 po-
litickým stranám v rámci předvolební 
kampaně,

• Vzala na vědomí zprávu o bezpeč-
nostní situaci na území MO Plzeň 1,

• Vzala na vědomí informativní 
zprávu o činnosti Kontrolního oddělení 
ÚMO Plzeň 1 za 1. pololetí roku 2016,

• Schválila organizaci prázdnino-
vého provozu mateřských škol v pů-

Zasedání Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 1
sobnosti MO Plzeň 1 s účinností od 
školního roku 2016/2017.

Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 23. 8. 2016

• Schválila nový Jednací řád komi-
sí Rady MO Plzeň 1,

• Vzala na vědomí informativ-
ní zprávu o provádění komunálních 
služeb a údržby zeleně za I. pololetí 
2016,

• Souhlasila s návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města 
Plzně o stanovení školských obvodů 
mateřských škol zřizovaných statu-
tárním městem Plzeň, v souladu se 
Statutem města Plzně,

• Souhlasila s rozborem hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016,

• Souhlasila s důvodovou zprávou 
ve věci hodnocení plnění plánu staveb 
vlastní investiční výstavby a ostatních 
výdajů za 1. pololetí roku 2016.

Rada MO Plzeň 1 na svém zase-
dání dne 6. 9. 2016 projednala návrh 
na poskytnutí dotací z rozpočtu MO 
Plzeň 1 – II. kolo, návrh rozpočtových 
opatření rozpočtu MO Plzeň 1, Plán 
zimní údržby MO Plzeň 1 pro obdo-
bí 2016/2017 a informativní zprávu 
o údržbě Parku za Plazou a jeho fi-
nancování.

Mgr. Miroslav Brabec,
starosta MO Plzeň 1
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Vím, jak pomáhat
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

V Evropském parlamentu jste se 
nedávno angažoval proti zákazu 
zbraní, který navrhuje Evropská 
komise. Co je na směrnici špatného?

Máte pravdu, debata o  kontrole zbraní 

byla v  Evropském parlamentu velmi 

dlouhá a emotivní. Já jsem proti směrnici 

hlasoval, protože by poškodila statisíce 

českých držitelů zbraní, včetně myslivců 

nebo sportovních střelců, a  v  boji proti 

teroristům by nepomohla. Pro takový 

návrh nemůžu hlasovat. Osobně jsem 

zastáncem toho, aby dál v  České 

republice platila současná pravidla pro 

držení zbraní, která mimochodem patří 

k  nejlepším na  světě. To znamená, 

aby lidé, kteří splní zákonné podmínky 

a  získají zbrojní pas, mohli mít střelnou 

zbraň a použít ji v případě potřeby na svou 

ochranu. Evropská komise chce omezit 

práva legálních držitelů v  době, kdy se 

v  Evropě výrazně zvyšují bezpečnostní 

rizika, a to je podle mě špatně. Stejný názor 

má i mnoho odborníků. Neznamená to, že 

by mělo dojít k  nějakému vyzbrojování 

společnosti, to určitě ne. Jen říkám, že 

by Evropská komise neměla zasahovat 

České republice do pravidel, která fungují 

a jsou lepší než v jiných státech EU.

Velkým tématem poslední doby je 
samozřejmě migrační krize. Jak se 
díváte na příchod statisíců muslimů 
do Evropy?

Považuji to pro Evropu za  velkou 

hrozbu. A  realita posledních týdnů 

to bohužel potvrzuje. Souhlasím 

s  názory odborníků, že muslimové se 

do evropské společnosti nejsou schopni 

integrovat. Islám je postaven na  úplně 

jiných hodnotách než evropská kultura, 

která je postavena na respektu k lidským 

právům, k  právům žen nebo menšin. 

Islám to vidí jinak. Nedávno jsem i četl, 

že muslimové v Británii založili iniciativu, 

aby byli zakázáni psi na  veřejných 

prostranstvích. Psi jsou součástí 

evropské společnosti po  tisíciletí. 

A  teď to máme kvůli muslimské 

menšině měnit? To naprosto odmítám. 

Nekontrolované přijímání islámských 

běženců je nebezpečné, a  pokud by 

Česká republika měla signály, že nám 

hrozí větší příliv migrantů, tak na  to 

musíme být připraveni a zabránit tomu. 

Nakonec kandidujete v následujících 
krajských volbách, co Vás k tomu 
vede?

Je to tak, rozhodl jsem se, že v krajských 

volbách podpořím kandidátku TOP 

09. Záměrně jsem požádal o  poslední 

místo na  kandidátce, čímž chci jasně 

říct, že mně primárně záleží na  dění 

v kraji, nechci na krajském úřadě žádnou 

placenou funkci. Jsem rád, že svou 

účastí na  kandidátce mohu podpořit 

osoby, kterých si vážím, a které získaly 

velké renomé ve  svých oborech. 

Za všechny bych zmínil např. známého 

klatovského lékaře Richarda Piknera, 

který kandidátku TOP 09 vede, nebo 

Jiřího Dorta, kandidáta TOP 09 a STAN 

do  Senátu za  Plzeň-město. Jsou to 

slušní a  odborně zdatní lidé, kteří mají 

mou důvěru.

Hájím vždy zájmy českých občanů,
říká europoslanec za Plzeňský kraj Jiří Pospíšil



Pokračují zápisy na 
Univerzitu třetího věku 

Lékařské fakulty
v Plzni
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V pondělí dne 28. 11. 2016 od 
18. 00 hodin proběhne na Nové scéně 
Divadla J. K. Tyla Benefiční koncert 
pod názvem Miminka do dlaně – V ru-
kách andělů ve prospěch Neonatolo-
gického oddělení Fakultní nemocnice 
v Plzni. Na koncertu vystoupí Pěvec-

Miminka do dlaně – V rukách andělů
ký sbor Andílci, známé osobnosti, ale 
také původně předčasně narozené děti. 
V České republice se ročně narodí až 
9 000 dětí předčasně, každé desáté 
miminko je tedy nedonošené. Neona-
tologická péče v ČR je na špičkové 
úrovni v celosvětovém měřítku a díky 

tomu se mohou tisíce rodin radovat 
ze svých potomků původně předčasně 
narozených. Na projektu benefičního 
koncertu spolupracují fakultní nemoc-
nice, neonatologické oddělení, Nedo-
klubko, z.s., Centrum umění a pohybu, 
Divadlo J. K. Tyla a Studio Tečka. 
Koncert Miminka do dlaně – V rukách 
andělů podpořil Magistrát Města Plzně 
záštitou primátora Martina Zrzavecké-
ho a prvního náměstka Martina Baxy. 

Miminko v inkubátoru

Mezinárodní den předčasně narozených dětí se slaví 17. listopadu.

V letošním roce začíná další 
dvouletý běh U3V na Lékařské fa-
kultě v Plzni Univerzity Karlovy.

Program pro období 2016–
2018 s názvem „Člověk ve zdra-
ví i v nemoci. Podpora zdraví 
a prevence nemocí“ probíhá 
ve čtyřech semestrech a je za-
končen slavnostním předáním 
osvědčení v pražském Karolinu. 
Poplatek za studium činí 500 Kč 
na rok. Přednášky začínají 1. lis-

topadu a  konají se dvakrát 
do měsíce, vždy v úterý od 
15:00 ve velké posluchárně 
Šafránkova pavilonu. Poslu-
chači mají možnost se v rámci 
U3V zúčastnit i dalších kurzů 
celoživotního vzdělávání po-
řádaných fakultou pro senio-
ry, jako jsou např. jazykové 
kurzy, kurz Městské policie, 
kurzy první pomoci a různé 
kulturní a pohybové aktivity.

Vstupenky na akci je možno zakoupit 
na www.plzenskavstupenka.cz. 

Nesmírně si vážíme lékařské 
péče, kterou neonatologické od-
dělení poskytuje našim miminkům 
a právě benefičním koncertem Mi-
minka do dlaně – V rukách andělů 
chceme říci DĚKUJEME VÁM.

Jen díky vašim rukám se do ži-
vota vrací naše miminka do dlaně.
Veronika Hřebejková, Nedoklubko,z.s.

Symbolem dne předčasně naro-
zených dětí je purpurová barva. 
Po celém světě se rozsvítí hlavní 
památky, důležité budovy i divy 
přírody purpurovou barvou a lidé 
sdílejí příběhy dětí, které se naro-
dily o několik týdnů nebo dokonce 
měsíců dříve, než měly. Divadlo 
J. K. Tyla nasvícené 17. 11. 2015.

Doplňující zápisy proběhnou dne 27. 9. 2016 od 9 do 15 hod. na sekreta-
riátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 31, Plzeň, 

ev. v jiný termín po domluvě. 

Bližší informace podá paní Vanda Stříbrná, tel. 377 593 540, 
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
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LINKA 4 - KARLOVARSKÁ 
1. 9. – 27. 11. 2016 
Z DŮVODU REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI KARLOVARSKÁ - GERSKÁ 
DOCHÁZÍ OD 1. 9. DO 27. 11. 2016 K OMEZENÍ PROVOZU MHD V OBLASTI 
SEVERNÍHO PŘEDMĚSTÍ A K NÁSLEDUJÍCÍM OPATŘENÍM V DOPRAVĚ: 

ZMĚNY LINEK:  
• LINKA 3: v provozu v pracovní dny v období od cca 04:30 do 20:00 v úseku Bory – U 
Gery/Mozartova. V úseku Lékařská fakulta – Košutka bude zavedena náhradní autobusová  
doprava 3A, která bude v provozu v pracovní dny od cca 04:30 do 20:00.   

• LINKA 4: v provozu celodenně pouze v úseku Bory – Sokolovská. V úseku Sokolovská konečná – 
Košutka bude zavedena náhradní autobusová doprava 4A, která bude v provozu v pracovní dny  
od cca 20:00 a ve dnech pracovního klidu celodenně.  

Zastávky na trase linky 3A (v provozu v pracovní dny od cca 04:00 do cca 20:00) 
 Košutka – v provizorních nástupištích při kraji komunikace Gerská, oba směry 
 Plzeňka – provizorní nástupiště při kraji komunikace, pouze směr centrum 
 Severka – v autobusové zastávce linek 33 a 40 / v zastávce linkové dopravy 
 Sokolovská – v autobusových zastávkách linek 33 a 40, oba směry 
 U Družby – v autobusové zastávce linek 33 a 40, pouze směr centrum 
 Úřad Lochotín – v autobusové zastávce linek 33 a 40, pouze směr centrum 
 Lékařská fakulta – v autobusové zastávce linek 33, 34, 40, pouze směr centrum 
 Boženy Němcové – provizorní nástupiště při kraji komunikace, směr Košutka 

Zastávky na trase linky 4A (v provozu v pracovní dny od cca 20:00 a ve dnech pracovního klidu celodenně) 
 Košutka – v provizorních nástupištích při kraji komunikace Gerská, oba směry 
 Plzeňka – provizorní nástupiště při kraji komunikace, pouze směr centrum 
 Severka – v autobusové zastávce linek 33 a 40 v zastávce VLD v ulici Gerská 
 Sokolovská konečná – v provizorních nástupištích v ulici Sokolovská  

           při kraji komunikace 

Přestup mezi linkami 3 a 3A bude 
probíhat v zastávce Lékařská fakulta 

Přestup mezi linkami 4 a 3A/4A bude 
probíhat v zastávce Sokolovská 

TARIFNÍ OPATŘENÍ: 

Cestující si po vzájemném 
přestupu mezi tramvajemi 
a autobusy náhradní 
dopravy označí jízdenku 
na opačném konci. 
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Regionální hospodářská komora 
Plzeňského kraje pořádá ve čtvrtek 
6. 10. na Střední průmyslové škole 
dopravní Soutěžní den technických 
dovedností pro žáky a žákyně zá-
kladních škol působících na území 
Městského obvodu Plzeň 1.

Realizace akce reaguje na nejpal-
čivější problém, kterým je nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil způ-
sobený nízkou prestiží technických 
oborů a řemesel ve společnosti a ne-
zájmem žáků o tyto profese. „Historie 
města Plzně je pevně spojena se stro-
jírenstvím a elektrotechnikou, má-li 
ale průmyslu v Plzni patřit i budouc-
nost, je nutné intenzivně pracovat již 
se žáky na základních školách, nad-
chnout je pro techniku a rozvíjet jejich 
zručnost a technické dovednosti,“ říká 
ředitelka Regionální hospodářské ko-
mory Radka Trylčová s tím, že školy, 
které se podobných akcí účastní, pro-
kazatelně vykazují nárůst přihlášek do 
těchto oborů.

„Nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil představuje zásadní 
problém na úrovni Plzně i celé re-
publiky. Velice proto vítám veškeré 
aktivity, které mohou k řešení to-

Regionální hospodářská komora 
s podporou MO Plzeň 1 pořádá 
Soutěžní den technických dovedností 
pro žáky základních škol

hoto problému přispět. Investice do 
vzdělání našich dětí je investicí do 
naší budoucnosti,“ dodává starosta 
MO Plzeň 1 Miroslav Brabec.

Základem soutěže je týmová práce 
s elektronickou stavebnicí, díky které 
se žáci seznámí s principy sestavová-
ní a fungování elektrických obvodů 
a vyzkouší si aplikaci ve škole získa-
ných znalostí při řešení praktických 
problémů. Soutěž se uskuteční za fi-
nanční podpory Městského obvodu 
Plzeň 1.                                (red)

ZUBNÍ 
ORDINACE 

alej Svobody 27, 

MDDr. Hodková Tereza 
oznamuje:

od 1. 9. 2016 
příjmáme nové pacienty

Tel: 377539499
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Léto je v plzeňském prvním ob-
vodě tradičně spojeno s řadou zají-
mavých akcí. Ani letošek nebyl vý-
jimkou, přinesl bohatou nabídku pro 
malé i velké návštěvníky. Programy 
plné zábavy a zajímavých aktivit při-
lákaly tisíce lidí. „Obyvatelé prvního 
obvodu se letos v létě opravdu ne-
nudili. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří na akce přišli, i těm, kteří je po-
máhali připravit a organizovat. Byla 
to paráda,“ říká s úsměvem starost 
MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 

Mezi nejoblíbenější akce patří 
Město her aneb prázdniny na Bole-
váku, které se konalo 23. července 
přímo na písečné pláži u Velkého 
Boleveckého rybníka. Celodenní 
program nadchl děti i dospěláky. 

Jak u nás bylo v létě? Parádně, zábavně…

Malí návštěvníci si užili dětské di-
vadlo, zábavné atrakce a hry a také 
soutěže o zajímavé ceny, velcí tles-
kali vystoupení kapel O5 a Radeček, 
Eddie Stoilow, Pestalozzi a zpěváka 
Pavla Callty. Vyvrcholením pak byl 
ohňostroj s hudebním podkladem.

Okolí Boleveckých rybníků pat-
řilo v sobotu 13. srpna kovbojům 
a indiánům z Divokého Západu. 
Účastníci vyráželi z ranče Šídlovák 
na dobrodružnou stezku spojenou 
se sedmi zkouškami jejich odvahy 
a šikovnosti. Vyzkoušeli si rýžo-
vání zlata, házení podkovy, přeta-
hování lanem, střelbu z luku či jízdu 
na speciálním koni s tomahawkem 
v ruce. Za odměnu se pak pobavili 
při bohatém doprovodném programu.

Velmi oblíbené jsou zářijové čtvr-
teční promenádní koncerty v parku 
U Bazénu. Letos si zde lidé mohli po-
slechnout Kapelu pětatřicátého pěšího 
pluku – Foligno, Andílky a Tremolo.

Letos podruhé se na konci srpna 
konala Krašovská zahradní slavnost, 
díky které si návštěvníci mohli vy-
zkoušet základy jógy, swingových 
tanečních kroků, děti si zasoutěžily 
při stavbě města. Příjemným zakon-
čením úspěšné akce byl koncert ka-
pely The Dixie Hot Licks.

Symbolickou oslavou začátku 
nového školního roku byl v sobotu 
10. září Dětský den s UMO 1 v par-
ku na Vinicích. Opět se nesl v du-
chu Divokého západu. Zatímco do 

parku přicházeli obyčejní školáci, 
odcházeli z něj maskovaní indiáni 
s ručně vyrobenými čelenkami. Na 
akci vystoupilo několik věkových 
kategorií pěveckého sboru Andílci.

Po víně voněla Bolevecká náves 

v sobotu 17. září, kdy se na stat-
ku U Matoušů konalo Bolevecké 
vinobraní. Lidé mohli ochutnat 
ze široké nabídky vín a burčáku 
z rozličných kvalitních vinařství. 
Od prodejců a sommeliera se také 
dozvěděli informace o víně, jeho 
druzích či historii vinařství. Po celý 
den hrála příjemná muzika a vyřá-
dily se i děti.

Velikou účast dětí i dospělých si 
připsala o den později tradiční akce 
Hodíme se do pohody, špacírujem 
kolem vody, kterou pořádá sociál-
ní odbor plzeňského Magistrátu ve 
spolupráci s neziskovými organi-
zacemi a Městským obvodem Pl-
zeň 1. Rodiny vyrazily z ranče na 

Šídlováku na stezku vedoucí okolo 
Boleveckých rybníků. Na trase je 
čekala řada stanovišť se zajímavý-
mi soutěžemi. Opět nechyběl stá-
nek ÚMO 1 s výstižným názvem 
U úředního šimla.                (red)

Jedním ze stánků oblíbené akce Hodíme se do pohody špacírujem kolem vody 
bylo i stanoviště U úředního šimla.

První ročník Boleveckého vinobraní se navzdory deštivému počasí vydařil.





POZOR!!! 

 STŘEDA DNE 28.9.2016  - STÁTNÍ SVÁTEK / NÁHRADNÍ HODINA 30.9.2016 (dle rozpisu) 
 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO :        …………………………………………………………………….  
TRVALÉ BYDLIŠTĚ             ……………………………………………………………………. 

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

TELEFON :  ………………………….        EMAIL:  ………………………………………….. 

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

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Údaje jsou využívány pouze pracovníky TOTEM, z.s.  pro administraci aktivit organizace. 

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE NA RECEPCI TOTEM, z.s.,  

(KAZNĚJOVSKÁ 51, PLZEŇ – BOLEVEC) 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ, PROSÍM, VOLEJTE NA TEL. Č. 605 242 655. 

O následném začátku kurzu či případných změnách budete  
 Informováni sms zprávou, mailem, informace najdete současně na 

www.jedemedal.cz,  FC JEDEME DÁL a www.totem-rdc.cz 
 

 
 

PŘIHLÁŠKA   TURNUS  19.9.2016 – 11.11.2016   

ZDE ZATRHNĚTE ZVOLENOU SKUPINU: 
   

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

V Plzni dne …………………………………………………                                            Podpis …………………………………………… 
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Přijďte se 11. října 2016 po-
dívat, jak nová architektonická 
studie řeší na Vinicích dopravu, 
zeleň, sportovní hřiště i parková-
ní. K návrhu se můžete vyjádřit.

Dokumentování a analýza stavu 
nejstarší části sídliště Vinice byla 
dokončena. Dle ankety, které se 
v červnu zúčastnilo 308 respon-
dentů, jsou nedostatky sídliště 
neupravená veřejná prostranství, 
nedostatek hřišť pro mládež, malé 
množství dostupného sportovního 
a kulturní vyžití či malé množství 
parkovacích míst. I na základě této 

Veřejné představení návrhu regenerace sídliště Vinice
ankety navrhuje architektonická stu-
die novou koncepci území, ve které 
řeší například rekonstrukci uličních 
prostorů, organizaci a zefektivnění 
parkování, posílení a rozvoj tras pro 
pěší a cyklisty, zklidnění dopravy 
v ulici Brněnská, rozvoj zázemí pro 
herní a sportovní využití, regene-
raci centrálního prostoru sídliště či 
umístění parkovacího domu podél 
ulice Na Chmelnicích.

Hlavní témata na zpracování 
návrhové části regenerace sídliště:

1. Jasné rozdělení sídlištních 
ploch podle typu převažující funkce 

pomocí urbanistických a architek-
tonických prostředků.

2. Celková rekonstrukce a kon-
cepční uspořádání všech uličních 
prostorů s důrazem na parter domů 
a vhodné umístění nádob komunál-
ního odpadu.

3. Organizace a zefektivnění do-
pravy v klidu v uličních prostorech.

4. Posílení a rozvoj tras pro pěší 
a cyklostezek, oddělení pohybu pě-
ších od vozidel.

5. Efektivní využití stávajících 
ploch zeleně, definování zón klidu 
pro relaxaci.

6. Rozvoj zázemí pro herní 
a sportovní vyžití všech věkových 
kategorií.

7. Regenerace centrálního pro-
storu sídliště.

8. Efektivní využití plošných re-
zerv podél ulice Na Chmelnicích.

(Zroj: Regenerace sídliště Plzeň 
– Vinice, textová část)

Na kompletní návrh architektonic-
kého řešení regenerace se můžete po-
dívat na stránkách www.ukr.plzen.eu. 

Zpracovaná dokumentace by 
měla městskému obvodu sloužit 
jako podklad pro rozhodování 
o úpravách v území a pro podá-
ní žádosti o dotace. Předpokládá 
se, že budoucí konkrétní úpravy 
například parku, centrální části či 
jednotlivých vnitrobloků budou ře-
šeny samostatně v návaznosti na 
základech navrhované koncepce. 

K veřejnému představení návrhu 
11. října 2016 zveme všechny oby-
vatele Vinic. Setkání se bude konat 
od 18.00 v 7. základní škole a bude 
mít dvě části. Po představení studie 
architektem Ing. arch. Martinem 
Klimentem bude následovat mode-
rovaná diskuse a získané připomínky 
budou sloužit k dopracování studie. 

V současné době je zpracováván 
také návrh Regenerace sídliště Košut-
ka, který chceme představit veřejnosti 
v listopadu 2016. O přesném termínu 
konání veřejného projednání návrhu 
Regenerace sídliště Košutka bude-
me občany informovat na letácích, 
plakátech i na webových stránkách 
Městského obvodu Plzeň 1 a Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně.

Pavla Dusíková Jindrová, MSc.,
manažer projetku

Zajímá vás budoucnost bývalého BMX areálu na Košutce?
Přijďte na plánovací setkání 22. září 2016

S Parkem na přání na Košutce 
sousedil vždy uzavřený 0,7ha velký 
BMX areál, ale to již neplatí. Spor-
tovci areál přibližně před dvěma 
lety opustili a nyní se naskytla otáz-
ka jeho dalšího smysluplného vyu-
žití. Správa veřejného statku (dále 
jen SVS) se stejně jako u Parku na 
přání rozhodla o budoucí podobě 
území diskutovat s veřejností. Jak 
k tomu říká Ing. Irena Tolarová ze 
SVS: „Jedná se o hodnotné území 
se vzrostlými stromy na okraji měs-
ta, s návazností na blízký les, které 
by se za pomoci málo náročných 
a přírodě blízkých úprav mohlo stát 
lákavým místem pro místní obyva-
tele. Řešené území má rozmanitý 

terén. Dokážeme si představit, že 
se zde využití najde pro všechny 
věkové i zájmové skupiny. V území 
je naplánováno umístění workou-
tového prvku (venkovního fitness), 
ale to je v území jediná daná věc.

První plánovací setkání s veřejnos-
tí se bude konat ve čtvrtek 22. září, 
sraz je v 17 hod. přímo u řešeného 
území – na kopci „u korouhvičky“ 
ve stávajícím Parku na přání. Zde již 
bude čekat Ing. Jana Kohlová, kte-
rá bude zpracovávat architektonický 
návrh území. Společně s ní a s dal-
šími zahradními architektkami ze 
SVS si území projedeme a budeme 
diskutovat o současném stavu úze-
mí. Čeho si v území nejvíce ceníte? 

Jaké cesty nejčastěji používáte? Co 
vám zde chybí? To jsou jen ukázky 
otázek, které nás na pěti zastávkách 
v území čekají. 

Od 18.30 budeme pokračovat 
s plánováním v budově bývalé ško-
ly (Krašovská 30). Začneme před-
stavením limitů území a podíváme 
se na inspirativní příklady z jiných 
míst. Poté se pod vedením moderá-
torů z Centra pro komunitní práci 
zamyslíme nad budoucím využitím 
plochy. Pokud nestihnete procházku 
s architektkou, je možné dorazit až na 
samotné plánování v budově školy. 

Na základě námětů od občanů 
připraví architektka první návrh stu-
die území a v listopadu 2016 bude 

opět představen občanům. V roce 
2017 budou probíhat přípravné 
práce a v roce 2018 předpokládá-
me zahájení realizace nového parku. 
„Pracovní název nového parku je 
Podzemník, ale pokud lidé na se-
tkání vymyslí výstižnější název, ur-
čitě ho rádi použijeme,“ doplňuje 
Ing. Irena Tolarová. 

Obnovu parku připravuje SVS 
ve spolupráci s Městským ob-
vodem Plzeň 1 a Centrem pro 
komunitní práci západní Čechy. 
Další informace budou průběžně 
zveřejňovány na www.svsmp.cz 
nebo na www.cpkp-zc.cz.

Tereza Pelclová, 
koordinátor projektu
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Gabriela Kreuzerová je sympa-
tická mladá dáma, která se celý 
svůj život věnuje nejrůznějším 
sportům. V jednom je však oprav-
du úspěšná. Jde o tzv. turistický 
závod – běžecký terénní závod, 
který se běhá po značených tra-
sách, jejichž délka je přesně stano-
vena pro jednotlivé věkové katego-
rie. V červenci letošního roku se jí 
podařilo v této sportovní disciplíně 
vybojovat republikový titul v kate-
gorii ženy a teď je nominována na 
mezinárodní šampionát v Kysuc-
kém Novém Meste. „Paní Kreuze-
rová je krásným příkladem toho, 
že když si někdo vytvoří vztah ke 
sportu v dětství, vydrží mu celý 

Starosta ocenil vítězku turistického závodu
jeho život. A to, že sbírá tituly, je 
skvělým příkladem pro naše spor-
tující děti,“ pochvaloval si starosta 
Miroslav Brabec. 

„Několikrát už jsem na úřadě 
byla v jiné záležitosti, ale tentokrát 
to byla moje premiérové setkání se 
starostou. Krásně jsme si povídali 
a pan starosta přislíbil podporu spor-
tovním aktivitám v obvodu,“ uvedla 
o setkání Gabriela Kreuzerová. 

Gabriela Kreuzerová miluje turis-
tiku, lyžování, sbírá turistické znám-
ky, ona sama, její muž i obě její děti 
jsou členy sportovního týmu TOM 
Saturn Plzeň, jehož dlouholetým 
vedoucím je Ivo Poduška.

(red)

V pořadí již 
svoji  šestou 
kulturní sezonu 
chystá v těchto 
dnech sál L-klub 
Obvodní knihov-
ny Lochotín, 

Kulturní sál knihovny Lochotín chystá novou sezonu

Za kulturou do L-klubu
Knihovny města Plzně. Nadcháze-
jící sezona bude hlavně ve znamení 
divadelních představení, zajímavých 
hudebních zážitků jak v podobě kon-
certů mnoha hudebních žánrů, tak 
i tanečních večerů. Chybět nebudou 
ani ty nejzajímavější audiovizuální 

KLUB 

cestovatelské pořady, které diváky 
provedou po exotických místech 
naší planety, ale i exkluzivní pro-
cházky Šumavou, Brdy, Českým 
lesem, aj.

Pořady v L-klubu opět nezapo-
menou ani na kulturní a vzdělávací 
vyžití seniorů Severního předměstí, 
na akce pro motoristy, kde se kaž-
dý účastník silničního provozu nejen 
dozví mnoho nového a zajímavého, 
ale odnese si pokaždé i malý prak-
tický dárek. V obou případech klub 
spolupracuje jak s Úřadem městské-
ho obvodu Plzeň 1, tak s dopravním 
odborem Magistrátu města Plzně, 
plzeňskými městskými policisty 
i Policií ČR.

Zvláštní pozornost s obrov-
skou nabídkou pořadů, pohádek 
i zábavných akcí nabízí L-klub 
dětem a mládeži, kde velmi úzce 
spolupracuje se všemi školami 
a školskými zařízeními nejen se-
verního městského obvodu, kde se 

nachází, ale s každým zájemcem 
z obvodu celého města i přileh-
lých venkovských oblastí, které 
o spolupráci a návštěvy pořadů 
L-klubu jeví zájem. Pro všechny 
dětské i mládežnické kolektivy 
jsou v knihovně Lochotín k dis-
pozici zdarma katalogy s pořady 
pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a zájmové 
organizace s pestrou a širokou na-
bídkou pořadů, které si může do 
L-klubu jakákoliv třída, kolektiv 
i zájmový kroužek objednat na 
určitý datum i určité téma.

Od října tedy zveme do L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín širo-
kou plzeňskou veřejnost. Programy 
L-klubu je možné nalézt na stránkách 
Kultury Plzeňského deníku, v ča-
sopise Žurnál či přímo v papírové 
podobě vyzvednout v knihovně Lo-
chotín nebo přečíst na vývěsce před 
vchodem do sálu L-klub. Těšíme se 
na všechny diváky. 

(dab)
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Na sv. Václava, 28. 9. 2016, 
v 17:00 hod. roztáčíme U Zvonu 
velké kolo venkovní putovní vý-
stavy ČESKÉ STŘÍBRO 2016. 
Fotoportréty žen s vlastnostmi ro-
dinného stříbra objektivem Karla 
Cudlína, mezi nimi Anna Srbová, 

Střípky z TOTEMu
Skupina ADETO ve víru velkoměsta

Letošní letní 
dny se ženy ze 
skupiny ADE-
TO rozhodně 
jen nepovalo-
valy u vody, 
v  červenci 
doma tréno-

valy na srpnovou vystupovací 
smršť. Celkem třikrát ukázaly 
v Olympijském parku v Plzni, 
že život odchodem do důchodů 
nekončí a že všechno jde, když se 
chce. Vystoupení započaly směsí 
balkánských tanců, pokračovaly 
smyslnou čačou a poslední vstup 

se nesl v rozverné náladě s vystou-
pením „boky“. Aby diváci nasáli 
atmosféru i na vlastní kůži, mohli 
se naučit jednoduchý tanec v malé 
taneční dílně. Děti přiběhly na par-
ket a část odvážných dospěláků 
tančila ze svých diváckých lavic. 
Aby zážitků nebylo málo, zatančili 
jsme si i při koncertě plzeňské 
skupiny Tabasker, která vystupo-
vala na festivalu Živá ulice. Zde 
bylo publikum opravdu veliké 
a zážitky z tance ohromné. Tím-
to děkujeme organizátorům a za 
záštitu městu Plzeň za možnost si 
zatančit na obou akcích.

TOTEMový tábor aneb 
Kdopak straší v NEČTINECH?

Již v červnu bylo možné vidět 
malé děti, docházející do pro-
gramu KOMPAS® v TOTEMu, 
jak nadšeně běží s přihláškou na 
letní tábor. 

A na přelomu prázdnin skutečně 
vyjela skupina čtrnácti dětí z men-
toringových programů TOTEMu 
se svými dobrovolníky na týdenní 
pobyt do Nečtin. Společné dny se 
nesly ve znamení dobrodružných 
her, odhalování tajemství a hle-
dání pokladu, sportovních klání... 
posilování individuality jednotli-

vých dětí i principů společného 
soužívání v kolektivu. Pro většinu 
to byla první táborová zkušenost 
a věříme, že i díky času společně 
strávenému s dětmi se podařilo 
odvést další kus práce na jejich 
cestě k sebepoznání a na cestě 
k druhým. 

Starším dětem jsme se věno-
vali na konci srpna, kdy probě-
hl třídenní příměstský tábor 
spojený s lezeckým výcvikem, 
pobytem v přírodě, tvořením 
v keramické dílně. 

I po zápisech 
se můžete přidat...

Ještě stále se můžete přidat do 
některých pravidelných aktivit 
v TOTEMu. Při Keramice vám 
pod rukama vzniknou krásné 
vlastní dekorace či dárky pro 
blízké, v Taneční chvilce si mů-
žete v rytmu orientálních tanců 
odpočinout od strastí denního ži-
vota, na Velkých míčích si pro-
táhnete ztuhlá záda ze sedavého 
zaměstnání, v kurzu Jedeme dál 
si můžete užít nordicwalkingové 
vycházky a pozor na nových tra-
sách v okolí Bolevce.... Podrob-
nosti ke všem aktivitám získáte 
u nás v TOTEMu, Kaznějovská 51.

Mgr. Petra Bláhová 

TOTEMové kluby... aneb kudy kam, když nechci 
být doma sám či sama

Možná na vás nezbylo místo 
v některé z pravidelných aktivit 
TOTEMu, nebo se jen prostě ne-
chcete „vázat“ k pravidelné činnosti. 
Právě pro vás chystáme nabídku 
klubů s širokým záběrem. Kluby 

budou probíhat zpravidla 1x mě-
síčně, informace o nich najdete na 
webu TOTEMu a v TOTEMovém 
rozcestníku. Na své si přijdou všich-
ni, kteří rádi cestují, tančí, milují 
literaturu, konverzují v některém 

z cizích jazyků, přemýšlejí o kvalitě 
svého seniorského života, mají rádi 
deskové a společenské hry, chtějí si 
občas vybubnovat dobrou náladu... 
naše kluby jsou Místem, kde najdete 
lidi s podobnými zájmy.

Roztočíme to 28. 9. 2016
Jiřina Šiklová, Eva Jiřičná aj. Vý-
stavním objektem je 12 m vysoké 
otáčející se kolo dle návrhu arch. 
M. Rajniše. Zpívá Hlasoplet a vy-
stupuje ADETO. Putovní výstavu 
a její první zastavení v Plzni pořá-
dá Buena Vista Vinohrad z Prahy 

spolu s TOTEMem, který pomůže 
zajistit doprovodný program. Vý-
stava trvá do 20. října 2016 a kro-
mě zážitku z kola samotného se 
můžete těšit na besedy s Aničkou 
Srbovou, Jiřinou Šiklovou, autor-
ské divadelní představení klubu 
Světlonoš(ž)ky a další lákavý 
program pro mnohé generace. 

Milé děti, prázdniny skončily, 
některé z vás už nastoupily do 
školy, některé do školky, některé 
si na školku ještě počkáte a někte-
ré jste se teprve narodily. Pro vás 
všechny máme skvělou zprávu. 
MOTÝL a Rodinné centrum Vln-
ka vám všem nabízí volnočasové 
aktivity. A že jich je …

Pro vás miminka nabízíme cvi-
čení. Spolu se svými maminkami 
nebo i s tatínky protáhnete svaly, 
naučíte se správné pohyby pro 
převalování, lezení, sezení, cho-
zení, vydovádíte se se spoustou 
pomůcek a ještě při tom budete 
poslouchat krásné dětské písnič-
ky a básničky. Že nevíte, zda jsou 
cvičení právě pro vás? Pokud je 

MOTÝL a Rodinné centrum Vlnka mají tajnou 
zprávu určenou pouze dětským očím

vám mezi 3 měsíci a 3 roky, jsou 
skupinky cvičení přesně pro vás. 
Pokud už vás nebaví jen cvičit, ale 
chcete se učit barvy, chcete písnič-
ky a básničky nejen poslouchat, 
ale i je znát, rády vyrábíte a rády si 
hrajete, je pro vás nejlepší volbou 
Veselá školička s jejím skvělým 
průvodcem Ježečkem Pepínem. 
S tím si nejlépe rozumí děti od 18 
měsíců do 3 let. Kdyby pro vás jas-
nou volbou byla hudba, neváhejte 
a přijďte do Hudební školičky. No 
a pro děti od 3 let výše máme ješ-
tě lepší zprávu. Vy máte na výběr 
z obrovské škály kroužků, jako jsou 
Sporťáček, Flétna, Tanečky, Kera-
mika, Tvoření, Angličtina, Jóga.

Líbí se vám naše nabídka? Může 

to být ještě lepší. Přijďte k nám 
strávit celé dny, nebo celá dopo-
ledne. Miniškolka, která je otevře-
ná každý den v týdnu od 7:30 do 
16 hodin je vhodná pro děti od 
2 let a během jejího programu si 
zazpíváte, zacvičíte, pohrajete si, 
vydovádíte se venku, skvěle se na-
svačíte a naobědváte a po „O“ si 
klidně i zdřímnete. Co víc si přát.

Pokud vás přece jen stále nic 
nezaujalo, přijďte k nám do Žlu-
tické ulice č. 2 v pátek 30. 9. 2016. 
Naše obyčejná zahrada se promění 
v kouzelnou Pohádkovou zahradu. 
S jakými pohádkovými postava-
mi se setkáte, vám neprozradíme, 
ale můžete si vyluštit nápovědu na 
letáku. Budou pro vás připravena 

soutěžní stanoviště, bohatý dopro-
vodný program, hrané divadlo, od-
měny a opékání buřtů.

A teď bohužel ta špatná zpráva. 
V kroužcích už je málo volných 
míst, protože pracujeme v malých 
skupinkách a spousta kamarádů už 
se přihlásila během prázdnin, pro-
to neváhejte a vyřiďte rodičům, ať 
zavolají na tel. 774 855 134, nebo 
napíšou e-mail na rcvlnka@rcvln-
ka-plzen.cz anebo se podívají na 
web www.rcvlnka-plzen.cz.

Takže milé děti, úprkem na ro-
diče, ať vám poslední místa neu-
tečou 

Za tým MOTÝL, z.ú. 
a tým Rodinného centra Vlnka, 

z.ú. Markéta Berešová



strana 18Organizace a spolky

Poklidný leden ukončil první polole-
tí školního roku 2015/2016 a proběhla 
v něm na naší MŠ beseda s učiteli zá-
kladních škol pro rodiče předškolních 
dětí z celé naší MŠ. Rodiče měli mož-
nost zjistit o základních školách v blíz-
kém okolí podrobnosti přímo od paních 
učitelek. Únor probíhal ve znamení zá-
pisu do MŠ na školní rok 2016/17. Pro 
děti a rodiče jsme připravili Den otevře-
ných dveří za hojné účasti dětí a rodi-
čovské veřejnosti. Paní ředitelka rodiče 
přivítala na třídě Sluníček, předala jim 
tiskopisy a sdělila informace o školce. 
Učitelky provedly rodiče budovou MŠ 
a třídami. Děti si mohly pohrát v každé 
třídě a na rozloučenou si odnesly malý 
dárek, který vyrobily paní učitelky spolu 
s dětmi z jejich třídy. 

I letos se naše MŠ zúčastnila akce 
„Sbíráme hliník“. Ke dni 22. 4. 2016, 
kdy byla uzávěrka soutěže, jsme přispě-
li celkem 150 kg odpadových hliníko-
vých potravinářských obalů. Informace 
o soutěži a jejích výsledcích vycházejí 
v časopise Iris. Akci iniciovala a o svoz 
hliníku se stará p. uč. Bc. Iveta Bure-
šová. V závěru článku se dozvíte, jak 
to s naším sběrem dopadlo.

Dne 18. 5. 2016 se zúčastnilo Spor-
tovních her na altetickém stadionu 

Ohlédnutí za celoškolními akcemi v 91. MŠ Plzeň
města Plzně ve Skvrňanech 17 dětí 
z naší MŠ. Šest z nich – Alex Hřebej-
ková, Viktorie Procházková, Kristýna 
Roubová, Jakub Bruner, Jan Paleček 
a Matyáš Vaněk – soutěžilo v těch-
to disciplínách: hod do dálky, skok 
snožmo z místa, člunkový běh, podlé-
zání překážky a štafetový překážkový 
běh. Děti se velmi snažily a získaly 
1. místo. Obdržely diplom, spoustu 
tělovýchovného náčiní pro školku 
a drobné dárky. Matyáš Vaněk získal 
navíc ještě 1. místo v člunkovém běhu 
a jako odměnu si vybral koloběžku. 
Děti, které nesoutěžily, fandily a vy-
užívaly Relax zónu, která nabízela 
tanec na hudbu, trampolínu a různé 
sportovní aktivity. Společně s masko-
ty si všichni oběhli 400 m po oválné 
dráze. Pro všechny děti bylo připrave-
no občerstvení – čerstvé ovoce a čaj. 
Ve školce na závodníky ještě čekala 
za takový úspěch a reprezentaci MŠ 
odměna od paní ředitelky. 

Dne 25. 5. 2016 dopoledne jsme na 
sportovním hřišti 34. ZŠ uskutečnili 
ve spolupráci s žáky 34. ZŠ celoškolní 
sportovní olympiádu. Žáci školy spolu 
s p. vychovatelkou Martinou Smoláko-
vou pomohli připravit pro děti stanoviště, 
na kterých dělali dozor a měřili výkony 

dětí. Paní učitelky Eva Vlachová, Ka-
mila Ruttarová a Bc. Hana Vyhnálková 
přichystaly pro děti tyto disciplíny: Štafe-
tový běh, překážkový běh, hod do dálky, 
skok z místa, hod na koš, kop na branku 
a skok do dálky do písku. 

Po každé disciplíně si děti lepily do 
papírového startovního domečku své 
třídy obrázek. Všechny děti se moc 
snažily a disciplíny si užily. V závě-
ru olympiády si děti oběhly společně 
400m oválnou dráhu. Za své výkony 
dostaly všechny děti diplom s jedničkou 
a drobné odměny. Děkujeme 34. ZŠ za 
spolupráci a všem, kteří se podíleli na 
organizaci celé akce, moc se vydařila.

Před touto akcí ještě dne 23. 5. pro-
běhl 25. ročník výtvarné přehlídky Svět 
pohádek. Letos to byl ročník jubilejní 
a s touto soutěží jsme se jako pořá-
dající školka rozloučili. Výtvarná díla 
dětí předalo 18 mateřských škol s 329 
pracemi. Všem zúčastněným dětem 
děkujeme za krásné obrázky – 7. MŠ, 
21. MŠ, 23. MŠ, 31. MŠ, 33. MŠ, 
46. MŠ, 49. MŠ, 50. MŠ, 51. MŠ, 
56. MŠ, 60. MŠ, 70. MŠ, 87. MŠ, 
89. MŠ, 90. MŠ, 91. MŠ, Benešova 
ZŠ + MŠ, Dýšina ZŠ + MŠ. Děkujeme 
všem učitelkám a učitelům za jejich 
tvořivou práci s dětmi a za dlouho-
letou přízeň a přejeme všem spoustu 
krásných chvil a tvůrčích nápadů ve 
vašem profesním životě. S hudebním 
programem vystoupil na výtvarné pře-
hlídce náš pěvecký sboreček Berušky 
pod vedením p. uč. Renaty Kočandr-
lové a Ivany Vlkové, která měla celá 
léta tuto soutěž na starost. Poděková-
ní za organizaci a průběh patří p. uč. 
Jaroslavě Čížkové, Kamile Ruttarové 
a Michaele Krausové.

Den dětí 1. 6. 2016 jsme oslavili v naší 
MŠ dopoledne ve třídách, děti dostaly 
nanuky, drobné dárečky a nové hračky 
do tříd. Odpoledne jsme se sešli společně 
s dětmi a rodiči na zahradě MŠ, kde pro 
děti přichystaly paní učitelky stanoviště. 
Na nich plnily děti úkoly většinou spor-
tovního rázu a školkové děti dostávaly 
razítka do startovní karty. Tu si mohly 
vyplněnou vyměnit v pohádkovém ob-
chodě za dárečky. Pro děti byl k dispozici 
čaj a koláčky, které napekla p. uč. Jana 
Lukešová. Rodiče se mohli občerstvit 
kávou, všichni rádi ochutnali výbornou 
točenou zmrzlinu. Hudební program za-
jistili manželé Marta a Petr Soukupovi. 
Zájemci též mohli vyzkoušet dětské te-
tování. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci, a rodičům za účast. 

Celoškolní výlet do Milínova jsme 
si užili s dětmi dne 6. 6. 2016, vydali 
jsme se na farmu Moulisových u Ne-
zvěstic. Prošli jsme si tam stanoviště: 

1. Dojení a stloukání – stloukli jsme 
si máslo a ochutnali ho na chlebu, 

2. Pěstování obilí – zkoušeli jsme 
mlátit obilí cepy a sekat ho kosou, 

3. Od zrníčka k mouce – poznáva-
li jsme druhy obilí a říkali si, co se 
ze kterého dělá, zrníčka mouky jsme 

vyzkoušeli umlít na starodávném ka-
menném mlýnku, 

4. Krmení zvířátek – krmili jsme 
ovečky a hledali vajíčka a „jehly 
v kupce sena“, 

5. Koně – svezli jsme se na poníko-
vi, kartáčovali jsme ho. Z výletu jsme 
si odnesli spoustu jedinečných zážitků 
a děti dostaly farmářský list za plnění 
úkolů na stanovištích.

13. 6. 2016 proběhlo v aule 1. ZŠ 
slavnostní vyřazení předškoláků 
z celé naší MŠ – z maličkých „kvě-
tinek“ při příchodu do mateřské ško-
ly tu vyrostlo a doslova vykvetlo 55 
krásných „květů“. Paní učitelky ze 
všech tříd postupně své předškoláč-
ky představily. Každý z nich prošel 
„kouzelnou bránou do školy“, kde si 
zazvonil na zvoneček. Poté dostali me-
daili a tašku s dárečky – diplomem, 
pamětním listem, pamětní knížkou, 
knihou dle výběru p. učitelek a sví-
tícím bublifukem. Na závěr všichni 
předškoláčci společně přednesli Slib 
předškoláků a zazpívali dvě písničky. 
Přejeme všem novým školáčkům hod-
ně úspěchů a spoustu radosti ve škole.

Dne 15. 6. 2016 jsme se nenechali 
odradit nepřízní počasí a všechny děti 
ze školky se vydaly na výcvikový are-
ál SDH Bolevec, kde pro nás připravili 
hasiči zajímavé dopoledne. Dvě paní 
učitelky si za povzbuzování dětí vyzkou-
šely celou hasičskou výstroj, ve které 
si pak prošly překážkovou dráhu. Děti 
se dozvěděly nejen o výzbroji a výstroji 
hasičů, ale i o první pomoci. Zájemci 
z řad dětí třídili z kufříků věci, které ha-
siči nepotřebují, dívali se na poskytování 
první pomoci, zkoušeli obvazovat rány, 
prohlédli si hasičské auto. Nechyběla ani 
mnoha dětmi očekávaná pěna. Kdo to 
měl povoleno od rodičů, mohl se v ní 
proběhnout, což byl pro děti ten největ-
ší zážitek. Děkujeme hasičům – Davidu 
Filipcovi, Ondřeji Buriánovi a Janu Pa-
lečkovi, který celé akci velel.

Ve středu 29. 6. 2016 se děti ze třídy 
Kapříků zúčastnily v Zoologické za-
hradě města Plzně křestu želvy vrou-
bené, jejímž kmotrem se stává naše 
mateřská škola v rámci sběru hliníku. 
Želvičce daly děti jméno Sunny, pro-
tože sluníčko máme ve znaku školky. 
Děkujeme rodičům za pomoc se sbě-
rem hliníku a budeme v něm i nadále 
pokračovat. Nejenže tím chráníme 
životní prostředí, ale můžeme opět 
přispět na dobrou věc.

Druhé pololetí školního roku 
2015/2016 jsme zakončili červenco-
vým prázdninovým provozem. 

V září 2016 jsme přivítali v naší MŠ 
60 nových dětí. Všem přejeme úspěšný 
start do školky, úsměv na tváři a vese-
lou mysl. Věříme, že se jim bude u nás 
líbit a že s námi prožijí další zajímavý 
rok plný zábavy a krásných akcí.

Za 91. MŠ Plzeň 
uč. Renata Kočandrlová 

a ředitelka MŠ Bc. Marie Hrachovcová
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Nedělní odpoledne posledního 
srpnového víkendu bylo již poněko-
likáté, na městském obvodě Plzeň 1 
v areálu požárního cvičiště na Ko-
šutce, místem tradičního rozloučení 
dětí s prázdninami. Hasiči ze spolku 
Hasiči Plzeň–Košutka připravili ve 
spolupráci s Městskou policií Pl-
zeň, Sborem dobrovolných hasičů 
Úněšov a Zdravotnickou dopravní 
záchrannou službou Plzeň pestrou 
škálu her, soutěží, ukázek výcviku, 
ale i například ukázku zajímavé pro-
tipožární techniky.

Soutěžící děti, které absolvovaly 
všechny předepsané disciplíny, ob-
držely drobné odměny, které věno-

Prázdninová tečka

val Magistrát města Plzně a Plzeň-
ským kraj. Po soutěži následovaly 
již zmíněné ukázky.

Jako první se přihlížejícím před-
vedl služební pes městské policie 
Dar, který i přes velké horko na-
prosto přesně plnil pokyny psovo-
da. Odměnou za předvedený výkon 
byl potlesk přihlížejících a pejskovi 
drobný pamlsek z rukou organizá-
torů.

Poutavou se pro děti nepochybně 
stala prohlídka zásahového sanitní-
ho vozidla ZDS Plzeň, doplněná 
o výklad zdravotního záchranáře 
Lukáše. Celá řada dotazů, k práci 
záchranářů, často překvapivě fun-

OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s.   
a KČT, odbor Optimist Plzeň  
     
srdečně zvou u příležitosti 

 
 

MMEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ 
 

ve středu 

28. září 2016 
 

na 18. ročník turistického pochodu 
       

  
 

Start:   Rokycany,  žst. 8:30 –10:00 hod. 
   trasa 5 km:  9:15 – 10:00 hod. 
Trasy:   5, 12, 22 km   
Cíl:   Rokycany, restaurace, Nová Sparta, 10:30 – 16:00 hod.  
Startovné:  15,-- Kč, 5,-- Kč dítě, zdarma členové pořádajících spolků 
Mapa KČT: č. 34 
Odměna:  pamětní list, razítko „90 km s Oldou“ 
Info:   606 848 074, 737 002 915, tjrozvoj@seznam.cz,  
 http://www.tjrozvojplzen.ic.cz  

 
Příští naše akce: 
  8. 10.   Po stopách slavných, start 8 km: Srbsko, žst. 8:50 – 9:00 hod., start 16, 20 km:  
              Beroun, žst. 7:00 – 10:00 hod., cíl Karlštejn, rest. U nádraží   
22. 10.  Kolem Radnického potoka, 10, 15, 20, 30 km, start Radnice, žst. v 8:10 hod. 
 
 
      
 
 
 

http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 

 

                     OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s.  
                                                        a 

             Turistika TJ Lokomotiva Plzeň   
 

pořádají v sobotu    
      

 24. září 2016 
                        

42. ročník turistického pochodu 

 
 
Trasy:        8, 12, 16, 20, 26, 38, 50 km        
Cyklo:  28, 40, 60 km    
Start:   Horažďovice, předměstí  žst. (okres Klatovy), 7:00 – 10:00 hod.   
Cíl:                    trasa 8 km:   Horažďovice, předměstí,  žst. 
   ostatní trasy:  Horažďovice, restaurace Na Růžku,   
         12:00 - 18:00 hod. 
Startovné:        15,-- Kč,  dítě do 15 let   5,-- Kč    
   zdarma členové pořádajících spolků 
Odměna:          pamětní list, razítko „90 km s Oldou“ 
Mapa KČT: č. 68   Pootaví - Sušicko a Strakonicko 
Informace:           Jiří Černovský, 737 275 201, tjrozvoj@seznam.cz  
   www.tjrozvojplzen.ic.cz 
 
 
  
 

 
 

Příští akce:  
28. 9. SENIOR POCHOD K MEZINÁRODNÍMU DNI SENIORŮ, 5, 12, 22 km,  
 start: Rokycany, žst., cíl: Rokycany restaurace Nová Sparta, 11:00 – 16:00 hod. 
1. 10. Třemošenská padesátka, 4, 8, 15, 25, 35, 50 km, start: Třemošná, klubovna KČT, 
 7:00 – 10:00 hod., start pro trasy 35 a 50 km v 6:00 hod., cyklo: 16, 36, 40, 57, 70 
 km, cíl v místě startu  

http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 

 

       

dovaných, jen ilustrovala poutavou 
prezentaci.

Co by to však bylo za akci pro 
děti, kdyby na ní chybělo opravdové 
hasičské auto a všichni si nemohli na 
chvilku sednout za volant požárního 
kolosu, nebo si prohlédnout vše, co 
hasiči ke své práci nezbytně potře-
bují. A nezůstalo jen u prohlídek 
a besedy, hasiči předvedli praktické 
použití několika typů hasicích pří-
strojů na rozdělaném živlu.

Nelze také zapomenout a poděko-
vat modelářům z RC teamu Radimo-

vice, kteří předvedli svoji zručnost 
při ovládání modelů, a to jak ve 
vzduchu, tak i na vodní hladině.

Závěrečné společné opékání špe-
káčků už jen příjemně orámovalo 
pohodové odpoledne a bylo právě 
tou pomyslnou tečkou za letošními 
prázdninami. Sympatickou odmě-
nou organizátorům byla celá řada 
pochval od odcházejících mladých 
návštěvníků, ale i od jejich rodičů. 
Tak tedy za rok opět na shledanou!

Václav Heřman
Hasiči Plzeň-Košutka
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I ve školním roce 2016/2017 
pro vás cvičíme ve dvou sálech. 
V dopoledních hodinách můžete 
využít během cvičení hlídání dětí. 

Pro vaše nejmenší máme kur-
zy cvičení s kojenci od 3 do 12 
měsíců, přihlásit se můžete během 
celého roku. Na cvičení s batolaty 
1–3 roky a na cvičení předškolních 
dětí 3–5 let se můžete rezervovat 
na našich stránkách. 

Cvičení v areálu bazénu Lochotín
Novinkami v odpoledních hodi-

nách jsou kondiční cvičení TABA-
TA, taneční hodina Z–DANCE, 
posilovací cvičení CORE TRAI-
NING nebo spalovací cvičení 
THAIBOX ROBICS.

Více na našich stránkách www.
bazenlochotin.cz

Těšíme se na vás!
Za PK Slavia VŠ Plzeň 
Mgr. Jitka Zrostlíková
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Tak nám začal nový školní rok 
2016/2017. I naše 46. mateřská škola 
Fibichova se připravila na nápor dětí. 
Některé děti se již do školy těšily, jiné 
šly s obavami. Především starší děti se 
těšily na své kamarády nebo i na paní 
učitelky, mladší děti šly do mateřské 
školy plné očekávání. Některé přišly 
i s pláčem, vždyť poprvé budou odděleny 
od své maminky a od svých blízkých.

Naše mateřská škola si pro děti při-
chystala některé změny. Už na konci 
předešlého školního roku se od naší MŠ 
oddělilo odloučené pracoviště, které se 
nacházelo v Sokolovské ulici v prosto-
rách Gymnázia Františka Křižíka. Nastal 
totiž čas, kdy bylo třeba uvolnit tyto pro-
story pro účely gymnázia. Bylo tak třeba 
umístit od nového školního roku všechny 
stávající děti do MŠ ve Fibichově ulici, 
anebo podle přání rodičů v mateřských 
školách v městské části Plzeň 1. 

Od července 2016 byla 46. MŠ 
sloučena s mateřskou školou v Lidické 
ulici, která se tak stala novým odlouče-

Změny v naší mateřince – 46. MŠ Plzeň, Fibichova
ným pracovištěm naší mateřské školy. 
Nově sloučené prostory odloučeného 
pracoviště odpovídají svým charakte-
rem naší koncepci rodinné mateřské 
školy. Obě budovy jsou původní vily, 
i když po rekonstrukci budovy ve Fi-
bichově ulici se podoba budovy po-
někud změnila. Na každém pracovišti 
školy se nachází dvě třídy. V budově 
ve Fibichově ulici je umístěno 38 dětí, 
v Lidické ulici pak 45 dětí. Na obou 
pracovištích jsou velké a účelně vyba-
vené školní zahrady.

Obě tato pracoviště v době prázdnin 
prošla některými změnami. Začátkem 
prázdnin byla z rušeného odloučeného 
pracoviště v ulici Sokolovská velká 
část vybavení přestěhována na nové 
pracoviště v Lidické ulici, menší část 
vybavení, především hraček, našla své 
místo ve Fibichově ulici a o některé 
věci projevily zájem i jiné mateřské 
školy v našem obvodě.

Velkými změnami prošlo nové od-
loučené pracoviště v Lidické ulici. Ne-

došlo zde k rekonstrukci objektu, ale 
škola doznala velkých estetických změn 
a celkového oživení interiéru. Některé 
části budovy byly vymalovány. Pro děti 
zde byl zřízen pokojíček pro hry. Byly 
zde použity právě dekorace a nábytek 
z bývalého pracoviště Sokolovská. Do 
tříd byly nainstalovány nápojové stolky 
a nové stolečky pro děti, židličky, nové 
boxy a kontejnery na stavebnice. Děti 
ve třídě získaly i sebeobslužný pult na 
stravování. Mezi novým vybavením se 
objevily i herní koutky, stojan na kostý-
my. Velkou změnu doznala i šatna dětí 
a WC, kde mají děti nové provázkové 
nástěnky, nové kryty na topení, znač-
kovníky, dekorace a věšáčky. Ve třídě 
předškolních dětí máme novou herní po-
destu, nově jsou doplněny dekoracemi 
vstupní prostory a schodiště.

Ostatní prostory v MŠ byly také 
upraveny, vyměněny dveře, v ku-
chyni stojí předělaná kuchyňská linka 
ze Sokolovské, která nahradila starou 
nevzhlednou a již dožilou kovovou 

a nový velkokapacitní robot. Vysoká 
chodba a některé části tříd byly vy-
malovány, také ředitelna a šatna dětí. 

V MŠ ve Fibichově ulici jsme opra-
vili pobytovou terasu a velkou změ-
nou prošlo oplocení školní zahrady 
směrem do ulice Fibichova, kde byla 
vyměněna kovová část oplocení, po-
dezdívky byly opraveny a byla vy-
měněna rovněž vrata a vrátka. V sou-
vislosti s touto akcí byl vybudován 
také nový vjezd na školní zahradu. 
Výměna plotu byla akcí uskutečněnou 
naším zřizovatelem ÚMO Plzeň 1.

Věříme, že všechny provedené 
změny budou ku prospěchu našich 
dětí, že se všem dětem bude na obou 
pracovištích líbit a do MŠ budou rády 
chodit. Doufáme, že i rodiče budou 
spokojeni s tím, jak bude o jejich 
ratolesti postaráno. Paní učitelky se 
budou snažit vytvořit pro děti co nej-
lepší atmosféru a pohodu.

Za 46. mateřskou školu Plzeň
Jana Havlíková, učitelka

Přestože první půlka června byla plná 
nečekaných bouřek a dešťů, ve čtvrtek 
16. 6. k nám bylo počasí shovívavé. Na 
zahradě naší 90. MŠ se totiž chystaly 
„Olympijské hry ve světě zvířat“ (je-
likož u nás máme třídu Zajíců, Ježků, 
Myšek, Oveček, Berušek a Veverek). 
Sluníčko nám svítilo na slavnostní ná-
stup, kde byly připraveny děti ve ves-
tičkách se symboly své třídy. Štafeta 
z „reprezentantů“ všech tříd proběhla 
zahradou i budovou s olympijským oh-
něm a jakmile byla v cíli a oheň byl za-
pálen, byly hry prohlášené za zahájené. 

Děti a rodiči se rozptýlili po za-
hradě a děti plnily sportovní disci-
plíny (šplh, hod na koš, překážkový 
běh, slalom s míčem, trojskok do 
dálky a fotbal – střelbu na bránu). 
Za každou splněnou dostaly razítko 
do své hrací karty.

Příjemnou atmosféru dotvářely sku-
pinky rodičů, kteří se v takové koncen-
traci potkávají na našich slavnostech 
pouze 3x do roka, takže se posedávalo 
v hloučcích na trávě či postávalo ve 
stínu stromů a zatímco děti spolu do-
váděly a sportovaly, rodiče si měli co 
vyprávět.

Olympiáda 2016 v 90. MŠ
Jakmile se všechna okénka na sou-

těžních kartách dětí zaplnila razítky 
za splnění, setkali jsme se znovu na 
nástupu, kde za tónů legendární pís-
ně „We are the champions“ skupiny 
Queen byly děti zaslouženě odměně-
ny medailemi, diplomy a poháry se 
sladkou odměnou, oheň uhasl a hry 
byly prohlášeny za ukončené.

Ještě dlouho se nechtělo rodičům 
ani dětem domů a nám dělali radost 
svými slovy uznání, jak se nám to 
zase povedlo. Až stahující se mraky 
vylidnily zahradu, a jakmile jsme 
pozamykali zahradní branky, začaly 
dopadat první dešťové kapky, které 
přerostly v silný celovečerní déšť.

A my už zase můžeme přemýšlet, 
čím potěšíme děti a rodiče na podzim…

Alexandra Tothová, 
učitelka 90. MŠ
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Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

Ve školním roce 2016/2017 jsme na 
pracovišti Komenského připravili přes 
50 kroužků pro žáky i předškoláky 
v oblastech sportovních, tanečních, 
technických, výtvarných i přírodověd-
ných. Nábory do kroužků probíhají 
do konce října na www.radovanek.cz. 

Pracoviště Komenského je jedním 
ze dvou boleveckých poboček Stře-
diska volného času RADOVÁNEK. 
Najdete nás na adrese Komenské-
ho 42 hned vedle BOLEVECKÉ 
SOKOLOVNY.

Naše novinky:
Školička Mašinka

Pro děti od 2 do 5 let. Dopolední 
i celodenní provoz se zajištěním obě-
dů a přespáním. Možnost hlídání dětí 
v odpoledních hodinách. Děti mají 
k dispozici vybavenou hernu propo-
jenou s vlastní tělocvičnou i zahradu. 
Připravujeme malou venkovní her-
ničku s prolézačkami a pískovištěm 
s přístupem přímo ze třídy.
Předškolák

Procvičení všech dovedností, které 
by děti měly zvládnout před vstupem 
do školy.
Hra na klávesy:

Během roku se děti naučí jednodu-
ché písničky, noty, základy hudební 
nauky, správný prstoklad i správné 
sezení u nástroje. 
Hudební laboratoř

Práce s hudebními nástroji, ozvučo-
vací technikou, počítačem a hudební-
mi programy. 
Otevři se tvoření

Provedení světem tvoření, malování, 
kresby a dalších výtvarných technik, 
kde však rozhodně nepůjde jen o tech-
nické dovednosti.
Aerobik aneb hudebně 
pohybové hrátky

Jednoduché aerobikové choreogra-
fie s prvky gymnastického a zdravot-
ního cvičení a akrobacie.

Modelář – papírové, plastikové 
modely

Určeno pro začátečníky modeláře. 
Začneme jednoduchými technikami 
práce s papírem, naučíme se pracovat 
se základním nářadím na opracování 
plastu, dřeva, kovu.
NERF Pistol‘s club

Pro všechny, kteří rádi soutěží 
v NERF ligách s oblíbenými dětský-
mi pistolemi NERF.
Kulinářská dílna

Děti se naučí připravovat celou 
řadu kulinářských dobrot a zajíma-
vých dekorací na stůl.
Koumák 

Aneb věda je zábava. Kroužek je 
určen všem dětem od 1. třídy ZŠ, 

které rády zkoumají svět kolem sebe 
a chtějí vědět, jak a proč věci fungují.
Organizační klub

Participace na činnosti SVČ RADO-
VÁNEK. Pomoc při organizaci akcí. 

Baví vás organizování či vymýš-
lení nových věcí? Chcete se podílet 
na vývoji a přípravě marketingových 
materiálů? Tento organizační klub je 
tedy šitý na míru právě vám.
MZ Dance Team – základy spor-
tovního tance

Taneční a technická průprava věno-
vaná základům společenských tanců.

Seznam všech zájmových krouž-
ků, informace a on-line přihlášky 
naleznete na webových stránkách 
www.radovanek.cz sekce KROUŽKY.

Přiblížil se každoroční svátek 
„Mezinárodní den dětí“ a my jsme 
v naší třídě PTÁČKŮ přemýšleli, 
jak ho letos strávíme, abychom se 
všichni pobavili a společně ho hezky 
oslavili.

Protože máme rádi hudbu, zpěv, 
tancování, soutěže i mlsání, zvítězila 
tentokrát „LENTILKOVÁ PÁRTY“ 
se zábavným programem.

31. 5. už jsme se pilně připravovali 
a tvořili barevné kornoutky posypa-
né papírovými lentilkami, co kdyby 
z hostiny něco zbylo…

Ráno 1. 6. chodily do naší třídy děti 
pestře oblečené, holčičky vystrojené 
sukýnkami na tanečky. Naši oslavu 
jsme zahájili ZPÍVANOU s doprovo-
dem chřestidel, v podobě lentilkových 
tubusů. Ale co to? Uvnitř lentilky 
zmizely a chřestily malé barevné 
knoflíčky! Co teď? Snad se nám len-
tilky někam neschovaly?

My jsme ale místo hledání ztrace-
ných lentilek začali hrát se zbylými 

Naše Lentilková párty na 
7. ZŠ a MŠ ve třídě Ptáčci

knoflíčky hru a přenášeli je lžící 
z místa na místo. Najednou na nás 
lentilky vykoukly z košíčku, a tak 
jsme se před klučičí volenkou posil-
nili. Tančili jsme jako velcí taneční-
ci. Pak následovala další soutěž, a to 
v hodu barevných kroužků na tyče. 
Když jsme si trochu odpočinuli, byla 
holčičí volenka a zase jsme tančili. 
Maminky připravily kouzelné pohoš-
tění – placičky s barevnou lentilkou. 
To byla dobrota!

Přemýšleli jsme, kam zmizely zby-
lé lentilky z chřestících tubusů, ale 
nebyl čas, šli jsme ven a skákali jsme 
do barevných kruhů a v altánku na 
zahradě jsme počítali barevné lentilky 
jako správní počtáři… Po návratu do 
školky nás čekalo překvapení. Naše 
vyrobené kornoutky byly plné len-
tilek. Paráda! Máme odměnu domů 
z naší LENTILKOVÉ PÁRTY! Ta-
kový byl náš DEN DĚTÍ.
Autor: p. uč. Libuška Brothánková

Foto: p. uč. Lenka Sýkorová



Velmi úspěšný prázdninový 
provoz má za sebou Sport park 1 
v Plzni na Lochotíně. V areálu 
s plochou na in-line bruslení pla-
tila po dobu prázdnin prodloužená 
letní otevírací doba a nadšeným 
sportovcům přálo i počasí. Rodiče 
s dětmi navíc hojně využívali kur-
zy in-line bruslení vedené vyško-
lenými instruktory. Jen v srpnu se 
ve Sport parku 1 vystřídalo téměř 
tisíc návštěvníků.

Podzim bude ve znamení dopo-
ledních kurzů pro základní školy 
a také tradičních akcí. Kurzy pro 
veřejnost jsou čím dále oblíbenější 

Sport park 1 má za sebou úspěšný letní provoz a zve školy na kurzy

a pokračují nadále, zájemci si na 
plochu samozřejmě mohou při-
jít i samostatně zabruslit. „Jsem 
velmi rád, že můžeme žákům 
základních škol v našem obvodě 
nabídnout možnost naučit se jez-
dit na in-line bruslích. Ohlas ze 
škol je velmi pozitivní. Některé 
této nabídky využily v minulosti 
a chystají se do Sport parku opět,“ 
říká starosta Městského obvodu 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

V areálu se odehraje také ho-
kejbalový turnaj, připravuje se 
maškarní či oblíbená mikulášská 
nadílka. „Zachováme akce, které 

byly v minulosti úspěšné, a bu-
deme se je snažit ještě vylepšit,“ 
dodává správce jedinečného areálu 
Václav Černý. 

Vyžití ve Sport parku 1 je vhod-
né pro rodiny s dětmi, dospívající 
mládež i aktivní sportovce. Mo-
hou si zlepšit kondičku, hokejisté 
zde například trénují střelbu na 
branku. Součástí areálu je dětský 
koutek pro nejmenší či půjčovna 
veškerého vybavení na in-line 
bruslení. Dále je zde zachována 
možnost drobného občerstvení. 

Provozní doba Sport parku 1:
Po–Pá od 12.00 do 20.00 hod.
So–Ne od 10.00 do 20.00 hod.
Svátky a prázdniny od 10.00 
do 20.00 hod.       (red)


