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Den Bolevce přinese zábavu i vzpomínky na
tragický výbuch boleveckého muničního skladu
Symbolické propojení s minulostí přinese letošní ročník akce
Den Bolevce. Uskuteční se na
Bolevecké návsi v Plzni v sobotu
27. května 2017 od 10 do 21 hodin. Kromě zábavného programu
pro celou rodinu budou součástí
akce také vzpomínky na tragickou
událost z 25. května roku 1917.
Tehdy v Bolevci vybuchla největší
muniční továrna v rakousko-uherské monarchii, o život přišly dvě
stovky lidí, mezi nimi velká část
žen a dětí, budovy továrny byly
totálně zničeny. Městský obvod
Plzeň 1, který je pořadatelem Dne
Bolevce, vydává při příležitosti
100. výročí tragédie vzpomínkovou knihu obsahující zejména historické fotografie. Knihu získají
návštěvníci akce zdarma.
Pokračování na str. 6

Dopravní stavby na území MO Plzeň 1
pokračují i v roce 2017
Velké stavby, které ovlivňují
dopravu na území městského obvodu Plzeň 1, pokračují i v roce
2017. Jedná se o opravu Studentské ulice a o úpravy spojené s rekonstruovanou tramvajovou tratí v Gerské ulici. Nově se však
k těmto projektům přidají i dvě
další stavby zasahující do dopravy, a sice oprava mostu Generála
Pattona a výstavba 3. jízdního
pruhu na Karlovarské ulici.
Oprava Studentské ulice pokračuje na protilehlé straně komunikace v úseku Plaská – Gerská a doprava se přesunula na již zrekonstruovanou část komunikace. Znamená
to, že se v místě jezdí a bude jezdit

až do konce července pouze jednou
polovinou komunikace a v rámci
dopravních omezení je také uzavřen vjezd do Kaznějovské ulice
a další vjezd pod obchodním centrem EDEKA. Celá akce by měla
být dokončena do 30. 9. 2017. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky a oprava za
téměř 30 milionů korun bez DPH
zahrnuje výměnu konstrukčních
vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, výměnu
obrub, úpravu zastávkových zálivů,
přilehlých zelených pásů a chodníků. Také rekonstrukce komunikací
a chodníků v Gerské ulici finišuje
do svého závěru.

V současné době se na obou
stranách komunikace buduje nový
chodník a cyklostezka a zároveň
se připravují parkovací zálivy
u vozovky. Bude dokončeno místo pro přecházení, které nahradí
zrušený podchod pro chodce u zastávky „Plzeňka“. Také křižovatka Gerská – Kralovická – Gerská
se upravuje za částečných uzavírek, kdy je umožněn jednosměrný
vjezd do sídliště. Stavba bude dokončena do 31. 5. 2017 a investorem akce za 65 milionů korun bez
DPH je statutární město Plzeň.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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Zprávy z obvodu

Další stavební akce MO Plzeň 1 v roce 2017
Zastupitelé MO Plzeň 1 na svém
únorovém zasedání schválili zařazení další akce do seznamu stavebních
investičních akcí pro rok 2017, a to
„Parkovací stání Manětínská 10–12“.
Stavba řeší vybudování parkovacích míst před objekty Manětínská
10 a 12, kdy stávající podélná stání
budou nahrazena 17 kolmými parkovacími místy, která budou provedena
z betonové zámkové dlažby. V souvislosti s výstavbou dojde též k úpra-

vám stávajících míst pro přecházení
a zároveň k posunutí chodníku blíže
k objektům Manětínská 10 a 12. Nový
chodník s živičným povrchem bude
mít pohodlnou šířku 2,25 metru. Příjezdová komunikace touto stavební
úpravou získá dostatečný prostor
pro obousměrný provoz. Součástí
stavby bude i provedení hydroizolace kolektoru v rámci vymezeného
prostoru stavby.

Dne 8. března 2017 byly zahájeny
práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu
Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny
v centru Plzně a převádí silnici I/20
a tramvajovou trať přes řeku Mži. Výstavba se uskuteční ve dvou základních
etapách, v každé bude opravena jedna
nosná konstrukce. Ukončení 1. fáze je
plánováno do 11. prosince 2017, celý
most má být kompletně opraven do
června 2019. Náklady na stavbu jdou
ze státního rozpočtu a představují řádově 138 milionů korun (bez DPH).
Zajišťuje je Ředitelství silnic a dálnic
České republiky ve spolupráci se statu-

tárním městem Plzeň. První dopravní
omezení v souvislosti s rekonstrukcí
začnou 10. dubna.
V letošním roce budou provedeny stavební práce pouze na mostu ve směru
z centra na Karlovy Vary, v roce 2018 je
v plánu oprava ve směru do centra, v roce
2019 pak dokončovací práce. Provoz na
mostu bude po celou dobu rekonstrukce
zachován ve dvou, byť zúžených jízdních
pruzích pro každý směr. Tramvajový provoz bude v některých etapách výstavby
veden po jedné koleji obousměrně.
Při rekonstrukci bude upraveno
šířkové uspořádání na mostu ve směru z Lochotína tak, aby umožňovalo

Andrea Šlechtová, odbor investiční

Rekonstrukce mostu Generála Pattona pokračuje
vedení silničního provozu ve směru
do centra ve třech jízdních pruzích.
Součástí oprav bude i vybudování
přeložek inženýrských sítí, nového
veřejného osvětlení, trakčního vedení,
nových chodníků a cyklostezky.
Zahajovací práce spočívají v přípravě
výhybek pro tramvajovou trať, přípravě
změn v signálních plánech přilehlé křižovatky a podobně. Tyto práce neomezí
veřejný provoz na mostě ani v jeho okolí. V noci z 9. na 10. dubna proběhne

osazení výhybek, které umožní provozování jednokolejné tramvajové trati. Bude
osazeno provizorní dopravní značení na
mostu ve směru na Lochotín. Začnou
zde práce na demontáži tramvajové trati,
budování provizorní vozovky a přeložkách inženýrských sítí. Při rekonstrukci mostu se počítá i s krátkodobým
omezením provozu v ulicích Tyršova
a Lochotínská, a to zejména z důvodu
bezpečnosti při provádění demolice původních říms mostu.
(red)

Skalní masiv u Košuteckého jezírka
Správa veřejného statku města
Plzně si nechává zpracovat projekt
na svedení vody z Karlovarské ulice
mimo skalní masiv a na stabilizaci
skalního masivu. Průzkum skalního
masivu proběhl již v loňském roce po

sesunutí části tohoto masivu. Do doby
realizace projektu bude pod skálou vymezen prostor dřevěnými zábranami
a bude zde umístěna informační tabule
o zákazu vstupu do tohoto prostoru.
(red)

Tirá: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002, e-mail: plzenskajednicka@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.eu. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1.
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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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dny se prodlužují a venkovní
teploty stoupají,
jaro se ujímá své
vlády. Letošní
po mnoha letech
„poctivá“ zima
nám dopřála dostatek času na odpočinek, a tak jistě ani vy neodoláte
a ve volných chvílích ve slunečných
dnech vyrážíte na procházky a výlety
do okolí. K návštěvě lákají probouzející se kvítka v parcích, zákoutí s dětskými prolézačkami, stezky v okolí
Boleveckých rybníků, malebné uličky Roudné. Mnohá z těchto míst jsou
však „hojně osídlena“ těmi, kteří si
zde neužívají jarní přírody, ale po-

žívají alkoholické nápoje. Nadmíra
alkoholu jim dodává kuráž, nestydí
se proto obtěžovat kolemjdoucí, pokřikovat na ně, znečišťovat lavičky,
odhazovat prázdné lahve, nedopalky
cigaret a další odpadky na chodníky
a trávníky. Řada obcí, i v Plzeňském
kraji, řeší tento rozšířený problém vydáním vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vyjmenovaných veřejných prostranstvích
nebo jejich částech. Typicky se jedná
o prostory, které obyvatelé využívají
k odpočinku a pasivní či aktivní rekreaci. Požívat alkohol je v mnohých
obcích zakázáno také v okolí zastávek
veřejné dopravy, v okolí škol, zdravotnických zařízení, samozřejmě na
všech dětských hřištích a pískovištích.

Na posledním zasedání Zastupitelstva
města Plzně v březnu tohoto roku jsem
se obrátila na primátora města s otázkou, zda i Plzeň uvažuje o takovém
předpisu. Věřím, že vyhlášku, kterou
má dle jeho slov pan primátor zpracovanou a nyní probíhají upřesnění
spíše technického rázu, co nejdříve
Rada města Plzně projedná a uvede
v platnost.
V minulém úvodníku jsem slíbila, že vám v novém roce představím další zajímavý projekt. Dlouhé
podzimní a zimní dny jsme věnovali
přípravě a v pátek 31. března jsme
„vypustili do světa“ Klub Jednička.
V letošním, pilotním roce fungování
Klubu spouštíme sekci, jež poskytne výhody rodičům, kteří se starají

o děti mladší 15 let. Věřím, že vás
vedle možnosti získat zajímavé bonusy u partnerů Klubu osloví i možnost
získat za určitých podmínek příspěvek
ve výši 300 Kč na pobyt vašeho dítěte v příměstském táboře. Kompletní
informace, včetně seznamu partnerů
Klubu, najdete na webu MO Plzeň 1,
www.umo1.plzen.eu v sekci Život
v obvodu.
Dovolte mi v závěru poděkovat
všem, kteří se do projektu Klub
Jednička jako partneři zapojili,
a pomohli nám tak tento zajímavý
a v Plzni ojedinělý počin rozjet.
Milí sousedé, užijte si veselé a barevné Velikonoce!
Ivana Mádlová, 1. místostarostka
MO Plzeň 1, Hnutí ANO 2011

Chronický problém s parkováním a dlouhodobě odstavená vozidla
Vážení obyvatelé našeho
obvodu,
dovolte mi,
abych vás jako
předseda Komise bezpečnosti a veřejného
pořádku Rady
Městského obvodu Plzeň 1 informoval o akci „Likvidace vozidel
zdarma“, která úzce souvisí s prací
naší komise a stále není v povědomí
široké veřejnosti. Bezplatná likvidace je reakcí na množící se podněty
od obyvatel našeho obvodu ohled-

ně dlouhodobě odstavených vozidel,
která blokují parkovací stání.
Vzhledem k výše uvedenému
proto na našem obvodě probíhá
již od dubna roku 2015 prostřednictvím Úřadu městského obvodu
Plzeň 1 možnost likvidace autovraků zdarma. Za období 2015–2016
bylo k ekologické likvidaci předáno celkem 31 vozidel. Díky tomu
se rozhodl Úřad městského obvodu
Plzeň 1 pokračovat v této akci i v letošním roce. Pokud tedy máte staré
auto určené k likvidaci, neváhejte se
obrátit na Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1, který vám

zadarmo zajistí odvoz a likvidaci vašeho nepojízdného vozidla.
Je třeba splnit pár níže uvedených
podmínek:
1. Vozidlo určené k likvidaci se
musí nacházet na území našeho obvodu, přičemž majitel likvidovaného
vozidla zde nemusí být hlášen k trvalému pobytu,
2. majitel likvidovaného vozidla zapsaný v technickém průkazu se dostaví v úřední den na oddělení dopravy,
3. na oddělení dopravy předloží
velký technický průkaz vozidla, které je určeno k likvidaci,
4. vyplní žádost o likvidaci.

Vozidlo určené k likvidaci odveze firma vybraná k likvidaci vozidel
a předá majiteli registrační značky
vozidla a rovněž předá i protokol
o ekologické likvidaci.
Máte-li nějaký podnět týkající se
dlouhodobě odstavených vozidel ve
vašem okolí, tak se neváhejte obrátit na Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1, který se
ve spolupráci s Komisí bezpečnosti
a veřejného pořádku bude snažit zajistit jeho likvidaci.
S pozdravem a přáním hezkých dnů
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma,
radní MO Plzeň 1

Na co se z pohledu zeleně můžeme těšit...
Vážení spoluobčané městského obvodu Plzeň 1, z pověření
funkce předsedy
Komise životního prostředí
bych vás touto
formou chtěl informovato aktualitách z této komise.
Žijeme na druhém nejlidnatějším
městském obvodě města Plzně. Co se
urbanistiky týče, tak většinu obvodu
tvoří panelové domy, které ne vždy
působí půvabně. O to více bychom
se měli snažit zvelebovat prostře-

dí a přírodu kolem nás, tak aby to
kompenzovalo tyto betonové kolosy
z 80. let. To se z mého pohledu daří
čím dál tím více.
Chtěl bych připomenout dokončení Lochotínského parku vedle zoologické zahrady, který se opravdu
povedl. Na tento projekt naváže ještě
větší pokračování v podobě výstavby jihovýchodní a jižní části tohoto
parku, včetně okolí „Kilometrovky“
a Lochotínského pavilonu.
Dále se v oblasti Vinic připravuje realizace parku Vinice jih, který
se bude nacházet v okolí ulice Nad
Zoo. Mělo by jít především o vý-

sadbu zeleně a rozšíření mobiliáře.
V přípravě je i etapa výsadby stromů a keřů v parku u Košuteckého
jezírka. Tam bude i nutnost zpracování návrhu na stabilizaci skalní
stěny a odvodnění části Karlovarské
ulice, kde se v poslední době vyskytly problémy s erozí.
A v neposlední řadě bych chtěl
zmínit plánovanou výstavbu parků na
Košutce. Jistě jste zaznamenali aktivity ohledně parku Krašovská ve vnitrobloku Krašovská, Toužimská, Žlutická. Poslední aktuality jsou takové,
že byl vybrán finální architektonický
návrh a zahájena příprava nezbytných

projektových prací. Další projekt, který se i ve spolupráci s vámi občany
chystá, je rozšíření parku Zemník. A to
především v prostorách bývalé BMX
tratě. V těchto prostorách by měly
vzniknout odpočinkové zóny, včetně
veřejného ohniště pro letní opékání
buřtů a dále prostorů pro „pejskaře“.
Věřím, že se dočkáme co nejdříve
realizace všech uvedených projektů
a všechny tyto nově vybudované zeleně nám zpříjemní život na našem
obvodě.

červen jsou pro děti připraveny
dvě akce nazvané Z pohádky do
pohádky aneb Karneval se strašidly, které se budou konat na Vinicích a v parku U Bazénu. Tam se
letos opět uskuteční vyhledávané
promenádní koncerty, kde zahrají
orchestry Tremolo, Foligno, Oty
Hellera a žáků ZUŠ Sokolovská.

Prázdniny na obvodě nám tradičně zpestří zábavná akce Město her
aneb Prázdniny na Boleváku, která
se uskuteční 22. července. Věřím,
že si najdete čas a některou z akcí,
o kterých budeme postupně informovat na webu obvodu, navštívíte.
Těším se na Vás. S úctou,

Jan Štěpán,
zastupitel za Hnutí ANO a předseda
Komise životního prostředí

Těším se na setkání s Vámi
Vážení spoluobčané, obyvatelé prvního plzeňského obvodu,
rád
bych
Vám popřál
hezké a klidné jaro a při té
příležitosti Vás pozval na někte-

ré nové i tradiční akce, které pro
Vás Úřad městského obvodu Plzeň 1 připravuje. Již poněkolikáté
se spolu můžeme potkat na Pouti
u Andělíčka na Košuteckém jezírku 28. dubna, nebo nově na akci
Den Bolevce, která se uskuteční
u příležitosti 100. výročí výbuchu
muničního skladu 27. května. Na

Libor Kojzar, zastupitel
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Regenerace sídliště Lochotín
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením
MO Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Lochotín. Účelem
projektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství
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
9.
nedostatek možností dostupného kulturního vyžití
10. málo míst v mateřských školách
11. nutnost dojíždění do základní školy

1
1
1
1

2
2
2
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
1.
2.
3.
4.
5.

dlouho bydlíte na tomto sídlišti?
do 5 let
6 – 10 let
11 – 15 let
16 – 20 let
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.
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Na území obvodu jsou nové odpadkové koše
Na území statutárního města
Plzně probíhá od března 2017
postupná obnova odpadkových
košů. Aktuálně došlo k výměně
košů v městském obvodu Plzeň 1,
nových košů se dočkala celá oblast Vinic a část území Lochotín.
Obnova má za cíl jednak nahradit poškozené a nevyhovující odpadkové koše za nové, ale zároveň
postupně sjednotit typy používaných nádob na celém území města.
Nově budou proto osazovány pouze dva druhy odpadkových košů
s logem společnosti Čistá Plzeň,

s.r.o., která zajišťuje jejich obsluhu, a sice betonový (určený především do historické a urbanisticky
významné zástavby) a plastový.
Plastové koše budou připevněny
na zabetonované tyčky nebo bude
využit stávající mobiliář města, jako
jsou např. pouliční lampy, zábradlí
apod. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebude docházet
k převracení košů, zároveň jsou
konstruovány tak, aby nedocházelo k rozfoukání vhozeného odpadu,
neboť oba typy disponují zmenšenými či jinak zabezpečenými vhozy,

které však bez problémů umožní
občanům odložit drobný odpad.
Při obnově bude kladen důraz
na zachování aktuálního počtu
košů v daném území, v některých
případech bude docházet k navyšování (nová výstavba, nedostatečná kapacita v lokalitě, apod.).
V další etapě dojde k výměně odpadkových košů na území městského
obvodu Plzeň 2-Slovany, v centrální
části statutárního města Plzně a postupně ve všech městských obvodech.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Blokové čištění komunikací
Z důvodu zkvalitnění podmínek
životního prostředí připravuje Městský obvod Plzeň 1 další blokové čištění komunikací. Práce budou prováděny v dubnu a květnu na Košutce
v ulicích Gerská 10–28 (parkoviště),
Kralovická 1–9 (parkovací stání),
Kralovická 27–33 (parkovací stání),
Kralovická 41–49 (parkovací stání),
Kralovická 65–77 (parkovací stání),
Kralovická 51–63 (parkovací stání),
Rabštejnská 34–53 (parkovací stání), Žlutická 66 (parkoviště), Žlutická 43 (parkovací stání), Žlutická 33
v Plzni (parkoviště), Kralovická, p.č.
1609/56 k.ú. Bolevec (parkoviště),
Žlutická, p.č. 1609/133 k.ú. Bole-

vec (parkoviště), Žlutická 9a–11
(parkovací stání), Toužimská 1–23
(parkovací stání), Rabštejnská 15–25
(parkoviště), Rabštejnská 12 (parkoviště), Manětínská 43–65 (parkovací stání), Manětínská 41(parkovací stání) a Manětínská 27–35
(parkovací stání).
Blokové čištění bude opět prováděno za pomoci vyblokování
parkovacích míst v daném úseku, kdy se jedná o dočasný zákaz stání a zastavení na kolmých
a podélných stáních kolem vozovek i na samostatných parkovištích. Zákazové značky budou
rozmístěny vždy 7 dnů předem.

Aby samotný úklid nadměrně
neomezoval parkování a řidiči si
mohli přeparkovat v docházkové
vzdálenosti, bude blokové čištění prováděno v úsecích o délce
cca 300 metrů. V případě, že na
vyblokovaných úsecích zůstanou
zaparkovaná vozidla, která budou
bránit v provedení úklidových prací, bude nutné provést jejich odtažení, aby mohlo dojít k dosažení
požadovaného záměru, tzn.docílit
kvalitního úklidu nepořádku, který se nahromadil na parkovištích.
Z tohoto důvodu žádáme všechny
řidiče, aby respektovali přenosné
dopravní značení a umožnili tím

zdárný průběh úklidových prací
v okolí jejich bydliště. Při blokovém čištění komunikací v minulém roce se ukázalo, že pokud je
parkoviště prázdné, samotné práce
trvají velmi krátkou dobu a ihned
po ukončení úklidu je přenosné
dopravní značení odstraněno, čímž
pro řidiče omezení končí.
Aktuální informace o úsecích
a termínech blokového čištění budou zveřejněny na webových stránkách ÚMO Plzeň 1 https://umo1.
plzen.eu/.
Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Zákaz volného pobíhání psů po veřejném prostranství
Volné pobíhání psů po veřejném prostranství je stanoveno ve
vyhlášce statutárního města Plzně
č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění jejích
pozdějších změn, kde je území se

zákazem volného pobíhání psů
vymezeno v příloze této vyhlášky.
Mapa s vyznačením zákazu volného pobíhání psů je k dispozici
na http://mapy.plzen.eu.
Velkým problémem jsou neuklí-

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

SBĚROVÉ DNY ODPADU
Místo konání
Termín konání
BÍLÁ HORA
K Sokolovně
16. 5. 2017
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše)

Hodiny odbìru odpadu
13.00–18.00 hod.

Místo konání
Termín konání
Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné
13. 6. 2017
13.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN)
V těchto termínech zde můžete odkládat do přistavených nádob:
pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené léky, nádoby znečištěné
škodlivinami, objemný komunální odpad, lednice, televizory, suché
baterie, olejové filtry.
Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 377 180 911.

zené psí exkrementy a volně pobíhající psi na veřejných prostranstvích.
ÚMO Plzeň 1 se snaží již několik
let předcházet neúklid psích exkrementů tím, že nabízí bezplatně pro
majitele psů sáčky na psí exkrementy, které je možné si vyzvednout ve
vrátnici ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň. Zodpovědní občané si
sáčky pravidelně vyzvedávají a psí
exkrementy uklízejí.

Tímto žádáme majitele psů,
aby si po svých psech uklízeli
a tím udržovali pořádek a čistotu na území městského obvodu,
aby dodržovali vyhlášku statutárního města Plzně č. 19/2006
a svoje pejsky vypouštěli jen na
místech, kde není zákaz volného
pobíhání psů.

Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Strážníci kontrolovali pejskaře
Strážníci na
Lochotíně si
opět došlápli na
pejskaře. Kontrola zaměřená
na dodržování
povinností chovatelů psů proběhla za účasti místostrarostky
MO Plzeň 1 PhDr. Ivany Mádlové Ph.D., MBA.
Kontroly byly provedeny na
několika místech – Vinicích,
v Bolevci, na Košutce a zejména

v okolí centrálního parku. Strážníci se zaměřili především na to,
zda průvodci zvířat po svých čtyřnohých miláčcích uklízí výkaly,
i na další povinnosti vyplývající
pro ně z městské vyhlášky. Kontrolou prošlo 35 psů. Nejčastějším
prohřeškem bylo volné pobíhání.
Všichni ti, kteří splnili povinnosti
průvodců zvířat, obdrželi malý dárek ve formě zásobníků na sáčky
na exkrementy.
Jana Pužmanová, MP Plzeň
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Den Bolevce přinese zábavu i vzpomínky
na tragický výbuch boleveckého muničního skladu
Dokončení ze str. 1
Série výbuchů v muničce na konci
května válečného roku 1917 otřásla Plzní i širokým okolím. Dlouhou
dobu nebylo možné začít s odklízením sutin a vyprošťováním raněných či mrtvých. Vzduchem stále
létaly střepiny z vybuchující munice
a jakákoliv neopatrnost mohla lehce
způsobit další sérii explozí.
„Práce v továrně na munici tehdy znamenala příjem peněz i stravu pro řadu živitelů rodin, navíc
v bezpečnějším týlu válečné vřavy.
V muničce pracovali muži a ženy
z Plzně i okolí, o dětech nemluvě,“
přibližuje historické událostí starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav
Brabec a pokračuje zajímavými informacemi, které jsou součástí jeho
úvodníku v knize: „Den, kdy došlo
k neštěstí, byl prý téměř letně prosluněný, když první výbuch přišel
nečekaně jako úder z čistého nebe.
Vysoký temný sloup kouře bylo

možno vidět i téměř 40 kilometrů
za Plzní. Na zámku v Chyši na Karlovarsku tehdy pobýval jako vychovatel v rodině hraběte Lažanského
budoucí významný český prvorepublikový spisovatel Karel Čapek.
Mezinárodního uznání dosáhl i díky
románu Krakatit, o inženýrovi,
který vynalezl děsivou explozivní
látku. Inspirací ke knize a později i stejnojmennému filmu se stala
právě bolevecká událost.“
Vydání knihy zaměřené zejména na
historické fotografie bude jednou ze
součástí vzpomínek v rámci 100. výročí bolevecké tragédie. V areálu společnosti Škoda JS stojí pomník této
události, který bude v letošním roce
vyměněn za nový. V pátek 26. května
se také bude na boleveckém hřbitově sloužit vzpomínková mše za oběti
výbuchu muničního skladu.
Připomenutí katastrofické události a vzpomínky na ty, jež ji nepřežili, budou součástí letošního roční-

ku Dne Bolevce, kde se uskuteční
křest nové publikace. Sobota dále
nabídne hudební, divadelní, taneční
a folklorní vystoupení, soutěže, pěnovou show pro děti, kolotoč, ukázky hasičské techniky či rukodělné
stánky a vyjížďky na koních.
„Řada obyvatel našeho obvodu
přišla při tragickém výbuchu o své
příbuzné a známé, vypráví si to

Program Dne
10.00
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–16.00
16.00–17.30
18.00–21.00
21.00

z generace na generaci. Někteří
lidé zase naopak historii neznají,
je pro ně vzdálená, nebo se sem
přistěhovali odjinud. Je potřeba si
ji připomínat a vzdát čest těm, kteří
na konci května 1917 zemřeli, byli
vážně zraněni, ale také těm, kteří na
místě výbuchu následně pomáhali,“
uzavírá starosta Miroslav Brabec.
(red)

Bolevce, sobota 27. května 2017
Zahájení
Hudební vystoupení – Cimbálovka
Divadelní vystoupení – Malí piráti
Hudební vystoupení – folková skupina BOWŘE
Taneční vystoupení – základní škola Bolevec
Křest knihy
Vystoupení folklórní skupiny Mladinka
Hudební vystoupení – Švejkův oficír Šramlík
Vystoupení popově skupiny Kroky Michala Davida
Hudební vystoupení – folk a country skupina MHS
Zakončení akce

Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň,
ale také Košutku, Bolevec, Lochotín a Vinice
Od dubna do června dostanou při
přípravě jednoho z nejdůležitějších
dokumentů ve městě opět slovo
Plzeňané. Tentokrát na veřejných
projednáních tzv. návrhové části
strategického plánu, která jsou naplánována ve všech městských obvodech. Veřejné projednání v městském obvodu Plzeň 1 se uskuteční
ve čtvrtek 18. května od 16 do 19
hodin ve společenském sále na
Střední průmyslové škole doprav-

ní Plzeň (Karlovarská 99). Nový
strategický plán získal v posledních
měsících konkrétnější obrysy. Po
dokončení analýz a stanovení vize,
k níž obyvatelé Plzně v lednu přispěli více než 300 podněty, přichází
na řadu diskuze o nejdůležitějších
cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.
„Setkání s občany jsou naplánována proto, abychom získali zpětnou
vazbu nejen k životu v celé Plzni, ale

i v jednotlivých městských částech.
Vážíme si všech podnětů, které jsme
doposud obdrželi, a věříme, že touto cestou přijdou další,“ vysvětluje
Irena Vostracká, ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně.
Analytickou část dokumentu
schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo města. „Bylo definováno šest
nejdůležitějších pozitiv, na nichž je
třeba dále stavět, a osm potenciálně
problematických oblastí, s nimiž je

třeba se vypořádat,“ doplňuje Eva
Velebná Brejchová z téže organizace, která má koordinaci zpracování
strategického plánu na starosti.
Podrobnější informace včetně
kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou všichni zájemci průběžně zasílat své podněty,
najdete na www.ukr.plzen.eu.

Plzeňň vzdá
Pl
dá posedmadvacáté
d d á é hold
h ld
vojákům americké armády. Ve dnech
5. až 8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po
sametové revoluci pravdivé události
začátku května roku 1945. Osobitý
fenomén oslav osvobození zahrnuje
příležitost seznámit se s atmosférou
vojenských kempů, poznat dobovou
techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky výstroje
či výzbroje nebo zajímavé scénky
z běžného života vojáků i obyvatel.
Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky

bojů, americkými a belgickými válečnými veterány a průjezd kolony
vojenských historických vozidel
Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním
centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné
divize, v němž bude fungovat polní
kuchyně s dobovým vybavením nebo
vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech představí kemp
prezentující 2. pěší divizi americké
armády, jejíž historie sahá až do
roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také
oblíbená „Plzeň 1945“ navozující
atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního života,

hudby, rozhlasových přenosů nebo
módních trendů. Prostor v Pobřežní
ulici před Kulturním domem Peklo
navodí atmosféru současné americké
armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco
Česká armáda se bude prezentovat
dynamickými i statickými ukázkami
soudobé vojenské techniky v areálu
DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je
přichystán na náměstí Republiky
a v amfiteátru za Plazou. I letos v něm
nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military
programu bude pondělí 8. května ve
znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě

a rodinné soutěže, která navazuje na
předcházející úspěšné soutěžní klání
pro děti s názvem Z Normandie do
Plzně. Tentokrát budou malí i velcí
účastníci soutěžit společně na téma
Vojenská operace Anthropoid, jež se
odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční
v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku
G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou
Cestu svobody – Ride of Freedom
vystřídá v neděli odpoledne populární Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou.
www.slavnostisvobody.cz

Ing. Kateřina Juríková, útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Slavnosti svobody Plzeň –
osvobození americkou armádou 5.–8. května 2017

Adéla Kuželíková
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Kouzelná flétnička pro děti
Divadlo J. K. Tyla připravilo ve
spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 1 projekt Kouzelná flétnička,
jehož cílem je vychovávat hravou
a zábavnou formou mladé publikum.
Program, určený pro mateřské školy,
má formu malého předplatného a zahrnuje tři kroky. „Děti dostanou diplom
nejmladšího abonenta DJKT, chceme
tak navázat na dlouholetou tradici,
jakou abonmá v Plzni má, a oslovit
potencionální nové předplatitele,“ říká
ředitel DJKT Martin Otava, který je
duchovním otcem projektu.
Jako první navštívily historickou
budovu Velkého divadla děti z lochotínské 90. a 91. mateřské školy
v rámci první fáze s názvem „Hledá se
Papagena“. V doprovodu členů opery,
Petry Šintákové jako Paminy a Mira
Bartoše jako Papagena, si nejprve prošly celé zákulisí a nechaly se nalíčit
v maskérně. Poté se shromáždily ve
sborovém sále a naučily se rozeznávat jednotlivé operní hlasy. Odtud je
zavolala Papagena na jeviště, kde si
děti zkusily, jaké je to být hercem a za
zvuku potlesku se klanět publiku.
V druhé fázi projektu „Hrajeme si
na Kouzelnou flétnu“ přivítaly děti na
oplátku umělce ve své školce, zopakovaly si, jak se chovat v hledišti, zkusily
si vyrobit divadelní kulisy a naučily se
rozeznávat zvuky hudebních nástrojů.
Vyvrcholením celého cyklu byla návštěva představení Papageno v kouzelném
lese na Malé scéně Nového divadla.

„Pro řadu dětí se jedná o vůbec
první setkání s divadlem a o první
návštěvu opravdového představení.
Od postupného, interaktivního a důkladně rozfázovaného seznámení
s tím, co divadlo vůbec je, očekáváme
vzbuzení zájmu nejen o divadlo jako
takové, ale celkově o kulturu,“ říká
Martin Otava a dodává, že je důležité,
aby právě ten nejmenší divák získal
přesvědčení, že divadlo je přátelský
prostor plný příjemných lidí.
Pilotní projekt Divadla J. K. Tyla
realizoval šéf opery Tomáš Pilař,
který má rozsáhlé zkušenosti se zážitkovou pedagogikou, pravidelně
spolupracuje s Prázdninovou školou
Lipnice, evropskou špičkou v oblasti zážitkové pedagogiky, je autorem
několika populárně vzdělávacích programů pro děti z dětských domovů.
Spolu s členy operního souboru a za
podpory zástupců z řad dalších profesí, které zabezpečují provoz a fungování divadelního provozu, přivítal
prvních 120 dětí. Do budoucna by se
do projektu měly zapojit také další
soubory DJKT s programy zaměřenými ve svých žánrech. Do konce této
sezóny by se s divadelním prostředím
mělo seznámit téměř 500 dětí předškolního věku ze školek Městského
obvodu Plzeň 1. Po vyhodnocení by
mohl projekt pokračovat také v dalších mateřských školkách v Plzni
i Plzeňském kraji.
Mgr. Michaela Svobodová

Zlatá svatba
Členky Komise pro občanské
záležitosti paní Pavla Urbanová
a paní Markéta Kubištová dne
11. 2. 2017 zajistily společně
gratulaci k příležitosti zlaté svatby
v obřadní místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Manželé
Haasovi mají za sebou padesát
let společného života. Děkujeme
jim za krásný příklad dobrého rodinného života, za všechnu lásku
a práci, kterou věnovali celé své
rodině. Jako dárek manželé obdr-

želi dárkový koš a pamětní list.
Oslavu jejich významného dne
stvrdili polibkem a přípitkem.
Manželé svoji oslavu zakončili
svatební cestou do Mariánských
Lázní, kde si užili zaslouženého
relaxu a procedur. Tento dar dostali od své rodiny. Paní Haasové
a panu Haasovi přejeme do dalších let společného života hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a co
nejvíce radosti.
(red)

Dobří lidé mezi námi
Z celého upřímného srdce bych
ráda za sebe i ostatní obyvatelky
Penzionu pro důchodce Bolevec
pogratulovala paní Marcele Topinkové k významnému jubileu
– sedmdesátým narozeninám.
Paní Marcela je dobrým duchem našeho domu. Od jara do
podzimu dokázala svou nezištnou
prací změnit naše zanedbané atrium v nápaditě a vkusně upravenou
zahradu, která se poté, co došlo
k obnovení laviček Bytovou zónou Sylván, stala místem setkávání a relaxace většiny obyvatelek.
Současně pečuje o květinový zá-

hon u vstupu do budovy, v zimě
uklízí sníh z cest, snaží se zpříjemňovat společné prostory domu
drobnostmi a květinami. Je vždy
připravena pomoci ostatním a povzbudit je. Při vší té práci si najde čas i na koníčky, jako je jóga,
ping-pong a studium na U3V.
Milá Marcelo, děkujeme, přejeme spoustu energie, životního
optimismu a vše, co děláš, dělej
tak jako doposud – ve velkém
stylu a s noblesou.
Za obyvatelky
Penzionu pro důchodce Bolevec
Eva Pidojmová
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Protivzdušná obrana Plzně
V době druhé světové války byla Plzeň největším průmyslovým centrem
nacistického Německa na území Protektorátu Čechy a Morava. Plzeňská Škodovka produkovala tisíce vojenských
vozidel a tuny střeliva, kterými nedobrovolně zásobovala německou válečnou
mašinérii na všech frontách. Okupanti
si uvědomovali, že tento významný
průmyslový podnik se co nevidět stane
terčem spojeneckého bombardování,
a náležitě se na tento útok připravili. Celé město sevřel prstenec baterií
protileteckých děl FlaK 88 doplněný
o světlomety a sofistikovaná lokační
a naváděcí zařízení. Na území města
vznikly desítky civilních i vojenských
krytů a u Vejprnic dokonce vyrostla
dřevěná maketa Škodových závodů,
která na sebe měla nalákat spojenecké
bombardéry. Po válce byly některé objekty protiletecké obrany adaptovány
pro potřeby nového konfliktu – studené
války. Jiné pak v průběhu let podlehly
zkáze způsobené stavební činností nebo
upadly v zapomnění. Protileteckou obranu z doby druhé světové války se však
nyní snaží připomenout loni vzniklá
(a postupně doplňovaná) mapa.
Mapu připravují archeologové a historici z Asociace recentní archeologie spolu
se zájemci z řad veřejnosti v rámci projektu Protivzdušná obrana Plzně, který
byl v loňském roce podpořen grantem
v Otevřené výzvě Pěstuj prostor. Informace o objektech protiletecké obrany
čerpají hlavně od pamětníků válečných
událostí, z archivních pramenů a ze starých leteckých snímků. Vodítko k nalezení pozůstatků protivzdušné obrany mohou poskytnout i některá pomístní jména
(např. ve Lhotě najdeme ulici Ke Flakům
a u Dolní Vlkýše kótu U světlometu).
V neposlední řadě se pak se spoustou
reliktů protiletecké obrany z doby války
můžeme setkat přímo v ulicích města
nebo v krajině v jeho nejbližším okolí.
Mapu protivzdušné obrany si mohou
zájemci prohlédnout na internetu na adrese protivzdusnaobrana.plzne.cz. V mapě
lze zatím nalézt informace o hlavních cílech spojeneckého bombardování, jednotlivých bateriích protileteckých děl
a dalších vojenských objektech. V přípravě jsou nyní protiletecké kryty. Mapa
vyšla také v tištěné podobě a je zdarma

k dostání v Turistickém informačním
centru města Plzně (Náměstí Republiky 41) nebo na recepci DEPO2015
(Presslova 14).
Na území městského obvodu Plzeň 1
můžeme nalézt hned několik zajímavých
pozůstatků protiletecké obrany. Především se zde nachází rozsáhlý komplex
podzemních krytů ve svahu lochotínské
terasy, který sloužil jako hlavní velitelství plzeňské Luftwaffe. V době náletů
se sem také chodili ukrývat představitelé okupační správy a místní vojenské
špičky. Malou část toho krytu je možné
od roku 2012 navštívit v rámci expozice
„Svět v podzemí“ v areálu Zoo Plzeň.
Kromě výstavy o podzemní fauně si zde
návštěvník může prohlédnout i několik
artefaktů pamatujících neklidnou dobu
druhé světové války.
Další zajímavé kryty nalezneme v kolonii Berlín. Tento soubor šesti řad jednopatrových domů byl vystavěn během
války pro úředníky a strojní specialisty
z Německa. Při výstavbě kolonie se počítalo s nutností ochrany proti leteckému bombardování, a tak na jejím okraji
vznikly dva kryty. Z nich se do dnešních
dnů však zachoval pouze jeden, druhý
před pár lety zanikl při výstavbě nového
bytového domu. Po válce se do kolonie
Berlín nastěhovali obyvatelé z jiných
částí Plzně, kteří přišli o svůj dům během náletů nebo po válce, kdy mnoho
původních plzeňských budov muselo
ustoupit novým stavitelským projektům.
Jedním z lidí, kteří v Berlíně našli
svůj druhý domov, byl i pan Jaroslav
Kejha, který prožil své dětství a dobu
války v osadě Amerika, která později
zanikla při výstavbě fakultní nemocnice
na Lochotíně. Pan Kejha je vystudovaný
inženýr elektrotechniky, a navíc se celý
život zajímal o zbraně a vojenskou tech-

niku. Tato vášeň pana Kejhu přivedla
k tomu, že si podle svých vzpomínek
vytvořil velmi podrobnou dokumentaci
vojenských objektů, které si pamatoval
ze svého dětství stráveného v osadě
Amerika. Členy týmu z projektu Protivzdušná obrana Plzně zaujal především
jeho plánek baterie protileteckých děl,
která byla umístěna v prostoru mezi ulicí
Pod Záhorskem a hřbitovem u kostela
Všech svatých, kde se dnes nachází tzv.
Zapomenutá zahrada (také upravená díky
Otevřené výzvě Pěstuj prostor). Kromě
šesti německých děl FlaK 88 se zde nacházel také jejich zaměřovač, světlomet
a zvukový lokátor. Přestože se z této baterie do dnešních dnů zachovalo jen pár
téměř neznatelných zahloubených míst,
která sloužila jako okopy pro protiletecká děla, plánek pana Kejhy nám poskytl
natolik detailní informace, že jsme podle něj byli schopní vytvořit počítačový
3D model zaniklé baterie. Tento model
je možné spolu s rozhovorem s panem
Kejhou zhlédnout v krátkém dokumentárním filmu „Baterie protileteckých
děl FlaK 88 u osady Amerika“, který
vznikl v rámci projektu Protivzdušná
obrana Plzně. Film je spolu s dalšími
materiály umístěn na webu projektu.

V letošním roce bychom v Zapomenuté
zahradě rádi uspořádali komentovanou
prohlídku pozůstatků baterie, doplněnou
o vyprávění pamětníků.
Mapování objektů protivzdušné obrany dále pokračuje a může se do něj zapojit úplně každý. Jste nadšencem do
vojenských dějin, amatérským či profesionálním historikem, nebo dokonce
pamětníkem válečných událostí? Pak
nás prosím kontaktujte prostřednictvím
e-mailové adresy info@18-21century.
com, na telefonu 602 203 969 či prostřednictvím facebookové skupiny Protivzdušná obrana Plzně. Budeme vděční
za všechny vaše poznatky, archivní materiály, fotografie i svědecké výpovědi.
Silvie Hašlová, Pěstuj prostor

Dobová fotografie německého protileteckého děla FlaK 88 z Vejprnic. Stejná děla
se v době války nacházela i v dnešní Zapomenuté zahradě. (archiv Jana Drnka)

Výřez z mapy protivzdušné obrany Plzně. (www.protivzdusnaobrana.plzne.cz)
Letecký snímek kolonie Berlín z roku
1956. Šipky označují polohu protileteckých krytů. (www.kontaminace.cenia.cz)

Vlevo: uniforma vojáka Luftwaffe z expozice Svět v podzemí v Zoo Plzeň, která
se nachází v prostorách bývalého vojenského protileteckého krytu. (Martin Váňa)
Vpravo: 3D model baterie protileteckých děl v Zapomenuté zahradě vytvořený
podle vzpomínek pana Jaroslava Kejhy. (Martin Cikán)

Otevřená výzva Pěstuj prostor
Do Otevřené výzvy Pěstuj prostor mohou Plzeňané od roku 2012 podávat
své nápady na zajímavé projekty týkající se veřejného prostoru – ať už fyzickou úpravu zanedbaného místa, komunitní akci nebo vzdělávací projekt
(jako je např. Protivzdušná obrana Plzně, představená v tomto článku). Přidejte i vy svůj podnět prostřednictvím webového formuláře (pestujprostor.
plzne.cz) nebo poštou (Pěstuj prostor, z. s., Táborská 2190/10 326 00 Plzeň) – ty nejlepší, vybrané odbornou porotou, můžete zrealizovat s pomocí
spolku Pěstuj prostor nebo na jejich uskutečnění získat finanční podporu.
Výzva vznikla v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015, od roku 2015 je organizována spolkem Pěstuj prostor, z. s. za
podpory Ministerstva kultury, statutárního města Plzně, některých městských obvodů (vč. Městského obvodu Plzeň 1) a dalších partnerů.
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Staňte se členem Klubu Jednička, čeká na vás řada výhod

Lukrativní nabídku má pro své
obyvatele první plzeňský obvod –
mohou se stát členy nově vzniklého Klubu Jednička a čerpat výhody,
které jsou součástí tohoto členství.
Patří mezi ně slevy v některých místních obchodech, získávání informací
o společenských, kulturních či sportovních akcích v obvodu či o nabízených službách. Členství v klubu je
zdarma, zájemci se musí zaregistrovat a vyzvednout si členskou kartu.
Obyvatelé obvodu se mohou do
klubu hlásit podle sekcí, do nichž
patří. „Jako první byla 31. března
2017 založena sekce Rodiče a děti.

Sem se budou registrují fyzické osoby
s trvalým pobytem na území MO Plzeň 1, které jsou současně zákonnými
zástupci (rodič, osvojitel, opatrovník,
poručník, pěstoun) dítěte mladšího
15 let opět s trvalým pobytem na
území obvodu,“ upřesňuje podmínky
1. místostarostka MO Plzeň 1 Ivana
Mádlová, iniciátorka vzniku projektu
Klub Jednička. Členové klubu v této
sekci získají možnost slevy při nákupu zboží a služeb, nebo na vstupné na
vybrané akce. „Rodičům také můžeme přispět na příměstské tábory pro
jejich děti,“ doplňuje místostarostka.
V následujících měsících pak budou

otevřeny sekce určené pro další cílové skupiny.
Výhody Klubu Jednička získají jak
obyvatelé obvodu, tak také místní
podnikatelé. Ti se mohou stát partnerem projektu, svoji provozovnu poté
označí symbolem Klubu Jednička
a členům nabídnou určité bonusy
týkající se zboží či služeb. Za to pak
získají například možnost prezentace
na webových stránkách obvodu nebo
ve zpravodaji Plzeňská jednička.
Zájemci o členství musí vyplnit registrační formulář a doložit požadované přílohy. Konkrétní pokyny pro
doručení i další informace k projektu

jsou uvedeny přímo v registračním
formuláři, který je možné si vyzvednout ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1,
alej Svobody 60, a také na webu MO
Plzeň 1 – http://umo1.plzen.eu, Život
v obvodu – Klub Jednička. (red)

Proměna vnitrobloku Krašovská

Vernisáž výstavy architektonických návrhů a beseda s veřejností

Dne 21. února 2017 od 17 hodin
proběhla ve vestibulu 4. ZŠ Plzeň
v Kralovické ulici vernisáž výstavy
architektonických návrhů na proměnu vnitrobloku Krašovská. Vernisáž
navštívilo cca 30 zástupců veřejnosti,
dvě regionální televize a zástupci vedení města Plzně a městského obvodu Plzeň 1. Po krátkém úvodu paní
místostarostky obvodu Ivany Mádlové
shrnul předseda soutěžní poroty Michal Fišer důvody, které vedly k vý-

běru vítězného návrhu. Zároveň promluvil o tématu a zadání soutěže jako
takové a pochválil obvod, že k projektu
přistupuje pokrokově a seriózně, i když
se jedná o (byť neobvykle rozsáhlý)
vnitroblok na sídlišti. Poté se účastníci přesunuli do učebny, kde zhlédli
prezentaci vítěze soutěže – architekta
Ondřeje Ryse – o celkovém konceptu
jeho návrhu i jeho jednotlivých prvcích. Architekt zároveň představil vývoj návrhu od doby soutěže v reakci na
připomínky poroty a městského obvodu. Posléze následovala hodinu a půl
trvající diskuse o návrhu s přítomnými
účastníky, kterou moderovali facilitátoři Marek Sivák (Pěstuj prostor, z. s.)
a Petr Gibas (Akademie věd ČR).

Plzeňská senior akademie

Již na druhý ročník „ Plzeňské senior akademie“ se mohou těšit senioři
a osoby zdravotně postižené s trvalým
bydlištěm na MO Plzeň 1.
Plzeňská senior akademie
„Vaše bezpečí naše priorita“
Víte jak se ubránit? Víte jak zabezpečit svůj majetek? Víte jak poskytnout první pomoc? Víte jak nenaletět podvodníkovi… Na všechny tyto
otázky a na množství dalších otázek
Vám pomůže odpovědět „Plzeňská
senior akademie“. Tento bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na
vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP pro Vás připravila
Městská policie Plzeň ve spolupráci
s Městským obvodem Plzeň 1. Vzdělávací program je tvořen celkem deseti přednáškovými bloky (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat
ublížit, Nebezpečí prodejních akcí,
Kriminalistika v praxi, Domácí násilí,
Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání
mimořádných událostí, Bezpečně v kyberprostoru, Problematika odpadů na
území Statutárního města Plzně a Základy první pomoci). Součástí projektu

jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním
středisku HZS Pk (112), Útulku pro
zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň
Košutka. Projekt bude uskutečňován
v průběhu třech měsíců a přednáškové
bloky spolu s exkurzemi budou realizovány vždy jeden den v týdnu. Na
závěr „Plzeňské senior akademie“
obdrží každý účastník absolventský list
„Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní
tématikou. Tento projekt je pro seniory
a osoby ZTP zcela bezplatný a podílí
se na něm i BKB Plzeň, BESIP Pk,
HZS Pk, ZZS Pk, DDD Plzeň, Čistá
Plzeň a ČOI inspektorát Plzeňského
a Karlovarského kraje.
Zahájení programu pro občany
Městského obvodu Plzeň 1 se uskuteční dne 5. 9. 2017 v 13.00 hod.
v L-Klubu (Obvodní knihovna Lochotín, Studentská č. 22, Plzeň) přihlášky
jsou přijímány na Úřadu městského
obvodu Plzeň 1, Alej Svobody č. 60,
Plzeň, kancelář sociálního odboru
č. 208, tel: 378 036 087
(red)

V nejbližších měsících architekt
Ondřej Rys zpracuje architektonickou studii projektu, ve které přihlédne
k výstupům z veřejného projednání.
Studie bude veřejnosti představena
během již tradiční letní akce spojené
s projektem – Krašovské zahradní
slavnosti.
Výstava bude umístěna ve vestibulu základní školy do 13. dubna 2017,

využijte tedy této příležitosti a přijďte
se s vítězným návrhem i dalšími soutěžními projekty seznámit. Také jsou
soutěžní návrhy vystaveny přímo ve
vnitrobloku Krašovská na velkoplošných panelech. Další informace o projektu proměny vnitrobloku Krašovská
v Plzni jsou uveřejněny na www.krasovska.plzen.eu.
(red)

ZOO
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Velikonoce v plzeňské zoo startují nový programový
cyklus Kultura českého venkova
Víkendy patří kultuře, soutěžím a poznávání

V dubnu je pro návštěvníky Zoologické a botanické zahrady města Plzně připraven s výjimkou jednoho víkendu po
všechny ostatní zajímavý a bohatý doprovodný program.

Ptákem roku 2017 je datel černý

První dubnová sobota byla ve
znamení Mezinárodního dne ptactva – nejstaršího ekologického
svátku na světě. Ač jde o tradiční
akci – letos měla poněkud jinou
tvář. Prostřednictvím různých soutěží se zájemci dozvěděli o užitečných lesních ptácích, především
pak datlu černém, kterého vyhlásili ornitologové ptákem roku 2017.

Různých vědomostních i dovednostních soutěží a her bylo v celodenní nabídce ovšem mnohem
více. Zajímavé bylo nahlédnutí
do zákulisí sokolnictví a výcviku
dravců. Od 1. dubna jsou s výjimkou pondělí opět v letním amfiteátru ke zhlédnutí pravidelné
sokolnické ukázky v podání Jana
Brože.

Čtyřdenní velikonoční maratón

Tradiční Velikonoce na Lüftnerce
začnou letos již v pátek ráno a potrvají až do pozdního pondělního odpoledne. Na rozdíl od předchozích
let nebudou ty letošní jen ve znamení malování a zdobení vajec, pletení různých typů pomlázek a ukázek
košíkářského řemesla, ale na své si
určitě přijdou přátelé folklóru a velikonočních tradic. Prostřednictvím
hudby, zpěvu a scének je představí

hned v pátek v dopoledním i odpoledním programovém bloku žáci
Základní umělecké školy J. S. Bacha
v Dobřanech.
Naopak sobota a neděle budou patřit především řemeslníkům a všem,
jejichž šikovné ruce dovedou vytvořit
něco zajímavého a hezkého.
V pondělní dopoledne se na statku
rozezní velikonoční koleda a děvčata se budou muset mít na pozoru,
aby nebyla vyšupána krojovanými
chasníky.
Odpoledne vyvrcholí letošní velikonoční program na Lüftnerce vystoupením populárního ženského
pěveckého sboru Carmina z Přeštic. Že půjde skutečně o pověstnou
třešničku na dortu, potvrzuje i umělecká spolupráce žen s populárními
Rangers – Plavci.
Velikonoce odstartovaly v Zoologické a botanické zahradě města Plzně nový programový cyklus nazvaný
Kultura českého venkova. Mimo
svátků jara představí bohatství lidové kultury ještě čtyřikrát: 1. května
pod staročeskou májkou, 17. června
při vítání léta, 16. a 17. září při festi-

Hliník na počest Dne Země
V sobotu po Velikonocích bude
již 22. dubna a celý svět si tento den
připomíná Den Země. Tímto významným ekologickým svátkem bude motivován i celodenní soutěžně naučný
program v zoologické a botanické
zahradě. Navíc na počátku Kilometrovky u Kalikovského mlýna vyvrcholí další ročník sběru upotřebených
hliníkových obalů, vyhlašovaný právě
na počest Dne Země. Každý, kdo sbírá
víčka od jogurtů, nápojové plechovky
a další potravinový hliníkový obalový
materiál, může tyto ceněné druhotné

suroviny přinést ve 14 hod. právě na
počátek Kilometrovky.
Poslední dubnový den připadá letos
na neděli a tak na ni připadá i velké čarodějnické odpoledne na statku
Lüftnerka. Návštěvníci v čarodějnickém kostýmu budou mít vstup zdarma. Program slibuje zkušební lety
na koštěti, soutěž o nejstrašidelnější
masku, soutěžní procházku nejstrašidelnějšími pohádkami, ale také opékání špekáčků.
František Hykeš
fota: Miroslav Volf

valu řemesel a dovedností a naposledy
v čase adventu.
Ovšem ještě dříve než Velikonocemi začal cyklus Kultura českého
venkova 21. března pilotním večerním programem v Domě hudby.
Vystoupili v něm posluchači a vyučující ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech,
pro tuto příležitost se symbolickým
programem nazvaným Český rok
s Vozembachem. Hodinová procházka lidovými zvyky je připomněla od ledna až po Vánoce.

Co bude v květnu?

Pro ty, kteří rádi plánují několik
týdnů předem, přidáváme ještě květnový program. Zpívání pod staročeskou májkou na statku Lüftnerka jsme
již zmínili, takže zbývá upozornit
na dvoudenní Dny japonské kultury. Program se každoročně opakuje
již od roku 2005, ale současně vždy
přináší něco nového.
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OCHUTNEJ SVĚT se Zdeňkem Pohlreichem
a dalšími na BOSCH FRESH FESTIVALU,
největším českém festivalu dobrého jídla a pití!

Plzeň se spolu s dalšími městy, kterými jsou Pardubice, Liberec a České
Budějovice, stane již po sedmé hostitelem Bosch Fresh festivalu roku
2017. Jak je pro tuto událost řadu
let zvykem, půjde o příjemně strávený víkend, doslova nabitý bohatým
programem a skvělou gastronomií.
Svým podtitulem OCHUTNEJ
SVĚT! láká festival všechny Západočechy k degustaci vybraných zahraničních pokrmů a delikates.
Festival dlouhá léta působí
v řadě měst. Nejdéle, šest let, je
stabilním bodem programu právě
město Plzeň, dlouhá léta je zakotven také v Pardubicích, navštívil
Prahu a Brno. Jenom loňský
ročník festivalu přilákal bezmála
100 tisíc návštěvníků, kteří zkonzumovali celkem 300 tisíc degustačních porcí. Na každém z festivalů se pak představilo 20 top
restaurací, 11 pivovarů, které
dohromady přivezly až 50 pivních speciálů a vytočily 25 tisíc
piv, 10 vinařství, s celkem 5 tisíci
prodanými lahvemi vína, 4 pražírny kávy a 10 tisíc uvařených káv.
V rámci programu bude i le-

tos připraveno hned několik pódií, z nichž dominantní je hlavní
cooking stage s živými kulinářskými show vyhlášených kuchařských
es, jako Zdeněk Pohlreich a další.
Navazuje velmi oblíbená interaktivní workshop stage, grill stage s celodenním grilováním a workshopy
nebo pódium, které se bude věnovat
kávě – Coffee stage.
Kromě skvělé podívané ale můžou návštěvníci po celou dobu
konání festivalu degustovat menu
TOP restaurací západočeského regionu a v soutěži si zvolit tu nejlepší
z nich. O vybrané lahůdky ať už regionální nebo světové kuchyně není
v tomto regionu nouze, proto rozhodně bude z čeho vybírat. O vítězi
pak rozhodnou jak hlasy veřejnosti,
tak odborné poroty.
O netradiční pohlazení chuťových
pohárků se postará zážitková gastronomie, jako například molekulární
a extrémní catering nebo entomofágie neboli hmyz na talíři. A zajímavým bodem letošního ročníku bude
i objevování různých světových
kuchyní a specialit. „V minulých
letech jsme si všimli velkého zájmu

lidí o vše, co souvisí se zahraniční
gastronomií. Proto jsme se rozhodli
pojmout letošní ročník jako takovou
malou cestu napříč kulinářským světem. Návštěvníci tak mohou ochutnat kuchyni indickou, vietnamskou,
americkou, francouzskou, středomořskou a další,“ uvádí Petr Jirásek,
pořadatel festivalu.
Pro milovníky lahodných moků,
jako jsou víno a pivo, budou připraveny ochutnávky z české i zahraniční produkce nejlepších vinařství
a představí se známé i menší či rodinné pivovary.
Na své si přijdou prostě všichni,
od pivních nadšenců, přes milovníky světové kuchyně až po rodiny
s dětmi.
„Věříme, že sedmý ročník festivalu v Plzni přiláká opět spoustu
gurmánů, jak nových, kteří na náš
festival ještě neměli možnost zavítat, tak těch, kteří jsou jeho pravidelnými návštěvníky. Doufáme, že se
nám podaří ukázat zase něco nového
a že se festival stane inspirací pro
všechny, kteří holdují dobrému jídlu
a pití,“ dodává Petr Jirásek, pořadatel festivalu.

Pro zájemce organizátoři navíc
připravili poprvé v historii možnost
zakoupit si vstupenky v předprodeji
v síti Ticketportal nebo online na
www.freshfestival.cz/vstupenky.
Výhodná cena vstupenky 100 Kč
obsahuje jednodenní vstup na kterýkoliv den vybraného festivalu
a dárek v hodnotě 40 Kč v podobě
oroseného ležáku Pilsner Urquell,
který si můžou návštěvníci sami, za
asistence a výkladu Mastera Bartendera, načepovat do skla.

Festival se uskuteční 20. a 21. května 2017
v parku za OC Plzeň Plaza.
V sobotu bude v celém areálu probíhat program mezi
10.00–20.00 a v neděli pak
od 10.00 do 17.00 hodin.
Více info na webu www.freshfestival.cz, informace pro Bosch fresh
festival roku 2017 budou spuštěny
7. 4. 2017 po 12 hodině.
Kateřina Suchá
katka@freshfestival.cz
+420 608 645 037
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Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady Davida Růžičky
28. 4. 2017 od 16 hodin – slavnostní křest knihy u Košuteckého jezírka v Plzni
Obři, trpaslíci, vodníci a skryté
poklady – nejkrásnější pověsti,
tak se jmenuje nejnovější kniha
plzeňského autora Davida Růžičky, vydaná nakladatelstvím
Alpress. A nač se mohou čtenáři
těšit? Na hrady a zámky i skály,
rybníky či obyčejná stavení, vše,
co je po celé České republice nějak opředeno kouzelnými pověstmi

o tajemných obrech, trpaslících,
vodnících, zbloudilých duších či
strašidelných tvorech. Velký prostor je ovšem věnován i autorově
regionu: Plzeňskému kraji a západu
Čech vůbec. „Snažím se přiblížit
i méně známé příběhy, co se vyprávěly třeba v pohraničí,“ přibližuje
svůj autorský záměr David Růžička
a dodává: „Ti, kteří měli možnost

do knihy již nahlédnout, oceňují
v řadě případů i jisté dovysvětlení
souvislostí některých z příběhů;
např. každý ví, že výbuch bolevecké muničky inspiroval Karla Čapka, dlícího tou dobou coby vychovatel na zámku Chyše, k románu
Krakatit, ne každý ovšem slyšel, že
vyprávěnky služebných o zjevení
chyšské hraběnky, kdysi toužící po
dlouhověkosti, stály u zrodu Čapkovy divadelní hry Věc Makropulos. Podobných překvapení je kniha
plná. Kolik čtenářů tuší, ke které
z regionálních tvrzí se váže pověst
O princezně se zlatou hvězdou na
čele apod.?
Křest knihy se odehraje 28. dubna 2017 od 16ti hodin u sošky Jarušky (Andělíčka) na břehu Košuteckého jezírka v Plzni – Bolevci.
Kmotrem knihy se stane starosta

prvního plzeňského obvodu Miro(red)
slav Brabec.

Soutěž pro znalce: Jste patriot a znáte místo, kde žijete?
MO Plzeň 1 připravil pro své
obyvatele neobvyklou „objevovací“ soutěž. „V každém čísle
Jedničky zveřejníme dvě fotografie pořízené fotografem panem

Milanem Svobodou na území našeho obvodu. Ten, kdo pozná vyfotografovaná místa, má možnost

starosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Brabec.

vyhrát zajímavé ceny, které mu
rád osobně předám,“ upřesňuje

Soutěžit je jednoduché:
– víte, kde byly fotografie pořízeny?

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
možná unikla vaší pozornosti, vždy
pro vás budou připraveny nové ceny.
V minulém čísle jste na fotografiích Milana Svobody mohli poznat
záběry z Bolevecké návsi. Správně
odpověděli a jako první tři zaslali
mail tito tři výherci: Libuše Vorlová,
Ladislav Hlavsa a Dagmar Wendlerová.
(red)
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První letošní miminko na jedničce je Magdalénka
Prvním letošním občánkem
prvního plzeňského obvodu je
Magdalénka Košťálová, která se
narodila 1. ledna 2017 těsně před
pátou hodinou ráno. Společně
s maminkou Ninou Košťálovou
ji 21. února přijal starosta MO
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.
Maminka od něj dostala jako
poděkování a gratulaci kytičku
a celá rodina finanční příspěvek
na pořízení výbavičky pro jejich
princeznu.
Rodina Košťálových bydlí v našem obvodu již sedm let a spolu
s prvorozeným, dnes dvouletým

Davídkem často navštěvuje Bazén Lochotín. Zejména nově vybudovaný venkovní bazén přijde
k duhu malému Davídkovi, který
vodu a koupání miluje. „Věřím,
že Magdalénka bude v našem velikém obvodě spokojená a celá
rodina zde najde vždy veškeré
služby i volnočasové aktivity pro
zpříjemnění svého života,“ podotkl starosta Miroslav Brabec.
Magdalénka Košťálová se společně s rodiči zúčastní i tradičního
vítání občánků, která úřad městského obvodu pravidelně pořádá.
(red)

Zabijačky táhnou!
Letos dvakrát nabídl první plzeňský obvod svým obyvatelům
zabijačkové hody. První se konaly 18. února na statku U Matoušů
v Plzni Bolevci, druhé 11. března na hřišti v Rabštejnské ulici

v Plzni na Košutce. Obě akce
se setkaly s velkým zájmem
návštěvníků a obě si shodně pochvalovali i řezníci. Nebyla nouze o zabijačkové speciality, svařák a medovinu, na své si přišly

i děti, pro které byly nachystány
koláčky, škvarkové placky a další dobroty. „K této roční době zabijačka neodmyslitelně patří a já
si opravdu cením toho, že i na
sídlišti je o podobnou akci velký

zájem. Obě akce byly doplněny
stylovou muzikou a vyjížďkami
na koních pro děti, “ doplnil starosta Úřadu městského obvodu
Plzeň 1 Miroslav Brabec.
(red)
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Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

Storm Ballet uspěl v kvalifikaci na mistroství světa do Offenburgu
Ve dnech 3. 3.–4. 3. 2017 proběhla v německém Selbu kvalifikační soutěž na Dance World Cup
2017 v Rosenthal-Theater Selb.
Storm Ballet se rozhodl získat
nové zkušenosti na odlišné soutěži, která v České republice nemá
zatím zastoupení, a proto probíhá
pod hlavičkou německých organizátorů.
Obrovské sportovní haly jsou
nahrazeny divadelním prostředím, které dodávají soutěži patřičný profesionální lesk a noblesu.
Samotné finále Dance World Cup
2017 se letos uskuteční v Německu ve městě Offenburg v termínu 24. 6.–1. 7. 2017. Při pohledu
zpět, kdy se soutěž konala v Portugalsku, Anglii a třeba v Argentině, je pro nás Německo dostupné,

a proto se Storm Ballet zúčastnil
hned s několika choreografiemi
v sólech, duech i formacích.
Jednotlivá bodová hodnocení
porotců ukázala, že soutěžní choreografie jsou na vysoké taneční
úrovni a dosáhla vysoko nad požadovaný kvalifikační bodový limit.
V Dětské sólové kategorii jsme
měli jediného zástupce, ale nečekané zranění těsně před odjezdem
vyřadilo talentovanou Annu Palkovou z bojů o kvalifikaci, a tak
kategorie již zůstala bez naší
účasti.
Mezi nejlepšími soubory a tanečnicemi z České republiky se
Storm Ballet zařadil mezi ty nejúspěšnější:
Contemporary dance Adults:
Pray For The World – 1. místo

Contemporary dance Juveniles:
Love Spell – 2. místo
Contemporary dance MINI solo:
Magdalena Fremrová
(The Silhouette) – 2. místo
Contemporary dance Juniors:
Lost in time – 3. místo
Contemporary dance Duo Juniors
Aneta Heroutová a Valentýna Fuchsová (Flowing teras) – 4. místo

Contemporary dance Adults:
Veronika Jílková (Hurts like hell)
– 4. místo
Contemporary dance Mini Duo
Kateřina Poková a Kateřina Vyskočová (Good Prevails) – 5. místo
Contemporary dance solo Juniors
Ester Edelmannová (Expectations) – 7. místo
Ivana Jeslínková

Zvláštní vlak do Blatné Malí strážníci se nenudí
Jaro už je skoro za dveřmi
a všichni jsou natěšení na výlety.
6. května 2017 vyjíždí náš zvláštní vláček do Blatné. Ve vlakové
soupravě je mimo vagónů na kola
zařazen také bufetový vůz, kde se
mohou účastníci občerstvit.
Zúčastnit se mohou rodiny
s dětmi, mládež, dospělí, cyklisté i pěší turisté. Mimo Blatnou,
s krásným zámkem a parkem, navštívíme Lnáře, Chanovice a krajinu plnou rybníků a skalních
útvarů. Všichni dostanou trasy

doporučené organizátory nebo
si mohou vytvořit vlastní. Předprodej jízdenek je od 11. dubna
2017 ve Středisku volného času
RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23, vždy úterý, středa,
čtvrtek 15.00–19.00 hod.
Informace: Marcela Holomelová, 739 220 534, holomelova@
radovanek.cz
Neváhejte a zajistěte si místa
včas!!!
Mgr. Marcela Holomelová,
organizátorka akce

Strážníci městské policie přichystali pro své malé kolegy z kroužku
Malý strážník několik zajímavých
návštěv. Nejdříve byli malí strážníci
navštívit služebnu Územně strážní služby v Divadelní ulici. Tato
služebna je zaměřena především
na činnosti týkající se asociálních
osob a osob bez domova. Děti se tak
dozvěděly, jaká rizika s sebou nese
tato práce. Přichystána pro ně byla
ukázka spoutání a zajištění nespolupracující agresivní osoby. Mohly
si také samy vyzkoušet „dýchnout“

do kontrolního přístroje na měření
alkoholu v dechu. Na další schůzce kroužku pro ně bylo přichystáno
nové překvapení. Přímo do jejich
učebny v Ledecké ulici za nimi
přijel Inspekční strážník městské
policie pan Michal Huspek, který
je kromě jiného také odborníkem
na zbraně. Na ukázku dětem přinesl několik svých zbraní a dětem
vyprávěl o nebezpečnosti, účincích
a užití jednotlivých zbraní.
Jaroslav Frömer,
vedoucí kroužku Malý strážník

Organizace
Zprávy z obvodu
a spolky

strana
strana155

Střípky z TOTEMu
Příměstský tábor v TOTEMU
Máte-li dítka
či vnoučata,
která baví tvořit a zkoušet
zajímavé techniky, přihlaste
je k nám na týdenní kreativní
tábor. Budeme
malovat na trička, batůžky, smaltovat šperky, tvořit s razítky, hrát si

s barvami, papírem, dřevem... Tábor
proběhne v termínu 14.–18. 8. 2017
každý den 8.00 hod.–15.30 hod. (příchod od 7.30 hod. a odchod nejpozději
16.00 hod.) Pro podrobnosti se obracejte na Moniku Molcarovou, molcarova@totemplzen.cz, 728 945 393.
A pozor, horní věková hranice není
omezená. Klidně si udělejte o prázdninách volno a můžete s námi strávit
krásnou tvůrčí dovolenou.

Probouzení zahrady
Jaro je již v plném proudu a všude
kolem se probouzí jarní příroda. Ne
jinak je tomu i v TOTEMu. Před
domem nám rozkvétají narcisky
a na terase máme krásnou městskou zahradu v nádobách, o kterou
se společně starají děti ze 7. MŠ,
senioři dobrovolníci z TOTEMu
a TOTEMový tým. I díky opakované finanční podpoře Nadačního
fondu Zelený poklad a nově Nadaci
Partnerství můžeme letos vstoupit
do třetí sezóny. A v čem bude jiná
než předešlé? Čeká nás mnoho zajímavých workshopů, besed a jiných
zahradnických akcí. Začali jsme
v březnu úžasnou dílnou věnovanou
Mikrogreens a smoothie, kde jsme
od zahradnice Aleny Lehmannové
dostali recept na krásný restart organismu na jaře. A pokračovat budeme
celý rok. Z nejbližších zajímavých
akcí všechny zveme na BURZU
ZAHRADNICKÝCH ROSTLIN
– v týdnu od 15. 5. 2017 budeme
u nás v TOTEMu na recepci přijímat
jakékoli přebytečné sazenice užitkových či okrasných rostlin do truhlíků, zahrad či na balkon. A v so-

botu 27. 5. 2017 na Sousedském
jarmarku, velké akci, která bude celé
odpoledne probíhat kolem našeho
centra, rostlinky pošleme dál. Vyzvednout si je může každý, kdo jim
pak věnuje lásku a potřebnou péči.
Je milé získat tak například rostlinku
s cedulkou „Rajče od paní Jany“,
„Dýně od pana Zdeňka“.
A kdo by se chtěl do zahradničení
rovnou pustit, ale chybí mu k tomu
náležitý prostor, zkušenosti nebo
v tom nechce být sám, nabízíme akci
„ZASAĎ SI SVŮJ BRAMBOR“.
V loňské sezóně jsme slavili velký
úspěch (a to i co do velikosti úrody)
s brambory pěstovanými v pytlích.
Proto to letos chceme zopakovat
a nabízíme komukoli, i třeba rodičům s dětmi, babičce s vnoučetem,
aby si u TOTEMu osadili takový svůj
bramborový pytel. Budou-li mít cestu
kolem TOTEMu, tak si svou rostlinu
zalijí, potěší se s ní a na podzim se
pak můžou těšit na úrodu vlastních
brambor. Počet pytlů, které nabízíme,
bude omezený, proto neváhejte a již
teď si své místo rezervujte u Jany Pittnerové: pittnerova@totemplzen.cz

Jaro už je tu a s ním se přiblížilo
i mnoho akcí, které pro vás chystáme. První z nich je Rej čarodějnic. Přijďte s námi upálit Děsbuchu
Děsnou Úděsnou XIII. Před tím
ale budete muset se svými dětmi
v rámci soutěžních stanovišť pomoci čarodějnicím s kouzelnými
lektvary, pochytáním všech jejich
potvůrek a mnohým dalším. Nebojte, chybět nebudou ani proslulá
divadelní představení, ani opékání
buřtů na kouzelném ohni. Těšíte se?
Nezapomeňte si proto v diáři označit
pátek 28. 4. 2017 od 15 do 18 hodin. Upálení čarodějnice je poměrně
namáhavé, proto vám dáme pauzu,
a to až do neděle 18. 6. 2017, kdy
společně na Tátohrátkách oslavíme

Den otců. A protože jsou Tátohrátky těsně před letními prázdninami,
bude to akce veliká. Letošním tématem je „S tátou za mořem“, na
soutěžních stanovištích budeme
cestovat, lovit ryby, prostě vše, co
se na moři dá dělat. Po celou akci
nám bude atmosféru zpříjemňovat
rocková kapela KBAB. Nejen tátové
a děti si budou moci prohlédnout
policejní a hasičská auta i výstroj,
všichni se pokocháme vystoupeními
dětí z jednotlivých kroužků, prostě
si užijeme skvělé odpoledne. V diáři
si přelistujte na 18. 6. 2017 a čas
od 15 do 18 hodin si rezervujte pro
Tátohrátky.
Máte už plány na léto? Nezapomeňte, že můžete dětem zajistit

Jarmareční ruch počtvrté
Na poslední květnovou sobotu
27. 5. 2017 chystáme již čtvrtý ročník
sousedské slavnosti SOUSEDSKÝ
JARMARK, který je společnou akcí
několika ohnisek v Plzni v rámci
oslav Evropského dne sousedů. Připravený opět bude odpolední program plný hudby, tance, mumrajů

tržiště, her pro děti, výtvarných dílen,
možností koupit či prodat všelicos...
Program již dokončujeme, nicméně
je ještě čas připojit se, proto neváhejte a napište Veronice Máslové (maslova@totemplzen.cz), co byste do
sousedské slavnosti rádi nabídli vy.
Mgr. Petra Bláhová

Jedeme dál vítá jaro
Nálada u všech skupin seniorů, kteří se svými instruktory dvakrát týdně
absolvují vycházku s nordicwalkingovými holemi, je skvělá, fyzička je čím
dál větší. Počet zdolaných kilometrů
se zvyšuje. Rozdávají se přihlášky
na další turnus Hurááááááá JEDEME
DÁL. Počasí nám přeje, a kdyby se
zhoršilo, to nevadí. Kondiční chůze,
cvičení a protahování všechny účastníky baví a dělá radost. Na trasách je

slyšet, cítit i vidět jaro. Ptáčci zpívají,
objevují se první houby a vykukují na
nás první jarní kvítky podbělu. Tak
neváhejte a přidejte se k nám. A nebojte se, vítáme i začátečníky, na dobré
kondici budeme pracovat společně.
Pro informace se zastavte v TOTEMu,
nebo je získáte u Lucie Bolehovské:
bolehovska@totemplzen.cz.

skvělé zážitky na příměstských táborech. Vybrat si mohou z kreativního,
nebo přírodovědného. Letní příměstské tábory jsou v roce 2017 v termínech: 10.–14. 7. nebo 21.–25. 8.
– Barevný týden, 21.–25. 7. nebo
14.–18. 8. – Máme rádi zvířata.
A pozor, máme novinku. Miniškolka
pro děti od 2 let poběží i přes prázdniny, a to od 24. 7. do 11. 8. 2017.
A víte co? My nezapomínáme ani
na dospělé. Potřebujete se procvičit

a zároveň se zrelaxovat? Přijďte do
Vlnky vyzkoušet Jógu pro dospělé.
Vede ji zkušená lektorka Lucie Svobodová. Jóga probíhá každou středu
od 16.50 do 18.00.
Chcete vědět víc? Všechno o našich aktivitách najdete na webu
www.rcvlnka-plzen.cz
Těšíme se na vás!

Mgr. Petra Bláhová

Jaro, léto, podzim, zima, u nás není nikdy nuda

za tým MOTÝLa a Rodinného
centra Vlnka, z.ú. Markéta Berešová

PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA
Nadační fond Plzeň sobě ve spolupráci se Spolkem pro ochranu zvířat
Vás zvou na setkání se psím psychologem Rudolfem Desenským
a Dr. Zuzanou Rennerovou.
Akce se koná v sobotu 27. 5. od 11.00 hod. na pláži Ostende u Boleváku.
Více informací na www.plzensobe.cz

Organizace a spolky
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Slyšeli jste už o Evropském dni sousedů?
Jde o neformální oslavu sousedských vztahů a komunitních aktivit,
příležitostí prozkoumat, co všechno se
děje v nejbližším okolí vašeho domova. Od roku 2014 se koná o posledním květnovém víkendu také v Plzni.
Letos přiveze kuchařskou show, profi
fotografa nebo kapelu z Živé ulice přímo před váš dům. Pozvěte sousedy
v sobotu 27. 5. na společnou večeři
a využijte jako bonus některého vystoupení z nabídky organizátorů. Přihlásit se můžete do 15. 5. na e-mail
sousede@plzen2015.cz.
Těšit se můžete na programová
ohniska, která rozžijí v sobotu odpoledne více jak desítku míst po celé Plzni, sobotní večer bude patřit tradičně
sousedským večeřím a neděle nabídne
několik komentovaných procházek po
městských částech. Více o programu
i podmínkách přihlášení najdete na
www.evropskydensousedu.cz. (red)

Festival volného času
Třetí ročník největší přehlídky volnočasových aktivit pro děti
a mládež v Plzeňském kraji představí desítky organizací pracujících
s dětmi a mládeží ve volném čase.
Formou stánkových prezentací
jsou připraveny činnosti a ukázky
kroužků, klubů, prázdninových aktivit, příležitostných akcí a kurzů.

Účastníci mají ojedinělou možnost
na jednom místě zhlédnout anebo si
přímo vyzkoušet činnosti v různých
zájmových oblastech.
Rodiče mohou na jednom místě
porovnat kvalitu prezentovaných aktivit, které nabízí různé spolky, kluby, střediska volného času, domy dětí
a mládeže a sektor NNO. Neméně dů-

ležitá je možnost diskutovat se zástupci
organizací o vhodném výběru aktivit
pro své dítě v průběhu školního roku.
Po oba dny je připravený bohatý pódiový program. V hudebních, tanečních,
sportovních či divadelních vystoupeních se představí jednotlivci a soubory
z řad prezentujících se organizací.

Festival bude provázet festivalová
hra s názvem „Tržiště volného času“,
které se mohou zúčastnit malí, ale
i velcí návštěvníci. V každém stánku
budou mít možnost za splnění úkolu
získat festivalové peníze, které mohou
na tržišti směnit za hodnotné ceny.
Jiří Viták

Organizace a spolky
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Březen – měsíc knihy

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost
však znamená stát se hlupákem.“
Jan Amos Komenský
Už jako malé děti nás provázely
obrázkové knihy, kde jsme obdivovali obrázky zvířat a hýbající se leporela. Proto již několikátým rokem
zařazujeme do našich akcí „Měsíc
knihy“. U dětí je totiž kniha oknem
do jiného světa, světa fantazie, poznání a učení.
Měsíc knihy v sobě nese spoustu
dílčích akcí, jako např. čtení s rodiči před spaním, prohlížení obrázků

a nových knih ve třídách, návštěvu
knihovny či seznámení ostatních
s oblíbenou knihou. Děti tato akce
velice bavila, jelikož kniha je, jak
už jsem výše napsala, provázela od
raného dětství a bude je provázet
i celým životem, i když už v trochu
jiné formě než v dětství.
Chtěla bych za celou školku poděkovat všem zúčastněným rodičům, kteří nás přišli v akci podpořit
a věnovali chvíli ze svého času právě našim nejmenším posluchačům
pohádek.
Bc. Lucie Plačková, 60. MŠ

Zprávy
Školy a zškolky
obvodu
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Prevence šikany na 34. ZŠ
Ve spolupráci s organizací
Diakonie Západ proběhl v sedmých třídách program, jehož
cílem bylo naučit skupinu vidět
rozdíly mezi šikanou a škádlením. Žáci s lektorkami a třídní
učitelkou absolvovali tři dvouhodinové bloky. Prostřednictvím
zážitkových aktivit se seznámili
s pocity agresora i oběti, osvo-

jovali si způsoby, jak na šikanu
reagovat a bránit se jí, jak je
důležité umět se zastat druhých
a nebýt lhostejný.
Celý projekt mohl proběhnout
díky finančním prostředkům
z grantového programu Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Plzně.
Lenka Paurová, 34. ZŠ

Plzeň má první bezbariérové gymnázium

Dokončení projektu zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň

Od poloviny února 2017 mohou
studenti s handicapem v Plzni využívat nový bezbariérový areál ve
školní bodově Sokolovská 54. V budově sídlí základní škola, gymnázium i základní umělecká škola. Žák

s tělesným postižením tak může
absolvovat studium od základní
školy po maturitu v jedné budově.
Gymnázium Františka Křižíka,
které v budově sídlí, je tak prvním
bezbariérovým gymnáziem v Plzni.

Plán zřízení bezbariérové budovy se zrodil na Gymnáziu Františka
Křižíka. Projekt zahrnuje bezbariérovou rampu při vstupu do budovy,
výtah obsluhující všechna 4 podlaží
a úpravu WC na bezbariérová. Projektovou dokumentaci finalizovala
společnost Gryfplan.
Gymnázium se integraci studentů
s handicapem věnuje dlouhodobě,
jako jediná škola v regionu se hlásí
k projektu Ligy lidských práv Férová škola. Školu již absolvovali studenti s poruchami sluchu, studenti
se zbytky zraku či s tělesným postižením menšího rozsahu.
Gymnázium Františka Křižíka
připravilo projektovou dokumentaci
a zorganizovalo celý projekt: polovinu finančních prostředků financovalo Ministerstvo školství z Programu mobility Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany, druhou

polovinu vlastník budovy – statutární město Plzeň. Celkové náklady
činily cca 2,4 milionu korun.
Projekt vznikal v součinnosti
a s velkou podporou Krajské rady
Plzeňského kraje, Národní rady
zdravotně postižených, společností
NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s.
a zejména ve spolupráci se statutárním městem Plzeň.
Pozitivní je, že bezbariérové
úpravy se začnou využívat okamžitě: v primě Gymnázia Františka Křižíka je student na vozíku. On
i jeho rodiče už netrpělivě očekávali
zprovoznění výtahu.
Slavnostní otevření je plánováno
na červen letošního roku: proběhne
současně se zahájením fotografické
výstavy v atriu školy s názvem „Život bez bariér“, na kterou je pozvána řada zajímavých hostů.
Jan Hosnedl, zástupce ředitelky

Němčinář roku – 8. na světě
V dopoledních hodinách dne
10. 2. 2017 se na Masarykově
gymnáziu v Plzni konalo okresní
kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Velkým úspěchem
bylo 1. místo Evy Fastové ze sexty
v nejstarší kategorii III.A, kde je
úroveň vždy nejvyšší. Já mám ale
stejnou radost ze 4. místa Anny
Duchkové z kvarty A v kategorii
II.B, která byla schopna konkurovat po roce a půl výuky němčiny

u nás ostatním soutěžícím z gymnázií a jazykové školy, kteří se učí
němčinu většinou o 2 roky déle.
Pořadí je vždy z 8–9 soutěžících.
Ode mě velká pochvala oběma
studentkám za vzornou přípravu
a reprezentaci naší školy.
Do krajského kola postupuje Eva
Fastová, doprovodí ji v kategorii
II.C Max. Mašek a v kategorii III.B
Kristýna Kulhánková.

Opravdu máme ve škole jazykovou hvězdičku

Dne 7. 2. 2017 se v aule školy
uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěže Best in Deutsch, tzv.
Němčináře roku 2016. Soutěž probíhala v 7 zemích v listopadu 2016 za
účasti 2 943 soutěžících z 209 škol.
Ocenění za 7. místo v ČR a 8. ve
světě získala Eva Fastová, studentka sexty, a naše gymnázium obsadilo 3. místo v Plzeňském kraji.

Vyhodnocení bylo doprovázeno
skvěle připraveným pořadem pana
Lukáše Kerharta o studiu na VŠ
v zahraničí.
Studentům oktávy, septimy i sexty byly poskytnuty praktické rady,
znalosti a kontakty pro studium
v zahraničí. Akce byla zakončena
besedou.
Helena Steiningerová

Po loňském 2. místě v konverzační
soutěži NJ v nejstarší kategorii mezi
středoškoláky se Evě Fastové, studentce sexty, podařilo v letošním
roce zvítězit v krajském kole této
soutěže. Blahopřeji a jsem ráda, že
nás i Plzeňský kraj bude 19. 4. 2017
reprezentovat v celostátním kole této
soutěže v Goethově institutu v Praze.
Protože jsem mohla být i letos
mezi porotci v kategorii II B (nižší gymnázium), mohu potvrdit, že

úroveň je vysoká a v této kategorii
do 15 let se všichni účastníci již učí
nejméně 3,5 roku NJ, naši stejně
staří studenti 1,5 roku.
V letošním roce jsem měla ještě dvě
želízka v ohni: Kristýnu Kulhánkovou
(kvinta A) a Maxe Maška (tercie) ve
dvou kategoriích studentů z bilingvních rodin. Oba se na soutěž poctivě
připravovali, bohužel byly v letošním
roce obě kategorie zrušeny.
Helena Steiningerová

Školy
Zprávya zškolky
obvodu
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Okénko z celoškolních akcí 1. pololetí v 91. MŠ Plzeň

Školní rok 2016 / 2017 začal v naší MŠ sportem pro předškoláky, ti se 19. září zúčastnili
akce Sportujeme s Viktorkou Plzeň, která měla
za cíl identifikovat pohybový talent dítěte a ve
spolupráci s rodiči přivést dítě ke sportu – fotbalu. Sportovní činnost probíhala venku (hřiště
s umělým povrchem, travnatá plocha, tartan). Děti
hrály pohybové hry, závodily ve skoku do dálky,
v běhu a také mohly předvést trenérům pohybové
dovednosti. Z naší MŠ byl vybrán Vojtěch Nerad, který byl zařazen do tréninkového procesu
FC Viktoria Plzeň a úspěšně a s nadšením pokračuje v tréninku v areálu stadionu FC Viktoria
Plzeň pod vedením trenérů FC Viktoria Plzeň.
Další celoškolní akce byla určena též předškolákům, jednalo se o akci Pohyb 1P pod hlavičkou
Nadace sportující mládeže. Naši MŠ navštívili
11. 11. studenti ZČU Plzeň PF, kteří pro děti přichystali stanoviště, na kterých zjišťovali pohybové
schopnosti dětí. Jedná se o pohybové zjištění v pěti
položkách, z nichž jsou tři předem známé a další
dvě se losují před začátkem akce v MŠ. Nechyběly
ani desky s výsledky každého dítěte předávané hned
po skončení pohybového zjištění, ty obsahovaly:
hodnotící list – osvětový dopis pro rodiče, nabídku sportovních aktivit v nejbližším okolí, nabídku
dalších aktivit samosprávy a partnerů + přílohy,
vyhodnocení výstupů, vazba na VŠ, VOŠ (využití
studentů). Pro děti je akce motivací k pohybovým
aktivitám samostatným, ale i s rodiči či prarodiči.
26. 11. proběhlo na naší MŠ screeningové vyšetření zraku Lví očko. Kamera, která změří zrak
dětí, během vteřiny vyhodnotí, zda je zrak dítěte
v pořádku. Pokud jsou zjištěny vady, je rodičům
doporučeno navštívit očního lékaře.
Ve středu 30. 11. se na zahradě MŠ uskutečnila
tradiční akce Rozsvícení vánočního stromečku. Té
předcházelo dopolední zdobení stromečku velice
nápaditými ozdobami z ovoce, zeleniny a různých
semínek a přírodnin. Ozdobičky vyrobily děti doma
s rodiči a ve školce je s dětmi a paní učitelkami
ze své třídy zavěsily na stromeček. Odpoledne si
mohli rodiče s dětmi najít na stromečku právě tu
svou ozdobu a potěšit se pohledem na ozdobičky
kamarádů. Děkujeme rodičům za spolupráci, jejich
výtvory jsme velmi obdivovali. Rozsvícení stromečku zahájilo vystoupení našeho dětského sborečku Berušky, který si pro nás připravil několik
vánočních koled. Na závěr si mohli rodiče zazpívat
koledy s dětmi. Všichni mohli ochutnat skvělé vánoční perníčky od p. uč. Lukešové, občerstvit se
vánočním nápojem. popovídat si s přáteli a užít
si příjemné odpoledne plné adventní atmosféry.
Na pondělí 5. 12. 2016 pro nás přichystaly
děti ze 34. ZŠ mikulášskou nadílku. Naši MŠ
navštívil Mikuláš, čert a dva andělové. Povídali
si s dětmi, poslechli si od nich společné zpívání
nebo básničky a na závěr je obdarovali kalendáři
a balíčky s ovocem a sladkostmi.
Během prvního pololetí školního roku 2016/2017
proběhla v naší MŠ též spousta dopoledních i odpoledních akcí jednotlivých tříd, z nichž si můžete prohlédnout fotografie v jejich fotogaleriích
na stránkách naší MŠ: http://www.ms91plzen.cz/.
Za zmínku stojí též důležitá informace – na
základě žádosti ředitelky 91. MŠ o podporu
z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro

MŠ a ZŠ I“ byla schválena pro 91. MŠ Plzeň
finanční podpora ve výši 522 748,- Kč. Projekt
byl zahájen 1. 9. 2016 a realizace bude ukončena
31. 8. 2018. Výzva podpoří osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, podpory
společného vzdělávání. Důležitou oblastí podpory
je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí.
Těšíme se na společná setkávání a spolupráci při
naplňování tohoto projektu. Jak se nám dařilo jej
využít a co všechno nám přinesl v tomto školním
roce, o tom zase příště.

Věříme, že se dětem i rodičům v naší MŠ líbí
a budeme se i nadále snažit pomoci dětem naučit se žít mezi vrstevníky, komunikovat s nimi,
kooperovat, řešit různé situace, sdílet společně
každodenní život, rozvíjet základní pravidla chování, poznat sebe a respektovat druhého, rozvíjet
jejich předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem
a předpokladům. I nadále budeme dětem nabízet
pestré činnosti a zážitky nejen během provozní
doby MŠ, ale právě i odpoledne prostřednictvím
třídních a celoškolních odpoledních akcí.
Za 91. MŠ Plzeň uč. Renata Kočandrlová
a ředitelka MŠ Bc. Marie Hrachovcová
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Ať žije karneval!

Únor již tradičně patří karnevalům, masopustům, plesům a jiným
veselicím. Ani v naší školce tomu
nebylo jinak.
Děti tématem žily v básničkách,
písničkách i nejrůznějších kejklích.
Paní učitelky dětem prostřednictvím

her přibližovaly obnovenou tradici
masopustů z dřívějších časů. Vyráběli jsme masky, tančili jsme, hráli
hry – vše se v tomto období točilo
okolo masek a maškarního plesu.
Po překonání chřipkové epidemie
a krásných jarních prázdnin mohlo

vše vypuknout. Začala příprava na
náš velký, školkový, pohádkový
karneval.
Po dohodě s Boleveckou ZŠ jsme
si propůjčili sál, abychom se s dětmi a rodiči pohodlně vešli. Paní
učitelky vyzdobily sál girlandami,
stužkami a obrázky s motivy pohádek. Připraven byl i lahodný čaj
a osvěžující voda.
Při veselých dětských písničkách
se nám v průvodu masek představili
rytíři, princezny, piráti, čarodějky,
víly, ale i pan doktor nebo strašidlo.
I rodiče si užili. Taneček se svou
ratolestí a neupustit balonek přimáčknutý na čelech rozesmál každého. Poté maminky se zavázanýma
očima hledaly své děti. A ještě větší
legrace byla, když se role obrátily.
Na úplném konci karnevalového
reje si děti odnesly drobné dárky
a snad i hezké zážitky. Ráda bych

poděkovala rodičům za to, jaké krásné kostýmy dětem připravili.
Milena Smolová,
asistentka pedagoga, 46. MŠ Plzeň

Utopení Morany, Zmrzlice Ježiledky
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě
vezmu bič. Přesně tak volaly děti na
odplouvající Zmrzlici, když smáčela
svou sukénku v řece.
Již tradičně se sešly některé třídy
s rodiči u staročeské tradice – pálení, utápění Zimy. Myslím, a nebudu
mluvit jen za sebe, že tato zima byla
poněkud tužší, než jsme byli všichni
zvyklí. Proto jsme se těšili na první
jarní den a na to, až budeme moci
s dětmi zastrašovat naši Zmrzlici a dát
jí najevo, že tu už chceme jaro, teplo,
zelené stráně a louky, květiny…

Děti akci přímo milují. Všechno
musí jít hezky postupně – vyrobit
a nastrojit Zmrzlici, naučit se různé zastrašující písně a básně a pak
s rodiči vyrazit na smluvené místo.
Naštěstí vše klaplo a Zmrzlici se nám
podařilo zastrašit tak, že už se snad
neukáže. No, co myslíte? Povedlo
se nám to? S dětmi jsme rozhodně
spokojeni, sněženky se bělají v záhonech, narcisky vyčnívají svou žlutavou barvou v trávě a zlatý déšť jako
kdyby vítal jarní paprsky slunce…
Bc. Lucie Plačková, 60. MŠ

Těšení na karneval
I letos jsme se dlouho těšili, až opět
nastane čas karnevalu a maškarních
rejů!!! Nenechali jsme nic náhodě
a dobře jsme se začali už s předstihem
připravovat. Naučili jsme se báseň –
„Bude tady velký bál, chystá se tu karneval“. Také jsme začali trénovat píseň
„Přijel cirkus“, co kdyby… Když jsme
malovali a vystřihovali ŠÁŠU, říkali
jsme si při práci báseň O ŠAŠKOVI,
který umí rozesmívat morousy!!! To
jsme ještě netušili, jaké překvapení nás
čeká na konec týdne… Ale abychom
nepředbíhali. Bylo třeba také vyzdobit
naši školku… Každá třída zvolila jiný
postup. Naše PTÁČKOVÁ TŘÍDA
hrála všemi barvami, až oči přecházely. Šášové, fáborky, balonky, klauni,
zkrátka všechno, co patří ke správnému karnevalu. Abychom věděli přesně,
o čem je řeč, zašli jsme do knihovny
na Vinicích a paní knihovnice se nám
ochotně věnovaly, vyprávěly nám
o masopustu a karnevalech, zvycích,
které se udržovaly většinou na vesni-

cích… Zase jsme si vypůjčili knihy
a CD s písničkami, na které jsme si
krásně zatančili na našem karnevalu,
který nás čekal uprostřed týdne. Celá
naše školka se přesunula do velké tělocvičny 7. ZŠ, kterou jsme v tu chvíli
měli jen a jen pro sebe. Paní kuchařky
a všichni, kdo nás cestou do ZŠ zahlédli, nám mávali a obdivovali naše
nápadité převleky. Když jsme se po
přehlídce masek a tanečním reji vraceli
do naší třídy, dostali jsme žízeň. Čekalo
nás malé pohoštění, které nám připravily paní kuchařky i maminky. Další
den jsme si vytahovali z kouzelného
pytlíčku tvary a hádali, jaký mají povrch, tvar, barvu… To jsme ještě netušili, že to pravé kouzlení na nás teprve
čeká. A opravdu, jak již byla zmínka…
Pravý, nefalšovaný KOUZELNÍK, se
vším, co ke kouzelníkovi patří. Viděli
jsme spoustu nových kouzel, zatímco
zněla krásná hudba. Na pódiu vystupovaly některé děti i paní ředitelka a dělaly
asistenty opravdickému kouzelníkovi.

Na úplný závěr se najednou objevil
i živý králíček BLESK. I když si ho
děti mohly pohladit, vzal nožky na ramena a utíkal zpátky do domečku jako
blesk… Takže zase za rok VRAŤ SE

KRÁLÍČKU Blesku i barevný karnevale! Třída Ptáčků, Sluníček, Kaštánků
i Motýlků se na vás BUDE TĚŠIT!!!
Za 7. ZŠ a MŠ
uč. Libuška Brothánková
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Tančíme s Dorou
Začíná jaro, a tak se zapojte
s námi.
Každý čtvrtek jsme tu pro vás. Nabízíme vám pestrou nabídku činností.
DoRA Centrum ve spolupráci
s Tanečním klubem TK IMPRO
Plzeň pořádá od 14.30–16.30 hodin zábavné čtvrtky v prostorách
DoRA Centra, kdy si přijdou na své
všichni, kteří mají rádi tanec a dobrou zábavu. A kdo se bude učit rád,
jistě pak bude moci předvést na různých akcích to, co se u nás naučil.
A o kostýmy není nouze. Určitě se
vám zalíbí. Bohatou nabídku máme
v řadě country tanců, ale naučíte se
dle zájmu i to, co se vám líbí a co
vás baví. A nebude chybět ani diskotéka. Vždyť tanec je radost.

Zatím zveme školní děti od 5 let,
podívat se mohou přijít i mladší. Třeba
si i s námi zatančí a pobaví. Pro zpestření naší nabídky se můžete s námi
zúčastnit i dalších zajímavých akcí, ať
již sportovních, turistických, přírodovědných nebo kulturně poznávacích.
Někdo neví, co podniknout o víkendu? Nebojte se, s námi se nudit
nebudete. Žijeme v městě, které má
bohatou historii a mnoho kulturních
památek, krásnou Zoo a botanickou
zahradu, kam se již brzy vypravíme.
A závěr školního roku bude velkým
překvapením pro ty nejlepší tanečníky a účastníky našeho putování.
Poznáte nejen Plzeň, ale i poutavá
místa v našem kraji.
Akce mohou navštívit jak děti, tak

rodiče. Chodíme společně do divadla, což pokládám za velký přínos
pro děti i dospělé. S nadšením jsme
zhlédli balet Labutí jezero, operu pro
děti Papageno v kouzelném lese, nyní
nádherné představení Muzikantskou
pohádku. A čeká nás 10. 4. zajímavá
akce – Prohlídka zákulisí Velkého divadla DJKT v Plzni, která měla vždy
velký ohlas u všech účastníků, pro které jsem tuto akci pořádala. A v květnu
se již těšíme na Novou scénu DJKT,
která nás jistě překvapí zajímavou
technikou, vybavením a zajímavými
prostorami. Sledujte nabídky v akcích
na stránkách DoRA Centrum i vývěsních skříňkách. Uvádím jen nabídku
některých akcí a soutěží, které připravujeme pro zpestření taneční výuky.

PROGRAM NA DUBEN
Velikonoční malování a dekorace
Putování za Velikonočním zajíčkem
s poznáním lidových tradic
Velikonoční soutěž ve skládání puzzle, stolní tenis
Babičko, vyprávěj – setkání 3 generací a ukázky lidové tvořivosti
(setkání se znalci lidových krojů)

Všechny prostory v Doře byly
plně využity. Sál naplněn do posledního místa. Vkusně vyzdobený
s usměvavými klauny, girlandami
a balonky vytvářel též pěknou atmosféru. V uvítacích prostorách
byly využity i výtvarné práce dětí
a jarní květinky se na nás usmívaly
a připomínaly již nadcházející jaro.
O pestré činnosti v Doře svědčí
i nástěnky v přilehlých prostorách
a na chodbách tohoto zařízení. Je
velmi útulné. Účelné využití místností
nabízí bohatou činnost pro malé i velké. Nabízí se herna s bohatým využitím her pro předškolní věk, kam rády
zavítají maminky se svými ratolestmi,
tak učebna s různorodým vybavením
pro výtvarné využití schopností dětí.
Pro odpočinek či besedy a vyprávění
je zde příjemné posezení, kdy si při
šálku kávy či jiného občerstvení můžete užít příjemné chvíle a dozvědět se
něco nového. Můžete využít i knihovnu a děti si mohou pohrát a najít nové
kamarády. Na své si přijde každý, kdo
chce něco pěkného pro druhé udělat.

Nikdy se mi nechce tady odtud
odcházet. Nápadů pro činnost je zde
opravdu mnoho. Bohatou nabídku
možností, jak využít volný čas, máte
přímo před očima. Tak proč ji nevyužít? Chce jen to zkusit. Jen sledovat
aktuální nabídky Tanečního klubu
TK IMPRO Plzeň a DoRA Centra na
stránkách www.doraplzen.cz či facebook.com/doraplzen.cz nebo přímo
v Doře.
Být dobrovolníkem je hezká věc,
ale také něco obnáší. Spoustu času,
nápadů a trpělivosti. A tady se vše
potvrdilo. Radost měli všichni. Těšíme se na všechny, kteří se k nám
připojí a našich akcí se zúčastní.
Bylo moc pěkné, když nejeden
z rodičů odpověděl na moji otázku:
„A přijdete mezi nás zase?“ – „Určitě, budeme se těšit“ Tak řada nejen
maminek, ale i tatínků potvrdila svoji účast s dětmi na další akci.

Tak neváhejte a přijďte to zkusit.
Každý si snad vybere. Od čtvrtka,
30. 3. 2017 jsme tu pro vás. S sebou
přezůvky a dobrou náladu.
Těší se na vás!
Dora Centrum – www.doraplzen.cz
a Věra Řežábová
vedoucí TK IMPRO Plzeň

V DOŘE je nám dobře

Taneční klub TK IMPRO ožívá
a navazuje na svoji dlouholetou tradici a úspěchy na 7. ZŠ a MŠ pod
vedením Věry Řežábové.
„Cirkus jede“ – byl název Maškarního bálu, který se konal 25. února
letošního roku v prostorách DoRA
Centra, Brněnská 14, Plzeň.
Přišli malí, velcí, každý, kdo se
chtěl bavit. Je pravdou, že tak hojnou účast nikdo nečekal. Bylo to
velmi potěšující, neboť tato akce
byla jednou z prvních, které chceme
v DoRA Centru pořádat. Příprava
akce potvrdila své. Bavili se všichni diváci již od těch nejmenších až
po své rodiče i prarodiče. Promyslit
takovou akci se vyplatilo.
Programem provázel Principál
se svými pomocníky. Na scéně nechyběl ani kouzelník a akrobatka
s pěknými výkony.
V úvodu se představil s předtančením „Pohádkový Country bál“
Taneční klub TK IMPRO, který
měl na akci svoji premiéru. V novém
složení tanečníků ukázal, že tančit
je pěkná věc a zvláště, když práce
má svůj ohlas. S dojetím sledovali rodiče své děti, které se na své
první vystoupení pilně připravovaly,
a bylo proč. Uvěřily své vedoucí, že
nácvik a prima soustředění, které se
konalo v únoru v Doře, stálo za to.
A tady jste se mohl každý přesvěd-

čit. Taneční ukázky prolínaly soutěže
a zapojilo se co největší množství dětí.
Nikdo se nestyděl, hudba doprovázela
jak taneční, tak pohádkové hry a soutěže. A mezitím se hodnotily i masky.
Přišli motýlci, berušky, piráti, šaškové, skřítci, kočičky, pejskové. Ale i ježibaby, bílé paní, vodníci a princezny.
Bylo těžké vybírat, kdo by měl vyhrát.
Vždyť rodičům to dalo mnoho práce,
aby takovou masku zhotovili. Soutěžící i ty nejlepší masky si odnášeli
odměny za svoji snahu, píli a výkony.
S radostí a zaujetím usedli kolem mne
i ti nejmenší a poslouchali s napětím
úryvky z pohádek, hudební hádanky,
bytosti i zvířátka, aby uhodli správné
odpovědi. Mnozí z nich navštěvují náš
kroužek ve středu Cvičení a hrátky
s dětmi pro 1–3 leté, pro které jsem
připravila cvičební hodinu „Broučci
mají bál“. Jsou to malí broučci, kteří
si také zasloužili (jako ti soutěžící)
malou odměnu i za to, jak se snaží
zapojovat do našeho cvičení i tanečků
s pestrým využitím pomůcek, které
zde máme k dispozici. Jsem velmi
ráda, když přichází mezi nás i noví
zájemci z jiných částí Plzně a zapojí
se mezi nás.
Také Pamětní list na tento bál, který mnozí obdrželi, si jistě každý doma
vystaví a bude se těšit, až další obdrží na příští akci, kterou bude Taneční
klub či DoRA Centrum pořádat. Příjemné bylo sledovat, s jakým zaujetím
se snažili všichni plnit úkoly, natož
napodobit tance, které jim členové
TK IMPRO předvedli a snažili se je
naučit. Sami členové TK IMPRO si
dokázali, že svědomitost při nácvicích
měla svůj význam, a tak i nadále se
připravují na další vystoupení. Pochvala patří nejen přípravě pohádkových kostýmů, ale provedení tanců.

Věra Řežábová
– dobrovolník DoRA Centra,
vedoucí Tanečního klubu TK IMPRO,
kontakt: 603 232 053
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Sportovci Plzně v kategoriích žactva a dorostu jsou

Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal

Plzeň zná nejlepší sportovce roku
2016 v kategoriích žactva a dorostu.
V obřadní síni plzeňské radnice se jimi
stali Eliška Pechmannová (sportovní
aerobik) a Filip Nepejchal (sportovní
střelba). Jubilejní 20. ročník prestižní ankety připravila Nadace sportující
mládeže pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého. Mezi nejlepšími nechyběli ani zástupci z prvního plzeňského obvodu, kterým přišel osobně
JEDNOTLIVCI
Daniel Bouřil, mladší žactvo, 1. LK
Plzeň; trenér: Jan Šípek; lukostřelba
halová lukostřelba:
5. m. MČR jednotlivci
5. m. Pohár ČLS
terčová lukostřelba:
3. m. MČR jednotlivci
vicemistr ČR družstva
vicemistr ČR mix-team
4. m. Pohár ČLS
zlepšení klubového rekordu
o 19 bodů na 631
terénní lukostřelba:
5. m. jednotlivci
vicemistr ČR družstva
4. m. Pohár ČLS
V budoucnu by rád startoval na mistrovství světa. Vedle lukostřelby jej
baví také fotbal, tenis nebo jízda na
kole a koloběžce. Věnuje se skautingu
a rád si zahraje počítačové hry.
Marie Horáčková, dorost, Lukostřelecký klub ARCUS Plzeň; trenér: Zdeněk Horáček; lukostřelba
4. m. ME juniorů, 9. místo mix tým
junioři
5. m. MS v terénní lukostřelbě juniorky reflexní luk
1. m. MČR v halové lukostřelbě juniorů
2. m. MČR družstva v halové lukostřelbě dospělých – smíšené družstvo
2. m. MČR v terčové lukostřelbě juniorů, 2. místo mix tým, 3. m. družstvo
1. m. MČR v terčové lukostřelbě dospělých
1. místo MČR v terénní lukostřelbě
juniorů
9. místo Evropský pohár juniorů,
9. m. mix tým junioři
1. m. Pohár Českého lukostřeleckého
svazu, terčová lukostřelba, 70 m juniorky reflexní luk
1. m. Pohár Českého lukostřelecké-

pogratulovat starosta Miroslav Brabec.
Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, stejně jako v předcházejícím roce ovládli chlapci. Mezi nejlepší
se dostal lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip Karlíček a dvojice plavců
Tomáš Chocholatý a Matěj Sladký.
Titulem Sportovec Plzně 2016 v kategorii staršího žactva se může pyšnit Eliška
Pechmannová z Aerobik klubu LADY
Plzeň. Ta v loňském roce získala bronzovou medaili na MS ve Vídni a také na
mistrovství Evropy v Karlových Varech.
Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byli Filip Jireš (zápas), Matěj Marek (triatlon), Barbara Píchalová
(atletika), Denisa Řáhová (rychlostní
kanoistika) a obhájkyně loňského vítězství plavkyně Tereza Polcarová.
Kategorii dorostu kraluje sportovní
střelec Filip Nepejchal ze Sportovně
střeleckého klubu policie Rapid Plzeň. Sedmnáctiletý střelec v loňském

roce prožil snovou sezonu. Stal se
juniorským mistrem Evropy, zvítězil
v závodu Světového poháru a vše vyšperkoval účastí na OH v Riu.
O tom, že byl rok 2016 pro plzeňské
sportovní naděje úspěšný, svědčí výsledky dalších oceněných. Mezi nimi nechybí
medaile z MS, ME i dalších významných
soutěží. Kromě Filipa Nepejchala byli v
kategorii dorostu oceněni také Eliška
Fajfrlíková (sportovní aerobik), Jan Hašek (MTBO, LOB, běžecké lyžování),
Marie Horáčková (lukostřelba), Tereza
Jonášová (atletika), David Kvasnička
(lední hokej), Jan Louda (badminton)
a Kateřina Skypalová (atletika).
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byla již počtvrté
udělena Cena rektora Západočeské
univerzity v Plzni. Z rukou Miroslava Holečka ji převzal jachtař Jakub
Dobrý, student Gymnázia Plzeň na
Mikulášském náměstí.

Poděkování za práci s mládeží se
dostalo trenérům Karlu Trachtovi (lední hokej) a Janu Stronerovi (jezdecký
sport), kteří v letošním roce slaví sedmdesátiny. Další oceněnou trenérkou
je Jaroslava Šmrhová (házená).
Nejlepší akcí z programu TOP Junior
Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny
špičkové mezinárodní soutěže pro mládež, byl premiérově vyhlášen 5. ročník
Nejlepší akcí z programu TOP Junior
Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny
špičkové mezinárodní soutěže pro mládež, byl premiérově vyhlášen 5. ročník
Mezinárodního vánočního basketbalového turnaje v Plzni, jehož pořadatelem
je BK Lokomotiva Plzeň.
Prostřednictvím internetových
stránek www.sportovecplzne.cz, na
kterých se představují profily všech
nominovaných jednotlivců i družstev,
je možné sportovcům zasílat přání,
vzkazy nebo gratulace.

ho svazu, halová lukostřelba, sestava
18m, juniorky reflexní luk
2. m. Pohár Českého lukostřeleckého
svazu, terénní lukostřelba, juniorky
reflexní luk
Český rekord s hodnotou 640 bodů na
70 m, juniorky reflexní luk
Český rekord s hodnotou 660 bodů
v sestavě na 50 + 30 m, juniorky reflexní luk
Vzorem jsou pro ni rodiče, inspirují ji
ale příběhy všech úspěšných sportovců.
Ráda si vyrazí popovídat s přáteli do kavárny nebo na výšlap do přírody. Nezříká
se ani plavání, jízdy na kole nebo „gaučingu“. Cíl letošní sezony směřuje do Argentiny, kde se bude konat MS dorostu
a následně MS dospělých v Mexiku.

mistři ČR v halové lukostřelbě (zlepšení klubového rekordu)
mistři ČR v terčové lukostřelbě (zlepšení klubového rekordu)
mistři ČR v terénní lukostřelbě
stříbro Liga dorostu v halové lukostřelbě
stříbro Liga dorostu v terčové lukostřelbě

zavodní atmosféru a sbírat zkušenosti
k dalšímu jezdeckému růstu. V roce
2017 pan Jan Stroner oslavil 70. narozeniny.
Jaroslava Šmrhová (házená)
Jaroslava Šmrhová je šéftrenérkou
Regionálního házenkářského centra
v klubu DHC Plzeň. Od svých 15 let
se věnuje trénování nejmenších házenkářek. Spolupodílela se na výchově
řady reprezentantek i hráček hrajících
soutěže v zahraničí.
Má velkou zásluhu na tom, že se
mladší žákyně DHC Plzeň probojovaly v posledních šesti letech vždy na
MČR, a po každé se vrátily s medailí!
V sezoně 2014/15 dovedla starší žačky k bronzu, mladší žačky k 1. místu
z MČR. Vedla také stříbrné družstvo
Plzeňského kraje na Hrách letní olympiády dětí a mládeže.
V sezóně 2015/16 získala mistrovský
titul s mladšími žákyněmi DHC Plzeň.
S družstvem starších žaček dosáhla
v konkurenci 70 družstev z celého světa
na stříbrnou medaili na mezinárodním
turnaji Prague Handball Cup.
Na jaře 2016 získala v anketě
Českého olympijského výboru titul
Trenérka – cvičitelka roku. Ve stejné
době ji její svěřenkyně přihlásily do
ankety Díky, trenére. Zde v konkurenci 1800 trenérů z celé republiky
a z různých sportů postoupila až do
nejužšího finále a celkově obsadila
druhou příčku.
V současnosti připravuje družstvo
starších žaček a je trenérkou Olympijského výběru Plzeňského kraje.
Asistuje na reprezentačních srazech
nejmladších reprezentantek. Aktivně
připravuje minikempy a turnaje v rámci Regionálního centra a je hlavní organizátorkou Memoriálu Karla Šulce.
Vlastimil Libeš

DRUŽSTVA
mladší žákyně DHC Plzeň; trenér:
Věra Jordanovová; házená
mistryně ČR 2015/16
4. místo Prague Handball Cup
(54 týmů z celého světa)
1. místo Jugendturnier
starší žáci SSK TALENT-90 při
Bolevecké ZŠ Plzeň; trenér: František
Egermaier, házená
2. místo v Žákovské lize = 2. místo
MČR
mladší dorostenky DHC Plzeň;
trenér: Tomáš Jiskra; házená
mistryně ČR 2015/16
3. místo Börde Cup
1. místo Mrož Cup
1. místo turnaj ve Velké n. Veličkou
3. místo Prague Handball Cup
(62 týmů z celého světa)
1. místo Nickelhütte Turnier Aue
družstvo kadetů 1. LK Plzeň 1935;
trenér: Jan Šípek; lukostřelba
družstvo ve složení: Matěj Jech, Dominik Kalvas, Patrik Dimov, Adam
Bárta, Petr Holický

TRENÉŘI
Jan Stroner (jezdecký sport)
S koňmi se „potkal“ ve 13 letech
v dnes již zaniklém Jezdeckém klubu
Slavoj Masný průmysl Plzeň, kde jeho
sportovní kariéru formovala řada vynikajících trenérů. Po vojně si udělal
cvičitelský kurz, po jehož absolvování
začala jeho cvičitelská kariéra. V důsledku změn ve vedení klubu spojených s nastupující normalizací po roce
1968 přestoupil do Jezdeckého klubu
Slavia VŠ Plzeň.
Jan Stroner, dříve jezdec, dnes působí jako trenér a organizátor jezdeckých závodů. Věnuje se především
tréninku dětí a mládeže, kterým kromě svých trenérských aktivit umožňuje i trénink s renomovanými jezdci,
s nimiž spolupracuje. Stál u počátku
sportovní kariéry řady jezdců, kteří
následně dosáhli nemalých úspěchů
včetně medailí z MČR.
I díky Janu Stronerovi byla udržena
tradice pořádání Jarní ceny Slavie VŠ
Plzeň, původně kombinované soutěže
v drezuře a parkuru, později soutěže
pro děti a juniory. V loňském roce se
uskutečnil již 47. ročník.
Velmi oblíbená je mezi jezdci také
tradiční Velká cena Plzně, v rámci které jsou zahrnuty také soutěže pro děti,
juniory a mladé jezdce. Jan Stroner se
angažuje i při pořádání tzv. „Hobby
závodů“. Ty přispívají k popularizaci
jezdeckého sportu a především začínající jezdci si na nich mohou vyzkoušet

Sport
Zprávy z obvodu
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Oddíl turistiky Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s.,
KČT, odbor Optimist Plzeň a
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou v Plzni
pořádají XI. ročník mezigeneračního turistického pochodu

OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s. a KČT, odbor Optimist Plzeň
srdečně zvou na jubilantův turistický pochod

v sobotu 15. dubna 2017

90 let Oldy Okrouhlého
Trasy: 8, 13, 20 km, mapa KČT č. 34, akce IVV
Start: Kařez, žst., 7.45– 9.30 hod., Cíl: Kařez, restaurace Sokolovna,
10.30–15.45 hod.
Startovné: 20,- Kč, 5,- Kč dítě do 15 let, zdarma členové pořádajících spolků
V cíli: – výdej ocenění (odznak, samolepka): „90 km s Oldou“
– blahopřání jubilantovi: 13.00 hod.
– harmonikář Honza: 13.30–15.30 hod.
Odměna: pamětní list, samolepka, jubilejní razítko,
pro členy OT AS překvapení
Info: Oldřich Okrouhlý, tel.: 737 002 915, F. Bílek, tel.: 606 848 074
tjrozvoj@seznam.cz, http://www.tjrozvojplzen.ic.cz
Poznámka: pro společnou fotografii prosíme členy OT AS, aby si vzali
oddílové tričko s logem. Děkujeme.

KČT, odbor Optimist Plzeň a OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s.
srdečně zvou
na VI. ročník turistického pochodu

v sobotu 29. dubna 2017

Toulání podbrdím
Trasy: 12, 23 km
Start: Rokycany, žst. 7.30–9.30 hod., Mapa KČT: č. 34 Brdy a Rokycansko
Cíl: Rokycany, restaurace U Václava, 10.30 – 16.00 hod.
Startovné: 20,- Kč, dítě do 15 let startovné neplatí
zdarma – členové pořádajících spolků
Odměna: pamětní list, razítko „90 km s Oldou“
Info: P. Šour, tel.: 774 563 039, pfjohnys@seznam.cz
http://www.tjrozvojplzen.ic.cz
Příští akce:
27. 5. Přes Šukačku a Šumavou, 10, 20, 30 km, start Brčálník, žst.,
8.45–9.15 hod., cíl Špičácké sedlo
10. 6. Karlův pochod, 10, 20, 30 km, cyklo 10–30 km, start Třemošná
žst., 6.45–10.00 hod.
24. 6. Kamenožrout, (+ –) 10, 20, 30 km, cyklo 35 km, start Nezvěstice,
restaurace U Šilhánků, 7.30–10.30 hod.

v pondělí 8. května 2017

Májový senior puchýř
a duhová cesta
Trasy: 8, 10, 15, 20 km
Čas startu: 8.00–11.00 hod., trasy 15 a 20 km pouze do 10.00 hod.
Místo startu: Ranč Šídlovák, 200 m pod konečnou tramvaje č. 4 – Košutka, lesem k Šídlovskému rybníku, Cíl: tamtéž od 11.00–15.30 hod.
Startovné: 20,- Kč, členové OT AS a Optimist zdarma
Odměna: účastnický list, samolepka pochodu
V cíli: – 11.30 hod.–15.00 hod. – posezení s občerstvením při harmonice,
– od 11.00–14.00 hod. zdarma měření krevního tlaku a srdečního tepu
– 13.00 hod. vystoupení skupiny JAMÁČEK
Informace: tel.: 774 944 370, jarvalach@seznam.cz, www.tjrozvojplzen.ic.cz
DUHOVÁ CESTA: 4 km se soutěžemi pro děti, startovné 50 Kč/dítě, start
Ranč Šídlovák, 9.00–11.00 hod., cíl jen do 13.00 hod. Cesta bude tentokrát
plná zajímavých úkolů pro malé i větší zahradníky. Srdečně zveme!

Fotbal na Košutce

Náš klub TJ Košutka Plzeň, jehož
počátky sahají do roku 1921, se může
pochlubit početnou členskou základnou, kterou tvoří celkem 13 týmů.
V současné době máme přes 300 členů, z čehož více než dvě stovky členů hrají v mládežnických kategoriích,
které se mohou pochlubit úspěchy na
celostátní úrovni. Dokazuje to například účast na loňském mezinárodním
turnaji v Dánsku, kde se náš tým U11
umístil na druhé příčce. Ale ani starší
kluci nezahálejí. V roce 2015 postoupili muži do 1.A třídy, o rok později
se dorost dostal do Krajského přeboru.
Nutno říci, že náš klub je ryze amatérský – všichni funkcionáři a trenéři
dělají svou činnost dobrovolně a zcela

zdarma. Přesto je však rozvoji klubu
a zejména pak mládeži věnována maximální péče a profesionalita. V nedávné
době byly například postaveny dětské
šatny, rekonstrukcí prošlo také tréninkové hřiště pro mládež. I nadále se však
budeme svépomocí snažit vylepšovat
zázemí a vybavení našeho klubu.
Naším hlavním sportovním cílem je
pravidelně hrát nejvyšší krajské soutěže
v mládeži i v mužích. Je pro nás zásadní neustále vylepšovat vybavení areálu
a tréninkové podmínky. Do budoucna
bychom chtěli zajistit financování klubové činnosti, rádi se také zapojíme do
konání zábavných, sportovních i kulturních akcí spojených s kopanou.
Jan Frémund

Triatlonový festival 2017
V Plzni se i tento rok chystá
triatlonový svátek, který minulé
léto rozhýbal okolí Boleveckého
rybníka. Od pátku do soboty 2. až
3. června se na pláži Ostende odehraje několik triatlonových závodů
pod taktovkou Jana Řehuly, majitele bronzové olympijské medaile
z tohoto sportu. „Celý pátek věnujeme dětem. Už v dopoledních
hodinách se utkají školy v aquatlonu, který kombinuje plavání a běh.
Odpoledne následují závody Slavata triatlon tour, kde je plavání
nahrazeno speciálním pohybovým
cvičením. Tento závod je určen
hlavně pro děti z dětských domovů,
závodit ale mohou i ostatní. Sobota
pak nabídne opět triatlon pro děti,
ale i pro dospělé, štafety a na závěr

plánujeme malou plážovou párty,“
říká Jan Řehula.
Vrcholem festivalu bude závod
v terénním triatlonu, při kterém po
plavání následuje jízda na horském
kole v terénu a závěrečný běh.
Podobný, ale mnohem náročnější závod se každoročně odehraje
jako finále sezóny na havajském
ostrově Maui a mnohdy i s četnou
účastí českých závodníků. Většina
z těchto specialistů by se měla objevit na startu také v Plzni. Závod
u Boleveckého rybníka bude lákavý
nejen pro zkušené matadory terénního triatlonu, ale i pro amatéry, kteří
by se chtěli porovnat s nejlepšími.
„Chceme připravit trať, která bude
zajímavá úplně pro všechny. Plavání
musí zvládnout každý, bude dlouhé

jen 500 metrů s krátkým výběhem
na pláž. Zábavná trať pro horská kola
má 25 km kilometrů a závěrečný
běh měří 5 kilometrů. Stejnou trať
absolvují také účastníci, štafet, kdy

na každého člena štafety čeká jedna
z disciplín,“ zve nás Jan Řehula na
svůj Triatlonový festival.
Více najdete už brzy na
www.triatlonplzen.cz
(red)

Přijďte si užít
velikonoční tradice
Selský dvůr U Matoušů na Bolevecké návsi bude opět hostit tradiční velikonoční veselici. Akci
s názvem Velikonoce na statku
tady o víkendu 8.–9. dubna 2017
pořádá Městský obvod Plzeň 1.
Program se bude konat vždy od
10 do 17 hodin a přinese spoustu
zábavy pro děti i dospělé.
„Je pro nás důležité připomínat
si významné svátky, mezi které Velikonoce patří, i se všemi
zvyky a tradicemi. Proto nebudou chybět pomlázky, malovaná
vajíčka, pečené bochánky. Děti
budou mít příležitost tvořit ve
velikonočních dílnách, nechat si
namalovat obličej nebo se svézt
na koni. Zkrátka, neseďte doma
a přijďte s námi přivítat jaro!,“ zve
všechny obyvatele prvního plzeňského obvodu starosta Mgr. Miroslav Brabec.
(red)

