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Zájezdy pro seniory s místem bydliště 
na území MO Plzeň 1 – jaro a podzim 2017

Pro velký zájem o jednoden-
ní poznávací zájezdy připravuje 
Městský obvod Plzeň 1 v roce 
2017 zájezdy pro seniory obvo-
du. MO Plzeň 1 vynakládá ze 
svého rozpočtu finanční pro-
středky na zajištění těchto zá-
jezdů. Zájezdy se uskuteční na 

jaře a na podzim letošního roku 
a Městský obvod Plzeň 1 je při-
pravuje ve spolupráci s cestov-
ní kanceláří PRIMA VIA, s.r.o. 
Prodej všech zájezdů proběhne 
ve ČTVRTEK 23. března 2017 
od 8.00 hod v budově Mezigene-
račního a dobrovolnického cen-

tra 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.

Podrobný seznam 
zájezdů najdete na str. 11

Most Generála Pattona, kte-
rý spojuje nejlidnatější Sever-
ní předměstí Plzně s centrem 
města, čeká v nejbližší době 
rozsáhlá rekonstrukce. Díky ní 
povede za necelé dva roky smě-
rem na Bory třetí jízdní pruh, 
mírně se rozšíří tramvajový 
pás a část chodníku směrem 
na Lochotín bude vyčleněna 
jako cyklostezka. Navíc bude 
sanována nosná konstrukce, 
a most tak i v dalších letech 
zvládne obrovské dopravní za-
tížení. Provoz na frekventova-
né komunikaci zůstane během 
oprav zachován, přesto se řidi-
či, chodci i cestující MHD musí 
připravit na určitá omezení.

Rekonstrukce mostu je roz-
dělena do tří etap. První z nich 
vypukne letos na jaře s počát-
kem stavební sezony a bude 
se týkat směru na Lochotín. 
Tramvaje pojedou po jedné 
koleji obousměrně, pro auta 
budou vyhrazeny dva zúžené 
jízdní pruhy. 

Rekonstrukce mostu Generála Pattona přinese 
dopravní omezení

Pokračování na str. 4
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  v tis. Kč  v tis. Kč

P r o v o z n í   p ř í j m y 11 203 P r o v o z n í   v ý d a j e 120 821

Daňové 3 720 Běžné výdaje 100 816
 Místní poplatky 2 800 Sociální odbor 2 045
 Správní poplatky 920 Odbor životního prostředí a dopravy 13 898
Nedaňové 7 483 Oddělení vnějších vztahů 5 178
 Příjmy z vlastní činnosti 1 061 Finanční odbor 50
 Příjmy z pronájmu majetku 6 310 Sociální fond 1 740
 Příjmy z úroků 12 Odbor investiční 8 123
 Ostatní nedaňové příjmy 100 Odbor správy majetku  9 182

  Provozní přijaté dotace 0 Organizační odbor 60 600
   Provozní příspěvky zřízeným PO 12 605
Financování +/– vlastní zdroje 137 610 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 5 000
   Provozní transfery obyvatelstvu 695
Použití vlastních fondů (+) 16 817 
– fond rezerv a rozvoje 13 647 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 27 992

– fond sociální 3 170 Stavební investice 24 682
Tvorba vlastních fondů (–) 2 748 Nestavební investice 3 110
– fond rezerv a rozvoje 0 Investiční příspěvky vlastním PO 200
– fond sociální 2 748 
Převody 123 541 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2017 11 203
– převod MO/MMP 0 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2017 148 813
– převod MMP/MO 0 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2017 137 610
– převod – sdílené daně 97 099 
– převod – příspěvek na výkon státní správy 9 982 
– převod – příjmy z hazardu 16 460   

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017

Daňové příjmy
Daňové příjmy MO Plzeň 1 

jsou tvořeny místními poplatky, 
které se vybírají na základě obec-
ně závazných vyhlášek statutár-
ního města Plzně, resp. zákona 
o místních poplatcích. Konkrétně 
se jedná o místní poplatek ze psů, 
za užívání veřejného prostranství 
a poplatek z ubytovací kapacity. 
Další část daňových příjmů tvo-
ří správní poplatky vybírané dle 
zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích. Ve schváleném 
rozpočtu na rok 2017 se podílejí 
daňové příjmy 33 % na celkových 
příjmech.
Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 ve 
výši 7 483 tis. Kč, tj. 67 % z cel-
kových příjmů. Tyto příjmy jsou 
převážně tvořeny příjmy z proná-
jmu městského majetku (z objektů 
svěřených do správy městského 
obvodu statutem města Plzně), 
z pozemků, z movitých věcí, z ob-
jektů mateřských škol), dále také 
z přijatých úroků, z reklam.

Provozní výdaje
Provozní výdaje MO Plzeň 1 

zabezpečují chod a hlavní funk-
ce městského obvodu s cílem 
udržení kvality služeb včetně 
výdajů spojených s výkonem 
státní správy. Provozní výdaje 
činí 120 821 tis. Kč, tj. 81 % 
z celkových výdajů rozpočtu MO 
Plzeň 1. Běžné provozní výdaje 
– 100 816 tis. Kč – výdaje na 
zajištění chodu úřadu, údržby 
silnic, zimní údržby silnic, péče 
a údržby zeleně, dětských prvků, 
zajištění údržby mateřských škol, 
na zajištění provozu a údržby 
dětských hřišť apod. Příspěvky 
příspěvkovým organizacím zří-
zených městem – 12 605 tis. Kč 
– výdaje na provoz zřízených 
příspěvkových organizací – ma-
teřských škol. Provozní transfery 
jiným organizacím a veřejným 
rozpočtům – 5 000 tis. Kč. Pro-
vozní příspěvky obyvatelstvu – 
2 400 tis. Kč.
Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činí 

27 992 tis. Kč, tj. 19 % z cel-
kových výdajů rozpočtu MO 1 
na rok 2017. I v roce 2017 bu-
dou tyto výdaje směřovat: do vý-
stavby nových parkovacích míst, 
chodníků, komunikací, dětských 
hřišť. Další investiční akcí je 
modernizace kuchyně v objektu 
87. MŠ včetně gastro vybavení. 
Největší investicí roku 2017 jsou 
plánované stavební úpravy pavi-
lonů C a D v 60. MŠ, Manětínská 
ulice 37, Plzeň. U této investiční 
akce byl schválen záměr podání 
žádosti (prostřednictvím Magis-
trátu města Plzně) o poskytnutí 
podpory v 39. výzvě minister-
stva životního prostředí v rámci 
Operačního programu životní 
prostředí 2014–2020. Záměr 
schválen usnesením ZMO Pl-
zeň 1 č. 298 ze dne 19. 10. 2016.
Financování

Financování zahrnuje použití, 
resp. tvorbu účelových fondů 
městského obvodu (fond rezerv 
a rozvoje, Sociální fond, převo-
dy mezi rozpočty města a MO 

Plzeň 1). Dle usnesení č. 578 ze 
dne 8. 11. 2012 byly schváleny 
změny ve Statutu města Plzně. 
Z článku 28a odstavce 7 vy-
plývá, že zdrojem financování 
městského obvodu jsou podíly 
na příjmech města stanovené 
Zastupitelstvem města Plzně pro 
každý rozpočtový rok samostat-
ně, tzn.: podíl na celkových pří-
jmech z daní, vyjma daně z pří-
jmu právnických osob, kdy je 
poplatníkem město, převedených 
městu v daném roce podle zvlášt-
ního zákona – rok 2017 ve výši 
97 099 tis. Kč, podíl na státním 
příspěvku na částečnou úhradu ná-
kladů výkonu přenesené působnosti 
– rok 2017 ve výši 9 982 tis. Kč, 
kompenzace podílu MO na pří-
jmech z odvodu z loterií a jiných 
podobných her převedených městu 
podle zvláštního zákona – rok 2017 
ve výši 16 460 tis. Kč. V návrhu 
rozpočtu na rok 2017 je financování 
ve výši + 137 610 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 309 dne 7. 12. 2016.
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Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E 15082.
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Moji milí spoluobčané,

Lepší a hezčí obvod – akce na rok 2017

než jsem se 
stala předsedkyní 
Komise pro sport, 
mládež a kultu-
ru, neměla jsem 
přesné povědo-
mí, kolik spolků, 
sdružení a spor-
tovních klubů 

působí na našem obvodu. Jsem za to 
velmi ráda. Sportovní komise v loň-
ském roce navštívila několik organiza-
cí, aby se seznámila s prostory, s jejich 
činností a potřebami. Tyto návštěvy 
jsou přínosné pro obě strany. Jednak 
si my jako členové komise postupně 
rozšiřujeme své obzory a jednak se 
v organizacích snažíme zdůrazňovat 
dotační možnosti, o kterých některé 

subjekty vůbec netuší. Tyto monito-
rovací návštěvy jsou také velmi dů-
ležitým argumentem při následném 
rozdělování dotací. V loňském roce 
sportovní komise rozdělila na dotacích 
736 000 Kč mezi subjekty, které splni-
ly schválená kritéria. V současné době 
je na stránkách obvodu možné získat 
podrobné informace o rozdělování le-
tošních dotací.

Sportovní komise také zmonito-
rovala některá veřejná dětská hřiště 
a na její podnět byl aktualizován 
a doplněn web městského obvodu 
v sekci, která se týkala právě veřej-
ných dětských hřišť. Dětská hřiště 
spravuje a za nemalé finanční část-
ky zřizuje a renovuje městský ob-
vod, proto je důležité, aby občané 

měli o těchto financích představu. 
Současně obvod také vítá od občanů 
zpětnou vazbu  informace o poru-
chách na dětských hřištích.

Komise se také v průběhu roku 
zabývala Koncepcí podpory spor-
tu a volnočasových aktivit mládeže 
na území MO Plzeň 1, kterou jsme 
převzali z minulého volebního obdo-
bí a která většinou obsahuje přehled 
sportovišť na našem území. Komise se 
proto rozhodla neaktualizovat stáva-
jící materiál ze dvou důvodů. Jednak 
byla vytvořena celoměstská koncepce 
sportu a jednak aktuální přehled spor-
tovního vyžití na obvodě (i ostatních 
městských obvodech) obsahuje webo-
vý portál sportcentral.cz/plzen. Ko-
mise bude usilovat o přímé propojení 

tohoto portálu s webovými stránkami 
obvodu tak, abychom všichni měli co 
nejjednodušší přístup k informacím, 
které potřebujeme.

Na závěr bych ráda poděko-
vala Bc. Petru Zelenkovi, MBA 
a Ing. arch. Pavlu Štichovi, kteří 
přišli členům sportovní komise při 
vánočním jednání prezentovat zá-
měry se sportovním areálem Proko-
pávka. Poděkování patří také Mgr. 
Jiřímu Michalíkovi, vedoucímu od-
boru sportu MMP, který představil 
vypsané dotační programy v oblasti 
sportu. Obojí bylo pro sportovní ko-
misi velmi přínosné.

Mgr. Pavlína Brabcová
předsedkyně sportovní komise

První plzeň-
ský obvod je 
největším ob-
vodem v Plzni. 
Se svými více 
než sedmdesáti 
tisíci obyvateli 
je největší nejen 
svojí rozlohou… 

Úřad městského obvodu a jeho pra-
covníci se denně snaží, aby život na 
Lochotíně a v přilehlých oblastech 
byl pro jeho obyvatele i návštěvníky 
příjemný, zábavný, aby se tu dobře 
žilo. S tím souvisí nejen pořádání 

kulturních a společenských akcí, ale 
také řada investic do údržby, rekon-
strukcí či staveb, jež se nacházejí na 
území obvodu.

Investujeme do parkovišť a chod-
níků

Letos se dočká úprav Západní ulice. 
Cílem investice je řešit zejména ranní 
dopravu školáků do 1. ZŠ, a to vytvo-
řením parkovacích stání K+R a také 
míst pro otáčení vozidel, včetně šik-
mých parkovacích míst.

Další investicí, jejímž cílem je 
řešit nedostatek parkovacích míst 
v obvodu, je vznik osmnácti no-

vých parkovacích míst na adrese 
Sokolovská 34–40, čtyř míst v ulici 
Majakovského 1–7, devíti v ulici 
Elišky Krásnohorské 38–42 a vznik 
parkoviště s osmnácti místy v Le-
decké a Dolejší ulici.

Náš obvod je „živý organismus“, 
a tak vzniká neustále něco nového 
– i průšlapy na travnatých plochách, 
kudy si obyvatelé našli cestu k MHD 
či do obchodů. V těchto místech obvod 
vybuduje nové chodníky. V současné 
době se jedná o chodníky v ulici Kaz-
nějovské, Břeclavské a mezi ulicemi 
Brněnská a Sedlecká.

Bavíme se společně
Tradiční obvodní kulturní a spo-

lečenské akce se budou konat i le-
tos. Jen pro připomenutí – jde např. 
o tradiční vepřové hody na Statku 
U Matoušů 18. února, oslavy Veliko-
noc a Dne dětí, akce pro milovníky 
dobrého vína a sýrů, koncerty v par-
ku U Bazénu, letní filmové promítání 
a mnoho dalších, včetně tradičního 
rozsvícení stromečku v závěru roku.

Myslím, že se máme na co těšit.

Váš starosta, 
Miroslav Brabec

Zimní údržba
Vážení spolu-

občané, obrátilo 
se na mě několik 
z vás, kteří nebyli 
spokojeni se zim-
ní údržbou komu-
nikací a chod-
níků na našem 
obvodě. Dovolte 

mi, abych vám ještě jednou v tomto 
článku vysvětlil, jak údržba probíhá. 
V zimním období, které je definováno 
v zákoně o pozemních komunikacích 
od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, 
je na našem obvodním úřadě činný 
štáb zimní údržby. Tento štáb v pří-
padě intenzivního padání sněhu nebo 

výskytu náledí vyzve smluvní firmy 
k neprodlenému zahájení údržby vy-
braných chodníků a komunikací. Na 
našem obvodě máme tyto partnery tři 
a ti mají na starosti čtyři úseky, na 
které je obvod rozdělen. Úklidová 
firma má poté 24 hodin na uvedení 
komunikací a chodníků do sjízdného 
a schůdného stavu. Pokud to počasí 
nedovolí, sníh pořád padá nebo stále 
hrozí náledí, lhůta i čištění se prodlu-
žuje o dalších 24 hodin. Přesto se dle 
smlouvy jedná jen o jeden objednaný, 
tj. placený úklid (výjezd). Skončení 
údržby (výjezdu) nastane, až když 
zodpovědní pracovníci MO Plzeň 1 
vybrané komunikace a chodníky pře-

kontrolují a od dodavatelské firmy pře-
berou. Takto je tedy smluvně zajištěna 
zimní údržba. Do dnešního dne bylo 
uskutečněno takových výjezdů pět. 
Praktickou stránku, tj. jakým způso-
bem mají být komunikace a chodníky 
uklizeny, řeší zákon o komunikacích 
č. 13/1997 sbírky a prováděcí vyhláška 
č. 104/1997 Sb. Dovolím si ocitovat 
z části základního ustanovení § 41: 
,,vlastník (správce) komunikace od-
straní nebo alespoň zmírní závady ve 
sjízdnosti (schůdnosti) komunikace 
v časových lhůtách stanovených plá-
nem zimní údržby“. Jak vidíte, je tam 
i slovo zmírní. To znamená, že v pří-
padě zimy jako je ta letošní je možné, 

že ne všechny chodníky a komunikace 
se povede uklidit do naprosté doko-
nalosti. Ale někdy to prostě počasí 
nedovolí. Prosím proto některé naše 
občany o větší míru tolerance, protože 
věřím, že naše smluvní firmy pracují 
s maximálním nasazením. Vážení spo-
luobčané, vzhledem k rozsahu článku 
není možné zde uvést všechny infor-
mace k tomuto tématu, doporučuji 
vám proto webové stránky našeho 
obvodu: umo1.plzeň.eu, kde najdete 
i další důležité informace nejen k zim-
ní údržbě. Přeji vám hezký a klidný 
zbytek zimy a krásné jaro.

 Josef Vágner
radní MO Plzeň 1

Je ohleduplnost přežitek?
P a r k o v a n í 

bylo, je a bo-
hužel, pokud 
nebudeme mít 
veřejně přístupné 
parkovací domy, 
asi stále bude je-
den z problémů 
našeho obvodu. 

Stavíme nová parkovací stání, ale aut 
je stále větší počet. Co bychom však 

mohli udělat hned, je změnit myšlení 
některých spoluobčanů – motoristů, 
aby při svém parkování mysleli i na 
ostatní občany a jejich potřeby. Aby 
parkovali tak, že nebudou blokovat 
ostatní parkovací místa či prostory 
a průjezdy, kde nemají s autem co 
dělat. Známe to všichni. Vždycky se 
najdou „chytráci“, kteří zaparkují své 
automobilové miláčky kdekoliv. Mám 
na mysli třeba kontejnerová stání. Pře-

devším na tříděný odpad. Nevím, zda 
tím majitelé aut chtějí naznačit, že 
jejich auto patří do starého železa, či 
že by potřebovalo „zrecyklovat“. O to 
se musí postarat sami a jinak. Ano, 
letošní zima byla a je v mnohém vý-
jimečná. Mrazem, množstvím sněhu, 
ledem. Těžké svozové vozy k někte-
rým kontejnerům prostě nedoklouzaly, 
nebo neprokličkovaly mezi špatně za-
parkovanými auty, aniž by nehrozilo, 

že je poškodí. Co ale naznačují tito 
mistři parkingu nám ostatním, je to, že 
je jim úplně jedno, zda ostatní budou 
moci třídit odpad, zda se ten odpad ne-
bude hromadit a zda se svozové firmy 
ke kontejnerům pak vůbec dostanou, 
či nikoliv. A jak to tedy na našem ob-
vodě vypadá. A co myslíte vy, je tedy 
vzájemná ohleduplnost přežitek?

Bc. Ing. Tomáš Kotora
zastupitel MO Plzeň 1
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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením 
MO Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Bolevec. Účelem 
projektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostran-
ství v sídlišti tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny 
skupiny obyvatel. Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme znát váš 
názor a zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme připravili 
dotazník a prosíme o jeho vyplnění.

Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit vašemu názoru, zakroužkujte. 
Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 3 týdnů od zveřejnění v Podatelně 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň nebo zašlete poštou na adresu 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň.

Děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi.

1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? (Zakroužkujte 
jednu odpověď)

1. velmi spokojen
2. spokojen
3. částečně spokojen
4. částečně nespokojen
5. nespokojen
6. velmi nespokojen 

2. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)? Uveďte prosím pouze 
jednu věc: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………….

3. Co vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc: 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

4. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte 1 odpověď)
1. ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. ne

5. Které nedostatky má podle vašeho názoru život na sídlišti? 
(Zakroužkujte buď ano, nebo ne)
Veřejná prostranství: Ano Ne

1. málo ploch zeleně 1 2
2. neupravená veřejná prostranství 1 2
3. nedostatek hřišť pro děti 1 2
4. nedostatek hřišť pro mládež 1 2
5. nedostatek míst ke klidnému posezení 1 2
6. nedostatečná čistota veřejných ploch 1 2
7. nedostatečné veřejné osvětlení 1 2

Občanské vybavení:
8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití 1 2
9.  nedostatek možností dostupného kulturního vyžití 1 2
10. málo míst v mateřských školách 1 2
11. nutnost dojíždění do základní školy 1 2

Vybavení sídliště:
12. málo odpadkových košů 1 2
13. nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 1 2
14. chybí sáčky na psí exkrementy 1 2

Doprava a parkování: 
15. špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD) 1 2
16. nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily 1 2
17. špatné spojení MHD (dlouhé intervaly) 1 2
18. špatné spojení s centrem města MHD 
 v pozdních večerních a nočních hodinách 1 2
19.  špatný stav vozovek 1 2
20.  málo cyklostezek 1 2
21.  Ještě něco jiného? (napište co):………………………………

…………………………………………………………………………

6. Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového 
stání pro osobní automobil v garážovém objektu v oblasti sídliště? 
(Zakroužkujte jednu odpověď)

1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. netýká se mě (nemám automobil)

Na závěr vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

7. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti?
1. do 5 let
2. 6 – 10 let
3. 11 – 15 let
4. 16 – 20 let
5. více jak 20 let

8. Kolik je vám let: ………

9. Jste: 1 muž 2 žena

10. Máte děti do 18 let? 1 ano 2 ne

11. Ve které ulici bydlíte? ………………………………………………

12. Jste:
1. studující
2. pracující
3. nezaměstnaný
4. důchodce
5.  v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené)

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní bez vyučení
2. vyučen(-a) bez maturity
3. maturita
4. vyšší odborná nebo vysoká škola

14. Máte další náměty nebo připomínky související s životem na 
sídlišti? Napište je zde:

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

………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Regenerace sídliště Bolevec

Chodník v tomto směru se 
po počáteční fázi etapy úplně 
uzavře. Přes zimu bude do-
prava na mostě bez omezení 
a druhá etapa rekonstrukce 
začne opět na jaře 2018. Opat-

ření ve směru na Bory budou 
obdobná – jednosměrný pro-
voz tramvaje, dva zúžené jízd-
ní pruhy a uzavřený chodník.

Při třetí etapě, která se usku-
teční za dva roky, dojde ke kom-
pletní sanaci nosné konstrukce. 

Přímo po mostě Generála Patto-
na se bude jezdit bez omezení, 
ovšem zúžení čekají na řidiče je-
doucí na komunikacích pod ním.

Most Generála Pattona byl 
v Plzni dobudován na konci 
70. let minulého století. Je 

mimořádně důležitou doprav-
ní tepnou, která spojuje Sever-
ní Předměstí s centrem. Most 
je dle řady studií ve špatném 
technickém stavu a jeho rekon-
strukce je opravdu nezbytná.

(red)

Rekonstrukce mostu Generála Pattona přinese dopravní omezení
Dokončení ze str. 1
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Investiční stavební akce MO Plzeň 1 v roce 2017
Článek přináší přehled schválených investičních akcí Městského 

obvodu Plzeň 1 v oblasti místních komunikací pro rok 2017.

Komunikační úpravy Západní ulice
Cílem těchto stavebních úprav bude řešení zejména ranní dopravy 

školáků do 1. ZŠ, a to vytvořením parkovacích stání K+R a míst pro 
otáčení vozidel, včetně šikmých parkovacích míst.

Parkoviště Sokolovská 34–40
Realizací této stavby vznikne 18 nových kolmých parkovacích stání, 

která nahradí současné podélné parkování s částečným stáním na chod-
níku. Parkovací místa budou provedena s povrchem z betonové dlažby. 
V rámci stavby bude přemístěn chodník v šířce 2,00 m s povrchem 
z asfaltového betonu a budou provedeny související vegetační úpravy.

Parkoviště Majakovského 1–7
Jedná se o výstavbu parkovacích zálivů s kapacitou 4 parkovacích 

míst podél předmětných domů a legalizaci parkování v této části ulice.

Parkoviště Elišky Krásnohorské 38–42
Stavba řeší rozšíření parkovací plochy u domu v ul. Elišky Krásno-

horské 38–42 v místě zelených pásů, jejichž částečným zrušením bude 
prodloužen pás šikmého parkování a vznikne 9 nových parkovacích 
míst. Tyto úpravy vyžadují přeložku vedení veřejného osvětlení.

Parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici
Jedná se o stavbu parkoviště u křižovatky ulic Ledecká, Dolejší. Zde 

bude nově vybudováno 18 parkovacích míst. Součástí bude i přeložka 
vedení veřejného osvětlení.

Chodník Kaznějovská 1–3
Stavba bude řešit výstavbu 

chodníku v zelené ploše o dél-
ce 25 m u domu v Kaznějovská  
ul. č. or. 1, 3 na pozemku parc. 
č. 1626/69 v k. ú. Bolevec, kte-
rý bude navazovat na stávající 
chodníky.

Chodník Břeclavská 10
Jedná se o výstavbu nového 

chodníku v délce 50 m od obyt-
ného domu Břeclavská č. or. 10 
k průchodu v domě Břeclavská 
č. or. 4 ve směru k zastávce MHD. 
Chodník bude proveden z asfalto-
vého betonu v šířce 1,50 m.

Chodník Brněnská, Sedlecká
Realizace řeší výstavbu nové-

ho chodníku v délce cca 100 m 
v místě stávajícího průšlapu 
v travnaté ploše mezi Sedleckou 
a Brněnskou ulicí v blízkosti 
7. ZŠ a MŠ. Chodník bude pro-
veden s povrchem ze zámkové 
dlažby.

Andrea Šlechtová
pověřená vedením OI ÚMO Plzeň 1

Na všech výše uvedených fotkách je zachycen stávající stav před rekonstrukcí.
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Vernisáž výstavy 
architektonických 
návrhů a beseda 
s veřejností
21. února 2017 od 17.00 hodin

vestibul 4. ZŠ, Kralovická 12, Plzeň

Městský obvod Plzeň 1 a spolek 
Pěstuj prostor Vás zvou na výstavu 
návrhů otevřené architektonické 
soutěže na proměnu vnitrobloku 
Krašovská v Plzni a veřejnou diskusi 
o vítězném návrhu. 

Besedy se zúčastní zástupci 
městského obvodu a spolku Pěstuj 
prostor, autor vítězného návrhu 
architekt Ondřej Rys, předseda 
soutěžní poroty architekt Michal 
Fišer a sociolog Petr Gibas.

krasovska.plzen.eu

Kulturní a sportovní akce 
v Parku za Plazou 2017

20.5.–21. 5.  Fresh Festival
21. 6.  Festival sportu

18. 8.–27.  8. Sportovní park
2. 9.  MTB Plzeňská 50tka

MO Plzeň 1 zajišťuje zimní údrž-
bu místních komunikací IV. třídy – 
chodníků a vybraných místních ko-
munikací III. třídy – vozovek, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města 
Plzně a které jsou uvedeny v Plánu 
zimní údržby MO Plzeň 1 pro ob-
dobí 2016/2017. Plán zimní údržby 
je zpracován v souladu se zákonem 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízením statutárního města Plzně 
č. 8/2009 a č. 6/2015.

Na území Městského obvodu Pl-
zeň 1 zajišťují zimní údržbu smluvní 
firmy. V sídlišti Bolevec, ul. K Pro-
kopávce, ul. U Velkého rybníka, Bílá 
Hora provádí zimní údržbu firma Vo-
dohospodářské stavby s.r.o., v sídlišti 
Košutka, Lochotín firma Západočeské 
komunální služby a.s. a v oblasti Vi-
nice, Sylván, Roudná, firma  AVE 
odpadové hospodářství s.r.o. Po vy-
hodnocení klimatických podmínek na 
území městského obvodu nařídí štáb 
zimní údržby MO Plzeň 1 úklid ur-
čených komunikací, který je hrazen 

V lednu proběhla zimní údržba

V loňském roce bylo provedeno blo-
kové čištění vybraných místních komu-
nikací a parkovišť v oblasti Lochotína 
a Bolevce. Jednalo se o tzv. „kantování“ 
kolem obrubníků vozovek a přilehlých 
chodníků a následně došlo k strojnímu 
zametení celého úseku úklidu. Přes 
veškerá opatření, která byla prováděna 
z důvodu toho, aby byl dopad na ob-
čany parkující v uvedených lokalitách 

co nejmenší (např. parkovací místa byla 
vyblokována postupně, vždy jen po 
jedné straně vozovky apod.), docháze-
lo k značnému porušování přenosného 
dopravního značení ze strany řidičů. 
Celkem bylo při úklidech odtaženo 
přes 80 motorových vozidel. 

Z důvodu zkvalitnění podmínek ži-
votního prostředí připravuje Městský 
obvod Plzeň 1 i v roce 2017 další čištění 

a úklid komunikací formou tzv. „bloko-
vého čištění“. Tyto úklidové práce bu-
dou prováděny v další části Lochotína, 
v oblasti Košutky a dále pak na Vinicích 
a Sylvánu. Blokové čištění bude opět 
prováděno za pomoci vyblokování par-
kovacích míst v daném úseku, kdy se 
jedná o dočasný zákaz stání a zastavení 
na kolmých a podélných stáních kolem 
vozovek i na samostatných parkoviš-
tích. Zákazové značky budou rozmístě-
ny v dostatečném předstihu (min. 7 dnů 
předem). Aby samotný úklid nadměrně 
neomezoval parkování a řidiči si mohli 
přeparkovat v docházkové vzdálenosti, 
bude blokové čištění prováděno v úse-
cích o délce cca. 300 metrů. V případě, 
že na vyblokovaných úsecích zůstanou 
zaparkovaná vozidla, která budou bránit 
v provedení úklidových prací, bude nut-
né provést jejich odtažení, aby mohlo 
dojít k dosažení požadovaného záměru, 
tzn. docílit kvalitního úklidu nepořád-

ku, který se nahromadil na parkovištích. 
Z tohoto důvodu žádáme všechny ři-
diče, aby sledovali a respektovali pře-
nosné dopravní značení a umožnili tím 
zdárný průběh úklidových prací v oko-
lí jejich bydliště. V minulých etapách 
blokového čištění se jasně ukázalo, že 
pokud je parkoviště prázdné, samotné 
práce trvají velmi krátkou dobu a ihned 
po ukončení úklidu je přenosné doprav-
ní značení odstraněno, čímž pro řidiče 
omezení končí. 

Termíny jednotlivých etap úklidů 
komunikací budou vždy v dostatečném 
předstihu zveřejněny na webovém por-
tálu MO Plzeň 1 (http://umo1.plzen.eu) 
a práce budou přerušeny v období škol-
ních prázdnin, kdy jsou většinou obča-
né na dovolených a nemohli by včas 
reagovat na dočasné dopravní značení.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

v rozsahu provedeného úklidu. Pěších 
komunikací se udržuje 325 000 m2 
a vozovek 303 000 m2. Náklady na 
jeden úklid činí 491 000 Kč. Tato 
částka je za zimní údržbu provede-
nou pluhováním sněhu, popř. posy-
pem kamennou drtí. Použití technické 
posypové soli povoluje kalamitní štáb 
města Plzně a posypový materiál je 
hrazen samostatně, dle prokazatelně 
spotřebovaného množství.

Leden letošního roku byl výjimeč-
ný na nepříznivé, proměnlivé, klima-
tické podmínky, kdy došlo k opakova-
nému spadu většího množství sněhu 
a častému tvoření ledovky. Vzhledem 
k těmto klimatickým podmínkám byla 
v pěti případech nařízena zimní údrž-
ba určených komunikací. Celková cena 
za 5 provedených úklidů v měsíci led-
nu je vyčíslena na částku 2 454 000 Kč 
a za spotřebovanou posypovou sůl je 
vyčíslena částka 443 000 Kč.

Úřad Městského obvodu Plzeň 1 se 
snaží pro občany svého obvodu ma-
ximálně zajistit požadovanou schůd-
nost a sjízdnost komunikací na MO 
Plzeň 1. Průběžně provádí monitoring 
celého obvodu, mapuje nejkritičtější 
místa. Na tyto místa přednostně vysílá 

Blokové čištění komunikací a parkovišť v roce 2017

úklidové firmy, jedná se např. o sva-
žitá místa, spádová místa k zastávkám 
MHD apod. Úklid dalších kritických 
míst, jako jsou např. schodiště, pře-

chody pro chodce, zajišťuje ÚMO 
Plzeň 1 pracovníky veřejně prospěš-
ných prací.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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Pět velmi zajímavých a inspi-
rativních projektů se sešlo v ar-
chitektonické soutěži týkající 
se budoucí podoby vnitrobloku 
Krašovská v Plzni na Košutce. 
Odborná porota vybrala vítěze 
– návrh kladenského architekta 
Ondřeje Rysa – který dle ní nej-
více odpovídá očekávání místních 
obyvatel i charakteru samotného 
místa. Centrální část vnitrobloku 
ponechává volnou, obklopují ji 
stromy. Zaujal také návrh kavár-
ny jako mobilního objektu či psí 
louka, kde mohou v budoucnosti 
vzniknout případně další garáže. 
Všechny soutěžní projekty si lidé 
mohou prohlédnout na webu kra-
sovska.plzen.eu, vedení městské-
ho obvodu Plzeň 1 je představí 
také při besedě a výstavách.

Otevřenou architektonickou soutěž 
na proměnu vnitrobloku Krašovská 
v Plzni na Košutce vyhlásil Městský 
obvod Plzeň 1 po téměř roční přípravě 
na konci loňského srpna. Od soutěží-
cích se očekávalo, že přijdou s nápa-
ditým řešením neobvykle rozlehlého 
sídlištního prostranství. V něm ale 
měli zároveň zohlednit požadavky 
veřejnosti a prvního plzeňského měst-
ského obvodu na to, jakým způsobem 
chtějí vnitroblok využívat. Nakonec 
se sešlo pět soutěžních projektů.

V prosinci 2016 se k jejich po-
souzení sešla porota složená z ne-
závislých odborníků a ze zástupců 
městského obvodu a spolku Pěstuj 
prostor, kteří celý projekt od začát-
ku připravovali. Za nezávislou část 
v porotě zasedli architekti Michal 
Fišer (Třiarchitekti) a Václav Škarda 
(Atelier K2) a krajinářské architektky 
Radka Kurčíková a Susanne Spur-
ná. Doplnili je místostarostka Ivana 
Mádlová a Romana Tomašuková za 
Městský obvod Plzeň 1, Marek Sivák 
za Pěstuj prostor, z. s. a Irena Králová 
za Útvar koncepce a rozvoje města 

Vnitroblok Krašovská – v soutěži vyhrál jednoduchý, 
přesvědčivý a dobře realizovatelný návrh

Plzně. Po obsáhlé diskuzi i návštěvě 
vnitrobloku a posouzení návrhů pří-
mo v terénu porota vybrala projekt 
architekta Ondřeje Rysa z Kladna. 
Sám autor připomíná, že vnitroblok 
je svojí rozlohou srovnatelný s pl-
zeňským náměstím Republiky a že 
je potřeba ochránit ho před necitlivým 
zastavěním a podtrhnout jeho kvality.

„Návrh přináší velkoryse pojatý 
prostorový koncept, který odpovídá 
charakteru sídliště Košutka B. Silné 
volné architektonické řešení zároveň 
umožňuje případné drobné úpravy, 
je připravené adekvátně reagovat 
na budoucí rozvoj okolí vnitrobloku. 
Dobře je vybrána poloha a především 
pojetí kavárny jako jednoduchého 
mobilního objektu. Návrh nejlépe 
reaguje na možné umístění druhého 

objektu kruhových garáží, pro ně vy-
užívá prostor navržený pro psí louku, 
která budoucí stavbě nebrání a není 
přitom nosným prvkem koncepce,“ 
říká 1. místostarostka MO Plzeň 1 
Ivana Mádlová. I z hlediska ekono-
mického jde dle ní o přiměřený návrh.

Podstatou vítězného projektu je 
ponechání volné louky ohraničené 
stromy, v jejímž okolí bude celá řada 
aktivit. Nechybí dětské hřiště, mul-
tifunkční hřiště, prostor pro mládež, 
altánek v podobě čtenářského hnízda, 
psí louka či babiččina zahrádka. Prostor 
ale není těmito aktivitami přeplněn.

V lednu 2017 začalo jednání 
s autorem vítězného návrhu o dal-

ší spolupráci. Výstava soutěžních 
projektů bude k vidění v nejbliž-
ších měsících nejen přímo ve vnit-
robloku Krašovská, ale i ve vstupní 
hale 4. Základní školy v Plzni. Pro 
veřejnost bude připravena beseda za 
účasti autora vítězného řešení.

Druhou cenu porota neudělila 
a na třetím místě skončil návrh č. 2. 
autorského týmu Terezy Mácové 
a Tomáše Horalíka. Porota dále 
udělila odměnu návrhu č. 1 autorů 
PLUKK + FARA-ON union s.r.o.

Všechny soutěžní návrhy jsou 
uveřejněny na webu krasovska.
plzen.eu, sekce 5. Soutěž.

(red)
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Sucho a přívalové srážky. Mo-
hou nám pomoci zelené střechy?

Město Plzeň řeší, jak se adaptovat 
na stále se stupňující projevy extremity 
počasí. Jednou z cest mohou být ze-
lené střechy. Náš obvod není pozadu.

Rozšiřování měst je věc ošemetná. 
Na jednu stranu nechceme, aby se měs-
ta dál rozpínala do volné krajiny, a tak 
je volena cesta jejich zahušťování. Na 
stranu druhou tak ale často přicházíme 
o poslední větší plochy neparkové zele-
ně, která je, včetně té parkové, pro město 
důležitá v mnoha směrech. Čím? Nyní 
nás sice trápí spíše mráz, sníh a led, ale 
vzpomeňme na letní měsíce za poslední 
roky. Dlouhá suchá období extrémně 
vysokých teplot střídají krátké, ale ex-
trémně silné přívalové srážky. Voda ze 
střech, parkovišť a komunikací rychle 
odtéká, mnohdy nás ještě stačí pořádně 
potrápit a bez užitku, někdy i se škoda-
mi, končí v kanalizační síti. A pak přijde 
další vlna suchých veder. Vzniká tzv. 
„tepelný ostrov“. Město se oproti okolní 
krajině přehřívá, je suché a prašné. Jaké 
bude asi to letošní léto…?

A právě nyní se dostáváme k vý-
znamu městské zeleně. Je-li v dobrém 
stavu na dobrém místě, plní ve městě 
mnoho funkcí. Ale z hlediska vodo-
hospodářsko-mikroklimatického má 
ve městě funkci nezastupitelnou. Je 
to totiž právě zeleň, která zhoršené 
mikroklima měst – tedy horko, sucho 
a prašno, dokáže řešit nejefektivněji. 
A nejúčinněji tehdy, má-li dostatek 
vláhy. Vláhy z dešťů, která nám mizí 
v kanalizaci. Třeba takový vzrostlý 
listnatý strom, který má vláhy dosta-

tek, dokáže za den odpařit klidně až 
400 litrů vody. Toto ohromné množ-
ství vody se dostane do okolí ve formě 
zvlhčeného vzduchu s efektem sníže-
ní teploty i prašnosti. A takto funguje 
v různé míře každá zeleň.

Vraťme se ale zpátky k onomu za-
hušťování měst – k výstavbě budov, 
namísto zeleně, ale i k výstavbě, pří-
stavbám či rekonstrukcím v místech, 
která byla nebo již jsou zastavěná. 
Paradoxně je to totiž příležitost, jak 
do města přinést i více zeleně než 
doposud. Tou příležitostí jsou zele-
né střechy. Ty mohou mít a mají pro 
město obrovský význam. Dle svého 
typu a intenzity srážky jsou schopny 
zachytit až 100 % dopadlé vody. Voda 
se pak ze substrátu a zejména skrze 
rostliny postupně odpařuje a v okolí 
střechy se zvyšuje vzdušná vlhkost.  
horkých obdobích se tak snižuje teplo-
ta i prašnost. Zelená střecha tak zadrží 
vodu, která pak zejména v době příva-
lových srážek nezatěžuje mnohdy již 
poddimenzovanou kanalizaci a která 
naopak skrze vegetaci městu přináší 
mikroklimatický užitek. A když už 
je zelená střecha „nasáklá“ tak, že 
již další srážky nepojme, voda z ní 
odchází do kanalizace se zpožděním, 
tedy již v době mírných kanalizačních 
průtoků, a ne přímo v době přívalové-
ho deště, kdy je kanalizace zpravidla 
přetížena.

Je pravdou, že žádná běžná zelená 
střecha nenahradí efektivitu staleté lípy 
vyrůstající z volné půdy, ale v rámci 
možností, které současné podmínky 
a rozvoj měst umožňuje, je to cesta 

velmi efektivní. A i přesto se pořád 
může zdát, že přínos zelených střech 
je a bude zanedbatelný. Ale – tak jako 
se současné problémy (suchá, horká 
a prašná města a přívaly srážek a ná-
sledné problémy) neobjevily ze dne na 
den, ale nynější stav vznikal postup-
ným skládáním, tak je třeba postupovat 
i nyní, ale opačně. Po malých kouscích 
uvést města co do hospodaření se sráž-
kovou vodou do harmoničtější podoby. 
Každý malý dílek, který drahocennou 
vodu v místě účelně zadrží, je cenným. 
Ke složení velké mozaiky je tak za-
potřebí začít od jejích prvních malých 
dílků. Těmi prvními dílky tak mohou 
být právě i zelené střechy.

Zelená střecha stavbu poškozu-
je… nebo ne?

Ohledně zelených střech stále 
kolují mýty, že substrát, vegetace 
a vlhkost střeše škodí či ji přímo ničí. 
Bude tomu tak pravdou, když se ze-
lená střecha nezaloží odborně a peč-
livě. Tak tomu bude i u jakékoliv 
součásti stavby. Ale pokud je zelená 
střecha provedena odborně a kvalit-
ně, střešní konstrukci naopak chrání 
a prodlužuje její životnost. Jak to? 
Největším nebezpečím pro střechu 
není voda, vlhkost. Ani kořeny rost-
lin – samozřejmě při použití protiko-
řenné folie. Tím, co střechy nejvíce 
poškozuje, jsou rozdíly teplot a tedy 
různá roztažnost různých materiálů 
střešního souvrství. A právě vrstva 
substrátu s vegetací tyto mnohdy 
skokové rozdíly teplot vyrovnává, 
střešní konstrukci chrání a střeše jako 
celku prodlužuje živostnost.

Nikoli „ústupek přírodě“…
Déšť je pro náš život přirozený stej-

ně tak jako slunce. Je potřebný. A ač 
se to nezdá, ve velkém městě možná 
o to víc. Odvádět ho do kanalizace 
tam, kde nám může posloužit, je jako 
doma otočit kohoutkem a vodu nechat 
téct do odpadu. Klimatické extrémy 
se stupňují, mikroklima měst zhor-
šuje. Cestou, jak tyto dopady zmírnit 
a v městech tak život zpříjemnit, je 
přiblížit se přirozenému stavu volné 
krajiny. Tedy uplatnit co nejvíce po-
vrchů, kde se voda může vsakovat, 
a co nejvíce zeleně, která tuto vodu 
může čerpat a odpařovat. Tedy např. 
zelené střechy. Vracet zeleň do města 
a umožnit vodě z dešťů a sněhu, aby 
se tam, kde může prospět, přirozeně 
nebo skrze různá opatření vsakova-
la, tak není nějaký ústupek přírodě, 
ale cesta pro nás samé, aby se nám 
v našem městě lépe žilo.

Náš obvod není pozadu
Pokud si budete chtít v Plzni 

prohlédnout zelenou střechu, máte 
příležitost právě v našem obvodě.

A to zelenou střechu v mnoha 
směrech unikátní, v areálu Fakultní 
nemocnice Lochotín. Jde o veřejně 
přístupnou zelenou střechu nového 
pavilonu onkologické a radioterapeu-
tické kliniky, tedy té nové bílé budo-
vy „na nožičkách“ po levé straně od 
hlavního vstupu. Přízemní budova, 
na které stojí na sloupech druhá část 
tohoto pavilonu, je totiž celá pokry-
tá vegetací, a to včetně prostoru pod 
sloupovím. V přízemní části budo-
vy jsou pak i atria, rovněž se zelení, 
kdy pohled z čekáren směřuje právě 
do hezky upravené zeleně doplněné 
přírodními kameny. Zeleň tak zde 
nemá pouze funkce popsané v tomto 
článku, ale i funkci psychologickou, 
neboť již bylo i vědecky dokázáno, že 
pohled na vegetaci člověka uklidňu-
je, posiluje a může se pozitivně pro-
jevit i v léčbě fyzických onemocnění.

V našem obvodě jsou také oslovo-
vány MŠ a ZŠ, zda by měly o mož-
né projekty v této oblasti zájem. Od 
drobných opatření – např. sud pod 
okapem na zálivkovou vodu až po 
velké projekty – např. právě zelené 
střechy. Uvedenou problematikou se 
v rámci projektu podpořeného z Fon-
du životního prostředí města Plzně 
ve spolupráci s Komisí životního 
prostředí Rady města Plzně zabývá 
sdružení Envic. I tento článek vznikl 
na základě uvedené spolupráce. Více 
informací k dané problematice nalez-
nete na stránkách envic-sdruzeni.cz 
– Krajina a veřejný prostor – Hospo-
daření se srážkovými vodami.

Václav Čubr, DiS.
envic-sdruzeni.cz

Hospodaření se srážkovými vodami

Nový pavilon se zelenou střechou v areálu FN Lochotín                                                   Foto: ENVIC
Na termovizním snímku (viz str. 12) je dobře vidět, jakých teplot dosahují různé povrchy střech. A jejich vliv na 

okolí je zásadní. Když budete chtít vyvětrat nad střechou v popředí, rozpálenou téměř na 80 °C, a nad střechou 
zelenou, s teplotou o cca 50 °C nižší, ten rozdíl jistě poznáte… a oceníte. A čím méně stresujících faktorů pro 
pacienty i pečující zaměstnance, tím lépe.
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Objekty bývalé základní ško-
ly v Krašovské ulici na Košutce 
čeká oprava na Aktivity centrum 
Plzeň. Budovy i přilehlé pozem-
ky jsou ve vlastnictví města Plz-
ně. Záměrem je z celého areálu 
vytvořit volnočasové centrum, 
které budou moci užívat spor-
tovní kluby, skupiny, sdružení 
se zaměřením na tanec, pohyb, 
úpolové sporty. K využití bude 
nabízena také tělocvična, která 
umožní využívat Aktivity cent-
rum i pro další skupinové spor-

ty. Prostory budou moci využívat 
všechny generace. 

Změny nastanou v průběhu roku 
2017 úpravami interiérů. Město Pl-
zeň chce v souladu s Koncepcí spor-
tu v Plzni vybavit prostory učeben 
kvalitním a moderním sportovním 
zázemím. Využití areálu je napláno-
váno na obvyklé odpolední a podve-
černí hodiny, které slouží k tréninku 
dětí a mládeže. V plánu jsou také ak-
tivní víkendy, workshopy a příměst-
ské tábory pořádané ve spolupráci 
s uživateli areálu. Společné prosto-

ry budou moci využívat návštěvníci 
k zábavě a odpočinku. V areálu je 
uvažováno také s malou kavárnou, 
která poslouží návštěvníkům k ob-
čerstvení. V roce 2018 by pak měla 
proběhnout úprava venkovních 
prostor pro další sportovní aktivity 
i odpočinek. Nezapomíná se ani na 
potřebu krátkodobého parkování, 
které bude realizováno uvnitř areálu.

Záměrem budoucího provozova-
tele, městské společnosti Obytné 
zóny Sylván a.s., je vytvořit tým 
zajímavých a nadšených lidí, kteří 

budou garanty zajímavých progra-
mů a náplně Krašovské – Aktivi-
ty centra Plzeň. Za provozovatele 
věříme, že záměry využití areálu 
přinesou do lokality v Krašovské 
dobré nápady, novou energii a dob-
ře se propojí se snahami Městského 
obvodu Plzeň 1 na proměnu vnit-
robloku Krašovská, Správy veřej-
ného statku města Plzně při budo-
vání parku „Podzemník“ a dalších 
budoucích uživatelů.

Pavel Trefanec
Obytná zóna Sylván, a. s. 

Přeměna bývalé ZŠ na Aktivity centrum Plzeň
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Strážníci městské policie na 
Lochotíně chystají intenzivnější 
kontroly zaměřené na dodržová-
ní povinnosti pejskařů uklízet po 
svých psech exkrementy a dodr-
žování městské vyhlášky, ze které 
majitelům zvířat vyplývají další 
povinnosti.

Strážníci tak zareagovali na v po-
slední době množící se stížnosti 
z řad občanů. Četnější dohled by 
mohl možná do jisté míry pomoci. 
Převážná část majitelů psů se snaží 
po svých psech exkrementy uklidit, 
zejména to pak platí, když je stráž-
ník někde přítomen. Pokud strážník 
ale v dohledu není, často na svou 
základní povinnost pejskaři „zapo-
mínají“, otočí se a odejdou z místa 
rychle pryč. Nezbytný pomocník 
při venčení pejska je sáček na úklid 
exkrementů. Obyvatelům Lochotína 
jsou k dispozici zdarma k vyzved-
nutí ve vrátnici Úřadu městského 
obvodu.

Těm chovatelům, kteří po svých 
psích miláčcích neuklidí a jsou 

přistiženi strážníky, hrozí na místě 
bloková pokuta až do výše pěti tisíc 
korun. Záležitost může být také ale 
podstoupena správnímu orgánu, kde 
hrozí pokuta vyšší.

Problém, se kterým se mnohdy 
také strážníci při kontrolách zamě-
řených na psy setkávají, je ten, že 
majitelé u sebe nemají při venčení 
svých čtyřnohých miláčků doklady 
totožnosti. Znesnadňuje a prodlužu-
je to pak průběh celé kontroly.

Nechat volně pobíhat psa v místě, 
kde to zakazuje městská vyhláška, se 
může chovatelům také pěkně prodra-
žit. Takovým místem, kde je volné 
pobíhání zakázáno, je i lochotínský 
park. Pohybuje se tu více lidí, ma-
minky s kočárky, děti a starší lidé. 

Stačí chvilka nepozornosti chovate-
le a může se stát pak nějaká nepří-
jemnost. Majitel psa by měl na tuto 
skutečnost stále myslet a mít ho za 
všech okolností vždy pod kontrolou.

Jana Pužmanová
tisková mluvčí MP Plzeň

tel.: 378 036 902, mobil: 724 095 017 

Nově zrekonstruovaný sklad lodí 
mohou využívat jachtaři z Jachet-
ního klubu Plzeň sídlícího u Velké-
ho rybníka v Bolevci. Objekt potěšil 
zejména nejmenší sportovce, kteří 

Malí jachtaři si do zrekonstruovaného skladu zajedou s loděmi sami
se do něj se svými loděmi snadno 
dostanou sami. Slavnostní otevření 
se konalo ve čtvrtek 9. února 2017 
od 16 hodin, pásku přestřihl sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 1 
Miroslav Brabec.

Původní sklad byl ve špatném 
technickém stavu, po rekonstruk-
ci slouží k uložení všech lodí přes 
zimu a v sezoně ho ocení zejména 
nejmladší jachtaři třídy Optimist. 
„Starý sklad byl nízký a děti musely 
svoje lodě pokaždé rozebírat. Sejmout 
oplachtění a uložit mimo trup lodě. 

Nyní mohou s lodičkami na manipu-
lačních vozících zajet samy od vody 
až do hangáru,“ vysvětluje předseda 
Jachetního klubu Plzeň Jaroslav Vít.

Starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec úpravu prostor pro jachtaře 
vítá. „Jachetní klub má v našem ob-
vodě dlouhou tradici a má jednoznač-
ně naši podporu. Nabídka sportovních 
aktivit je různorodá a já jsem rád, že 
si dnešní děti najdou cestu i k vodě. 
Každé vylepšení jejich zázemí je tak 
velkým plusem,“ říká starosta.

Rekonstrukce se uskutečnila na 

Někteří pejskaři pořád neznají své povinnosti

V polovině listopadu se vysvětila 
horní kaplička v Kotíkovské ulici. 
Kapli požehnal a o životě sv. Kryš-
tofa pěkně promluvil františkánský 
kněz Dominik Valer. Slavnostnímu 
svěcení přihlíželo na 50 převážně 
místních obyvatel.

Nově vysvěcená kaple sv. Kryštofa
V kapli nově visí obraz sv. Kryš-

tofa, který na ramenou nese Ježíška, 
brodí se řekou a opírá se o hůl se ze-
lenými ratolestmi. Na první pohled 
obraz vypadá jako namalovaný ole-
jovými barvami. Studentka a umělky-
ně Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara ZČU – Alena Hošková si na 
něm dala záležet a opravdu se pove-
dl. Ale zdání klame, nejde o obraz 
v původním slova smyslu, obraz byl 
vytvořen v počítači a poté vytištěn na 
PVC desku.

Památkově chráněná barokní 
kaplička vznikla pravděpodobně ve 
40. až 50. letech 19. století při tehdej-

ší cestě do Chotíkova. Komu byla za-
svěcena se nepodařilo dohledat, a tak 
je nově věnována sv. Kryštofovi.

Sv. Kryštof je patronem poutníků 
a žil ve 3. st. n. l. Podle legend Kryštof 
pomáhal pocestným přes rozvodněnou 
řeku. Jednou přenášel přes řeku malého 
chlapce. Hošík byl stále těžší a těžší. 
Kryštof se tomu velice divil a požá-
dal o vysvětlení. Dítko odvětilo, že je 
Ježíš Kristus a spolu s ním na rame-
nou nese všechnu tíhu světa. Kryštof 
nevěřil a požádal o zázrak. Mohutná 
hůl, o kterou se opíral, se zazelenala 
a obsypala květy a plody. Ježíš Kryš-

tofa pokřtil jménem Christophorus, což 
v řečtině znamená Ten, kdo nosí Krista.

Společně s úpravou a svěcením 
kaple proběhlo i zvelebení blízkého 
okolí Správou veřejného statku měs-
ta Plzně. U kapličky je nově osazena 
lavička a trávník před kaplí se za-
čal pravidelně sekat. Projekt zaštítil 
grant Pěstuj prostor a Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 1. Na tisk obrazu 
přispěla firma Saal Digital CZ.

Pokud rádi putujete a objevuje-
te své okolí, vydejte se na pouť ke 
sv. Kryštofovi :)

Aleš Hejna

začátku loňského srpna, kdy byl 
slavnostně zahájen Olympijský park 
Plzeň a jachetní klub zajišťoval jedno 
z pěti hlavních sportovišť. Po skon-
čení olympiády proběhly závěrečné 
úpravy, jako montáž posuvných vrat, 
osvětlení, háků a třmenů na zimní ulo-
žení lodí. Byla provedena potřebná re-
vize elektrického zapojení a kontrola 
úseku požární ochrany. V současné 
době už sklad slouží ke svému účelu.

Město Plzeň poskytlo jachtařům 
na rekonstrukci dotaci 467 tisíc 
korun.                               (red)
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Pokračování ze str. 1
JARNÍ ZÁJEZDY
12. 4. 2017 – PRAHA – TOULKY STARÝM MĚSTEM – na Starém 

městě prohlídka paláce Clam-Gallasů na tzv. královské cestě, který se 
mohutnými portály s dvojicí gigantů a plastickými reliéfy Matyáše Brauna 
řadí k nejpůsobivějším dílům pražského baroka. Procházka v blízkosti 
Staroměstského náměstí po stopách pověstí, legend i malebných, ale méně 
známých míst – např. Mariánské náměstí, Nová radnice, Primátorská re-
zidence, Klementinum. Odpoledne prohlídka Týnského chrámu (běžně 
přístupný jen pro mše) a dokončení prohlídky Starého Města – např. Ungelt, 
chrám Sv. Jakuba, Staroměstské náměstí, vstup do Židovského města.

Cena: 225,- Kč s oběma vstupy.

26. 4. 2017 – TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍCH ČECH – ZLATÁ KORUNA 
– prohlídka I. okruhu kláštera cisterciáků, který je dnes pokládán za jeden 
z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě, prohlášen 
národní kulturní památkou. ČESKÝ KRUMLOV, město na seznamu 
UNESCO – prohlídka města a zámeckého parku s jedinečným přírodním 
divadlem s otáčivým hledištěm, procházka nejkrásnějšími místy zámku 
i města. Město si zachovalo svůj starobylý ráz jako celek i v jednotlivých 
stavbách. K zajímavostem patří zámecký park s rokokovým letohrádkem 
Bellarie, renesanční kaskádovou fontánou a unikátním otáčivým hledištěm 
přírodního divadla i tzv. Plášťový most.

Cena: 300,- Kč včetně vstupu v klášteře, Opatská kaple vstup 20,- Kč.

10. 5. 2017 – KOLÉBKA VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ – 
LUBY – exkurze v závodě Cremona včetně návštěvy muzejní expozice 
a prohlídka farního kostela sv. Ondřeje, který patří mezi národní kulturní 
památky ČR. KRASLICE – středisko výroby dechových a žesťových 
nástrojů, krátká zastávka v architektonicky mimořádně hodnotné budově 
bývalých jatek. Návštěva Muzea hudby a zimních sportů v nedalekém 
KLINGENTHALU, který měl podobnou historii i výrobu hudebních 
nástrojů – hlavně akordeonů. Prohlídka areálu včetně jízdy zážitkovou 
dráhou k vyhlídkové věži Vogtlandarena, která je nejoblíbenějším vý-
letním cílem a turistickým magnetem v oblasti Vogtland.

Cena: 310,- Kč, včetně vstupu v Lubech, vstup SRN cca 8,- EUR.

24. 5. 2017 – TOULKY PO BRDECH – HOŘOVICE – po prohlídce 
zámku krátké zastavení u pomníku Šemíka v Neumětelích a návštěva 
Muzea Svatopluka Čecha a operní pěvkyně, žačky Emy Destinové, 
Jarmily Novotné v obci LITEŇ. Návštěva zámku MNÍŠEK – prohlídka 
okruhu – Bydlení drobné šlechty za první republiky. Na závěr prohlídka 
barokního areálu Skalka nad Mníškem, který tvoří tři objekty – kostelík 
sv. Maří Magdalény (postavil K. Dienzenhofer), klášter a poustevna, 
které jsou vzájemně propojeny 14 kapličkami křížové cesty.

Cena: 260,- Kč včetně vstupů, vstup Skalka dobrovolný.

7. 6. 2017 – NAD BEROUNKOU POD TETÍNEM – návštěva 
muzea v Tetíně, věnovaného životu a zavraždění Sv. Ludmily, krátká 
vycházka do míst někdejšího hradu nad Berounkou. STRADONICE 
– zastavení u hrobu Františka Nepila i u východiska ke keltskému 
oppidu. LHOTA – ojedinělé Muzeum milíře s kratičkou naučnou stez-
kou. LÁNY – zámek v obci Lány je letním sídlem prezidentů České 
republiky. Procházka zámeckým parkem (placená), návštěva Muzea 
T. G. Masaryka i Pamětní síně jeho dcery Alice. Na závěr krátké 
zastavení u hrobu T. G. M. a jeho rodiny.

Cena: 250,- Kč se všemi 5 vstupy, pouze Muzeum milíře dobro-
volný vstup.

14. 6. 2017 – ZA STRAKONICKÝM DUDÁKEM, TRADICEMI 
A VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI – STRAKONICE – prohlídka 
vlastivědného muzea, umístěného na starobylém hradě, s krátkým du-
dáckým vystoupením. Procházka centrem Strakonic a odjezd do Štěkně 
– procházka zámeckým parkem. Návštěva MIROTIC a prohlídka mu-

Zájezdy pro seniory s místem bydliště 
na území MO Plzeň 1 – jaro a podzim 2017

zea M. Alše a Matěje Kopeckého. Na závěr BŘEZNICE – procházka 
kolem zámku, kde se konala tajná svatba Ferdinanda Tyrolského a jeho 
půvabné manželky Filipíny Welserové. Poté následuje exkurze v pivo-
varu HEROLD. Závěrečnou zastávkou bude hřbitůvek ve STARÉM 
ROŽMITÁLE, kde odpočívá Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční.

Cena: 265,- Kč se všemi vstupy, příplatek v případě zájmu o ochut-
návku v pivovaru 40,- Kč.

PODZIMNÍ ZÁJEZDY
6. 9. 2017 – AŠSKÝ VÝBĚŽEK ANEB UTAJENÉ TROJMEZÍ 

– Návštěva nejzápadnější části Česka, drsný západ někdejších českých 
Sudet – Ašský výběžek. Zahájení programu prohlídkou hradu LIBÁ, 
který patří mezi významné hrady západních Čech. Poté prohlídka nově 
zrekonstruovaných expozic muzea AŠ – textilní, připomínající bohatou 
textilní tradici města a umístěné v budově zámečku u kostela sv. Mi-
kuláše – i vlastivědné v budově zrekonstruované hasičárny. Po obědě 
návštěva rozhledny na vrchu Háj (756 m), jedné z našich nejmohut-
nějších vyhlídkových staveb. Obec PODHRADÍ (Neuberg), malebně 
položená v hlubokém údolí – procházka volně přístupným areálem 
hradu (válcová věž hradu Neuberg ze 13. století), v sousedství prohlídka 
evangelického kostela Dobrého pastýře (běžně nepřístupný).

Cena: 290,- Kč včetně vstupů.

20. 9. 2017 – SEDLČANSKO, KRAJ DROBNÝCH PAMÁTEK 
– VYSOKÝ CHLUMEC – Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví – skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury. 
Prohlídka zámku RADÍČ – barokní zámek na místě vyhořelé tvrze 
se přisuzuje Antoniu Portovi, významnému knížecímu lobkovickému 
staviteli. Návštěva Památníku Josefa Suka v KŘEČOVICÍCH. Je zde 
umístěna expozice o životě a díle hudebního skladatele Josefa Suka 
(1874–1935) v domě, kde žil a tvořil. Na závěr prohlídka nově otevře-
ného zámku v JABLONNÉM NAD VLTAVOU. Je typickou ukázkou 
sídla drobné šlechty, jedinečný svou expozicí, sestavenou z kolekcí 
předních světových výrobců nábytku a doplňků.

Cena: 320,- Kč včetně všech vstupů

4. 10. 2017 – PRAHA PRO ZVÍDAVÉ – Ráno prohlídka závodiště 
VELKÁ CHUCHLE s odborným výkladem. Chuchelské závodiště je je-
diným areálem svého druhu v Praze a centrálním dostihovým místem České 
republiky. Poté procházka Vyšehradem – Národní kulturní památka – patří 
k nejpamátnějším pražským lokalitám. Procházka areálem s návštěvou kostela 
a prohlídkou Slavína. Návštěva kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého 
Na Karlově. Kostel je běžně nepřístupný. Prohlídka s výkladem místního 
průvodce. Na závěr nahlédnutí do horní části Václavského náměstí.

Cena: 240,- Kč se vstupy, jen vstup v kostele na Karlově dobrovolný.

6. 12. 2017 – PERLA FRANK – adventní zájezd – BAMBERG – 
staré císařské a biskupské město. Císařský dóm se 4 věžemi a gotickou 
křížovou chodbou, arcibiskupský palác, gotický kostel P. Marie, prohlídka 
uvnitř, poté zvenku prohlídka Staré rezidence a společná prohlídka inte-
riérů Nové rezidence. Okruh zahrnuje téměř 40 nejreprezentativnějších 
místností. Poté nahlédnutí i do Růžové zahrady Nové rezidence. Město 
bylo za války ušetřeno, proto se dochoval jedinečně celý soubor staveb 
a město bylo zařazeno mezi nejvýznamnější světové památky chráněné 
UNESCO. Po prohlídce města volno na návštěvu adventních trhů. 

Cena: 345,- Kč, kapesné na vstup Nová rezidence cca 4,- EUR

Prodej všech zájezdů se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 8.00 hod. 
v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, 

Kaznějovská 51, Plzeň. Senior hradí cenu uvedenou u každého zájez-
du. Budova Totemu bude otevřena od 7.30 hod., při vstupu do budovy 
obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice Totemu.

Občanský průkaz si vezměte s sebou.
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Šest mužstev, z toho jedno slo-
venské, si dalo první únorový ví-
kend dostaveníčko v lochotínské 
hokejbalové hale, aby se zúčast-
nila 5. ročníku turnaje O pohár 
místostarosty MO Plzeň 1

Nad očekávání vyrovnaný turnaj 
a nesmírně dramatické koncovky 
byly k vidění nejen v závěrečných 
zápasech. Vítězem se stali pardu-
bičtí Svítkov Stars, kteří ve finá-
le přetlačili slovenskou Spišskou 
Belou. Domácí HBC Plzeň, které 
finále uniklo jen o vlásek, nakonec 
smolně prohrála v souboji o třetí 

O pohár místostarosty MO Plzeň 1 v hokejbalu
místo se Suchdolem nad Lužnicí, 
kde rozhodovala až samostatná 
střílení. Mečouni tak doplatili na 
horší koncovku, s níž se potýkali 
téměř celý turnaj.

Do finále se probojovaly týmy 
MŠK Spišská Belá a Svítkov Stars 
Pardubice. Přes optickou převahu 
slovenských hokejbalistů se na-
konec z výhry 2:1 a celkového 
triumfu radovali pardubičtí hráči.

Těm také místostarosta prvního 
plzeňského obvodu Jiří Uhlík předal 
vítězný pohár (finále: Svítkov Stars 
Pardubice – MŠK Spišská Belá 2:1). 

Výsledky plzeňských Mečounů:
HBC Plzeň – TJ Blatná Datels 4:1, – HBC Hostivař 2:0, – Suchdol n. 
Lužnicí 1:1,  – MŠK Spišská Belá 0:1,  – Svítkov Stars Pardubice 1:1
Utkání o 3. místo HBC Plzeň – Suchdol n. Lužnicí 1:2 po sam. střílení
Konečné pořadí
1. HBC JKET Svítkov Stars Pardubice
2. MŠK Spišská Belá
3. SK Suchdol nad Lužnicí
4. HBC Plzeň
5. TJ Blatná Datels
6. HBC Hostivař

Nejužitečnější hráči jednotli-
vých týmů: Jan Sucharda (Hos-
tivař), Karel Chaloupka (Blatná), 
Matěj Pavlíček (Plzeň), Filip Stan-
kay (Suchdol), Kristián Burdíček 
(Belá), Matěj Procházka (Svítkov).

Josef Kadaně

Nový pavilon se zelenou střechou v areálu FN Lochotín                                                  
Foto: ENVIC

Na termovizním snímku je dobře vidět, jakých teplot 
dosahují různé povrchy střech. A jejich vliv na okolí 
je zásadní. Když budete chtít vyvětrat nad střechou 
v popředí, rozpálenou téměř na 80 °C, a nad střechou 
zelenou, s teplotou o cca 50 °C nižší, ten rozdíl jistě 
poznáte… a oceníte. A čím méně stresujících faktorů 
pro pacienty i pečující zaměstnance, tím lépe.

Termovizní snímek střechy 
pavilonu ve FN Lochotín.
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Na sedm desítek dětí, doprováze-
nýchsvými rodiči, si našlo cestu na 
v pořadí již třetí maškarní karneval, 
který pro děti, především z našeho 
obvodu, již tradičně pořádali v sobo-
tu 4. února členové a členky spolku 
Hasiči Plzeň–Košutka. Ve slavnost-
ně naaranžovaném sále bolevecké 
sokolovny tak mohlo na více než 
dvě hodiny vypuknout karnevalové 
veselí. Atmosféra byla skutečně vy-
nikající a stále gradovala, například 
v době, když mezi děti zavítala dvo-
jice Mimoňů Bob a Stuart, seriálové 
postavičky Teletubbies, nebo čaro-
dějnice s bílou paní.

Ostych malých tanečníků byl rá-
zem překonán a připravený program 
mohl za jejich aktivní spolupráce 
začít. Všechny přítomné tak mohl 
zaujmout svými zábavnými kousky 
především Dipsy z kvarteta Tele-
tubbies ale to hlavní mělo přece jen 
ještě přijít! Tak jako každoročně se 
největším povyražením staly stovky 
balonků, které pořadatelé vypustili 
ze sítě zavěšené u samého stropu 
sálu mezi děti.

Nejen hudba, tanec, soutěže, ale 
také samozřejmě spousta sladkostí 

Dětí přišlo méně, o to více se bavily

a cen pro všechny byly zárukou ne-
opakovatelné atmosféry.

A co dodat závěrem? Opět se uká-
zalo, že po-
kud existuje 
obětavá parta 
lidí, která má 
chuť něco ve 
svém vol-
ném čase pro 
ostatní udělat, 
posky tnou t 
tedy nejen 
pár dobrých 
nápadů, ale 
přiložit i ruku 
k dílu, je 
úspěch prak-
ticky zaručen. 
Samozřejmě 
tak, aby se 
plzeňská Jed-
nička mohla 
i nadále pyš-
nit rčením, 
že je „dobrý 
mmístem pro 
život, a to ne-
jen dospělých, 
ale i jejich ra-

tolestí, je vždy nezbytná i podpora 
ze strany městského obvodu.

Za mě osobně poděkování tedy vám 

všem, kteří jste jakkoliv pomohli, bylo 
to i vaše odpoledne!
Václav Heřman, Hasiči Plzeň–Košutka

MO Plzeň 1 připravil pro své obyvatele 
neobvyklou „objevovací“ soutěž. „V kaž-
dém čísle Jedničky zveřejníme dvě fotogra-
fie pořízené fotografem panem Milanem 
Svobodou na území našeho obvodu. Ten, 
kdo pozná vyfotografovaná místa má mož-
nost vyhrát zajímavé ceny, které mu rád 
osobně předám,“ upřesňuje starosta prv-

Soutěž pro znalce: Jste patriot a znáte místo, kde žijete?
ního plzeňského obvodu Miroslav 
Brabec.
Soutěžit je jednoduché:

– Víte, kde byly fotografie po-
řízeny? Napište svoji odpověď na 
e-mail: bachmannova@plzen.eu

– První tři správné odpovědi 
budou oceněny zajímavými dárky 
z rukou starosty obvodu

Soutěžit se bude v každém čísle 
Jedničky – vždy pro vás pan fotograf 
najde nová zajímavá místa, která mož-
ná unikla vaší pozornosti, vždy pro 
vás budou připraveny nové ceny. (red)
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Již potřetí se 17. a 18. března 
můžete těšit na Festival světla. 
Stalo se dobrým zvykem, že se 
diváci dostanou na méně známá 
nebo neobjevená místa. Letošní 
BLIK BLIK vás zavede nejen 
na místa v centru, ale především 
na Roudnou, kde umělci vzdají 
hold této jedinečné plzeňské čtvr-

Festival světla BLIK BLIK rozsvítí Plzeň

ti a jejím příběhům, obyvatelům 
i pověstem.

Trasa povede z centra města 
přes Rooseveltův most a ulicí Pod 
Všemi svatými až ke kostelíku 
Všech svatých na Roudné.

Hlavní hvězdou bude známý 
český designér Maxim Velčovský, 
který na Roudné instaluje obrovské 

Vandalové opakovaně zaútočili 
na sochu obřího růžového králíka 
v Plzni na Lochotíně. Poslední in-
cident se odehrál o víkendu. V so-
botu 21. ledna vzal 37letý muž 
fluorescenční barvu a nastříkal s ní 
lidské torzo, které králík drží. Způ-
sobil škodu předběžně vyčíslenou 
na 15 tisíc korun a znehodnotil 
umělecké dílo. Městští policisté 
pachatele zadrželi přímo na místě. 
„Předali jsme ho do rukou poli-

Vandaly čeká trest
Růžového králíka hlídají kamery i místní lidé

cistům České republiky, muž je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu. Dechová zkouška u něj po-
tvrdila požití alkoholu,“ upřesňu-
je velitel lochotínských strážníků 
Ladislav Kur.

Socha nazvaná Panoptikum stojí 
na prostranství u rušné křižovatky 
ulic Gerská a Studentská, hlídají 
ji tak nejen kamery městského ka-
merového systému, ale také stov-
ky a možná tisíce očí. Je tedy prav-
děpodobné, že kdyby chtěl někdo 
podobné vandalství zopakovat, 
dopadne stejně jako pachatel z to-
hoto víkendu. „Lidé, kteří by se 
stali svědky podobných incidentů, 
nás samozřejmě mohou ihned kon-
taktovat,“ dodává velitel.

Třítunové umělecké dílo, kte-
ré vzniklo jako bakalářská práce 
studenta Adama Trbuška, budí 
kontroverzní reakce už od svého 
odhalení. Přesto to není důvod 
k jeho ničení. Už v minulosti se 
na něm objevily například hanlivé 
symboly. „Lidé by si neměli ničit 
prostor, ve kterém žijí, i když se 
jim třeba něco nelíbí. Měli bychom 
k věcem okolo nás přistupovat 
s respektem,“ podotýká staros-
ta Městského obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec.     

                                    (red)

lampy „Slunečnice". Grafická de-
signérka Zuzana Lednická změní 
Riegrovu ulici na živý městský 
bulvár díky originálním lampionům 
z balonů Black and White. Festival 
připravuje i světelnou instalaci na 
řeku Mži, kam německý umělec 
Jürgen Böhm umístí 30 stanů při-
pomínajících migranty celého svě-
ta. Plzeňský sochař Benedikt Tolar 
na nádvoří pivovaru vzdá poctu pl-
zeňským bednářům. Festival myslí 
i na děti – jedna z instalací Demonz 

bude vyzývat k hraní si a rozbíjení, 
v tomto případě pouze virtuálních 
váz a oken. Pro děti bude připra-
vená i tvůrčí dílna se světelnými 
pohlednicemi.

Festivalové instalace budou pří-
stupné zdarma v pátek a v sobotu 
od 18.00 do 23.00. Více informa-
cí na www.depo2015.cz. Festival 
podpořilo Město Plzeň, ÚMO 3, 
ÚMO 1, program Prazdroj lidem 
a společnosti Cross Café a Fatra.

Mirka Reifová, DEPO2015
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Taneční kroužek Boleváček Bole-
vecké základní školy započal v tomto 
školním roce svoji činnost vystoupe-
ním na předání cen KŘESADLO 2016 
v kreativní zóně DEPO2015 za účasti vr-
cholných představitelů Plzeňského kraje. 
Akci pořádala Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA. Boleváček se představil 
pásmem lidových písní a tanců.

Vystoupení mělo i úspěch na akci 
„Vítání jara“ v Národopisném muzeu 
Plzeňska na náměstí Republiky v Plz-
ni, v březnu loňského roku. I letos se 
na tuto akci děti připravují a rády při-
jaly toto pozvání. 

Přijďte mezi nás – Vítá vás BOLEVÁČEK
Do své činnosti chce zařadit i spo-

lupráci se Spolkem Boleveckých rodá-
ků, jejichž akcí se Bolevecká základní 
škola již řadu let zúčastňuje. Spolek 
Boleveckých rodáků pořádá mnoho za-
jímavých akcí k udržení tradic této části 
Plzně. Bolevecká náves ožívá a vytvá-
ří tak vřelý vztah k úctě těchto míst. 
A proto i členové kroužku dle pozvání 
rádi na některých z jejich akcí vystoupí.

TK Boleváček navštěvují děti od 
1. do 5. třídy Bolevecké základní ško-
ly. Zaměřují svoji činnost na průpravu 
a základy lidového tance až po sestavení 
tanečního pásma, se kterým pak potěší 

V souvislosti se změnou školského 
zákona dochází k několika změnám, 
které se týkají zápisů do mateřských 
a základních škol, proto upozorňujeme 
zákonné zástupce všech dětí, kterých 
se budoucí zápis do MŠ či ZŠ týká, na 
několik důležitých informací.

Zápisy do 1. ročníku základních 
škol v Plzni pro školní rok 2017/2018 
budou zahájeny 1. dubna 2017 a bu-
dou probíhat podle jednotlivých ter-
mínů stanovených základními školami 
až do 30. dubna 2017. Termín zápisu 
do první třídy základní školy se tedy 
posouvá z původního lednového ter-
mínu až na měsíc duben.

Zápisy se uskuteční na 26 základ-
ních školách, které zřizuje město Pl-
zeň. Rodiče mohou pro své dítě dle 
školského zákona zvolit libovolnou 
školu, přednostní právo na přijetí 
mají ale ve školách tzv. spádových, 
kde je rozhodující místo trvalého 
pobytu dítěte. Přijati mohou být do 
naplnění kapacity školy. Město Plzeň 
má na svém území 4 školské obvody, 
ty jsou stanoveny obecně závaznou 

Důležité informace pro rodiče školáků
vyhláškou statutárního města Plzeň 
č. 5/2005.

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017 
dovrší šestý rok věku. Rodiče (zákonní 
zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, si 
přinesou rodný list dítěte a doklad o trva-
lém pobytu dítěte (např. občanský průkaz 
rodiče nebo doklad z ohlašovny pobytu).

Pokud není dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé, může rodič požádat 
do 30. dubna 2017 o odklad školní do-
cházky. Tato žádost musí být doložena 
doporučujícím posouzením školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 
Upozorňujeme na to, že je povinností 
rodiče dostavit se s dítětem k zápisu, 
a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu 
povinné školní docházky. Tento záměr 
projedná s ředitelem školy a nejlépe 
v den zápisu požádá o odklad.

Termíny zápisů si stanovily školy 
samy. Drtivá většina základních škol 
již bude mít zaveden elektronický re-
gistrační systém, který je možností pro 
rodiče vybrat si konkrétní čas, kdy přijde 
s dítětem do školy, a před školou se tak 

netvoří zbytečné fronty. Přehled termí-
nů zápisů mohou zájemci získat jednak 
na webových stránkách plzeňských 
škol (www.plzenskeskoly.cz), jednak 
i na informačním serveru jednotlivých 
škol. Zároveň v únorovém čísle Rad-
ničních listů vyjde přehled základních 
škol zřizovaných městem s jejich zá-
kladní profilací včetně termínu zápisu 
na konkrétní škole.

Na zápisy do základních škol na-
vazují zápisy do škol mateřských, ty 
se uskuteční v období od 2. května 
do 16. května. Novinkou je, že dnem 
1. 9. 2017 je pro předškoláky (= děti, 
kteří dosáhnou 5. roku) předškolní 
vzdělávání povinné. Povinný před-
školní rok bude ve veřejných mateř-
ských školách bezplatný a bude plněn 
v mateřských školách zapsaných ve 
školském rejstříku nebo lze povinnost 
splnit za určitých podmínek individu-
álně (individuálním „domácím“ vzdě-
láváním či vzděláváním v přípravné 
třídě nebo vzděláváním v zahraniční 
škole na území ČR). Povinné před-
školní vzdělávání se vztahuje na státní 

občany ČR a dále cizince, kteří opráv-
něně pobývají na území ČR déle než 
90 dnů. Naopak nevztahuje se na děti 
s hlubokým mentálním postižením 
a děti pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni 
přihlásit dítě k povinnému předškolní-
mu vzdělávání ve spádové MŠ. Měs-
to řeší spádové MŠ obecně závaznou 
vyhláškou tak, že školské obvody MŠ 
jsou shodné s územím čtyř velkých ob-
vodů. Území Křimic, Radčic a Malesic 
je dalším školským obvodem a násle-
duje společný obvod Litic a Lhoty.

Město pro zápisy do MŠ opět využi-
je elektronickou aplikaci jako v minu-
lých letech a veškeré informace k zá-
pisům do MŠ budou k dispozici na 
webových stránkách příslušných MŠ.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou 
s dětmi k zápisu, si přinesou (stejně 
jako v případě zápisu do ZŠ) rodný list 
dítěte a doklad o trvalém pobytu dítě-
te (např. občanský průkaz rodiče nebo 
doklad z ohlašovny pobytu), v případě 
zápisu do MŠ navíc i zdravotní průkaz 
pojištěnce.                               (red)

Jaro Smejkal – zpěvák, moderátor, 
frontman kapely Burma Jones, hla-
sový kouč, návrhář vlastní kolekce 
kšiltovek pro českou značku...

Jaro, nedávno jsi začal učit zpěv 
v Plzni, jak ses k tomu dostal?

Již delší dobu spolupracuji s dětským 
pěveckým sborem Andílci. Máme za 

své blízké i veřejnost. Nechybí však ani 
lidové písně, které k tanci patří.

Také však dobrá zábava, soutěže, 
vystoupení patří k vytvoření dobrého 
kolektivu dětí. A nutno zmínit velkou 
podporu z řad rodičů, kteří projevují 
od samého počátku velmi dobrý vztah 
k tomuto kroužku. A na tom hodně 
záleží.

S ochotou a usměvavou tváří pomá-
há i paní učitelka Mgr. Věra Kotrbová, 
která se zúčastňuje veškerých nácviků 
velice ráda a je na ni vždy spolehnutí.
Činnost kroužku podporuje i vedení 

ZŠ, neboť má o akce zájem, a také 

pomáhá i paní ředitelka, Mgr. Helena 
Brunclíková, s organizačním zabez-
pečením i při samotném vystoupení.

Rádi bychom přivítali i nové zájemce 
z řad dětí od 1.–9 tř., které rády zpívají 
a tančí. Jsme skvělá parta tanečníků, tak 
neváhejte a přijďte mezi nás.

Kroužek se koná každé úterý v re-
spiriu Bolevecké základní školy od 
13.00–16.00 hodin. Přihlášky obdrží-
te v sekretariátu školy nebo u vedoucí 
kroužku každé úterý tel.: 603 232 053

Těšíme se na vás.
Věra Řežábová, 

vedoucí kroužku

sebou velké množství vystoupení, 
v zimě loňského roku jsme vydali náš 
první videoklip a během jednoho ze 
společných koncertů vznikla myšlen-
ka udělat několikahodinový seminář 
a nacvičit s dětmi pár písní. Výsledek 
nás všechny natolik nadchl, že jsme se 
dohodli pro pravidelnou výuku.

 Kdy a kde výuka probíhá?
Výuka probíhá v Andělském ate-

liéru na adrese Kopeckého sady 15. 
Momentálně učím každou středu a pá-
tek, středy jsou zcela zaplněny, v pátek 
k dnešku zbývají dvě poslední volné 
hodiny odpoledne, takže předpoklá-
dám, že pokud to mé časové možnosti 
dovolí, budeme do budoucna přidávat 
další výukový den.

Jak vypadá hlasové poradenství 
v tvé režii?

Vybereme konkrétní píseň, kterou by 
se žák rád naučil nebo se v ní zdoko-

nalil a kousek po kousku – technikou, 
intonací, dechem, emocemi, se snažím 
vyzískat maximum z hlasového fondu. 
Největší satisfakcí za tuto práci je bez-
chybná interpretace dané písně a po-
sunutí se k další výzvě, kterou může 
být například nahrání skladby v pro-
fesionálním nahrávacím studiu v Plzni 
nebo v Praze. Dochází ke mně členové 
Andílků i děti a dospělí mimo sbor.

U potetovaného rebela bychom ne-
čekali, že přijme roli učitele, jak ty to 
vnímáš a nebál ses práce s dětmi?

Miluji nové výzvy a myslím, že 
přesně o tom život je. Samozřejmě 
jsem se před první lekcí bál, protože 
nešlo o klasickou interpretaci publiku, 
na což jsem byl doposud zvyklý, ale 
o interpretaci dětem, které mám něco 
naučit a být pro ně přínosem. Nicméně 
pravidelně učím a lekcí stále přibývá, 
takže to vypadá, že jsem novou životní 

roli zvládl (smích). Navíc Andělský 
ateliér má kvalitní zázemí a vybavení 
a zároveň skvělý tým lidí, proto se na 
výukové dny vždy těším.

Co tě v nejbližší době čeká?
Jsem velmi rád, že do mého hek-

tického pracovního tempa šlo za-
komponovat výukové dny a začít se 
věnovat i tomuto oboru. Kromě učení 
mě klasicky čekají sólo projekty, vy-
stoupení i kampaně, zároveň s Burma 
Jones nás čeká v příštích dvou měsí-
cích cca 6 měst po republice, stejně 
jako loni i letos budu navrhovat vlastní 
kolekci kšiltovek pro českou značku 
a rád bych na jaře, pokud to čas dovo-
lí, přijal další životní výzvu a natočil 
krátkometrážní film.

Další informace Vám poskytnete Ale-
na Kotroušová tel.: +420734573448, 
email: akotrousova@seznam.cz

Alena Kotroušová

Jaro Smejkal vyučuje v Plzni sólový zpěv
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Republikové finále, které se od 
pátku 27. ledna do soboty 28. ledna 
2017 konalo v sále Středisku vol-
ného času RADOVÁNEK v Plzni 
v Pallově ulici, uzavřelo 19. ročník 
kytarové soutěže Zlatá struna.

Přihlásilo se celkem 34 mladých 
kytaristů a kytaristek ze 6 krajů 
České republiky (Plzeňského, Ús-
teckého, Libereckého, Jihočeského, 
Karlovarského a Jihomoravského), 
které od účasti neodradil ani silný 
mráz. Jako vždy se soutěžilo ve 
dvou kategoriích, první do 14 let 
a druhá 15–18 let. Zvláštní kategorii 
pak tvořila autorská soutěž.

Jednotlivá vystoupení hodnotila 
odborná porota z řad plzeňských 
muzikantů: Petr Merxbauer (sku-
pina Strašlivá podívaná), Jeremy 
King (skupina Poitín a Lignit), Ro-
mana Tomášková (skupina M.S.), 
Martina Jindrová (učitelka hudby), 
Jarmila Žižková (ředitelka ZUŠ). 
Jsme rádi, že si Zlatá struna stále 

Pracoviště Komenského 42, Plzeň – Bolevec
Název tábora Termín konání Zaměření Typ tábora
Počítačový tábor I. 17. 7.–21. 7. 2017 počítače, sport, logika; 24 účastníků příměstský
Počítačový tábor II. 24. 7.–28. 7. 2017 počítače, sport, logika; 24 účastníků příměstský
Camp stolní tenis 24. 7.–26. 7. 2017 stolní tenis; 12 účastníků příměstský
Za Yettim! I. 10. 7.–14. 7. 2017 přírodovědně tvořivý, pokusy, hry, péče o zvířata; 24 účastníků příměstský
Týden s florbalem I. 10. 7.–14. 7. 2017 tréninky, hry, výlety; 12 účastníků příměstský
Cesta za duhou 17. 7.–21. 7. 2017 tvořivé dílny, pokusy, hry; 15 účastníků příměstský
Za Yettim! II. 21. 8.–25. 8. 2017 přírodovědně tvořivý, pokusy, hry, péče o zvířata; 24 účastníků příměstský
Týden s florbalem II. 21. 8.–25. 8. 2017 tréninky, hry, výlety; 12 účastníků příměstský

Pracoviště Ledecká 23, Plzeň – Bolevec
Název tábora Termín konání Zaměření Typ tábora
Skalka u Chebu – Cyklotábor 1. 8.–8. 8. 2017 cyklovýlety, poznávání Chebska; 30 účastníků pobytový
„Tajemství zamčené truhly“ 10. 7.–14. 7. 2017 celotáborová hra, hry, soutěže; 28 účastníků příměstský
Vesmírné dobrodružství 17. 7.–21. 7. 2017 celotáborová hra, tvořivé dílny, hry, soutěže; 21 účastníků příměstský
„Zlato na hadím potoce“ – Dvůr Krasíkov
 15. 7.–29. 7. 2017 celotáborová hra, výlety, soutěže; 30 účastníků pobytový
Kraslice „Tajemství zamčené truhly
dobrodruha Járy“ 22. 7.–29. 7. 2017 celotáborová hra, výlety, hry, soutěže; 21 účastníků pobytový
Kamarádi 7. 8.–11. 8. 2017 výlety, soutěže, hry v přírodě i na zahradě; 21 účastníků příměstský
Za pokladem kapitána Flinta 14. 8.–18. 8. 2017 celotáborová hra, výlety, soutěže; 21 účastníků příměstský

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

Mladí kytaristé soutěžili
o ZLATOU STRUNU

udržuje vysokou úroveň a vyhod-
nocení těch nejlepších není pro po-
rotu jednoduchou záležitostí. První 
cenou v obou kategoriích je kytara.

Celá soutěž proběhla ve velice 
uvolněné atmosféře a všichni se 
skvěle bavili. Zpestření přinesla 
vtipná a téměř profesionální vystou-
pení některých soutěžících a vystou-
pení členů poroty Petra Merxbauera 
a Romany Tomáškové. Svými au-
torskými písněmi potěšili diváky 
také Adéla Radimcová z Chomuto-
va a Josef Pelán ze Strakonic, kteří 
doprovázeli na soutěž své žáky.

Do autorské soutěže se přihlásilo 
10 mladých autorů. Zvláštní oceně-
ní udělila porota 4 mladým muzi-
kantům, především za interpretaci 
písní, zpěv nebo hru na kytaru.

Favoritem diváků se stal a CENU 
DIVÁKA si odnesl v 1. kategorii 
David POP z Plzeňkého kraje a ve 
2. kategorii Martin ŠTĚPÁNEK 
z kraje Jihomoravského.

Vyhlašovatelem je Středisko vol-
ného času RADOVÁNEK, pracovi-
ště Ledecká 23.

Naše velké díky patří odboru 
školství, mládeže a sportu Plzeň-
ského kraje za finanční podporu.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Kategorie do 14 let (včetně): 1. mís-
to Ruda PRUŠÁK (Jihočeský kraj), 
2. místo Matěj KOUDELKA (Ús-
tecký kraj), 3. místo Sabina UXO-
VÁ (Liberecký kraj)
Kategorie 15–18 let (včetně): 
1. místo Martin ŠTĚPÁNEK (Ji-
homoravský kraj), 2. místo Tomáš 
KOZÁK (Plzeňský kraj), 3. místo 
Iveta ŠPERLOVÁ (Plzeňský kraj)
Autorská soutěž: 1. místo Lucie 
ŠREINOVÁ (Karlovarský kraj), 
2. místo Tomáš KOZÁK (Plzeňský 
kraj), 3. místo Jarda SUŠANKA (Pl-
zeňský kraj)
Zvláštní ocenění získali: Monika 
KOUDELKOVÁ (Jihomoravský 
kraj), Bára KLEČKOVÁ (Jihočeský 

Už máte vy nebo vaše děti plán 
na prázdniny? Pokud ne, tak se 
podívejte na www.radovanek.cz.

Máme nejširší nabídku táborů 
v Plzeňském kraji. Naše tábory 

nejen že splňují všechny zákon-
né normy, ale garantují i zába-
vu, krásné vzpomínky a vysokou 
úroveň.

Co můžeš udělat dnes, neodklá-

dej na zítřek, protože pak už bude 
obsazeno :-)

Bolevecká pracoviště pro vás 
připravily nabídku letních táborů.

Podrobné informace, kontak-

Letní tábory 2017
ty na vedoucí táborů, on-line 
přihlášky naleznete na našich 
internetových stránkách www.
radovanek.cz v sekci TÁBORY.

kraj), Bára TOKÁROVÁ (Plzeňský 
kraj), David POP (Plzeňský kraj)

Marcela HOLOMELOVÁ
ředitelka soutěže
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Statek Lüftnerka nabídne několik folklorních programů a přehlídek lidových tradic

Rok na vsi startuje opět vyhnáním zimy z plzeňské kotliny

Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně – to nejsou jen zvířátka 
a rostliny. V průběhu roku nabízí ro-
dinám s dětmi i dalším návštěvníkům 
řadu víkendových a svátečních akcí 
s rozmanitým environmentálním, sou-
těžním nebo kulturním programem. 
Letos již patnáctým rokem. Za ta léta 
se některé z aktivit, zejména ty, které 
přibližují tradice našich předků nebo 
připomínají různá lidová řemesla a do-
vednosti, staly inspirací i pro další po-
řadatele v Plzni a jejím okolí. Takový 
zájem samozřejmě potěší, je dobrou 
vizitkou pro danou akci. Současně je 
velkou výzvou vlastní pojetí nadále 
vylepšovat, realizovat nové nápady, 
aby byl program v zoologické a bota-
nické zahradě přitažlivý, aby v konku-
renci dalších nabídek obstál. Prozatím, 
jak ukazuje návštěvnost, se to daří, za 
což jsou pochopitelně pořadatelé rádi.

V loňském roce některé programy 
obohatili v souvislosti s 90. výročím 
založení zoo, letos chtějí přinést na 
statek Lüftnerka ještě více folklóru 
a lidových tradic. Jejich nositeli bu-
dou základní umělecké školy z Plzně, 
Dobřan a Starého Plzence. Jako první 
budou v tomto duchu připraveny Tradič-
ní Velikonoce na Lüftnerce. Budou se 
konat po celé čtyři dny, tedy od pátku do 
pondělí, a každý den přinese prakticky 
jiný program. Po více letech se v jejich 
rámci vrátí do zoologické a botanické 
zahrady oblíbený pěvecký sbor Carmina 
z Přeštic. Dalším lákadlem bude určitě 
umělecké ztvárnění velikonočních tradic 
v podání žáků a přátel Základní umě-
lecké škola J. S. Bacha v Dobřanech.

Zcela novou podobu dostane Vítání 
léta; z centrální části zahrady se pře-
nese na Lüftnerku a nabídne lidové 
zvyky a připomene lidové léčitelství.

Pilotní program nového cyklu Kul-
tura českého venkova se však usku-
teční ještě před Velikonocemi, a to 
v krásném prostředí Domu hudby 
v Husově ulici večer 21. března. Na 
programu bude národopisné pásmo 
představující zvyky a život našich 

předků od zimy po zimu. Přibližně ho-
dinový program v podání posluchačů 
ZUŠ v Dobřanech viděli diváci i v za-
hraničí, ale v Plzni bude mít premiéru.

V rámci národopisného cyklu připo-
mínajícího staré lidové obyčeje Rok na 
vsi to byla právě Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně, jež v roce 2004 
obnovila v krajském městě masopust-
ní tradici. Na konci prvého desetiletí 
nového století poprvé vyšel ze sídliště 
Vinice maškarní průvod, který vyprová-
zel zimu z plzeňské kotliny. A tak od té 
doby v Plzni zima pravidelně končí již 
poslední únorovou neděli. Jinak tomu 
nebude ani letos. Prozatím se její vyhná-
ní, snad i díky oteplujícímu se klimatu, 
vždy podařilo. Po tomto termínu už ni-
kdy Plzeňany nepotrápila ani mrazem, 
ani sněhem. Ostatně její pohřbení je pro 
jistotu dvojnásobné. Nejdříve je u Kali-
kovského mlýna v podobě Morany zapá-
lena a za pokřiku „My už tě nechceme, 
zůstaň si jen na horách“ je vhozena do 
Mže. Na náměstí je ještě v převleku staré 
báby chycena, svázána řetězy a v rakvi 
odnesena do městské šatlavy.

Stejně tak se ještě nikdy nestalo, aby 
při souboji Zimomilců a Jaromilců na 
statku Lüftnerka nezvítězili Jaromilci. 
Naproti tomu, zdejšímu kohoutovi se 
každoročně nechce po zimě vstávat 
a kokrháním probouzet den. A tak 
zatímco odpoledne jsou únorové dny 
už o poznání delší, rána jsou stále 
tmavá. Proto kohouta nemine nikdy 
zasloužený trest; vůdčí postava průvo-
du – Jaromil nařídí statkáři Lúftnerovi, 
aby mu usekl hlavu. Je to trest, který 
pro líné kohouty vymysleli již pohané.

Poté, co je hlavní úkol splněn – zima 
vyhnána, končí veselý program před 
radnicí stále oblíbenější soutěží v po-
jídání koblih na čas o Kolblížkového 
prince a Koblížkového krále. Obvykle 
agilnější a rychlejší jsou děti, zřejmě 
jim cestou z Vinic přes zoologickou 
a botanickou zahradu a Kilometrovku 
více vytráví!

František Hykeš
Foto Ivana Jandová

Pojďte s námi vyhnat zimu 
z plzeňské kotliny!

Srdečně Vás zveme v maskách i bez masek

v neděli 26. února ve 14 hod. 
před 7. ZŠ v sídlišti Vinice.

Odtud se maškarní průvod a přihlížející vydají bez placení 
vstupného na statek Lüftnerka v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně, aby zde byli přítomni setnutí hlavy 

línému kohoutovi, z něhož ani kapka krve neukápne. 
A také souboji mezi Jaromilci a Zimomilci.

Dalším cílem bude Kilometrovka u Kalikovského mlýna, 
kde bude zapálena a utopena Morana a Jaromilem VIII. 

odměněny nejvtipnější 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.
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Střípky z TOTEMu

Tak se v letošním roce opět po 
dlouhých letech vrátila pořádná 
zima včetně mrazů a velké sněhové 
nadílky. I my si paní zimu užívá-
me... a vytrvale pokračujeme v pra-
videlných tréninkových vycházkách 
JEDEME DÁL! Na hlavách čepice, 
na rukou rukavice, teplé oblečení, 
protiskluzové boty a jde se!

V pondělí 23. 1. 2017 proběhla 
v Mezigeneračním a dobrovolnic-
kém centru TOTEM, z.s. předstar-
tovní schůzka k nové etapě projek-
tu JEDEME DÁL. Potkali se zde 
lektoři, přihlášení nováčkové, ale 
i pravidelní a zkušení „hůlkaři“. 
Kromě organizačních informací 
jsme sdíleli i zážitky, které ti zku-
šenější během uplynulých tréninků 

Slova a zase jen slova ... ale vyprávět příběh lze i jinak
V závěru 

roku 2016 
jsme v TOTE-
Mu ukončo-
vali výstavou 
krásný celo-
roční projekt 
FotoDia log . 
Propojili jsme 

vždy dvojice fotografů, kte-
ří o sobě nic nevěděli – jméno, 
pohlaví, věk, zkušenosti, zkrátka 
žádné informace nedostali. První 
z dvojice vyfotil na základě úvod-
ního příběhu fotografii a poslal ji 
svému partnerovi ve FotoDialogu. 
Ten měl týden na to, aby na foto-

grafii zareagoval další fotografií 
a takto výměny pokračovaly. Po 
desáté fotografii byl dialog ukon-
čen, příběh dovyprávěn a proběhlo 
setkání dvojic. Celkem tuto výzvu 
přijalo 49 fotografů a vzniklo 
30 fotodialogů, což předčilo naše 
očekávání. Do focení se společně 
pustili jak fotografové sdružující 
se kolem TOTEMu, Fotoklubu 
Plzeň a centra Elpida Praha, tak 
děti z 26. ZŠ v Plzni.

Výstavu si již v TOTEMu ne-
prohlédnete, ale není třeba truch-
lit. Od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017 
si část fotodialogů můžete přijít 
prohlédnout do Mázhausu plzeň-

ské radnice. Představíme tam dva 
úžasné mezigenerační fotografic-
ké projekty „52 týdnů a FotoDia-

log“, které v letech 2015 a 2016 
probíhaly v TOTEMu. Vernisáž 
proběhne 20. 2. 2017 v 17.00 hod.

Hledáte pro sebe tu pravou aktivitu? 
Možná by to mohlo být něco z naší nabídky aneb Volná místa v TOTEMu...

Orient se SAIDOU – Objevte 
kouzlo ženského tance v rytmu ori-
entální hudby. Čekají vás taneční 
prvky, které jsou uzpůsobeny vaše-
mu věku a kondici. Tanec vám po-
může zlepšit pohyblivost, podpořit 
ženskost pohybů, umožní vám cítit 
se krásně a smyslně a oprostí vás 
alespoň na chvíli od každodenních 
starostí. Z naučených kroků budete 
mít možnost nacvičit jednoduché 
i složitější choreografie. Tančí se 
každou středu od 14.30 hod.

LATINO KLUB pro ženy – 
Taneční hodiny zaměřené na pro-
žitek z tance, rozpohybování těla 
jako symbolu ženskosti a naučení 

Zima jak se patří s projektem JEDEME DÁL...
chůze s hůlkami získali, a zároveň 
obavy a očekávání těch, kteří teprve 
začínají. Od pravidelných účastníků 
nordic walkingu jsme slyšeli pozi-
tivní ohlasy na zlepšení kondice, vy-
trvalosti a tedy i psychické pohody, 
kterou jim chůze přinesla. Obavy se 
většinou týkaly otázky, zda i začá-
tečníci budou stačit tempu skupiny. 
Vzhledem k tomu, že lektoři vědí, 
jak na to, a dokážou ve skupině 
individuálně pracovat s každým, 
kdo se do „lesa“ kolem Kameňáku 
s námi vypraví, všechny obavy byly 
zaplašeny a nezbývá než si připravit 
boty, batůžek a vydat se na cestu. 
Ještě je možné se přidat a komu se 
nechce chodit v zimě, další turnus 
začínáme v dubnu.

základních kroků latinsko-americ-
kých tanců upravených speciálně 
pro ženy – jednotlivce. Budeme 
probírat základní kroky tanců Cha-
cha, Rumba, Jive, Samba, Mambo, 
Salsa a dalších. Na konci kurzu 
se naučíme choreografii složenou 
z naučených kroků. Kurz probíhá 
vždy ve čtvrtek od 13.15 hod.

Chcete se naučit anglicky? Máte 
již nějaké základy ze školy, samo-
studia nebo z dovolené, chtěli byste 
je oprášit a naučit se něco nového? 
Přijďte se zapojit do našeho kurzu 
angličtiny pro „falešné“ začáteční-
ky. Výuka je určená pro seniory 55+ 
a probíhá každý čtvrtek od 14.00 do 

15.30 hod. v prostorách TOTEMu. 
Poplatek za kurz se odvíjí od počtu 
účastníků (max. 10).

Počítačové kurzy pro seniory 
– Výuka práce na počítači a prá-
ce s internetem pro začátečníky, 
méně i více pokročilé a rozšiřu-
jící kurz s prohloubením znalostí 
z předchozích 3 úrovní. Konkrétní 
náplň kurzů jednotlivých úrovní na 
www.totemplzen.cz nebo k vy-
zvednutí na recepci v TOTEMu.

Cvičení s Olgou – cvičení do 
hudby pod vedením Olgy Škacho-
vé s prvky aerobiku spojené s pro-
tažením a posílením celého těla. 
Cvičení je vhodné pro všechny 

věkové kategorie. Kurz probíhá 
každou středu 11.30–12.30 hod.

Keramika pro dospělé – prove-
deme vás technikami využitelnými 
při tvoření jakýchkoli dekorací či 
užitkových předmětů z keramiky 
i za použití hrnčířského kruhu. Po 
zvládnutí základů budete mít mož-
nost plynule pokračovat a zkoušet 
náročnější věci pod vedením lek-
tora či tvořit dle vlastních návr-
hů. Není důležité, jak zkušení jste 
keramici, každý bude postupovat 
kroky a tempem, které mu vyho-
vují. Tvořivé podvečery probíhají 
každý čtvrtek 17.45–20.45 hod. 
všechny články Mgr. Petra Bláhová
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9. 3. 18.00 
Portugalsko p evážn  na kole 
Zem  ležící na nejzápadn jší výsp  Evropy, je pro nás zárove  zemí nejvíce vzdálenou, 
neznámou a trochu tajemnou. V audiovizuálním po adu Václava Zikmunda navštívíme sever 
a st ed zem . Na kole projedeme n kolik známých i tém  opušt ných horských oblastí a 
malebné vesni ky, kde se zdánliv  zastavil as. Vstupné 30 K  
 

14. 3. 18.30 
Vernisáž 
Divadelní p edstavení divadelního spolku Jezírko. Známá hra autora Václava Havla v režii 
Davida Adámka. Hra je ur ena pro dosp lé diváky.  Vstupné 60 K  
  

16. 3. 18.00 
Norsko stopem od severu k jihu 
Audiovizuální cestopisný po ad Kate iny Kubištové provede diváky po severském Norsku. 
P edstaví p ekrásnou p írodu, Laponsko, nejsiln jší vodní víry sv ta, polární kruh, hledání 
troll  v Národním parku Jotunhaimen, 22 km trek na slavnou vyhlídku Trolltunga, nejdelší 
tunel sv ta, dechberoucí vodopády, ryba ení, nejslavn jší muzea Osla, v ískání u obrazu 
Výk ik a mnoho dalších zážitk . Vstupné 30 K  
 

22. 3. 18.00 
erná Hora, Albánie, Kosovo 

S Petrem Vl kem z Plzn  poputujeme nejd íve p es Slovensko do erné Hory. Krátkou 
zastávku si ud láme v oblasti Rožaje a na poho í Bjaslica. V Albánii navštívíme nejv tší 
balkánské jezero Skodarské, pevnost Rozafat, m sto Skhodar a mo ské pob eží u Velipole. 
V Kosovu shlédneme srbské kláštery Visoki De ani a Peja, které jsou hlídané KFOR, m sto 
Peja a pou  završíme výstupem na nejvyšší horu Djeravica. Vstupné 30 K  
 

23. 3. 18.00 
P íprava vozidla na jarní sezónu 
Po ádá a zve Motoristická sekce komise BESIP p i odboru dopravy Magistrátu 
m sta Plzn . Školení motorist  zajiš uje firma AD PROFI. Vstup volný 

ý p p
 

21. 2. 18.30 
Krysa  
Divadelní p edstavení divadelního spolku Jezírko. Hru autora Jakuba Kolára zrežírovala
Petra Barti ková. Komedie o tom, jak to doopravdy bylo s Krysa em ve m st  Hammeln.
Loví ten lov k opravdu krysy, nebo loví spíše mladé ženy? P ij te poznat Krysa e tak
d v rn , jak jste nikdy nemohli. Hra je ur ena pro dosp lé diváky.  Vstupné 60 K  
 

22. 2. 18.00 
Poskytování první pomoci 
Po ádá a zve Motoristická sekce komise BESIP p i odboru dopravy Magistrátu
m sta Plzn . Bezpe nostní po ad p ipravil pro široké zájemce OBLASTNÍ SPOLEK K
Plze -m sto a Rokycany. P ednášku s besedou povede všeobecná zdravotní sestra
Lada Brožová. Vstup volný 
 

23. 2. 18.00 
Írán – perla P edního východu 
„Pohostinní a mimo ádn  p átelští a otev ení lidé – to je Írán v mých o ích,“ íká cestovatel
Libor Draho ovský. Írán byl od nepam ti p sobišt m nekone né plejády básník , um lc ,
u enc  i teolog , krom  toho se m že pochlubit slavnými, na pam tihodnosti bohatými
m sty, jejichž historie je stejn  poutavá jako p íb hy z pohádek Tisíce a jedné noci. Krásná
m sta a p írodní scenérie jako Širáz i Persepolis ale i vysoká poho í, nehostinné skalnaté
poušt , pustiny i úrodné nížiny, nám Libor Draho ovský p ináší ve svém audiovizuálním
po adu. „Íránský chléb, pe ený mnohdy ješt  v hlin ných pecích, považuji za nejlepší
pochoutku tohoto druhu z celého P edního východu“. Vstupné 30 K  

Středa dopoledne – den jako každý 
jiný. Čekáme, kdo se pěkně vyspinkal 
a zavítá mezi nás. Bude to Matýsek 
či Silvinka, Karolinka neb Julinka, 
Sebík, Honzík, Gábinka či Viktorka 
a kdopak ještě? To jsou samé šikovné 
děti s maminkami, které se rozhodly 
přijít si pohrát, ale také zacvičit a za-
tancovat. Zvláště, když nám k tomu 
hraje muzika. To nám je spolu dobře. 
Nevíme někdy od čeho začít.

Je před námi hodina plná pře-
kvapení. Říkanky, písničky vystří-
dají hrátky se zvířátky. Nejen, že si 
o nich něco povíme, ale úkolem nás 
je se s mnoha zvířátky seznámit. A to 
s těmi, které žijí na dvorečku, které 
jsou v zoo či v lese. O zvířátkách 
máme mnoho knih, které si prohlí-
žíme a učíme se je poznávat. Máme 

Navštivte nás v DoRA Centrum
tady mnoho hraček i plyšových zví-
řátek. Vždyť někdo má i doma živé 
zvířátko a rád se jistě s ním doma 
pomazlí. Třeba s kočičkou i pejskem.

Moc rádi cvičíme. Nejprve s míči, 
lanem, kroužky, ale když dostaneme 
obruče k prolézání a dokonce i hada, 
to je panečku legrace. Najednou vše 
oživne a začíná probíhačka. Když 
jsme hodní, přidá se i pytel na pro-
lézání a slalom může začít. Hudba je 
vždy skvělý doprovod a s maminkami 
zkoušíme zdolat všechny překážky. 
No, a když jsme již trochu vyčerpaní, 
sedneme si dokolečka a začínáme si 
hrát Na muzikanty. Nejraději máme 
rumba koule, bubínek. Na závěr si 
můžeme zahrát i na malé klávesy. To 
se máme. A jestli nám to jde dobře 
a rádi si všichni při hezké muzice za-
skotačíme a zatančíme, o tom se pře-
svědčíme v zrcadlech. Vždyť máme 
k dispozici krásný baletní sál.

A to si představte, že přišel za 
námi i čertík a schoval se nám za 
oponou. Byli jsme moc překvape-
ni, když nám rozdal i sáček přímo 
čertovský a v něm překvapení. Měli 
jsme totiž „Čertovské brnkání“. 
A to byla paráda. Kolik čertíků se 
na nás smálo. Jak nám to slušelo. 
No a nemyslete si, že na nás Ježíšek 
zapomněl. Vánoční balíček čekal na 
každého. S radostí jsme tedy přiví-
tali nový rok a chceme si dál hrát 
a tancovat.

DoRA Centrum pro nás také připra-
vuje pěkné akce a my se na naše setká-
ní těšíme. Teď musíme začít s přípra-
vou masek. V sobotu dne 25. 2. 2017 
od 15.30 hodin se koná v prostorách 
DoRA Centra Maškarní bál i pro 
veřejnost, takže všichni jsou vítáni. 
A to se vyřádíme. Tak chystejte si 
masky, budeme rádi, když si přijdete 
zatančit a soutěžit s námi.

No prostě. Díky maminkám i ta-
tínkům jsme rozjeli náš nový krou-
žek Cvičení a hrátky s dětmi od 
1 do 3 let každou středu od 10.00 
do 11.00 hodin v DoRA Centru 
– Brněnská 14, Plzeň. A myslím, 
že i když tuto práci dělám poprvé 
(říká vedoucí kroužku), že se nám 
práce daří.

L-klub, Studentská 22, 323 00 Plze , 378 038 231, e-mail: lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz
 

2. 3. 18.00 
Jak se fotí chipmunkové 
Vypráv ní cestovatelky a autorky po adu Magdy Radostové o jedné fotografické expedici, 
která si za sv j cíl zvolila západ USA a jeho krásné národní parky. Na cestu se vydáme 
s partou nadšených fotograf , kterým šéfoval Ond ej Neff. Vstupné 30 K  
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Přijďte, kdož máte rádi dětský 
úsměv a radost v dětských očích. To 
je ta největší odměna. A dle foto se 
snad přesvědčíte, že nám je tu dob-
ře. Tolik pomůcek nám tady nabízí 
a my jsme spokojeni. Já všem děkuji 
a těším se na další cvičení. Zavolejte 
neb rovnou zavítejte.

Poděkování patří paní Lence Bryn-
dové, koordinátorce aktivit DoRA 
Centra Plzeň, která mě oslovila 
k vedení kroužku a celému vedení 
Dobrovolnické regionální Agentury 
DoRA Plzeň, především paní ředi-
telce, Mgr. Pavlíně Brabcové, která 
nám vychází se vším vstříc a činnost 
se může skvěle rozvíjet.

Věra Řežábová – ved. kroužku,
kontakt: 603 232 053
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     10.7. – 14.7. 2017 a  28.8. – 1.9. 2017 

21.8. – 25.8. 2017 
……………………………………………………………………………………………………………… 

17.7. – 21.7. 2017

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

10.7.  - 14.7. 2017        17.7. – 21.7. 2017 

………………………………………………………………………………………………………………     
P ihlášky a platby od 9. 1. 2017 - podrobné informace na: 

www.cedrplzen.cz.
Centrum d tí a rodi : 1. ZŠ, Západní 18, Plze -Bolevec, tel. . 728 646 656. 

Nebojte, nezbláznili jsme se, i my 
máme kalendář otočený na únor. Ale 
protože se na léto těšíme, napláno-
vali jsme pro vás už letní aktivity. 
Těmi jsou tradičně příměstské tá-
bory, pobyt plný cvičení pro rodiče 
s malými dětmi, pohádkový pobyt 
pro rodiny s dětmi a letos dokonce 
letní provoz Miniškolky.

Příměstské tábory budou opět 
čtyři, přihlašovat své děti můžete už 
nyní. Nezbývá než spolu s dětmi vy-
brat téma a termín. Volit můžete mezi 
tvořivým táborem a přírodovědným 
táborem. Na tvořivém táboře si děti 
vyrobí např. srdce z keramické hlíny, 
masopustní škrabošku, připomenou 
různé zvyky a tradice. Kromě tvoře-
ní je připravena spousta zábavných 
i sportovních her, procházek v příro-
dě a výlet do svíčkárny. Na letošním 
přírodovědném táboře se děti dovědí 

více o zvířatech, která lidé chovají na 
farmách, statcích u domu či v bytě, 
podívají se na farmu, poví si o far-
mářských „dobrotách“ a zkusí si 
i zdravou svačinku samy připravit. 
Celý tábor budou děti podnikat „lo-
vecké i sběračské“ výpravy do okol-
ní přírody, hrát hry a nebude chybět 
přírodní výtvarné vyrábění.

TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ JSOU:
10.–14. 7. 2017
Tvořivý příměstský tábor
17.–21. 7. 2017
Přírodovědný příměstský tábor
14.–18. 8. 2017
Přírodovědný příměstský tábor
21.–25. 8. 2017
Tvořivý příměstský tábor

Novinkou pro letošní rok je 
prázdninový provoz Miniškolky. 
A to konkrétně v období od 24. 7. 
do 11. 8. 2017. Miniškolka se otevře 
pro děti od 2 do 4 let, a to každý 
všední den od 7.30 do 15.30. Na děti 
čeká malý kolektiv, max. 12 dětí, 
mnoho didaktických hraček a po-
můcek, program venku, výtvarka, 
prostě vše, co si dítě o prázdninách 
může jen přát.

Pokud chcete zažít pohádkové 
dobrodružství spolu se svými dět-
mi, využijte možnost jet s námi na 
už 3. pohádkový pobyt „Od ne-
děle do pátku, navštívíme pohád-
ku“. Na děti i rodiče čeká zábavný 
program v přírodě, tvořivé dílny, 
pohádkové stezky, hrané večerníč-
ky, noční hra, jóga, posezení u tá-
boráku a mnoho dalšího. Pobyt se 
koná ve Vidžíně u Bezvěrova, jehož 
okolí je samo o sobě pohádkové. 
Pobyt proběhne v termínu od 23. do 
28. 7. 2017, zajištěno je ubytování 
s plnou penzí.

A pokud chcete, aby vám čekání 
na léto uteklo, využijte posledních 
volných míst v kroužcích Rodinné-
ho centra Vlnka a umožněte svým 
dětem tvořit, tančit, sportovat, va-

řit a mnoho dalšího. Nebo s námi 
pojeďte na pobyt plný pohybu. Od 
6. 5.–10. 5. 2017 se můžete zúčastnit 
oblíbeného jarního pobytu ve Střel-
ských Hošticích. Pobyt plný cviče-
ní a relaxace u řeky Otavy uvítají 
zejména rodiče s těmi nejmenšími. 
Cvičení bude připraveno pro děti již 
od 6 měsíců, odpoledne si společně 
zazpíváme v hudební školičce, sto-
povačka nás zavede do okolí areálu 
školy v přírodě. Pro dospělé bude 
připraveno večerní protažení těla 
a masáže. Zajištěno je ubytování 
s plnou penzí i svačinkami.

Nabídku všech aktivit naleznete 
na webu www.rcvlnka-plzen.cz.

Těšíme se na vás.
za tým Rodinného centra Vlnka 

a za tým MOTÝLa Markéta Berešová

Ve Vlnce i v Motýlu už je LÉTO za dveřmi
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Středoškolský klub ASK ČR při 
Gymnáziu v Plzni podporuje volno-
časové aktivity na dvou plzeňských 
gymnáziích. Společně s Gymnáziem 
Františka Křižíka uskutečňuje (mj.) 
tradiční česko-německé výměny 
s partnerským gymnáziem ALE-
XANDER VON HUMBOLDT 
SCHULE v hesenském Lauterbachu.

Při jarní části pobytu vždy jezdí ně-
mečtí studenti do Plzně. Vloni v květ-
nu zde strávili 6 dní. Týdenní pobyt 
byl naplněn pestrým programem, který 
měl nejen ukázat naše město a školní 
aktivity, ale především pomoci na-
vázat kamarádství a motivovat naše 
studenty – členy klubu k aktivnějšímu 
přístupu k jazykovým dovednostem 
a možnosti ověřit si znalosti jak něm-
činy, tak angličtiny. K nejzdařilejším 
společným akcím patřila fotosoutěž 
ve skupinách, která motivovala jak ke 

Zpráva o česko-německého výměnném pobytu 
se studenty z Lauterbachu

vzájemné komunikaci, tak k poznává-
ní historického centra Plzně. Studenti 
se bavili i při bowlingovém večeru, 
při setkání na rozhledně Sylván, při 
projektu v plzeňské zoo. Na své si 
přišli i zájemci o aktivity v Techmá-
nii. Počasí přálo i vodácké výpravě na 
Berounku i procházce při poznávání 
historických skvostů Prahy.

V září strávili naši studenti, členové 
středoškolského klubu, týden v Lau-
terbachu. Studenti byli ubytovaní v ro-
dinách. Měli možnost si prohlédnout 
místní gymnázium a navštívit speci-
ální hodiny chemie, dějepisu a hodiny 
německých a českých jazykolamů.

Program zahrnoval také návštěvu sol-
ných dolů Merkers, které na studenty 
udělaly dojem svou rozlohou. Část dolů 
bylo možné projet na korbách náklad-
ních aut a z nich byly vidět sluje, ve 
kterých byl na konci války ukryt vá-

Výuka na Gymnáziu Františka Kři-
žíka často probíhá formou nejrůzněj-
ších projektů, které tvoří logický celek 
a jimiž každý žák během studia projde. 
K tradičním projektům patří dubnový 
DEN ZEMĚ. Vloni proběhl trochu ne-
tradičně: v průběhu jara 2016 se téměř 
celá škola zaměřila na téma palmové-
ho oleje. Snahou bylo odpovědět na 
otázky k pěstování palmy olejné, jeho 
dopadu na původní ekosystémy a spo-
lečnost v daných oblastech, na složení 
palmového oleje. Na jeho výhody či 
nevýhody v různých aspektech, na to, 
zda existují alternativy v našich pod-
mínkách. A také co to je biodiverzita 
a jaký má pro nás význam. Výstupem 
práce byla výstava ve výstavní síni 
Kaplička, v expozici Mediteraneum 
v ZOO Plzeň.

Výstava proběhla od 3. září do 
10. října 2016. Na výstavě bylo k vi-
dění 13 panelů, které se komplexně 
zabývají tématikou palmy olejné a je-
jích dopadů v lokalitě Indonésie. Část 

Projekt Gymnázia Františka Křižíka „Palmový olej“
studentů prováděla průzkumy v ob-
chodech a anketu mezi obyvateli Plzně 
– výsledkem je krátký dokumentární 
film, který byl na výstavě také vidět. 
Studentskou prací je i výtvarné zpra-
cování výstavy – vznikly 3D objekty 
džungle, část studentů se zaměřila na 
grafiku výstavy a vytvoření letáků 
a leporela o výstavě.

Výstavu mj. navštívil Stanislav 
Lhota, jeden z předních odborníků 
na problematiku palmového oleje, po 
jejím zhlédnutí nám mj. napsal:

„Dobrý den, mrzí mě, že jsem ne-
mohl dorazit na zahájení Vaší výsta-
vy v plzeňské ZOO, byl jsem právě 
v USA. Ale teď v září jsem ZOO na-
vštívil, výstavu si prohlédl a byl jsem 
z ní nadšený! Jsem moc rád, že se něco 
takového realizovalo, a všem studen-
tům (i učitelům) za to gratuluji!

Ještě jednou moc děkuji za Vaši 
iniciativu!

Se srdečným pozdravem, Stanislav 
Lhota“.

Po skončení expozice v zoo výstava 
putuje po školách plzeňského regionu.

Projekt finančně podpořil nadační 
fond Zelený poklad, krátký dokumen-
tární film vznikl ve spolupráci s pro-
fesionálními filmaři ze společnosti 
My street film. Velký dík také patří 
Zoologické a botanické zahradě města 

lečný poklad později nalezený spojenci. 
Odpoledne následovala prohlídka města 
Fuldy, kde děti ve smíšených skupinách 
plnily zadané fotografické úkoly.

Další den byl věnován prohlídce 
Frankfurtu. Studenty oslovilo Mu-

Plzně. A zejména studentům a učitelům 
Gymnázia Františka Křižíka, kterým 
nejsou lhostejné ekologické problémy 
dnešního světa.

Více informací o výstavě na www.
krizik.eu/palmoil.

Jakub Siegl a Jan Hosnedl

zeum filmu stejně jako prohlídka 
města. Němečtí studenti měli svůj 
vlastní prohlídkový okruh v němčině. 
Nejpopulárnější částí dne bylo dvou-
hodinové osobní volno. Poslední den 
našeho pobytu byl velmi atraktivní 
– společně se svými německými part-
nery studenti strávili den ve sportov-
ním areálu, kde si všichni užili lanové 
centrum a letní bobovou dráhu.

Večer byli všichni pozváni partner-
skými rodinami na grilování v přírodě, 
ráno se rozloučili na nádraží s rodinami.

Komunikačním jazykem výměn-
ného pobytu byla angličtina, mohli 
se tedy zúčastnit i studenti studující 
jiný druhý jazyk než němčinu.

Akci podpořil Česko-německý fond 
budoucnosti, Plzeňský kraj a Tandem. 
Za projevenou podporu děkujeme 
a těšíme se na další ročník akce!

Jan Hosnedl
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Netradiční „Mikulášskou nadílku“ 
zažily děti 46. mateřské školy. Sva-
tý Mikuláš se samotným knížetem 
pekel navštívili děti 7. 12. 2016 
v dopoledních hodinách na zahra-
dě pracoviště Lidická. Děti byly od 
rána netrpělivé a natěšené zároveň, 
a kdyby mohly, posunuly by čas 
o pár hodin dopředu. Poté, co jsme 
se oblékli a sešli se s dětmi z pra-
coviště Fibichova, přesunuli jsme 
se všichni na školní zahradu. Děti 

V měsíci září začal nový školní 
rok a 78. mateřská škola v So-
kolovské ulici přivítala nově 
nastoupené děti, kterým už je 
dlouhodobě nabízen adaptační 
program – tedy program postup-
ného začleňování dětí do třídního 
společenství, poznávání nového 
prostředí, zvykání si na dobu bez 
maminky a táty, na klidné proží-
vání nových zážitků, ale i ty, které 
přišly do školy zpět po prosluně-
ných prázdninách.

Předškolní děti začaly navštěvo-
vat plavecký bazén, další třídy si 
užily dopravní hřiště. Protože nám 
počasí přálo, hojně jsme si užívali 
hlavně školní zahradu, která dětem 
nabízí různé typy dřevěných dět-
ských herních prvků, pískoviště, 
sportovní hřiště s umělým povr-
chem a zejména herní prvek Loď. 
Loď je dlouhodobou dominantou 
školní zahrady a přináší našim dě-
tem rozmanité pohybové aktivity, 
spoustu radosti a zábavy při do-
poledních i odpoledních pobytech 
venku. Děti se svými učitelkami 
se po celý rok starají o skřítky ve 

Skřítkovém lese a nebylo tomu 
jinak ani na podzim.

Vyráběli a pouštěli jsme draky, 
často ve spolupráci s rodiči. Tera-
sy jednotlivých pavilonů zdobili 
draci všech možných velikostí, 
tvarů a veselých barev, které 
jsme společně s dětmi vyráběli 
– kromě jiných technik i z pří-
rodnin. Paní učitelky také připra-
vily stopovačky, při kterých děti 
plnily zajímavé úkoly. Navštívili 
jsme opakovaně zoo a Techmania 
Scien ce Center.

V této době naši školu opět na-
vštívili zástupci Nadace pro spor-
tující mládež Pohyb P1. Tato akce, 
která se pravidelně pořádá ve škol-
ní tělocvičně, mapuje pohybové 
schopnosti a dovednosti předško-
láků. Při akci Zdravé zoubky si děti 
připomněly, jak se o zuby starat.

Podzimní tradicí školy je Dýňo-
vá slavnost, na které se podílely 
děti s učitelkami i rodiče, a tak 
se náš Skřítkový les stal opět pře-
hlídkou krásně vyřezaných nebo 
ozdobených dýní, které večer do 
dálky svítily.

Mikulášská nadílka na koních

s očekáváním vyhlížely Mikuláše 
s čertem a v očích měly obrovské 
překvapení a radost, když se objevili 
ve vrátkách na svých věrných ko-
ních. Jen malí zlobilové měli trošku 
strach a ochomýtali se v blízkosti 
svých paní učitelek, u kterých se cítí 
v bezpečí. Kníže pekel představil 
sebe i svatého Mikuláše, děti trošku 
pozlobil a z knihy hříchů upozornil 
malé hříšníky na správné a přátelské 
chování. Některé zlobílky dokonce 

Ohlédnutí za prvním pololetím ve Škole plné barviček v Sokolovské ulici
Koncem podzimu se děti vypra-

vily do lesa a donesly zvířatům 
něco dobrého na zub. Při té pří-
ležitosti zamkly les „kouzelnými“ 
klíči, které si samy vyrobily.

Předvánoční čas je jeden z nej-
hezčích a my všichni si ho užívá-
me. Školou voní perníčky, které 
děti vykrajují, pečou a zdobí, 
připravujeme vánoční slavnosti, 
přání a dárky pro rodiče, zdo-
bíme třídy a chodby, tvoříme 
v Atelieru z keramické hlíny, 
často i s rodiči.

 A potom se školou začnou pro-
hánět čerti, andělé a Mikuláš. Ti 
velcí přicházejí každoročně v rám-
ci úzké spolupráce z 31. ZŠ, těch 
malých jsou ten den plné třídy naší 
barevné mateřské školy. Těšíme se 
na dárky od Mikuláše i na dárky 
pod vánočními stromky. K Váno-
cům patřily také návštěvy dětí vá-
nočně naladěného a vyzdobeného 
centra našeho města.

Také v letošním roce naši školu 
navštívili v tomto předvánočním 
čase zástupci ÚMO Plzeň 1 s ko-
lekcemi pro naše děti.

V prosinci jsme navázali spo-
lupráci se zařízením Senior rezi-
dence Terasy.

Učitelky s dětmi našeho pěvec-
kého sborečku Sluníčka pro se-
niory připravily vánoční zpívání 
a děti společně s babičkami pak 
vytvořily moc hezké vánoční svíc-
ny. Nálada byla veselá a sváteční, 
my všichni jsme se těšili z rados-
ti babiček a začali jsme uvažovat 
o dalších a častějších návštěvách 
tohoto zařízení.

Vyvrcholením adventního ob-
dobí bylo ozvláštnění venkov-
ní terasy u jednoho z pavilonů 
pedagogickým týmem školy 
pro radost dětí a našich rodičů. 
Neobvyklými technikami oz-
dobený vánoční strom a devět 
trojrozměrných andělů dotvoři-
li tu pravou vánoční náladu… 
A potom přijelo divadlo s krás-
nou vánoční pohádkou a byly 
tu Vánoce… A po nich – nový 
rok… S přáním, aby byl šťastný, 
spokojený a zdravý…

Libuše Čiperová, 
ředitelka školy.

zvážil na pekelné váze hříchů. Za já-
sotu a veselého pokřiku dětí vyzval 
na váhu hříchů i jednu paní učitelku. 
Váha se naštěstí s nikým nepřeváži-
la, tak jsme se všichni přesvědčili, 
že jsme hodní a sem tam naše zlobe-
níčko i peklo promine. Děti „vzácné 
návštěvě“ přednesly naučené básnič-
ky a zatancovaly „Čertí taneček“, 
který v předvánočním čase nadšeně 
a se zájmem nacvičily. Za to je Mi-
kuláš odměnil sladkostmi a malými 
dárečky. Po nadílce, během volné 
zábavy, si děti mohly koně pohla-
dit a nakrmit pamlsky, které s rodiči 

ráno donesly. Koníci si pochutná-
vali na jablkách, mrkvích a tvrdém 
pečivu. Celý program podtrhovala 
scénická hudba z pohádky S čerty 
nejsou žerty. Dopoledne nám všem 
díky zábavnému programu a uvol-
něné atmosféře uběhlo velice rychle 
a jen s přemlouváním jsme se museli 
vrátit do svých školek na oběd. Děti 
byly nadšené a ještě dlouho vyprá-
věly o krásném, zábavném a pohád-
kovém dopoledni.

Mgr. Lenka Balážová,
učitelka 46. mateřské školy Plzeň,

pracoviště Lidická 3
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S příchodem nového kalendářního 
roku je zvykem hodnotit uplynulé 
období a dávat si předsevzetí do roku 
nového. Školní rok 2016/2017 už je ale 
v plném proudu, spoustu práce máme 
za sebou a před sebou další úkoly a cíle 
– tak, aby byl naplněn název vzdělá-
vacího programu Škola pro 21. století.

Škola má v letošním roce 830 žáků. 
V září jsme s radostí přivítali čtyři tří-
dy prvňáčků, z nichž jsou dnes spoko-
jení malí školáci, kteří už píší, počítají 
a jsou schopni si přečíst první krátkou 
pohádku. Naší trvalou snahou je nejen 
žáky co nejvíce naučit, ale i zajistit, 
aby byli ve škole spokojení, cítili 
se zde dobře a bezpečně, aby klima 
třídních kolektivů i celé školy bylo 
vstřícné a přátelské. Součástí peda-
gogického sboru je od letošního roku 
též školní speciální pedagog a školní 
sociální pedagog, kteří spolupracují 
s výchovným poradcem a školním me-
todikem prevence. Do školy pravidel-
ně dochází též psycholog a speciální 
pedagog z Pedagogicko-psychologic-
ké poradny Plzeň–město.

Základem školní práce je vždy 
vzdělání a výchova. Moderní meto-
dy výuky ve třídách jsou doplňová-
ny v každém ročníku nejrůznějšími 
programy a doprovodnými projekty. 
Mladší žáci se pravidelně účastní kul-
turně hudebních akcí v divadle Alfa, 
vzdělávacích pořadů v L-klubu na 
Lochotíně, v Techmánii, Depu, Domu 
digitálních dovedností, v Radovánku. 
V rámci čtenářské gramotnosti na-
vštěvují městskou knihovnu a užívají 
čtenářských dílen během vyučování. 
V loňském roce si třeťáčci vyzkouše-
li s paní učitelkou také nocování ve 
škole v rámci projektu „Noc nejen 
s knihou“. Projektové vyučování při-
spívá i k výuce finanční gramotnosti, 
děti zaujme a je praktickým přínosem 
pro jejich budoucí finanční rozhled. 
Besedy s policií, se záchranáři a ná-
vštěva hasičského sboru přímo v jejich 
základně jsou pak základem primární 
prevence, která je součástí výuky po 
celou dobu školní docházky. V jarním 
období vyjíždějí učitelé prvního stup-
ně se svou třídou do škol v přírodě, 
kde si děti užívají tematicky zaměře-
ných programů, v šestých třídách je 
v září zahájena docházka do adaptač-
ních kurzů pro žákovské kolektivy, de-
váté třídy pak každoročně odjíždějí na 
týdenní ekologický kurz do Krkonoš.

Za velmi důležité považujeme na-
učit žáky chránit přírodu a chovat se 
ekologicky. Recyklohraní je název 
školního recyklačního programu, při 
němž získávají žáci zkušenosti v ob-
lasti třídění a recyklace odpadů, vědí, 
kam odevzdat použité baterie, mají 
možnost ve škole uložit do kontejneru 
drobná elektrozařízení. Další důleži-
tou činností je sběr papíru a hliníku 
z obalů potravin. Letos se podařilo 
nasbírat 540 kg hliníku, díky tomu 
se naše škola stala kmotrem dalšího 
zvířete v zoo kosmana bělovousého. 
Dlouhodobě přispíváme především na 
chov vlka hřivnatého, letos částkou 
přesahující 27 000 Kč.

Žáci ve vyšších ročnících se zúčast-
ňují tematických exkurzí, které doplňují 
teoretickou výuku. „Výchova kulturou 
a uměním“ je pracovní název, kterým 
jsme nazvali návštěvy kulturních akcí, 
výstav, divadelních a filmových před-
stavení. Účastníme se jich se zájemci 
i mimo výuku, ve večerních hodinách. 
Využili jsme pro naše žáky též nabídku 
studentského předplatného v Divadle 
J. K. Tyla v Plzni. Pro 8. a 9. třídy má 
velký význam Projekt Technik, který 
probíhá již třetím rokem. Cílem je při-
blížit chlapcům a zejména dívkám tech-
nické obory a pomoci jim ke správné 
volbě budoucího povolání, tj. zvolení 
perspektivního studijního oboru, jehož 
absolventi najdou v budoucnu uplatně-
ní na trhu práce. Již od 7. ročníku orga-
nizujeme pro žáky exkurze a návštěvy 
vybraných středních škol v Plzeňském 
kraji, kde se děti seznamují s nabíze-
nými studijními obory, se základy pro-
gramování, zúčastňují se ukázkových 
dnů a workshopů; mají tak možnost 
vyzkoušet si mnohé pracovní aktivi-
ty související s budoucím studiem. 
Přijímáme též pozvání nejrůznějších 
firem v regionu, aby vedle teoretické 
přípravy děti poznaly i pracovní pro-
středí a běžné pracovní pozice. Tvůrci 
projektu myslí i na vyžití starších dětí 
během prázdnin, prázdninové aktivity 
(Letní škola projektu Technik) pomá-
hají zajišťovat plzeňské průmyslové 
školy a některé katedry ZČU.

Škola již od svého vzniku pod-
poruje sportovní aktivity, v každém 
ročníku je jedna třída se sportovním 
zaměřením. Už pro nejmenší děti má 
škola připravenou celou škálu aktiv-
ního vyžití. Fungují tu již dlouhá léta 
sportovní oddíly juda, házené, atle-

tiky, sportovní gymnastiky, působí 
zde gymnastická skupina Flik – Flak 
Plzeň. Se svými svěřenci obsazují 
první příčky v soutěžích – dokonce 
i na republikové úrovni. V rámci vý-
uky tělesné výchovy projdou žáci také 
bruslařským výcvikem a zájemci též 
lyžařským kurzem. Nezapomínáme 
ani na moderní výuku matematiky, 
jazyků a počítačovou gramotnost. 
Žáci se zúčastňují řady soutěží, letos 
nám udělal radost žák 5. ročníku, který 
obsadil první místo v krajském kole 
Logické olympiády.

Spousta pedagogů se věnuje dě-
tem i v odpoledních hodinách. Žáci 
mají možnost navštěvovat zájmové 
kroužky. Náplní jsou sportovní, es-
teticko-výchovné a zábavné aktivity, 
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na školní rok 2017/2018 

 

do prvního ročníku základních škol v Plzni se koná 
na 

v sobotu 1. 4. 2017 od 8 do 12 hodin 
a v pondělí  10. 4. 2017 od 14 do 16 hod. 

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku. 
Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou 

rodný list dítěte a občanský průkaz. 
 

Letos opět registrace internetem – sledujte webové stránky školy! 
 

K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 
2016/2017  povolen odklad školní docházky. 

Mgr. Václav Fišer 
ředitel školy 

31. ZŠ – „Škola pro 21. století“

Na 17. ZŠ v Plzni, Malická 1 
dokázaly děti, že jim není lho-
stejný osud jiných dětí. Poté, co 
v září a následně v listopadu le-
tošního školního roku zjistily, že 
spolužačky Zuzka a Lucka váž-
ně onemocněly, začaly jednat. 

Děti pomáhají
Na schůzce dětského parlamentu 
navrhly uskutečnit v lednu 2017 
dobročinnou sbírku, do které se 
zapojila nejen většina žáků a je-
jich zákonných zástupců, ale i pe-
dagogických a ostatních pracov-
níků školy. Výsledek byl ohro-

mující. Vybralo se 26 600,- Kč. 
S penězi pomohli i členové 
Plzeňské komendy Vojenské-
ho a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského.

Teď už zbývá jen domluvit da-
tum předání zákonným zástupcům 

děvčat. Všichni pevně věří, že jim 
finanční dárek alespoň trochu 
usnadní jejich nelehkou životní 
situaci. Držíme palce.

Mgr. Marcela Malafová,
Mgr. Zuzana Krocová

ale i konverzace v cizích jazycích. 
Probíhají též semináře z českého ja-
zyka a matematiky, kde jsou uchazeči 
o studium na střední škole připravová-
ni k úspěšnému zvládnutí jednotných 
přijímacích zkoušek a přijetí na zvo-
lenou střední školu.

Již tradičně se poslední den škol-
ního roku loučíme s našimi žáky ve 
sportovní hale 31. ZŠ, tam, kde jsme 
je před lety přivítali. Zde probíhá slav-
nostní předání vysvědčení a drobné-
ho upomínkového předmětu. Akce 
je zakončena společným rautem pro 
absolventy a učitele. Po devíti letech 
společné a soustavné práce se nebojí-
me své žáky pustit do světa.

Mgr. Jitka Šteflová,
Mgr. Šárka Pečenková



Selský dvůr U Matoušů v Plz-
ni – Bolevci bude v sobotu 
18. února 2017 hostit tradiční 
vepřové hody. Program pro ve-
řejnost se bude konat od 10 do 
17 hodin. „K zimě patří pravá 

Vepřové hody nabídnou zabijačkové speciality
zabijačka a vepřové hody na 
Bolevecké návsi jsou jednou 
z nejoblíbenějších akcí v našem 
obvodě. Lidé si mohou pochut-
nat na domácích zabijačkových 
specialitách, zahřeje je svařák či 

medovina a jako zákusek urči-
tě ocení křehký štrůdl,“ zve na 
akci starosta Městského obvodu 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 
Oblíbenou součástí akcí v sel-
ském dvoře jsou vyjížďky na ko-

ních. Akci se stejnou nabídkou 
přibližuje i následující pozvánka 
– Vepřové hody v sobotu 11. 3. 
na Košutce, na hřišti vedle mini-
golfu v Rabštejnské ulici.

(red)


