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Odbor školství, mládeže a tělo-
výchovy Magistrátu města Plzně 
žádá rodiče 5letých dětí (věku 
5 let dovršily do konce srpna), kte-
ré dosud nenavštěvují mateřskou 
školu nebo v květnu tohoto roku 
nepřihlásili své 5leté dítě k povin-
nému předškolnímu vzdělávání, 
aby tak učinili, jinak se vystavují 
riziku postihu pro přestupek na 
úseku školství s pokutou až do 
výše 5000 Kč.

Změna souvisí s novelou škol-
ského zákona, která od tohoto 
školního roku zavedla povinný 
rok předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání 
se týká:
– všech dětí, které do konce srpna 

daného roku dosáhnou věku 5 let
– jsou státními občany ČR nebo 

jiného členského státu EU a po-
bývají na území ČR déle než 
90 dnů

– dále se povinnost týká i cizinců 
pobývajících v ČR trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 
90 dnů

– účastníků řízení o udělení mezi-
národní ochrany.
Nevztahuje se na děti s hlu-

bokým mentálním postižením 

a děti dlouhodobě pobývající 
v zahraničí.

Povinný předškolní rok lze plnit 
pravidelnou docházkou do mateř-
ské školy, a to souvislou 4hodino-
vou účastí. Dále je možné vzdělá-
vat dítě individuálně, přičemž jej 
může vzdělávat doma rodič nebo 
dítě může navštěvovat jiné zaří-
zení a do spádové mateřské školy 
přijde pouze na ověření úrovně 
osvojování očekávaných výstupů 
v jednotlivých oblastech podle 
„Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání.“

Dokončení  na str. 3

Informace pro rodiče předškoláků
Prázdniny skončily a hurá do školy. Všechny děti se určitě už těší na kamarády, učitele a novinky ve škole...

Začíná nový školní rok
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Vážení spoluobčané,
přináším Vám několik základ-

ních informací k volbám do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR na území České re-
publiky proběhnou v následujícím 
termínu:

v pátek 20. října 2017 
od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu 21. října 2017 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem pro tyto volby je státní 
občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Překážkami ve vý-
konu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omeze-

ní osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu

b) omezení svéprávnosti k výko-
nu volebního práva.

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Voliči, který nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán, vydá 
obecní úřad na jeho žádost volič-
ský průkaz. Volič může požádat 
o vydání voličského průkazu tě-
mito způsoby:
a) písemným podáním (podání musí 

být opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče) doručeným nej-
později 7 dnů před dnem voleb, tj. 
do 13. října 2017, na adresu Úřa-
du městského obvodu Plzeň 1, alej 
Svobody 60, 323 00 Plzeň.

b) osobně, nejpozději dva dny před 
zahájením voleb tj. do 18. října 
2017, na Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1, alej Svobody 60, 
v kanceláři č. 210 v druhém patře.

c) v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schrán-
ky úřadu nejpozději 7 dnů před 
dnem voleb, tj. do 13. října 2017 
(2dibh62).
Úřad předá voličský průkaz 

osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným 

podpisem voliče, který žádá o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou ad-
resu, a to i do zahraničí, nejdříve 
15 dnů před dnem voleb, tj. od 
5. října 2017.

Volič obdrží nejpozději 3 dny 
před dnem voleb na adresu svého 
trvalého pobytu hlasovací lístky. 
V případě, že volič hlasovací líst-
ky neobdrží nebo je ztratí, budou 
mu vydány nové přímo ve volební 
místnosti v den voleb.

Místem pro konání voleb ve vo-
lebních okrscích č. 1001 až č. 1056 
na území městského obvodu Plzeň 1 
jsou volební místnosti uvedené 
v „OZNÁMENÍ o době a místě 
konání voleb“. Toto „OZNÁME-
NÍ“ bude zveřejněno v „Plzeňské 
jedničce“, která vyjde v měsíci říjnu 
2017 před volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Informa-
ce o počtu a sídle volebních okrsků 
bude také zveřejněna na úřední des-
ce a na webových stránkách Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1.

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a v den voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, úředními obálkami a hlasova-
cími lístky.

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

Toto jsou základní informace 
k volbám do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky, 
které Vám mohu v současné době 
poskytnout.

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1

Informace o výstavbě na území MO Plzeň 1
Na území městského obvodu 

Plzeň 1 je v posledních letech 
poměrně ustálená výstavba. Tato 
výstavba se týká jak rodinných, 
tak i bytových domů a poměrně ve 
velkém rozsahu také i stavebních 
úprav rodinných a rekreačních ob-
jektů. Zmíněné úpravy spočívají 
převážně v rekonstrukcích těchto 
objektů, ale jedná se dále i o jejich 
přístavby či nástavby.

Ve velkém rozsahu jsou také re-
alizovány stavební úpravy pane-
lových domů, které tvoří velkou 
část našeho obvodu, a to pro pro-
dloužení jejich užívání a zvýšení 
kvality bydlení. U těchto objektů 
je již z velké části dokončeno za-
teplení fasád, výměna či rekon-
strukce výtahů, výměna bytových 
jader a výměna dřevěných oken 
za plastová. V současné době se 
úpravy jednotlivých bytů v pane-
lových domech týkají především 
změn v jejich dispozičním řešení.

Z důvodu vyšší poptávky po 
bytech se také v našem obvodu 
realizují developerské záměry, 

které spočívají ve výstavbě no-
vých bytových objektů v žáda-
ných lokalitách. V současné době 
probíhá výstavba pětipodlažního 
bytového domu na Roudné, v těs-
né blízkosti objektu „Sokolovny“ 
TJ Prazdroj Plzeň, dále byla za-
hájena stavba bytového domu 
o šesti nadzemních podlažích na 
křižovatce ulic Na Roudné a Li-
pová. Dalším záměrem je reali-
zace bytového domu v lokalitě 
Vinice, a to na volné ploše, kterou 
ohraničují ulice Na Chmelnicích, 
Mutěnická a Hodonínská. V sou-
časné době byla také schválena 
stavba bytového domu v ulici 
Otýlie Beníškové, která doposud 
nebyla zahájena. V blízkosti této 
stavby, v rohové proluce ulic 
Otýlie Beníškové a Malická, se 
připravuje výstavba dalšího by-
tového domu. V plzeňské části 
Roudná, v prolukách v ulici Na 
Poříčí, nyní probíhá výstavba 
třech menších bytových domů. 
V oblasti Roudné byla dále po-
volena realizace apartmánů v Ke-

řové ulici. U Boleveckého rybní-
ka, v prostoru mezi ulicí U Vel-
kého rybníka a železniční tratí, 
v současné době byla zahájena 
realizace zástavby této proluky 
čtyřmi bytovými domy. Kromě 
toho byl již zahájen stavební 
záměr výstavby bytového domu 
o 4 nadzemních podlažích v horní 
části Kotíkovské ulice. Výstavba 
bytových domů v Krašovské ulici 
nebyla doposud zahájena.

K rodinnému bydlení uvádíme, 
že v současné době také probíhá 
výstavba rodinného domu v loka-
litě Malý Bolevec, a to při ulici 
U Velkého rybníka. Dále lze vy-
zdvihnout i výstavbu 5 rodinných 
domů na Viničních terasách v blíz-
kosti zoologické zahrady.

Mimo výše uvedené výstavby 
budou v části Košutka, pod ob-
jektem Hasičského záchranného 
sboru při ulici Karlovarská, reali-
zovány hrubé terénní úpravy pro 
Obchodní centrum Plzeň.

V části Univerzitního areálu 
Lékařské fakulty v Plzni v ulici 

alej Svobody, v ploše pod fakult-
ní nemocnicí, byla odsouhlasena 
dostavba II. etapy.

Vedle autosalonu Ford Hornát byl 
dokončen bytový dům a probíhá do-
stavba druhého. Nedávno byl rov-
něž dokončen objekt pro ruční mytí 
osobních vozidel v ulici Krašovská.

V zoologické zahradě probíhá 
výstavba nových expozic a sta-
vební práce jsou také prováděny 
ve fakultní nemocnici.

V městském obvodu Plzeň 1 je 
realizována celková rekonstrukce 
rozvodů plynu, které je na základě 
příslušných předpisů nutno pře-
místit mimo prostor stávajících 
podzemních kolektorů. 

Pro informaci dále uvádíme, že 
se připravuje další výstavba byto-
vých a rodinných domů v lokali-
tách, které jsou Územním plánem 
města Plzeň vymezeny pro byd-
lení.

U všech výše uvedených staveb 
se jedná o soukromé investory.

Ing. Zdeněk Hanzelín, vedoucí 
Stavebního odboru ÚMO Plzeň 1
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Vážení spoluobčané, obyvatelé prvního plzeňského obvodu,

dovolte mi, 
abych vás v tyto 
letní dny pozdra-
vil a informoval 
vás o tom, co 
jsme pro vás 
v poslední době 
udělali. Jako člen 
sportovní komise 

jsem se zejména snažil aktivně v této 
komisi vystupovat a podílet se na její 
práci. Navštívili jsme mnoho sportov-
ních klubů na obvodě a vyslechli si, 
co provozovatele sportovišť a kluby 
trápí. Pomáháme jim hledat cestu 
k tomu, aby mohli vám a vašim dě-

tem poskytovat co nejlepší sportov-
ní zázemí a vyžití. Podařilo se nám 
aktivním přístupem navrhnout změny 
v rozdělování dotací na podporu spor-
tu, zejména s přihlédnutím k počtu 
členů. Také se výrazněji zaměřujeme 
zejména na podporu mládeže. Změni-
la se tak výrazně struktura poskytova-
ných dotací oproti letům minulým. Na 
prvním plzeňském obvodě se podařilo 
spustit projekt Klub jednička, který je 
zaměřen na podporu obyvatel, kteří 
zde trvale žijí. Velice mne těší, že 
jsem se do toho projektu mohl zapojit 
i jako partner projektu a nabídnout 
tak například poradenství v oblasti, 

ve které se profesně pohybuji. Obča-
né prvního obvodu tak mají například 
možnost nechat si poradit v oblasti 
sportovní, doplňkové výživy a péči 
o tělo. Také zdárně pokračuje projekt 
proměny vnitrobloku Krašovská. Již 
je zpracovaná architektonická studie. 
V jaké fázi se nachází a jak je řeše-
no území v této zpracované studii, se 
můžete dozvědět na akci Krašovská 
zahradní slavnost. Tato akce se bude 
pořádat v sobotu 4. listopadu v pro-
storách 4. ZŠ v Kralovické ulici. Na 
posledním jednání zastupitelstva byla 
navržena změna času zasedání na dří-
vější čas. Jelikož bychom byli rádi, 

aby se více občanů z obvodu mohlo 
zúčastnit zasedání, budou všichni za-
stupitelé za ANO trvat na stále stejném 
začátku zasedání, tedy na 17.00 hod. 
Tento čas je jistě příhodnější pro vaši 
účast. Tímto bych vás rád vyzval 
k větší účasti na zasedáních a záro-
veň vám nabídl pomoc, pokud byste 
měli jakýkoliv námět, nebo myšlenku 
na zlepšení života na našem obvodu. 

Pište na mail: pavel@ptservis.cz, 
budu se vašimi podněty v rámci mož-
ností rád zabývat.

Pavel Trampota,
zastupitel MO Plzeň 1 za hnutí

ANO a člen sportovní komise

Milí sousedé a spoluobčané z plzeňského nejlidnatějšího obvodu,

Informace pro rodiče předškoláků

V nedávné 
době došlo ke 
změnám záko-
nů, které se tý-
kají předškolní-
ho vzdělávání. 
Od září 2017 je 
nově zavedena 
povinná školní 

docházka pro předškolní rok v ma-
teřské škole. Děti tak budou muset 
povinně navštěvovat školu nikoli 9 let 
jako doposud, ale rovnou celé deseti-
letí. O smyslu této změny je možné 
úspěšně pochybovat, nicméně nemá 
zdaleka takový dopad pro mateřské 
školy zřizované městským obvodem 

Bude městský obvod připraven na změny v mateřských školách?
jako nová pravidla pro věk dětí při-
jímaných do mateřských škol. Od 
letošního roku je zde totiž povinnost 
přijmout všechny tzv. čtyřleté, od 
roku 2018 všechny tříleté a od září 
2020 dokonce dvouleté děti ze spá-
dového obvodu MŠ. Město a obvody 
tak musí vytvořit dostatečné kapacity 
a podmínky pro naplnění schválených 
zákonných podmínek.

Zatímco mezi odborníky i veřej-
ností probíhá debata, zda je vůbec 
moudré takovou povinnost stanovo-
vat a zda je to nutné již pro dvouleté 
děti, je na čase, aby vedení města 
a obvodu začalo celý problém inten-
zivně řešit. Vzhledem k tomu, že se 

v České republice začíná opět rodit 
více dětí než v letech minulých, na-
stává otázka, zda budeme mít k dis-
pozici dostatečné kapacity. Stejně 
tak bude potřeba uzpůsobit provoz 
školek potřebám dvouletých dětí. 
Současná zařízení logicky nejsou 
personálně a materiálně vybavená 
k podobným razantním změnám. Do 
aplikace konečné změny zbývají sice 
ještě tři roky, ale je třeba se poučit 
z minulosti a potřebná řešení, včetně 
financování, začít dělat co nejdříve. 
Nesmí už nastat situace, kdy např. 
došlo k prodeji budovy školky, která 
pak sloužila jako ubytovna. Obyvate-
lé Žlutické ulice by mohli vyprávět. 

Navíc město nyní pravděpodobně 
zmaří dlouholetou snahu městského 
obvodu o výstavbu mateřské školky 
v Kotíkovské ulici. Ta mohla novou 
situaci částečně řešit a zároveň dokrýt 
případné potřeby budoucí výstavby 
pod Sylvánským vrchem.

Každopádně je na současném vede-
ní města a obvodu, aby situaci zvlád-
lo, zahájilo potřebné změny a celému 
systému mateřských škol nehrozil 
případný kolaps. A rodiče z plzeňské 
jedničky, kteří mají zájem o umístění 
svých dětí do mateřských školek, tak 
pro ně našli místo. 

Mgr. Michal Vozobule, 
zastupitel MO Plzeň 1 

p r á z d n i n y 
utekly jako voda 
a nový školní 
rok už zaklepal 
na dveře, což se 
může mnohým 
dětem i jejich 
rodičům zdát 

jako nelehké období. Rádi bychom 
trochou kultury přispěli k jeho zdár-
nému překonání.

Věřím, že kdo měl v průběhu 
prázdnin čas a navštívil některou 
z akcí na obvodu, že si ji užil stej-

ně tak jako my, organizátoři. Za 
všechny bych rád připomenul např. 
Noc s operou se scénickou show 
Carmina Burana, Město her aneb 
Prázdniny na Boleváku, Sportmanii 
či Šídlovák Oupn Ér. 

Na nadcházející dny jsme pro děti 
i rodiče připravili další kulturní a spo-
lečenské akce, jejichž cílem je zpří-
jemnit a obohatit život na „jedničce“. 

Začátek školy je důležitý zejmé-
na pro školáky a studenty – a pro 
ty menší si připravili své vystoupení 
Andílci, dětský pěvecký sbor, který 

se představí 7. září od 17 hod. v par-
ku U Bazénu, a doprovodí je soutěže 
o zajímavé ceny. Týden na to, tedy ve 
čtvrtek 14. září od 17 hod., se na stej-
ném místě bude konat jeden z řady 
tradičních promenádních koncertů – 
tentokrát zahraje kapela pětatřicátého 
plzeňského pěšího pluku Foligno.

Věřím, že zejména dospělé obyva-
tele obvodu potěší Bolevecké vino-
braní na statku U Matoušů, které se 
bude konat v sobotu 23. září a kde 
se kromě ochutnávek vín předsta-
ví i cimbálová muzika a somelier. 

Na poslední zářijový víkend bych 
všechny rád pozval na festival Plzeň-
ské bigbíty do Saloonu na Roudné. 

Jsem rád, že se nám daří potkávat 
se na obvodu i jinak než v kance-
lářích při vyřizování nezbytných 
záležitostí, že si nacházíme čas 
pro setkávání s přáteli, kamarády 
a rodinami na akcích, které nemá-
me daleko od svých domovů. Přeji 
Vám radostný a klidný vstup do 
nového školního roku a těším se 
na setkání s Vámi. 

Váš starosta, Miroslav Brabec

Dokončení ze str. 1
Povinnost lze splnit i vzděláváním 

v přípravné třídě základní školy a ve 
třídě přípravného stupně základní 
školy speciální nebo v zahraniční 
škole na území České republiky.

Povinný předškolní rok je bez-
platný a je plněn v mateřských 
školách zapsaných ve školském 
rejstříku. Zákonní zástupci dětí 
jsou povinni přihlásit dítě k po-
vinnému předškolnímu vzdělávání 
ve spádové mateřské škole. Měs-
to řeší spádové mateřské školy 

obecně závaznou vyhláškou tak, 
že školské obvody mateřských 
škol jsou shodné s územím čtyř 
velkých městských obvodů. Území 
Křimic, Radčic a Malesic je dal-
ším školským obvodem a následu-
je společný obvod Litic a Lhoty. 
Černice jsou součástí školského 
obvodu Plzeň 2.

Pro zápis do mateřské školy je 
v souladu s novelou školského 
zákona rozhodující trvalý pobyt 
dítěte. Bydliště dítěte se již nepo-
suzuje.                              (red)
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Od roku 2017 převzala agendu 
vraků do své kompetence Sprá-
va veřejného statku města Plzně, 
Klatovská 10–12, Plzeň. V přípa-
dě, že pracovníci ÚMO Plzeň 1, 
na základě kontrolní činnosti nebo 
podnětu od občanů zjistí na území 
MO Plzeň 1 dlouhodobě odstavené 

Dlouhodobě odstavená vozidla a autovraky na území MO Plzeň 1
vozidlo, nebo vozidlo, které by dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, v platném zně-
ní, mohlo splňovat znaky vraku, 
předají tento poznatek na příslušné 
oddělení Správy veřejného statku 
města Plzně k vyřízení.

Pokud Správa veřejného statku 

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

SBĚROVÉ DNY ODPADU

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

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 377 180 911.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  7. 11. 2017 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN)

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA
K Sokolovně 10. 10. 2017 14.00–18.00 hod.
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše) 

Sekání veřejných travnatých 
ploch na území MO Plzeň 1, 
které jsou v kompetenci našeho 
městského obvodu, zajišťují na 
základě výběrového řízení firmy 
Eliod servis s.r.o. a firma Daniel 
Dvořák. V letošním roce proběhla 
první seč v období od 18. 4. do 
22. 5. 2017, kdy termín dokončení 
seče byl prodloužen o propršené 
dny. V tomto období bylo obtížné 
sekání travnatých ploch zejména 
v oblasti Vinic a to z důvodu 

Sekání travnatých ploch

Od září roku 2015 zajišťuje pro-
voz sběrného dvora statutární měs-
to Plzeň prostřednictvím společ-
nosti Čistá Plzeň s.r.o. Ve sběrném 
dvoře odpadů v Úněšovské ulici 
v Plzni je možné odevzdávat papír 
a lepenku, sklo, plasty, nápojové 
kartony, kovy, textilní materiály, 
biologicky rozložitelný komunální 
odpad, objemný odpad, nebezpeč-
ný odpad, stavební odpad a další 
komunální odpad dle katalogu od-
padů uvedený ve skupině 20.

Možnost ukládat odpad zde mají 
nejenom občané (fyzické osoby), 
ale sběrný dvůr mohou využí-
vat také podnikatelské subjekty, 
které se tak mohou za úplatu dle 

Provoz sběrného dvora

podmáčení půdy v zastíněných 
částech sídliště.

Druhá seč byla zahájena 25. 5. 
a dokončena byla 21. 6. 2017, 
termín byl prodloužen opět o pro-
pršené dny.

Dne 20. 7. 2017 byla zahájena 
třetí seč travnatých ploch, která 
byla dokončena ve stanoveném 
termínu.

V sobotu dne 20. 5. 2017 se 
konalo tradiční sekání trávníků 
kosou v Komenského ulici (ved-

zveřejněného ceníku v omezené 
míře zbavit odpadu vznikajícího 
při jejich podnikatelské činnosti.

Uložení odpadu je od fyzic-
kých osob do sběrného dvora 
zdarma, pouze stavební odpad 
nad limit 1 m3 na osobu měsíčně 
a pneumatiky se zpoplatňují dle 
zveřejněného ceníku.

Sběrný dvůr odpadů je ote-
vřen 7 dní v týdnu kromě 
státních svátků. Dále jsou zde 
zachovány zpětné odběry elek-
trozařízení společnostmi ASE-
KOL s r.o., EKOLAMP s.r.o. 
a ELEKTROWIN a s.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Provozní doba 
sběrného dvora
Duben – říjen 
(ve státní svátek – mimo provoz)
pondělí – neděle   9–12 hodin
  13–18 hodin

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

Obsluha sběrného dvora 
tel.: 720 967 647

I v roce 2017 poskytuje Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 obča-
nům možnost likvidace autovraků 
zdarma. Od 1. ledna do 31. čer-
vence 2017 bylo předáno k ekolo-
gické likvidaci 17 vozidel.

Nevíte, co dělat se svým starým 
autem? Obraťte se na ÚMO Plzeň 1, 
alej Svobody 60, Odbor životního 
prostředí a dopravy. Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1 vám zpro-
středkuje odvoz a likvidaci vašeho 
vozidla zcela zdarma, a to do konce 
roku 2017.

Podmínky pro likvidaci
Majitel vozidla nemusí mít trvalé 

bydliště na území našeho obvodu, 

Využijte možnost „Likvidace vozidel zdarma“ – akce stále trvá!
ale vozidlo zde musí být odstaveno.

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

zapsán v technickém průkazu) 
se dostaví v úřední den na odbor 
životního prostředí a dopravy a:
1. předloží velký technický prů-

kaz vozidla
2. vyplní žádost o likvidaci

Následně specializovaná firma 
vozidlo odveze a předá majite-
li poznávací značky a protokol 
o ekologické likvidaci.

Další informace je možné získat 
na tel. č.: 378 036 043 nebo e-mai-
lem na: brukovama@plzen.eu

města Plzně vyhodnotí vozidlo tak, 
že se prokazatelně jedná o vrak, 
podá k silničnímu správnímu úřadu 
ÚMO 1 návrh na zahájení správní-
ho řízení ve věci uložení povinnosti 
provozovateli vraku odstranit a od-
stavit vrak mimo pozemní komu-
nikaci. Silniční správní úřad ÚMO 

Plzeň 1 následně rozhodnutím uloží 
provozovateli vraku odstranit vrak 
z pozemní komunikace.

Za první pololetí roku 2017 bylo 
odstraněno 11 vraků na základě 
provedených správních řízení.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

le parkoviště NC Gera) profesio-
nálními sekáči, druhé plánované 
sekání kosou této travnaté plochy 
proběhne v říjnu 2017.

Do konce prázdnin bude pro-
vedena meziseč travnatých ploch 
v těsné blízkosti některých zá-
kladních škol a poslední čtvrtá seč 
bude zahájena dle aktuální výšky 
trávy do konce měsíce září.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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V současné době ovlivňují do-
pravu na území městského obvo-
du Plzeň 1 úplné nebo částečné 
uzavírky komunikací při jejich 
opravách.

Jedná se především o rozsáh-
lou rekonstrukci mostu Generála 
Pattona, jenž je součástí extrém-
ně zatížené hlavní dopravní tepny 
v centru Plzně a převádí silnici I/20 
a tramvajovou trať přes řeku Mži. 
Výstavba je prováděna ve dvou 
základních etapách a 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 statutár-
ním městem Plzeň.

Také byly zahájeny stavební 
práce na rozšíření Karlovarské tří-
dy o třetí jízdní pruh. Ten vznikne 
v úseku od křižovatky Karlovarská 
– Lidická před vjezd na kruhový ob-
jezd Rondel. Nově budovaný jízdní 
pruh bude vyhrazen zejména pro 
vozy autobusů linek MHD i pro 
vozy autobusových linek provozo-
vaných v rámci Integrované dopra-
vy Plzeňska. Cílem je upřednostnit 
provoz veřejné dopravy v situacích, 
kdy v tomto úseku stojí kolony vo-
zidel. V případě mimořádných si-
tuací, jako jsou havárie, opravy na 
vozovce a podobně, bude pruh vy-
užit tak, aby pro vozidla byly vždy 
k dispozici ve směru do centra měs-

Dopravní stavby na území MO Plzeň 1 
ta dva jízdní pruhy. Celková částka 
na stavbu je zhruba 13,7 milionu 
korun včetně DPH. Ke zprovoznění 
nového pruhu by mělo dojít letos 
v první polovině listopadu.

Další dopravní stavbou je rekon-
strukce Studentské ulice. V součas-
né době je uzavřen úsek Gerská 
– Kaznějovská, který by měl být 
dokončen do konce měsíce září.

Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky připravuje rekonstruk-
ci horní části Studentské ulice, 
v úseku mezi ulicemi Gerská – 
Krašovská. Tato stavba by se měla 
realizovat v letech 2018–2019 
a rekonstrukce zahrnuje úpravu 
křižovatek, stávajících zálivů 
MHD a vytvoření nového zálivu, 
vybudování parkovacích stání, 

Blokové čištění komunikací – III. etapa
Z důvodu zkvalitnění podmínek 

životního prostředí připravuje měst-
ský obvod Plzeň 1 další blokové 
čištění komunikací. Práce byly 
přerušeny v době letních prázdnin 
a dovolených, kdy by řidiči nemohli 
aktuálně reagovat na dočasné do-
pravní značení, a mohlo by docházet 
k neoprávněným odtahům vozidel. 
Úklidové práce budou pokračovat 
od září do listopadu letošního roku 
v těchto ulicích:

Komenského (parkoviště u OC 
Gera), Brněnská 27–35 (parkovací 
stání), Brněnská 41–43 (parkovací 
stání obě strany), Brněnská 53–57 
(parkovací stání obě strany), Brněn-
ská 61–65 (parkovací stání), Brněn-
ská 44–46 (parkovací stání), Brněn-
ská 25 (parkovací stání), Brněnská 

24–30 (parkoviště před a za domem), 
Břeclavská 2–8 (parkovací stání), 
Břeclavská 1–7 (parkovací stání), 
Strážnická 1–11(parkovací stání), 
Strážnická 2–12 (parkovací stání), 
Bzenecká 2–12 (parkovací stání), 
Bzenecká 1–11 (parkovací stání), 
Bzenecká 2–12 (parkovací stání), 
Bzenecká 11–13 (parkovací stání), 
Bzenecká 22–24 (parkovací stání), 
Vrbovecká 2–10 (parkovací stání), 
Hodonínská 41–51 (parkoviště 
proti domu), Nad ZOO, od č. 4 
na konec ulice, Nad ZOO (parko-
viště u Domu pohádek), 
Znojemská, úsek Šatovská – Pá-
lavská (parkovací stání), Kleisslo-
va (parkovací stání a parkoviště), 
Dělnická, celá ulice (parkovací 
stání).

Blokové čištění bude opět pro-
váděno 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 samo-
statných parkovištích. Zákazové 
značky budou rozmístěny vždy min. 
7 dnů předem. Aby samotný úklid 
nadměrně neomezoval parkování 
a řidiči si mohli přeparkovat v do-
cházkové vzdálenosti, bude blokové 
čištění prováděno v úsecích o dél-
ce cca 300 metrů. V případě, že na 
vyblokovaných úsecích zůstanou 
zaparkovaná vozidla, která budou 
bránit v provedení úklidových pra-
cí, bude nutné provést jejich odta-
žení, aby mohlo dojít k dosažení 
požadovaného záměru, tzn. docílit 

chodníků a cyklostezek. Součástí 
stavby jsou i přeložky inženýr-
ských sítí a úprava vegetačních 
ploch a výsadba vzrostlé zeleně.

Tato stavba výrazně zkomplikuje 
dopravu nejen obyvatelům našeho 
obvodu, ale i mimoplzeňským ři-
dičům.

Odbor životního
prostředí a dopravyÚMO Plzeň

kvalitního úklidu nepořádku, kte-
rý 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 bloko-
vém čištění komunikací v minu-
lém roce se ukázalo, že pokud je 
parkoviště prázdné, samotné práce 
trvají velmi krátkou dobu a ihned 
po ukončení úklidu je přenosné do-
pravní 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
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Křížky a vetřelci

Drobné umění dnes bereme jako 
neodmyslitelnou součást veřejné-
ho prostoru Plzně. Míjíme jej při 
cestě do práce, při vycházkách 
či na výletech. Nejinak je tomu 
u prvního plzeňského obvodu, 
jehož nemalou část tvoří sídlištní 
zástavba Lochotína a Vinic. Ne-
dílnou součástí je i poměrně velké 
množství soch. Proč tomu tak je?

Vysvětlení není až tak kompliko-
vané. V roce 1965 byl v tehdejším 
Československu přijat zákon, který 
říkal, že u každé veřejné stavby pů-
jde 1–4 % z rozpočtu na „výzdobu“. 
Až do zrušení zákona v roce 1991 
bylo realizováno velké množství děl, 
z nichž zůstala velká část zachována. 
Sochy či reliéfy z tehdejší doby tak 
utváří veřejný prostor dodnes.

Nejedná se však pouze o veřej-
ný prostor. Umění se stávalo sou-

částí nově budovaných kulturních 
domů, škol či školek. Lze tak říci, 
že většina umění vznikala „uvnitř“ 
a nikoliv „venku“. Rozhlédli jste 
se někdy ve škole, kam doprová-
zíte své potomky? Možná budete 
překvapeni, co lze i v takto „oby-
čejných budovách“ objevit. Když 
se zahledíte do mapy, můžete si 
všimnout, že hodně děl se nachází 
například ve FN Lochotín či v zoo.

Umění, které vznikalo v této 
době, se též vyznačovalo tím, že 
jeho tvorba probíhala ve spoluprá-
ci s architektem. Realizovaná díla 
byla také většinou výsledkem sou-
těže. Autoři často ve svých reali-
zacích volili neutrální figurativní 
motivy, témata fauny a flóry či 
abstraktní objekty.

V období po roce 1989 byla řada 
děl odstraněna. Některá z důvodu 

ideologické závadnosti, většinou 
však padla za oběť revitalizacím 
veřejných prostranství či byla od-
straněna při rekontrukcích budov 
(příkladem budiž zazděná mozaika 
v 34. ZŠ). V lepších případech pak 
díla skončila v depozitářích (relié-
fy z Bolevecké ZŠ), v těch horších 
bohužel byla rovnou zničena. Je 
ovšem pozitivní sledovat trend, že 
lidem přestává být osud těchto děl 
lhostejný.

Veděli jste, že na Lochotíně 
měla být i socha kosmonauta? Byla 
skutečně realizována pro tehdejší 
obchodní dům Vesmír (dnešní Re-
mus), ale po roce 1989 nebyla osa-
zena. Dlouhá léta stála na zahradě 
autora v Radčicích, až byla v roce 
2007 převzata novým majitelem. 
Její aktuální umístění je neznámé.

Náš projekt, Křížky a vetřelci, 

Otevřená výzva Pěstuj prostor
Do Otevřené výzvy Pěstuj prostor mohou Plzeňané od roku 2012 podávat své nápady na zajímavé projekty týkající se ve-

řejného prostoru – ať už fyzickou úpravu zanedbaného místa, komunitní akci nebo vzdělávací projekt (jako je např. projekt 
Křížky a vetřelci, představený 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.

se snaží mapovat drobné umění 
ve veřejném prostoru Plzně. Mezi 
ně se neřadí pouze výše popiso-
vané umění z dob 60.–80. let, ale 
i umění novodobé, sakrální pa-
mátky či pomníky nebo pamětní 
desky. V současné době máme 
v katalogu nashromážděny infor-
mace o 2167 dílech. Jeho aktuální 
podobu si lze prohlédnout na adre-
se http://krizkyavetrelci.plzne.cz/.

A kolik děl se tedy nachází na 
prvním městském obvodu? Aktu-
álně jich evidujeme 288, dále pak 
evidujeme informace o dalších 
70 dílech, která byla odstraněna či 
zničena. Jaká díla lze nejčastěji na-
lézt? Celkem 109 děl pochází z ob-
dobí 60.–80. let, 58 z období po roce 
1989, 54 sakrálních památek a za 
zmínku stojí též 29 pamětních desek.

Kromě investiční výstavby 
v rámci pozemních komunikací 
byly v průběhu letních prázdnin 
zahájeny také opravy a udržovací 
práce v objektech mateřských škol. 

Nejvýznamnější z těchto akcí 
jsou modernizace kuchyně 78. ma-
teřské školy, Sokolovská 30 a vý-
měna oken v pavilonech 87. mateř-
ské školy, Komenského 46.

Stavební úpravy kuchyně 

78. MŠ spočívaly v kompletní 
rekonstrukci stávajících prostorů, 
včetně dodávky nové gastrono-
mické technologie a umístění ne-
zbytně nutného odlučovače tuků 
Původní stav byl již dlouhodobě 
stavebně i funkčně nevyhovující.

Během jednoho měsíce byly 
prostory kuchyně a přilehlých 
skladů kompletně vybourány 
a byla provedena příprava no-

Opravy a údržba mateřských škol na území MO Plzeň 1
vých instalačních rozvodů (voda, 
plyn, elektro).

 Následně se v místnostech pro-
vedly nové obklady stěn, nová 
skladba podlahy a pokládka dlažeb.

 Do konce prázdnin byla také 
instalována nová a moderní gas-
tronomická technologie. Celková 
cena za tuto modernizaci činí ne-
celých 3,7 mil. Kč. 

K výměně oken v pavilonech 
87. MŠ bylo přistoupeno z důvo-
dů prasklin a následně vzniklých 
mezer v nadpraží stávajících plas-
tových oken. 

 Vzniklými defekty byla tato 
okna deformována a nešla již se-
řídit a otevírat. S ohledem na bez-

pečnost provozu v mateřské škole 
rozhodl městský obvod Plzeň 1 
o realizaci výměny těchto oken. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 
v době letních prázdnin měla tato 
MŠ také prázdninový provoz, bylo 
nutné veškeré práce zkoordinovat 
a naplánovat tak, aby provoz ma-
teřské školy nebyl narušen. Výmě-
na oken v pavilonech I–IV stála 
městský obvod cca 3,5 mil. Kč.

Andrea Šlechtová, 
odbor investic ÚMO Plzeň 1

Dokončení na str. 24
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Pozvánka na veřejná projednání
Městský obvod Plzeň 1 a Útvar 

koncepce a rozvoje města Plzně 
si vás dovolují pozvat na dvě 
samostatná veřejná projednání 
návrhů regenerací plzeňských 
sídlišť – Bolevce a Lochotína. 
Konání projednání návrhu Re-
generace sídliště Bolevec bude 
(zřejmě) v úterý 24. října 2017 
od 17.30 hod. v aule 1. základní 
školy a projednání návrhu Re-
generace sídliště Lochotín bude 
(zřejmě) v úterý 7. listopadu 2017 
od 17.30 hod. v aule Gymnázia 
Františka Křižíka. Přijďte se se-
známit s tím, jak nové architekto-

nické studie navrhují upravit do-
pravu, parkování, zeleň i veřejná 
prostranství na Bolevci a Lochotí-
ně. Níže na mapce je znázorněno 
 řešené území jednotlivých sídlišť.

Obě setkání budou mít dvě 
části. Po představení studie 
architektem bude následovat 
moderovaná diskuse (návrh Re-
generace sídliště Bolevec zpra-
covává Ing. arch. Zábran ze 
společnosti H+Z architekti s.r.o. 
a návrh Regenerace sídliště Lo-
chotín zpracovává Ing. arch. Old-
řich Hysek ze společnosti Archi-
tektonické studio Hysek s.r.o.). 

Získané připomínky a podněty 
budou podkladem pro konečné 
dopracování studie. 

Návrhy úprav řeší například 
využití veřejných prostranství, 
zefektivnění parkování, zklidnění 
dopravy, vymezení ploch zeleně 
k regeneraci, rozvoj míst pro her-
ní, sportovní a volnočasové vyžití 
či umístění podzemních parkovišť. 
Cílem všech navrhovaných úprav 
je zkvalitnění bydlení na sídlištích.

Zpracovaná dokumentace bude 
sloužit městskému obvodu jako 
podklad pro rozhodování o po-
stupných úpravách v území nebo 

pro podávání žádostí o dotace. 
Předpokládá se, že budoucí kon-
krétní úpravy budou řešeny po-
stupně v závislosti na finančních 
možnostech městského obvodu 
Plzeň 1 a dotačních programech.

Nahlížet do návrhů Regenera-
ce sídliště Bolevec či Regenerace 
sídliště Lochotín můžete už před 
veřejným projednáním na stránkách 
www.ukr.plzen.eu. K návrhům se 
budete moci vyjádřit také písemně 
prostřednictvím elektronického for-
muláře nejpozději do 21. 11.

Mgr. Magdalena Václavová, DiS.,  
Úsek rozvoje města
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Další firmou sídlící v prvním 
plzeňském obvodě, která se roz-
hodla zapojit do Klubu Jednička, 
je společnost Cubicor. Zaměřuje 
se na služby v oblasti realit a fi-
nancí. Nejen o tom, co připravila 
pro členy klubu, hovoří jednatel 
Mgr. Petr Kubias.

Můžete čtenářům Jedničky 
přiblížit oblast, ve které podni-
káte?

Řešíte problémy s bydlením nebo financemi? Společnost
Cubicor nabízí členům Klubu Jednička slevu na své služby

Naší doménou jsou prémiové 
služby v oblasti realit (Cubicor 
Reality – prodej, pronájem nemo-
vitostí), financí (Cubicor Finance 
– investice, pojištění) a develo-
pmentu (Cubicor Investment & 
Development), které dokážeme 
efektivně propojovat, a jsme tak 
schopni nabídnout klientovi vždy 
optimální řešení. Služby jsou ur-
čeny lidem, kteří vyžadují kvalit-
ní a nadstandardní péči a pomoc 
zkušených odborníků. Podnikáme 
v Plzni a jejím okolí.
Čím se lišíte od ostatních spo-

lečností s obdobným zaměřením?
Poctivý a individuální zákaznic-

ký servis. Ať už jde o nová přání, 
netradiční řešení nebo nečekané 
komplikace. Vytváříme přátelské 
a trvalé obchodní vztahy.

Jaká je vaše nabídka pro členy 
Klubu Jednička?

Společnost Cubicor Finance 
nabízí 50% slevu na investiční 
služby, Cubicor Reality pak slevu 
20 % na Průkaz energetické ná-
ročnosti budovy (PENB) a zdarma 
tržní odhad nemovitosti.

Jaké jsou vaše další profesní 
plány?

Posouvat se dále. Mít pro klienty 
stále lepší a lepší služby. Snahou 
je vytvořit na trhu komplexní 
službu, aby se naši klienti nemu-
seli o nic starat. Rádi vymýšlíme 
něco nového, ač slýcháváme, že 
v našem oboru již není možné nic 
zdokonalit, tak my jsme jiného ná-
zoru. Momentálně pracujeme na 
vlastním systému propojení realit, 
financí, developmentu a investic 

Svojí velikostí, rozsahem na-
bízených služeb i vlastní znač-
kou sportovní výživy vyniká 
Sport centrum Koloseum sídlící 
v Sokolovské ulici v Plzni. Jeho 
provozovatel Antonín Kročil 
seznamuje s nabídkou centra 
i s výhodami pro členy Klubu 
Jednička.

Provozujete multifunkční 
sportovní centrum Koloseum na 
sídlišti na Lochotíně. Můžete ho 
čtenářům blíže představit?

Naše Sport centrum Koloseum 
má rozlohu cca 2200 m2. Nabízí-

Sport centrum Koloseum má nabídku pro milovníky pohybu
me zde špičkové fitness centrum 
vybavené profi stroji od českého 
výrobce firmy Grun sport, dále 
máme široce vybavenou kardio 
zónu se 30 stroji značky Liffe 
fitness a tři cvičební sály, kde 
pro naše zákazníky připravujeme 
mnoho pohybových skupinových 
aktivit. A to ještě zdaleka není 
všechno.

Co u vás návštěvníci ještě na-
jdou?

Vysokou horolezeckou stěnu 
a boulder, kde pořádáme mno-
ho dětských lezeckých kroužků. 
Stěna je vybavena třemi samo-

jistícími kladkami, proto si zde 
mohou zalézt jak úplní amatéři, 
tak i dobří sportovní lezci. Provo-
zujeme také dva squashové kurty 
a milovníkům wellness nabízíme 
tři profi solária Ergoline a finskou 
saunu s odpočívárnou a ochlazo-
vacím bazénem.

Za zvláštní připomenutí sto-
jí náš sportovní bar s vlastními 
špičkovými produkty značky KO-
LOSEUM NUTRITION.

V čem jste jiní než klasické 
posilovny a fitness centra?

Od konkurence nás odlišuje jak 
zmíněná velikost našeho sport cen-

tra, tak rozsáhlá nabídka kvalitních 
služeb a vlastní značka doplňků 
výživy.

Je ještě kam růst? Máte ně-
jaké podnikatelské plány do 
budoucna?

Ano, plánujeme rekonstrukci ša-
ten, sprch a sauny. Zaměříme se 
také na rozšiřování nabídky naší 
sportovní výživy.

Co nabízíte členům Klubu 
Jednička?

Pro členy Klubu Jednička nabí-
zíme 20% slevu na squash a také 
slevu na lezeckou stěnu.

(red)

Představujeme partnery Klubu Jednička

pod jednu střechu. V tomto kom-
plexním spojení vidíme velkou 
výzvu a hlavně rozšíření služeb 
pro klienty.

Setkáváte se v takto seriozní 
oblasti s nějakými humornými 
situacemi?

Téměř každý den nás někdo pře-
kvapí. Některé opravdové perličky 
nemůžeme ani prezentovat. Nejvíce 
úsměvných situací jsme zazname-
nali u financování nemovitostí nebo 
u podpisu smluvní dokumentace, 
kdy jsme již podepisovali v nemoc-
nici nebo v zahraničí. Dokonce nás 
jednou navštívila kriminální poli-
cie, která řešila majetkové poměry 
jednoho z prodávajících. Perliček je 
mnoho, ale to k této práci asi patří, 
jinak by to byla nuda.

(red)



strana 5Zprávy z obvodu strana 9Zprávy z obvodu

První plzeňský obvod se v le-
tošním roce významně podílel na 
realizaci desetidenní atraktivní 
sportovní akce pro celé rodiny 
Letní SPORTMANIE Plzeň 2017, 
která se konala od pátku 18. srpna 
do neděle 27. srpna v parku za OC 
Plzeň Plaza.

Akce, která si kladla za cíl pod-
porovat sport a zdravý životní styl 
a která navázala na loňský projekt 
Olympijský park, představila na 
více než padesáti stanovištích nej-
různější sporty rozdělené do deseti 

Být členem Klubu Jednička se vyplatí 
Díky spolupráci obvodu se Sportmanií členové klubu dostali 
zajímavé dárky

sekcí - vodní svět, lezecké a la-
nové centrum, fit park, sporty pro 
handicapované, střelecké sporty, 
kolektivní sporty, pálky a rakety, 
atletika, sporty na kolech, bojové 
sporty. Zavítali na ni i slavní hosté 
nejen ze sportovního prostředí –
například jeden z nejlepších svě-
tových lezců a trojnásobný mistr 
světa Adam Ondra, profesionál-
ní český strongman závodící ve 
střední váze, nejsilnější muž Ev-
ropy a druhý nejsilnější muž světa 
Jiří Tkadlčík, sportovní psycholog 
a osobní kouč mnoha českých top 
sportovců Marian Jelínek, hokejo-
vý reprezentant, plzeňský odcho-
vanec a nová posila Montrealu 

Canadiens Jakub Jeřábek, mistr 
světa v kickboxu Petr Vondráček, 
čeští biatlonoví reprezentanti Ve-
ronika Vítková a Ondřej Moravec, 
olympijský medailista v triatlonu 
Jan Řehula, manažer české házen-
kářské reprezentace Karel Nocar 
či osobnost manažerského světa 
Jan Mühlfeit. 

„V nedávné době jsme založili 
Klub Jednička, který si klade za 
cíl podpořit patriotismus obyvatel 
obvodu a motivovat je k aktivnímu 
zájmu o dění v místě jejich bydli-
ště. Ve spolupráci s organizátory 
Sportmánie mohou někteří členové 
tohoto klubu získat benefit v podobě 
zajímavého sportovního dárku, jako 

je např. drobné sportovní vybavení, 
nebo osobní účast na slavnostních 
akcích Sportmanie, jichž se účast-
ní také zajímavé osobnosti ze světa 
sportu. Zdarma mohli občané MO 
Plzeň 1 získat také registraci na 
Predator Run, přičemž standard-
ní poplatek činí téměř 1400 Kč, či 
unikátní dárkové předměty s logem 
akce,“ říká 1. místostarostka MO 
Plzeň 1 Ivana Mádlová. 

„Těší mne, že pozvání městského 
obvodu Plzeň 1 na Letní Sportma-
nii Plzeň 2017 přijali také Anna 
Petáková, juniorská mistryně ČR 
v bowlingu, Filip Lukášek, no-
sitel Ceny hejtmana Plzeňského 
kraje v soutěži Řemeslo má zlaté 

dno a boccista Václav Augusta,“ 
doplňuje 1. místostarostka Ivana 
Mádlová.

„Sport a aktivní volnočasové 
vyžití podporujeme dlouhodo-
bě, a proto bylo rozhodnuto, že 
podpoříme tuto mimořádnou akci 
částkou 1,5 milionu korun z roz-
počtu obvodu s tím, že na oplátku 
Sportmanie obyvatelům našeho 
obvodu přichystá atraktivní ceny 
pro podporu sportovních aktivit,“ 
uvádí starosta MO Plzeň 1 Miro-
slav Brabec. 

Letní Spotmanie Plzeň 2017 je 
jednou z největších sportovních 
akcí pro veřejnost v celém Pl-
zeňském kraji.                    (red)

Pozvání od vedení obvodu na slavnostní zahájení Sportmanie přijal i úspěšný boccista Václav Augusta s doprovodem.

Vedení MO Plzeň 1 zdraví návštěvníky Sportmanie.
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MO Plzeň 1 se snaží dlouhodo-
bě podporovat projekty, které jsou 
smysluplné a přináší prospěch našim 
seniorům, handicapovaným osobám 
i dětem v obvodu. Jedním z takových 
projektů je projekt Občanského sdruže-
ní ProCit, z. s. s názvem „Společně to 
dokážeme“ který zajišťuje smysluplné 
aktivity a začleňuje děti s poruchou 
autistického spektra (či jinou obdob-
nou poruchou komunikace a sociálních 
vztahů) do běžné společnosti. Bohužel 
se dnešní společnost vyvíjí tak, že dětí 
s takovou či podobnou poruchou při-
bývá, proto je třeba se na ně zaměřit 
a poskytnout jim pomocnou ruku pro 
jejich další vývoj a spokojenost.

Jedná se o dlouhodobý projekt, 
který zaujal Zastupitele MO Plzeň 1 
nejen svým zaměřením, ale i zpra-
cováním a krásnými výsledky, kdy 
jsou děti šťastné a svůj volný čas tráví 
smysluplně a nenásilným způsobem 

Přijďte mezi nás – podpora projektu „Společně to dokážeme“

se učí novým věcem a dovednostem. 
Projekt byl jako pilotní spuštěn v roce 
2015, kdy MO Plzeň 1 přispěl částkou 
200 000,- Kč a rozhodl se jej podpořit 
v dalších letech. V roce 2016 získal 
spolek dotaci ve výši 190 000,- Kč 
a i pro letošní rok 2017 je obvod při-
praven projekt podpořit významnou 
částkou jako v letech minulých.

„Léto s ProCitem“ je týdenní pro-
gram pro děti s poruchou autistického 
spektra (PAS). Veškeré aktivity jsou 
uzpůsobeny potřebám dětí s PAS, 
program každého dne je vizualizo-
ván, jednotlivé činnosti respektují 
principy strukturovaného učení, pro 
děti je vytvořen motivační systém. 
Zároveň jsou respektovány individu-
ální potřeby jednotlivých dětí (např. 
potřeba odpočinku, pohybu, speciální 
nároky na stravování apod.).

Do projektu bylo v roce 2016 za-
pojeno 12 rodin, klientů sociálně ak-

tivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
ale služby využily jednorázově také 
další rodiny, mimo klienty sociální 
služby. Aktivit projektu se zúčastnilo 
také dalších 21 osob – studentů PF 
ZČU Plzeň a studentů SZŠ a VOŠZ 
Plzeň, kteří si v rámci spolupráce 
s ProCitem prohlubují své znalosti.

Projekt se nesl v duchu jednotného 
uceleného programu na téma Námoř-
níci. Děti se tak v rámci tématu naučily 
námořnickou hymnu, psaly lodní de-
ník, vázaly uzly, vyráběly námořnická 
trička a v závěru každého týdne se vy-
daly na dobrodružnou cestu za pokla-
dem. Připraveny pro ně byly různorodé 
výtvarné, hudební, tvořivé a pohybové 
aktivity. Děti se pod vedením speciál-
ního pedagoga učily rozvíjet sociální 
kompetence a komunikační dovednos-
ti. Odpolední program byl věnován ze-
jména venkovním aktivitám (např. vý-
let okolo rybníků, návštěva ZOO a BZ 

MP či plaveckého bazénu na Lochotíně 
apod.) a kratším výletům. Tyto aktivity 
byly zaměřeny na rozvoj samostatnosti 
(např. samostatný nákup občerstvení) 
a začlenění dětí do přirozeného soci-
álního prostředí. Součástí odpoledních 
aktivit byl i nácvik jízdy v prostředcích 
městské hromadné dopravy.

Během lektorovaných aktivit děti 
využívaly mnoho speciálně vytvoře-
ných edukačních a didaktických po-
můcek (vizualizované režimy, struk-
turované úkoly apod.), pracovaly s in-
teraktivní tabulí a i-Pady. Děti měly 
po celou dobu „Léta s ProCitem“ 
k dispozici hernu a relaxační koutek 
pro možnost volné hry a odpočinku.

Díky Projektu a jeho organizá-
torům i za pomoci příspěvku MO 
Plzeň 1 prožily děti krásné chvíle 
pohody a štěstí, kterého nemají vždy 
tolik, kolik by mít mohly.

Ing. Lucie Levová

Plavání – skupina začátečníků.

Společné odpoledne u boleveckých rybníků.

Človíček s Nováčkem přibraly 
dalšího kámoše Motýla a ve čtvrtek 
21. září vyrazí na další výpravu mezi 
lochotínskými domy. Začátek akce je 
naplánován na desátou hodinu dopo-
ledne a trasa, na jejíž start se můžete 
postavit ve Stacionáři Človíček v Kra-
lovické 35 nebo Domovu Nováček 
v Rabštejnské 29, nabídne 11 soutěž-
ních zastavení a v cíli nezbytnou slad-
kou odměnu pro všechny cestovatele.

Človíček s Nováčkem a Motýlem vyrazí na druhou cestu mezi domy
Impulsem ke spojení sil a realizaci 

druhého ročníku výšlapu mezi domy 
byla opět především blízkost všech 
tří zařízení a v neposlední řadě i kli-
enti, kterými jsou děti a dospělí lidé 
s různým stupněm postižení. A pro-
tože chceme, aby si cestu mezi domy 
opravdu každý užil, tak na trase bu-
dou opět připraveny zábavné úkoly, 
jako jízda s vozíky nebo malování 
obrázků do plotové galerie, ale i do-

provodný kulturní program v Človíč-
ku a Nováčku. K tomu, aby opravdu 
nikdo nesešel z cesty a nezabloudil, 
nám pomohou děti ze 4. ZŠ, které 
chodníky po celé její délce vyzdobí 
křídovými malbami.

Přijďte 21. září na výšlap mezi domy 
a pomozte nám překonat velikost loň-
ské plotové galerie, která čítala více 
než 200 obrázků. Těšíme se na vás.

Človíček, Nováček a Motýl

Tímto pokřikem jsme zahajovali 
každé ráno náš interaktivní pobyt 
v Prášilech. Ve dnech 13.–16. 6. 2017 
byl umožněn všem seniorským absol-
ventům Policejní seniorské akademie 
při ÚMO 1 třídenní pobyt v jednom 
z míst krásné Šumavy, v Prášilech. 
Počasí bylo nádherné, jak na objed-
návku, doprava luxusním autobusem, 
ubytování skvělé, stravování výborné 
a program, ten byl přímo šitý na míru 
všem důchodcům. Nebylo jediného 

Seniorská škola, ta Prášily zdolá!
účastníka zájezdu, který by připra-
vené aktivity odmítl nebo nezvládl. 
Ať to byly znalostní kvízy, rychlostní 
paměťové soutěže, ranní rozcvičky, tu-
ristické výšlapy, střelba paintballovou 
puškou, kurz sebeobrany a nakonec 
i večerní zábava s hudbou a tanečky. 
Na všech bylo vidět nadšení a chuť 
všeho se zúčastnit. Ještě mnoho po-
zitivního by se dalo napsat o tomto 
krásném výletě, ale neuskutečnil by 
se bez důkladné a velice pestré pří-

pravy programu. Proto bychom tímto 
příspěvkem chtěli poděkovat hlavním 
organizátorům a tvůrcům naší poby-
tové náplně, a to: vedoucí odboru so-
ciálních služeb paní Aleně Hynkové, 
její zástupkyni paní Jarmile Srbkové 
a skvělým hochům od Městské po-
licie: panu Karlu Zahutovi, Pavlu 
Beránkovi, Petru Weindlovi a Pavlu 
Štreilovi, společně s kapitánem Zdeň-
kem Plachým z Policie ČR. Všichni 
byli úžasní!!!

Naše upřímné díky směřujeme 
i těm, kteří nám všem pobyt umož-
nili a hlavně sponzorovali, a to ve-
dení MO Plzeň 1 – v čele s jeho 
starostou panem Mgr. Miroslavem 
Brabcem a místostarostou panem 
Jiřím Uhlíkem, MBA.

Všem výše jmenovaným ještě jed-
nou velké poděkování za vše. Bylo 
to krásné, život je o zážitcích!

Za celý kolektiv
manželé Karáskovi a Bělohlavých
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Městský obvod Plzeň 1 připra-
vuje pro seniory s místem trvalého 
bydliště na MO Plzeň 1 prohlídky 
s degustací ve společnosti BOHE-
MIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec.

Bude pro ně připraven 1,5ho-
dinový program, během kterého 

Zveme seniory na prohlídku s degustací v BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci
poodhalí tajemství výroby nej-
známějších českých sektů. Dozví 
se například, jaký je rozdíl mezi 
klasickou a charmatovou metodou 
výroby, uvidí, jakým způsobem se 
setřásají kvasinky či jak se sekty 
odkalují. Dostanou se přímo do 

V uplynulých dnech oslavili 
zlatou svatbu manželé Sedláč-
kovi z Janáčkovy ulice v Plzni. 
Oba manželé srší dobrou náladou 
a pozitivním přístupem k životu. 
Paní Sedláčková ráda peče, vaří, 
stará se o domácnost, na což byla 
ostatně zvyklá od útlého dětství. 

Starosta obvodu poblahopřál jubilantům 

Ještě o patnáct let déle spolu na 
společné cestě životem kráčí man-
želé Milada Čmelínská a Václav 
Čmelínský z Kaprové ulice – osla-
vili tzv. kamennou svatbu. Pan 
Čmelínský se celý život věnuje au-
tům, pracoval v Mototechně. Paní 
Čmelínská je vyučená kadeřnice, 
avšak byla zaměstnána ve Škodov-
ce. Pan Čmelínský rád navštěvuje 
akce, které se konají na Bolevecké 

Oběma manželským párům přejeme do dalších společných let hodně 
zdravíčka, optimismu a životní pohody!

Pan Sedláček zase provádí opra-
vy a údržbu domu, ve kterém celý 
život bydlí, rekonstruoval jej a ne-
ustále v něm něco vylepšuje. Jeho 
velkým koníčkem jsou jachty, na 
nichž i závodil. Oba mají rádi prá-
ci na zahradě. Společně vychovali 
dva syny a těší se z pěti vnoučat.

návsi. Pro vyjížďky po nejbližším 
okolí bydliště je mu dobrým po-
mocníkem elektrická tříkolka, 
která mu umožňuje pohybovat se 
po chodníku i po silnici a vyna-
hrazuje mu dřívější jízdu na kole. 
Paní Čmelínská je zase výborná 
kuchařka – její žloutkové věnečky 
jsme měli tu čest ochutnat a byly 
vynikající!

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1

středu dění a budou moci na vlastní 
oči sledovat, jak „Bohemka“ vzni-
ká, a ochutnají ze tří vzorků sektu.
Čtyři prohlídky se uskuteční 

v termínech 24. 10. 2017, 26. 
10. 2017, 7. 11. 2017 a 14. 11. 
2017, vždy od 13.00 hodin. Po-
čet návštěvníků jedné prohlídky 
je 20 osob. Účast na prohlídce je 
pro seniory zdarma, náklady na 
vstupné hradí MO Plzeň 1.

Doprava do místa konané pro-

hlídky je individuální. Je možné 
využít vlakové dopravy nebo au-
tobusové linky PMDP č. 51.

Zájemci z řad seniorů s místem 
trvalého bydliště na MO Plzeň 1 se 
mohou hlásit osobně v úřední dny od 
pondělí 11. 9. 2017 od 8.00 hodin 
na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
kancelář číslo 208. Občanský průkaz 
vezměte s sebou. Bližší informace 
obdržíte na tel. 378 306 087.

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1

Plzeň se zařadila mezi první 
divadla v České republice, která 
nabízí svým divákům možnost 
si zakoupit předplatné nejen na 
pokladnách, ale nově také on-
-line přes internet. „Trendy 
dnešní doby jsou jednoduchost, 
rychlost, pohodlí. Nabízíme na-
šim divákům příležitost ušetřit 
čas, který bývá vzhledem k pra-
covnímu vytížení velmi cenný, 
a vybrat si své místo v hledištích 
pohodlně a rychle přes internet,“ 
vysvětluje ředitel Martin Otava. 
Stávající abonenti si mohou své 
předplatné na další sezónu pro-
dloužit velmi jednoduše po za-
dání několika základních údajů 
z abonentky. Noví předplatitelé 
si pak od 2. října mohou na rok 
2018 vybrat stálá místa v hledi-
štích Velkého i Nového divadla 
po jednoduché registraci. Také 
přes internet zůstávají zachovány 
všechny výhody předplatného – 
můžete ho darovat i půjčit, zajistí-
te si stálé místo v hledišti, nejvý-
hodnější cenu, možnost vybrat si 
až z 50 abonentních skupin, které 
nabízejí výběr z představení ope-
ry, činohry, muzikálu a baletu.

Díky propojení divadelního 
webu a portálu Plzeňská vstupen-
ka zabere prodloužení stávající-
ho předplatného i koupě nového 
pouze pár minut, zcela odpadá 
nutnost návštěvy pokladny. No-
vou e-abonentku si vytisknete 
v pohodlí svého domova či kan-
celáře, pokud ovšem nezvolíte 
variantu jejího vyzvednutí přímo 
v divadle. 

Předplatné lze nadále zakoupit 
v pokladně předprodeje ve Sme-
tanových sadech 16, zájemci mo-

2. října začíná prodej předplatného do Divadla 
J. K. Tyla, nově lze zakoupit i on-line

Předplatné do Divadla

hou také kontaktovat paní Zuzanu 
Škvorovou na telefonu 378 038 186 
nebo na emailu zuzana.skvorova@
djkt.eu.

Divadlo také přichází s novou 
mediální kampaní s názvem Ve-
zeme Vám hvězdy! Na plakátech 
a billboardech půjdou letos kro-
mě umělců s kůží na trh i šéfové 
uměleckých souborů: Na foto-
grafii se sólistkou opery Radkou 
Sehnoutkovou láká do divadla šéf 
opery Tomáš Pilař, spolu s Mar-
tinem Stránským pózuje v plzeň-
ské tramvaji šéfka činohry Natália 
Deáková, na motorce přiváží šéf 
muzikálu Lumír Olšovský hvěz-
du svého souboru Pavla Režného 
a šéf baletu Jiří Pokorný pózuje se 
sólistkou Jarmilou Hruškociovou 
(dříve Dyckovou).

Mezi největší lákadla nové se-
zony, která kromě stálic reperto-
áru naleznou abonenti ve svém 
předplatném, bude například 
původní český muzikál Zahrada 
divů nebo muzikálová komedie 
Donaha. Balet přinese taneční 
zpracování známé Manon v pů-
vabném neoklasickém zpracování 
nebo inscenaci šéfa souboru Cha-
plin!, činohra chystá například 
klasiku v podobě hry Drahomíra 
a její synové nebo komedii Anto-
nína Procházky Zácpa. Opera se 
pochlubí dramaturgickým uniká-
tem – uvede jednu z nejstarších 
operních děl vůbec, Orfea Claudia 
Monteverdiho a také zcela no-
vou operu o J. J. Rybovi, kterou 
zkomponoval současný renomo-
vaný skladatel Miroslav Kubička 
přímo pro DJKT.

Mgr. Michaela Svobodová, 
DJKT Plzeň

Zlatá svatba manželů Sedláčkových

Kamenná svatba manželů Čmelínských

Degustace v BOHEMIA SEKTu pro seniory

Zlatá a kamenná svatba



strana 12Zprávy z obvodu





strana 5Zprávy z obvodu strana 14Organizace a spolky 

 

NEDOJÍŽDĚJTE ZA PRACÍ, PRACUJTE NA 
LOCHOTÍNĚ 

 

 
 

Česká společnost s více než desetiletou tradicí 
 s 25 zaměstnanci 

Hledá Operátora/Technika 
Opravy LCD panelů a činnosti s tím spojené. Fyzicky nenáročná práce 

v čistém prostředí a přátelském týmu. Práce na HPP, možnost i na 
zkrácený úvazek. Jednosměnný provoz. 

Požadavky: smysl pro práci v týmu, základní znalost práce na PC, 
pečlivost, zručnost, zodpovědnost. Vhodné pro muže, ženy i pro 

absolventy. Zkušenosti z oboru elektroniky výhodou. 

Nabízíme: mzda 16 000 – 20 000 Kč/měsíc, pravidelné půlroční a roční 
odměny, stravenky, zvýhodněný tarif na volání, 5 týdnů dovolené 

Kde nás najdete: 
ELSIN spol. s r. o., Studentská 1999/55a, 323 00 Plzeň 
www.elsin.cz 

Životopisy posílejte na adm@elsin.eu, nebo si domluvte osobní schůzku 
377 420 113.    

Významným datem v historii 
Bolevce se stal tragický 25. kvě-
ten 1917, kdy došlo po 13. hodi-
ně k prvnímu výbuchu a násled-
ně dalšímu. Oba vytvořily obraz 
hrůzy a zděšení v muniční továrně 
Škodových závodů.

V tento den se zde nacháze-
lo 2580 zaměstnanců, z toho 
1718 žen, chlapci i dívky, dalších 
354 stavebních dělníků, 35 vojá-
ků plzeňského pluku a 44 maďar-
ských vojáků, konajících ostrahu 
objektu.

Právě oni považovali výbuch za 
sabotáž a snažili se bránit prchají-
cím zaměstnancům v úniku z to-
várny. Postupné výbuchy munice 
měly na svědomí zaznamenaných 
320 obětí, 114 obětí beze jména 
a dále 670 zraněných, ošetřova-
ných v plzeňských nemocnicích.

Jako příčina katastrofy byla 
označena nedostatečná bezpeč-
nost při manipulaci a skladování 
výbušnin a nábojů. Místo povole-
ných deseti tun se nacházelo v ob-
jektu továrny 95,5 tun výbušniny 
a 47 680 hotových nábojů těžkého 
kalibru, připravených k expedici.

29. května 1917 se konal prv-
ní pohřeb, a to za účasti císařem 
vyslaného zástupce, arcivévody 
Karla Albrechta. Do společného 
hrobu na boleveckém hřbitově 
bylo postupně do srpna 1917 ulo-
ženo v rakvích 143 obětí.

Na památku obětí postavily 
Škodovy závody na hřbitově 
v Bolevci kapli sv. Vojtěcha, která 
byla dokončena v roce 1920. Ka-

Odhalení nového Památníku ke stoletému výročí bolevecké katastrofy v areálu 
JS ŠKODA za účasti: (Zleva) místostarosta ÚMO Plzeň 1 Jiří Uhlík MBA, 
generální ředitel JS ŠKODA Ing. Josef Perlík a předseda  Spolku Boleveckých 
rodáků Ing. Bohuslav Strejc.

ždoroční vzpomínkovou mši po-
řádá Spolek Boleveckých rodáků 
ve spolupráci s městským úřadem 
obvodu Plzeň 1 a JS ŠKODA, ga-
rantem osazení Památníku u spo-
lečného hrobu obětí v roce 2007.

V objektu JS ŠKODA se ke 
stoletému výročí konala vzpo-
mínková akce na místě původní 
katastrofy, včetně shromáždění 
zaměstnanců, uspořádané gene-
rálním ředitelem Ing. Josefem 
Perlíkem. Ten u příležitosti od-
halení nového památníku k vý-
znamnému výročí bolevecké 
katastrofy vzpomněl historic-
kou událost v místě katastrofy, 
společně se zástupci ÚMO Pl-
zeň 1 místostarostou J. Uhlíkem 
a předsedou SBR Ing. Bohusla-
vem Strejcem.

Účast všech zaměstnanců zá-
vodu byla důstojným připome-
nutím této tragédie. S celkovým 
rozsahem tragédie se účastníci 
seznámili díky podrobné pane-
lové prezentaci s dostupnou fo-
todokumentací z této katastrofy, 
kterou zpracoval člen SBR Fran-
tišek Kabát.

Samostatnou vzpomínkovou 
akci, tak jako každý rok, uspo-
řádal na boleveckém hřbitově 
Spolek Boleveckých rodáků, a to 
za účasti zástupců ÚMO Plzeň 1, 
JS ŠKODA a dalších významných 
institucí. Přišlo také zhruba 200 
lidí z řad veřejnosti. Nejdříve 
promluvil starosta ÚMO Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec, dále před-
seda SBR Ing. Bohuslav Strejc 

a vzpomínkovou mši za oběti 
katastrofy sloužil plzeňský biskup 
Tomáš Holub. Na závěr projevů 
provedli slavnostní salvu zástupci 
35. plzeňského pluku. 

Završením vzpomínek stoleté-
ho výročí se stal Den Bolevce na 
bolevecké návsi 27. května 2017, 
pod garancí ÚMO Plzeň 1, který 
zahájil starosta obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec. 

Hlavním programovým bodem 
bylo udělení knihy účastníkům 
této akce, finančně zajištěné do-

tací ÚMO Plzeň 1. Kniha s ná-
zvem Plzeň a Bolevec za velké 
války od Stanislava Bukovského 
s historickým přehledem v souvis-
lostech zobrazuje život Plzeňanů 
a prostřednictvím historické foto-
dokumentace přibližuje tehdejší 
skutečnosti.

Na bolevecké návsi probíhal též 
zábavný program, včetně vystou-
pení několika hudebních kapel, 
který trval až do večerních hodin 
tohoto významného výročí.

Bolevečtí rodáci

Bolevečtí vzpomínali na 100 let starou tragédii 
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Střípky z TOTEMuPaní, přišlo vám psaní...
V červnu jsme odměnili aktivní 

klienty TOTEMu, všechny, kteří na 
sobě pracují, jsou ochotní se dál roz-
víjet bez ohledu na zdravotní omezení, 
málo volného času, věk... pohledni-
cí, která je poskládaná jako puzzle 
ze zajímavých okamžiků života 
v TOTEMu. Pohlednici jsme předali 
s prosbou, aby ji klienti poslali zpět do 
TOTEMu z jakéhokoli místa v České 
republice i mimo ni. A tak nám celé 

léto chodí psaní. Víme tedy, že TO-
TEMoví lidé byli v Jesenici u Rakov-
níka, v Lázních Libverda, v Manětíně, 
v Německu na Lužických jezerech, 
v Českém Krumlově, v Piešťanech, 
na Vysočině, v Česko-saském Švý-
carsku, na Moravě.... a na mnohých 
dalších krásných místech. A to ještě 
léto nekončí, pohledy stále přicházejí. 
Na sbírku pohledů s krásnými pozdra-
vy se přijďte podívat do TOTEMu. 

Dobrovolnický život v TOTEMu 
je neuvěřitelně pestrý. Je radost sle-
dovat, kolik lidí nabízí své ruce, 
čas, energii, nadšení, dovednost 
a kolik lidí tohle přijímá s radostí, 
vděčností a pokorou. Jsme právem 
hrdí na naše dobrovolníky a jsme 
rádi, že umíme zprostředkovat po-
moc tam, kde je třeba. 

A pomoc je potřeba neustále, 
například aktuálně hledáme ka-

Pomáháme, kde je třeba... Pomáhejte s námi...
maráda pro osmiletého chlapce, 
který nyní nastoupí do třetí třídy 
a je v péči svých prarodičů. Chla-
pec chodí na kroužek lezení a také 
čerstvě do skauta. Má velmi dobrý 
prospěch a od září začne ve škole 
s angličtinou. Vzhledem k tomu, 
že pěstouni anglicky neumí vůbec, 
požádali nás o dobrovolnickou 
podporu od někoho, kdo by kromě 
trávení společného času případně 

mohl základy AJ s chlapcem tré-
novat. 

Snažíme se také najít dobrovolni-
ci pro milou paní (51 let) s lehkým 
zdravotním handicapem, která by si 
ráda s dobrovolnicí povídala, chodi-
la na společné vycházky a navště-
vovala muzea, kavárny, trhy apod. 
A pokud byste chtěli podpořit přímo 
TOTEM, tak hledáme posilu k naší 
„kafíčkové“ dobrovolnici, seniorce 

Janě, která čas od času potřebuje 
pomoc s obsluhou klientů při kon-
certech, přednáškách, vernisážích... 
Uvařit kávu nebo čaj, naservírovat 
moučník, který upekly naše senior-
ky… V případě zájmu se obracejte 
na Bc. Petru Duliškovičovou, koor-
dinátorku dobrovolnických projek-
tů, na telefonním čísle 777 343 582, 
nebo na emailové adrese duliskovi-
cova@totemplzen.cz. 

Nový školní rok a nové začátky...
I na nový školní rok jsme při-

pravili nejen pro seniory celou 
škálu pohybových, hudebních, ja-
zykových, počítačových, tvořivých 
a osobnostně rozvojových aktivit. 
Celou nabídku najdete na našem 
webu www.totemplzen.cz, nebo si 
ji můžete vyzvednout v TOTEMu. 
Pokud si vyberete jakoukoli aktivi-

tu, do které byste chtěli pravidel-
ně docházet, nezapomeňte přijít 
v září na zápisy. V pátek 8. 9. 2017 
9.00–15.00 hod. a v pondělí 11. 9. 
2017 9.00–18.00 hod. čekáme na 
ty klienty, kteří již do některé ak-
tivity chodili v předcházejícím roce 
a do hodnocení nám napsali, že stojí 
o pokračování. Vtěchto dnech ne-

záleží na pořadí, není potřeba stát 
ve frontě, je možné přijít kdykoli 
v daných dnech a časech. Pokud si 
z nabídky vyberete aktivitu, kam 
jste nechodili v roce 2016/2017, 
nebo se chcete do TOTEMu při-
hlásit úplně poprvé, je potřeba přijít 
a zaplatit případný poplatek za ak-
tivitu ve dnech: úterý 12. 9. 2017 

Akademie třetího věku osmý rok a stále v „novém kabátě“...
Již osmým rokem jsme pro vás 

připravili zajímavá témata ve vzdě-
lávacím programu Akademie tře-
tího věku. Akademie, jak se říká, 
„jde s dobou“ a každý rok nabízí 
rozmanitá témata v oborech Nauka 
o člověku, Člověk ve společnosti, 
Historie a místopis a Věda a tech-
nika. Cílem Akademie je setkávání 
lidí podobných zájmů, vzdělávání 
se s odborníky na vybraná témata 
a také vytvoření prostoru pro dis-
kuzi. U nás zkrátka nejde o psaní 
seminárních prací, ale o to dozvídat 
se nové informace, ptát se na to, co 
mě zajímá, rozvíjet se, pracovat na 

sobě, a to v partě stejně naladěných 
lidí. V letošním roce nabízíme nová 
témata i pokračování těch zaběhnu-
tých. Pro ty, které zajímá vlastní tělo 
a duše, otevíráme témata Štěstí jako 
životní styl, Zdravá výživa aneb 
chytře jíst a zdravě se cítit nebo 
Praktické využití bylin. Součas-
ným nebo minulým děním ve světě 
a postavením člověka v něm se za-
bývají Cesty za evropskou archi-
tekturou a Palčivá témata součas-
nosti a možná východiska, kde se 
mimo jiné dozvíte, jak je to (nehledě 
na mediální kampaň) s uprchlictvím, 
ekologickou krizí, chudobou, tero-

rismem a dalšími aktuálními tématy 
doby. V Historii a místopisu pokra-
čujeme v Putování po českých kra-
jích do 10 km a do 20 km, nově 
budeme poznávat zajímavá místa 
naší vlasti přes promítané fotografie 
a povídání v Toulkách domovem se 
Lvem a v tématu Plzeňský novověk 
v průmyslu a obchodu se zaměříme 
na známé plzeňské obchodnické ro-
diny, továrny, obchody a porovnání 
se současností. Pro milovníky vědy 
a techniky jsme připravili ve spolu-
práci s Hvězdárnou v Rokycanech 
a Plzni téma Základy astronomie, 
díky kterému se podíváme do tzv. 

blízkého vesmíru a dozvíme se zají-
mavé informace o celé naší Sluneční 
soustavě zpestřené velkým množ-
stvím obrazového materiálu z po-
zemních i kosmických dalekohledů 
a průzkumných sond, navíc budeme 
mít možnost zúčastnit se také prak-
tických astronomických pozorování. 
Zoo jinak vás zavede do světa zví-
řat v plzeňské zoo a nebude chybět 
ani další objevování vědy spojené 
s využíváním „jádra“ v tématu Lidé 
a jaderná energie. Akademický rok 
je rozdělen na 2 semestry po čtyřech 
setkáních vždy jednou za měsíc. Ten 
zimní je už na dohled, přidáte se?

Po krátké letní přestávce JEDEME DÁL...

Slavnostní zahájení sezóny 2017/2018
Dne 18. 9. 2017 ve 14.00 hod. v pro-

storách TOTEMu v Kaznějovské 51 
v Plzni Bolevci budeme zahajovat již 
devatenáctou sezonu TOTEMových 
aktivit. Jsme přesvědčeni, že nám 

Jak přechytračit telefon...
Zkuste to s námi v TOTEMu. 

V první polovině roku 2017 se nám 
podařilo reagovat na poptávku kli-
entů a otevřít kurz Práce s chytrým 
telefonem, o který byl velký zájem. 
Lidé se v kurzu učili ovládat své 
dotykové telefony a dozvěděli se 

11. 9. 2017 ve 13.00 hod. srdečně 
zveme na úvodní schůzku projektu 
JEDEME DÁL. Připojte se k pravi-
delným nordicwalkingovým vycház-
kám seniorů a přijďte si na schůzku 
pro všechny potřebné informace. 

pracovníkům, ale i našim klientům 
se za uplynulých osmnáct let společ-
né cesty s TOTEMem splnilo mnoho 
přání, ale zároveň je ještě velký pro-
stor další přání plnit. Proto jsme zvolili 

o různých skrytých funkcích, které 
tato chytrá zařízení nabízejí. 

Na základě velkého zájmu bude-
me od září letošního roku otevírat 
ucelený šestihodinový kurz, na kte-
rý je možné se přihlásit u zápisů 
v září.

Nebuďte ani na podzim sami, pusťte 
si do života pravidelný pohyb a při-
dejte se k našim letním procházkám 
kolem Boleveckých rybníků. Více 
informací na www.jedemedal.cz 
nebo na recepci TOTEMu. 

9.00–18.00 hod. a středa 13. 9. 
2017 9.00–12.00 hod. V tyto dny již 
bude rozhodovat pořadí zapsaných 
na volná místa. Víme, že ne vždy 
jsou volná místa tam, kde si člověk 
vybere, ale budeme se i letos snažit 
najít prostor a tu správnou aktivitu 
pro každého, kdo má chuť pro sebe 
či druhé něco dělat.

motto do nové sezony „V TOTEMu 
se plní přání“. Srdečně zveme všechny 
na krátký společný program v rámci 
Slavnostního zahájení, kde symbolicky 

završíme jeden z našich splněných snů. 
Pozvání platí pro každého, kdo se cítí 
být součástí TOTEMové rodiny, nebo 
by do ní rád patřil.

Stránku zpracovala Mgr. Petra Bláhová, TOTEM
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BAVÍME SE BAROKEMBAVÍME SE BAROKEM

ITEP
2017

Veletrh
cestovního ruchu

Plzenského kraje 

www.itep
-plzen.cz

21. – 23. září 2017

TJ Lokomotiva Plzeň

VSTUP ZDARMA

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ 

INFORMACE, INTERAKTIVNÍ 

ZÁBAVA, HUDBA, OCHUTNÁVKY, 

HRY PRO DĚTI...

Čt a Pá: 10:00 – 18:00

So: 10:00 – 17:00

Cesta pro mladé propojuje 
formou stáží firmy, podnikatele 
a organizace z ČR se studenty. 
„Z praxe realizované přímo ve fir-
mách těží obě dvě strany. Firmy 
mají šanci získat potenciálního 
kolegu. Pro studenty jsou velkým 
přínosem nabyté zkušenosti a pra-
xe v oboru, který studují. Navíc 
přibližně polovina firem nabídne 
studentům po skončení stáže další 
spolupráci,“ říká manažerka pro-
jektu Cesta pro mladé Martina 
Vlasáková.

Na stáž mohou nastoupit studen-
ti posledních ročníků prezenčního 
studia SŠ, VOŠ, VŠ nebo jedno-
letých jazykových škol. V nabídce 
jsou stáže na různých pozicích po 
celé České republice. Studenty po 
celou dobu stáže provází mentor. 
Podle Ivany Kopecké, majitelky 
cestovní agentury, je při výběru 
kandidáta nejdůležitější soulad 
mezi mentorem a stážistou: „Na 
potenciálního zaměstnance i na 
stážistu mám v podstatě stejné ná-
roky. Hlavní pro mě je, abychom si 
rozuměli,“ míní. Proto se vždy před 
samotným začátkem stáže koná 
pohovor, při kterém si obě stra-
ny vyzkouší, jestli jim spolupráce 
bude vyhovovat. Role mentora je 
skvělou zkušeností i pro samotné 
pracovníky. Ve svém oboru jsou 
sice profesionálové, ale předat 

Stáže s Cestou pro mladé pro studenty i firmy
studentům srozumitelně a poutavě 
své znalosti je pro mnohé výzvou. 
Protože se během stáže mentor vě-
nuje nejen své práci, ale i stážistovi, 
dostávají firmy finanční kompenza-
ci nákladů souvisejících s realizací 
stáže. Její výše se liší podle typu 
pozice, kterou firma poskytuje. 
Dosud jsme firmám za jednu stáž 
vyplatili v průměru 39 500 Kč.

Během praxe si studenti vyzkou-
ší všechny činnosti, které mentor 
ve firmě běžně řeší. Cílem je, aby 
poznali, jak firma reálně funguje. 
Před vstupem do profesního živo-
ta mohou studenti získat potřebné 
zkušenosti a praxi, případně rov-
nou nabídku pracovního poměru. 
„Pokud uvidím, že je student tím 
správným člověkem na správném 
místě, tak si ho nechám pro bu-
doucí spolupráci,“ vysvětluje 
mentorka Lenka Vožehová, pro-
fesí projektantka.

Za deset měsíců fungování 
projektu se zaregistrovalo téměř 
4000 studentů. Největší přínos vidí 
studenti v tom, že poznají, jak to 
v reálné firmě chodí. „Ohromně 
mě překvapil pozitivní a velice 
přátelský přístup jak mentora 
samotného, tak jeho dalších spo-
lupracovníků z firmy. Díky tomu 
jsem se prakticky od začátku stá-
že cítil jako skutečný člen týmu, 
a ne jako praktikant stojící mimo,“ 

Přijďte se pobavit s dětmi, na-
čerpat nové turistické informace, 
informace z oblasti dějin a země-
pisu, možnosti a tipy na výlety, 
a to na 13. ročník veletrhu cestov-
ního ruchu Plzeňského kraje ITEP 

Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost

2017 v halách TJ Lokomotiva 
v Plzni, který se koná ve dnech 
21.–23. září. Letošní veletrh bude 
ve znamení baroka pojatý zábav-
nou formou povzbuzující lidskou 
zvědavost.

Pojďte soutěžit a vyhrát hod-
notné ceny, užít si legraci, poho-
du i trochu adrenalinu a odneste 
si nové informace o zajímavých 
lokalitách v tuzemsku i zahraničí. 
Nechte se opět inspirovat pestrou 
nabídkou možností turistiky od 
vystavovatelů z různých koutů 
světa. Nenechte si ujít vyprávění 
a autogramiádu protagonistů stále 
oblíbeného seriálu Policie Modra-
va natáčeného v šumavské přírodě. 
Tváří ITEPu je český divadelní 
a filmový herec Václav Neužil, 
který usedne i v Křesle pro hosta.

Bohatý program bude připraven 
pro malé děti i pro žáky základ-
ních a středních škol. Každý den 
veletrhu si děti užijí interaktivní 
zábavu, pohybová vystoupení, 
malování na obličej, program slo-
žený z pohádek, soutěže, tvořivé 
tematické dílny a nově malování 
karikatur a karetní vědomostní 

soudí student žurnalistiky Šimon 
Pilek, který absolvoval stáž na po-
zici redaktor-novinář. Studenti si 
také cení toho, že mohou v průbě-
hu stáže zdarma absolvovat kurz 
měkkých kompetencí a probrat 
svou kariéru při individuálním po-
radenství s odborníkem. „Dozvě-
děl jsem se, jak upravit životopis 
i motivační dopis, dokonce jsem si 
založil i LinkedIn,“ potvrzuje Do-
minik Bezděk, stážista na pozici 
specialista marketingu.
Ve spojení s Cestou pro mladé

Firmy i studenti se mohou zapojit 
do projektu Cesta pro mladé bez-
platně. Stačí se online zaregistrovat 
na www.cestapromlade.cz, kde je 

zveřejněna kompletní nabídka stá-
ží. Každá stáž má svého konzultan-
ta, který je ve spojení se studentem 
a firmou a je jim plně k dispozici. 
V případě dotazů nebo nejasností 
mohou studenti i firmy také za-
volat na infolinku nebo napsat na 
WhatsApp či infomail. Cesta pro 
mladé je i na Facebooku, YouTube 
a Instagramu.

Projekt Cesta pro mladé realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, příspěv-
ková organizace Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí. Je financován 
z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a ze stát-
ního rozpočtu ČR. 

Mgr. Lukáš Kadlec, manažer

hru Karty hraběnky Lažanské, 
kde budou hrát o zajímavé ceny. 
Nebude chybět nafukovací pla-
netárium, expozice Zoo Plzeň, 
Národní park Šumava, Techmá-
nia Sciene Center, Ekologické 
centrum Orlov a jiné.

Gurmánské jazýčky potěší vy-
hlášená Salaš Zbojská s klobáska-
mi, sýry a haluškami, dále výtečné 
bavorské klobásy, regionální po-
traviny, moravská, rakouská a ital-
ská vína, chybět nebudou německá 
a česká piva.

Sbírání bodů v rámci letního 
putování po turistických zajíma-
vostech Plzeňského kraje Prázd-
ninová štafeta (http://stafeta.
plzensky-kraj.cz) bylo ukončeno 
31. srpna. Slavnostní vyhlášení 
vítězů se uskuteční již tradičně 
na ITEPu.

Iveta Žánová, 
oddělení cestovního ruchu KÚ PK
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Už pár let je v házenkářském klu-
bu DHC Plzeň tradicí, že v některé 
kategorii získají mladé házenkářky 
medaili z Mistrovství ČR. Od roku 
2014 do roku 2016 získaly hráčky 
DHC Plzeň v každé sezóně hned 
dvě mistrovské medaile. Nejcen-
nějšího úspěchu dosáhly loni, kdy 
získaly titul mistr ČR nejen v ka-
tegorii mladších žaček, ale i v ka-
tegorii mladších dorostenek.

Ale rekordy jsou od toho, aby 
se překonávaly. V sezóně 2016/17 
mohou mladé házenkářky do kro-
niky zapsat hned tři medaile z mis-
trovství republiky.

Mladší žačky získaly bronz 
v mistrovství, které je v této kate-
gorii pořádáno jako Házenkářský 
desetiboj. A mohlo to být ještě 

Medailové žně na lochotínském DHC Plzeň

mnohem lepší – vždyť stříbro jim 
uteklo jen vinou horšího skóre ze 
vzájemného zápasu s pražskou 
Slavií a zlato o pouhý jeden bod!

V této kategorii se DHC Plzeň 
vůbec daří. Od roku 2011 nechy-
bělo nikdy na závěrečném mistrov-
ském turnaji, a co víc – nikdy neod-
jíždělo bez medaile. Třikrát získalo 
mistrovský titul! To se žádnému 
jinému oddílu v ČR nepodařilo.

Starší žačky získaly stříbro v je-
jich mistrovské soutěži – Žákov-
ské lize. V rozhodujícím utkání 
podlehly jen velmi těsně mistrov-
skému Zlínu. V průběhu zápasu 
dokázaly smazat až osmibranko-
vý náskok, ale smolným gólem 
v posledních vteřinách nakonec 
prohrály o jediný gól.

Starší dorostenky (loňské mistry-
ně ČR z mladších dorostenek) se 
vypořádaly s přechodem do nové 
kategorie výborně. Za celou sezonu 
prohrály jen dvakrát s prvním Mos-
tem. Bohužel díky systému soutěže 
hrály „jen“ o třetí místo, kde nedaly 
šanci favorizovanému Zlínu. Bron-
zové medaile jim rozhodně sluší.

Takové výsledky lze považovat 
za malý zázrak. Obzvlášť v sezoně, 
kdy DHC Plzeň zápolilo s nedostat-
kem tréninkových prostor – zejmé-
na po vyhoření nafukovací haly na 
Bolevecké ZŠ. Hráčky trénovaly, 
kde se dalo a občas i kde se ne-
dalo. Přesto se DHC Plzeň v po-
sledních letech prodralo na výsluní 
české ženské mládežnické házené. 
Nemluví o tom jen medaile a úspě-
chy, ale i přidělení statusu Regio-
nálního házenkářského centra nebo 
počet reprezentantek. Za tím vším 
stojí poměrně velké množství há-

zenkářských nadšenců, kteří spolu 
s ochotnými rodiči vytvářejí malým 
házenkářkám to nejlepší prostředí 
pro jejich růst.

I příští sezóna 2017/18 bude 
pro klub výjimečná. DHC Plzeň 
premiérově vstoupí do 1. ligy 
žen. Základem týmu budou právě 
hráčky, které v roce 2011 začaly 
úspěšnou éru na MČR mladších 
žaček a v roce 2017 získaly bronz 
ve starších dorostenkách. Toto 
družstvo, které na své cestě mlá-
dežnickými kategoriemi nasbíralo 
pět republikových medailí, doplní 
sedm hráček z HK Slavia VŠ Pl-
zeň, které ligu žen hrály již loni. 
Mladý a ambiciózní tým vstoupí 
do další sezóny pod hlavičkou 
DHC PLZEŇ. Těšíme se a zveme 
všechny fanoušky na kvalitní žen-
skou házenou, která bude k vidění 
v hale 31. ZŠ Plzeň!

Mgr. Tomáš Jiskra,
PhDr. Jaroslava Šmrhová

Areál v Krašovské ulici už má 
konečně své využití! Za výrazné 
podpory města zde vznikne vol-
nočasové zařízení Krašovská Ak-
tivity centrum, které nabídne ak-
tivity pro všechny generace, a to 
v oblastech sportu, tance a umění.

Projekt už v současné době nabí-
dl zázemí mnoho sportovním a ta-
nečním subjektům v Plzni, které 
doposud pro svoji činnost neměly 
adekvátní prostory. V Krašovské 
budou moct od září využívat nově 
zrekonstruovaný interiér, ideální 
pro sportovní a umělecké aktivity. 
„Nyní tam probíhají nutné úpravy 
v interiérech, a to dovýměna oken, 
opravy rozvodů, opravy podlah, so-
ciálních zařízení, fasády objektů, 
nutné bude také vybavit interiéry. 
V současné době již probíhá výmě-

Od září tohoto roku se v budo-
vě v Krašovské ulici také otevírá 
nová dětská skupina MINI Ak-
tivity. Dětem ve věku od jedno-
ho roku do sedmi let se zde bude 
věnovat kvalifikovaný personál, 
a to každý všední den od 7 do 16 
hodin. Obsahem činnosti budou 
především sportovní a umělecké 
aktivity.

Výhodou MINI Aktivit je 
umístění v nově zrekonstruované 
budově, plně sportovně vybave-
né a vhodné pro všechny možné 
volnočasové aktivity. K dispozi-
ci je zde zahrada, využití velké 
sportovní haly a dalších sálů, hu-
dební zkušebna, herna, relaxační 
zóna a mnoho dalších. Prostory 

na oken a je připravena projektová 
část úprav interiérů a v dalším ob-
dobí bude pokračováno s úpravou 
exteriérů, tedy budov i pozemků, 
aby mohly být užívány veřejností 
k volnočasovým aktivitám,“ pro-
zradil David Šlouf, radní pro sprá-
vu městských nemovitostí.

Nový prostor sportu, tance 
a umění se tedy stane domovskou 
základnou pro mnoho organizací, 
které město Plzeň reprezentují na 
mnoha prestižních soutěžích a ak-
cích. Centrum během roku ve spo-
lupráci s nimi nabídne mnoho kul-
turních a sportovních akcích a také 
pravidelnou činnost, do které se 
bude moct přihlásit i veřejnost.

Pro více informací mrkněte na 
stránky www.krasovska.cz nebo 
na Facebook.

Krašovská Aktivity centrum Plzeň – volný čas 
pro všechny generace!

Mini Aktivity
jsou ideální na rozvíjení talentu 
a pohybových dovedností. Hlav-
ním cílem je individuální přístup 
a vytvoření rodinného a poho-
dového prostředí, ve kterém se 
každé dítě bude cítit dobře. Více 
informací najdete na Facebooku 
Mini Aktivity Plzeň a webových 
stránkách www.krasovska.cz. 
Zájemci se můžou hlásit během 
letních prázdnin a měsíce září. 
V termínu 10. září se pak plánuje 
den otevřených dveří.

MINI Aktivity jsou součástí pro-
jektu Krašovská Aktivity centrum 
Plzeň a koncepce volného času pro 
všechny generace.

Bc. Michal Křížek, PR manažer 
Krašovská Aktivity centrum Plzeň
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Nabízíme:  

 Provozní doba od 7.30 do 16.00 
 Přijímáme děti od 2 let 
 Ceny od 220 Kč/dopoledne 
 Individuální respektující přístup 
 Vstřícné, podnětné prostředí 
 Maximálně 12 dětí ve skupině 
 Výchova a vzdělávání zábavnou formou s využitím  

kvalitních hraček a didaktických pomůcek 
 Zpestření programu (loutková divadla, jóga pro děti …) 
 Možnost využití pouze jako jednorázové hlídání dětí 
 
 
 
 

 

 

 
Více informací naleznete na webu www.rcvlnka-plzen.cz/motyli-miniskolka/ 

nebo na tel. 601 388 578 a e-mailu miniskolka@rcvlnka-plzen.cz 

 

 

zve rodiče a děti na 
 

na I. pololetí školního roku 2017/2018 
 

 
   

Podrobné informace jsou k nalezení na webu:   

www.rcvlnka-plzen.cz 
 

Úřední hodiny pro zápis do kroužků: 
Po – St: 1030 – 1200 
Po: 1600 – 1700 
Út: 1600 – 1700 

 
V nabídce je Cvičení kojenců 
a batolat, Veselá školička,  
Hudební školička, Sporťáček, 
Keramika, Výtvarná dílna,  
Flétna, Tanečky, Roztleskávačky,  
Jóga pro děti, Tvořílek, Angličtina, Němčina,  
Anglická konverzace pro rodiče s dětmi,  
Angličtina pro dospělé, Jóga pro dospělé 
 
 
Bližší informace získáte v kanceláři  RC Vlnka, 
nebo u Jany Solničkové tel.: 774 855 134 
rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz, nebo na www.rcvlnka-plzen.cz 

MOTÝL, z.ú. a Rodinné centrum 
Vlnka, z.ú. během prázdnin usku-
tečnily 1 pohádkový pobyt pro rodi-
ny s dětmi, čtyři týdenní příměstské 
tábory a Miniškolka byla v provozu 
3 týdny. Času nazbyt moc nebylo, 
i přesto jsme na září připravili zápi-
sy do aktivit a jeden velmi zajímavý 
seminář, na říjen jsme naplánovali 
Pohádkovou zahradu a další semi-
náře, prostě plánů máme mnoho. 
Nenechte si tak ujít volná místa 
a naplánujte svým dětem, nebo 
i sobě aktivity na podzim.

Zápisy do kroužků pro děti a do 
aktivit pro dospělé probíhají v týd-
nu od 4. do 8. 9. 2017. Nestíháte? 
Hlásit se můžete i průběžně během 
celého školního roku, jen je potřeba 
počítat s tím, že volných míst nemu-
sí být dostatek. A co vlastně máme 
v nabídce? Nabízíme kurzy cvičení 
pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 
3 let, které jsou vedeny zkušenou fy-
zioterapeutkou. Skupiny jsou tvoře-
ny dle věku dětí, můžete si tak být 
jistí, že budete s dětmi dělat právě to, 
co potřebují vzhledem ke svému vý-
voji trénovat. Pokud je vašemu dítku 
už 1,5 roku, využijte Veselou školič-
ku. Kroužek pro děti od 18 měsíců 

Září není jen o prvních školních dnech
do 3 let je skvěle připraví na školku, 
naučí se pár básniček s pohybovým 
doprovodem, vyzkouší si různé jed-
noduché výtvarné činnosti, zazpívají 
si, vyzkouší si, jaké je to spolupraco-
vat s ostatními a ke všemu si určitě 
oblíbí ježečka Pepína, který je ce-
lým kroužkem provede. No a pokud 
máte děti ještě větší, tedy starší 3 let, 
máte na výběr z mnoha výtvarných, 
hudebních a pohybových kroužků. 
Myslíme i na dospělé, vy si může-
te přijít zarelaxovat na kurz jógy, 
nebo se naučit anglicky a to s dětmi 
i bez dětí. Zápisy průběžně probíhají 
i v Miniškolce. Tam můžete zapsat 
už 2leté dítko. Docházku si plánuje-
te zcela individuálně, proto můžete 
využít např. jen jednoho dopoledne 
nebo celé dny.

Podzim může být nepěkný, proto 
se přijďte 6. 10. 2017 v 15 hodin 
nechat okouzlit naší Pohádkovou 
zahradou. S jakými pohádkovými 
postavami se setkáte, vám napoví 
leták. Nebo se můžete nechat pře-
kvapit a hádanku odhalit při prvním 
nakouknutí na zahradu. Pro děti je 
připraveno 10 soutěžních stanovišť, 
hrané divadlo, opékání buřtů a sa-
mozřejmě odměna.

V MOTÝLu už jsou vzdělávací 
kurzy tradicí. Letošní školní rok 
začínáme praktickým seminářem 
Úvod do teorie jógové meditace. 
Na kurzu se dozvíte teorii o me-
ditaci, ale především si jednodu-
chá meditační cvičení vyzkoušíte. 
Kurz proběhne 22. 9. 2017 od 17 
hodin. Pokud byste se rádi dozvě-
děli něco o výchově, o tom, co naše 
děti potřebují, aby se jejich psychi-
ka rozvíjela tím správným směrem 

a aby se cítily bezpečně, sledujte 
naše webové stránky. 20. 10. 2017 
pro vás chystáme seminář na téma 
Potřeby dětí předškolního věku.

Na webu www.rcvlnka-plzen.
cz najdete vždy všechny aktuality 
a akce, které chystáme.

Těšíme se na setkání s vámi, ať už 
na kroužku, v Pohádkové zahradě 
nebo na semináři.

Za tým MOTÝLa a Vlnky
Markéta Berešová
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Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

Oblasti zájmových kroužků 
na pracovišti Komenského 42:
– Sportovní kroužky (karate, sportovka, 

florbal, stolní tenis…)
– Tvořivé dílny (výtvarka, grafika, mo-

delář, kutil,…)
– Taneční studia (sportovní tanec, pří-

pravka pro nejmenší, balet)
– Hudební zaměření (flétny, hra na klá-

vesy, kytaru,…)
– Přírodovědné zaměření (poznávání 

přírody, chovatelství, pokusy, hry,…)
– Technika (počítače, grafika webu, 

zvukové a nahrávací studio)
– Pro děti (dopolední a odpolední Ma-

šinka, minisportovka, tanečky pro 
nejmenší, pastelka,…)

Z nabídky vybíráme:
DOPOLEDNÍ MAŠINKA pro děti

Dopolední aktivita je určena dětem 
od 2,5 roku. Cílem „Mašinky“ je pře-
devším zapojení dětí do dětského ko-
lektivu, který je maximálně do 15 dětí. 
Aktivita je vhodná jako příprava před 
vstupem do klasické mateřské školy. 
Pro vaše děti máme připraveno spoustu 
nových říkanek, písniček, pohybových 
her. Děti se seznámí s jednoduchými 
rytmickými nástroji, budou rozvíjet 
tělesné a pohybové schopnosti, pra-
covat různými výtvarnými technikami 
(temperami, vodovými barvami, mo-
delínou). Především však na ně čeká 
příjemné, přátelské prostředí v malém 
kolektivu dětí vedeném zkušenými pe-
dagogy. V případě potřeby lze dopole-
dní Mašinku zkombinovat s odpolední 
Mašinkou.
STOLNÍ TENIS začátečník, pokročilý

Již několik let vede kroužky stolní-
ho tenisu na pracovišti Komenského 
42 držitel zlaté medaile z Londýna. 
Pan Rudolf Chroust je dlouholetý 
externí pracovník Střediska volného 
času RADOVÁNEK. I přes svůj po-
kročilý věk trpělivě a s energií předá-
vá své zkušenosti mladým nadšeným 
hráčům. V jeho sbírce jsou medaile ze 
všech kategorií stolního tenisu, které 
získal po celém světě.
KOUMÁK – aneb věda je zábava

Kroužek je určen všem dětem od 
1. třídy ZŠ, které rády zkoumají svět 
kolem sebe a chtějí vědět, jak a proč 
věci fungují. Staneme se malými vě-
dátory a rozšíříme si teoretické vě-
domosti i praktické zkušenosti spo-
jené s přírodními vědami (biologie, 
fyzika, chemie). Vše pomocí pokusů 
a her. Kromě samostatných pokusů 
si vyzkoušíme i „vědeckou práci“ ve 
dvojicích a týmu. Dětem, které mají 
rády zvířata, bude v závěru hodiny 
umožněn přímý kontakt se zvířaty 
chovanými v naší učebně, o které se 
starají naše přírodovědné kroužky. 

Chováme – králíky, morčaty, činčily, 
pískomily, gekončíky, krajty, užovky, 
leguány, agamu, želvu, raky, šneky, 
rybičky, strašilky, ...
VÝTVARNÝ: 
OTEVŘI SE TVOŘENÍ

Provedení světem tvoření, malování, 
kresby a dalších výtvarných technik, kde 
však rozhodně nepůjde jen o technické 
dovednosti. Ani nepůjde jen o výsledek, 
ale o celý proces. Od prvního hmatatel-
ného kontaktu ruky s papírem, tužkou, ... 
přes unikátní cestu oko – hlava – srdce 
- každá buňka... opět k ruce a výstu-
pu, který může zasáhnout oko dalšího 
a tak nechat vstoupit do naší společné 
reality něco zcela jedinečného a slovy 
třeba nevyjádřitelného. Kresba i malba 
a jiné techniky jsou unikátní, mimo jiné 
i v tom, že názorně ukazují, co vše se dá 
zrodit z pouhé myšlenky nebo odrazu 
reality... Budeme se učit dívat, vnímat, 
přenášet na papír, do hmoty, do světa 
druhých... to, co je zatím jen ve světě 
našem. Sdílet sebe, vyjadřovat sebe, 
reagovat... K tomu nám poslouží nej-
různější výtvarné techniky a prostředky.
Oblast zájmových kroužků 
na pracovišti Ledecká 23:
– Sportovní kroužky (sebeobrana, bad-

binton, Bolevecká Nerf liga, historic-
ký šerm...)

– Společenské kroužky (geocaching, 
astronomické hrátky, malý strážník)

– Tvořivé dílny (výtvarka, malba – grafi-
ka, kreativ, enkaustický klub…)

– Keramika (rodiče s dětmi, začátečníci, 
pokročilí a dospělí)

– Taneční studia (street dance, zumba 
a další tance...)

– Hudební zaměření: kytara (začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí, dospělí), 
hra na elektrickou kytaru (děti, dospě-
lí), muzikoterapie, hra s tóny.

– Technika (počítače, Minecraft a jiné hry)
– Pro dospělé (enkaustický a keramický 

klub)

Z nabídky vybíráme:
ASTRONOMICKÉ HRÁTKY

Tajemný vesmír skrývá stále spous-
tu zajímavých a lákavých záhad. Víte, 
co je to černá díra, jak vypadají plane-
ty naší sluneční soustavy, proč Slunce 
svítí a proč se střídají fáze Měsíce? 
Cílem kroužku není naučit se zpamě-
ti čísla a definice, ale naopak umět 
si je najít na internetu a představit si 
blízký i vzdálenější vesmír pomocí 
vlastnoručně vyrobených modelů. 
Žáci se také seznámí s programem 
Stellarium, který je vlastně domácím 
planetáriem. Navíc se dozví mnoho 
zajímavého a třeba si i vyrobí mimo-
zemšťana z ponožky, zahrají si také 
astronomické hry, soutěže a vyrobí si 
raketu na vodní pohon.

MALÝ STRÁŽNÍK 
Pomocí her a soutěží se děti učí být 

správnými účastníky silničního pro-
vozu (chodci, cyklisty, spolujezdci). 
Poznávají, jak se chovat k cizímu zví-
řeti, co udělat s nalezenou injekční 
stříkačkou, jak poskytnout první po-
moc, jak se mají chovat při cestě do 
školy i ze školy. „Malí strážníci“ se 
dostanou i do terénu. Tam mají mož-
nost při pochůzkové činnosti poznat 
město „očima strážníka“, vyhledávat 
přestupky nebo si vyzkoušet měření 
radarem. Budou mít možnost přihlížet 
výcviku sebeobrany a naučí se pár zá-
kladních prvků. Děti v rámci kroužku 
navštíví i další složky IZS a dozvědí 
se více o jejich práci. Po absolvování 
budou oficiálně jmenováni „malými 
strážníky“ a z rukou velitele MP ob-
drží osvědčení o absolvování kroužku, 
odznak i jiné odměny. Cílem kroužku 
je motivovat děti k tomu, aby doká-
zaly lépe vnímat všechna rizika, která 
je každodenně obklopují.
MALBA – GRAFIKA

„Umělcem může být opravdu kaž-
dý, jen zapoj svoji fantazii.“ Výtvarný 
kroužek, specializovaný na individu-
ální rozvíjení jednak grafického cítění 
a myšlení, jednak na individuální se-
znamování se základy technik malby 
nebo jejich dalším rozvíjení podle in-
dividuálního talentu a schopností dětí. 
Klasické výtvarné techniky pod vede-
ním výtvarníka. Základy perspektivy, 
malby, kresby, zátiší, práce v plenéru, 
grafika atd.
CAMELOT historický šerm

Pod vedením zkušených lektorů 
proniknou děvčata a chlapci do světa 
udatných bojovníků a spanilých prin-
cezen. Zábavnou formou se seznámí 
se základními dovednostmi pravých 
rytířů, proniknou do tajů dobové eti-
kety a zatančí si tak, jak tančili naši 
předkové v dobách vlády Přemysla 
Otakara II., Karla IV. či Rudolfa II. 
Počítá se také s vystoupeními na do-

bových slavnostech města, případně 
účastí na různých historických slav-
nostech (průvody, ukázky, heraldika). 
Chtěli bychom, aby vznikla dobová 
družina, která by byla schopna před-
vádět přiměřeně věku členů živou his-
torii města Plzně. Výcvik členů skupi-
ny historického šermu bude základní 
a bude veden pouze zbraní dřevěnou 
a tupou. Jedná se o meče jednoruční, 
sekery, dlouhé hole a dřevěné štíty. 
Při nácviku bude přísně dodržována 
bezpečnost a kázeň. Lektory jsou na 
slovo vzatí odborníci ze skupin histo-
rického šermu GOTIKA a SRDCOVÉ 
ESO. Kdo máte rádi pohádkové a his-
torické příběhy a toužíte do tohoto 
světa proniknout, neváhejte a navštiv-
te náš kroužek. Každý člen dostane na 
začátku ilustrovanou knihu, ve které 
nalezne vše důležité z dějin města 
Plzně od počátku po válku třicetiletou.
BADMINTON

Badminton je jeden z nejrychlejších 
raketových sportů. Děti při něm trénu-
jí postřeh a kondici. Během jediného 
tréninku často naběhají až několik ki-
lometrů. Sport, který dětem procvičí 
celé tělo a ještě je tato olympijská 
disciplína bude bavit. Badminton 
je individuální olympijský raketový 
sport, stale více oblíbený u dětí. Při 
hře dva protivníci (dvě dvojice) od-
palují přes síť pomocí rakety opeřený 
míček a snaží se donutit protivníka 
udělat chybu. Chybou je zahrání 
míčku mimo vymezené území nebo 
neodehrání protivníkem správně za-
hraný míček.
GEOCACHING

Geocaching je hra na pomezí sportu 
a turistiky. Hledání skryté schránky 
za pomoci zeměpisných souřadnic. 
Čekají nás výlety do přírody, luštění 
zajímavých úkolů.

Marcel Hlaváč, 
SVČDM

POZVÁNKA NA AKCI:

 50. ZVLÁŠTNÍ VLAK DO ČESKÉHO KRASU
9. 9. 2017 akce pro cyklisty i pěší turisty 
s možností návštěvy lomu Velká Amerika, důlního skanzenu 

v Solwayových lomech, Svatého Jána pod Skalou, údolí Kačáku, Beroun-
ky a hrnčířských trhů v Berouně. Doporučené trasy k dispozici ve vlaku. 

Jízdenky je nutné zakoupit v předprodeji od 29. 8. 2017 
(Út, St, Čt 15–18 hodin) na pracovišti Ledecká 23, Plzeň.

Kompetní nabídku aktivit všech pracovišť RADOVÁNKU, 
kontakty a on-line přihlášku naleznete na www.radovanek.cz.
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1. základní škola Plzeň, příspěv-
ková organizace se ve školním roce 
2016/2017 stala partnerem mezi-
národního programu Les ve škole, 
který v České republice koordinuje 
vzdělávací centrum TEREZA. Ten-
to program motivuje učitele, aby se 
svými žáky chodili v době výuky ven 
a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

Na naší škole se do tohoto meziná-
rodního programu zapojili jako první 
žáci třídy 1. C pod vedením paní uči-
telky Mgr. Gabriely Hajšmanové a za 
pomoci paní asistentky Jany Mrázko-
vé. V průběhu školního roku podnikli 
se svými „ponožkovými“ kamarády 
mnoho výprav do okolí školy. Na-
vštívili oblast rybníků a pravidelně 
docházeli do přírodní učebny v Ar-

Prvňáčci z 1. ZŠ Plzeň poznávají přírodu všemi 
smysly a mají radost z pohybu

boretu Sofronka. Děti se učily vnímat 
les všemi smysly. Pozorovaly změ-
ny v přírodě, zaznamenávaly změ-
ny v jednotlivých ročních obdobích 
a zažily mnohá „ponožková“ dobro-
družství. 

Při svých aktivitách si ale děti jen 
„nehrály“, naučily se spoustu nové-
ho o přírodě, ale učily se v terénu 
i matematiku, český jazyk, hudbu 
a další předměty. V neposlední řadě 
se aktivně pohybovaly, čímž posílily 
své tělo i zdraví.

Ve škole též vznikla výstavka 
k programu Les ve škole, kde děti 
představují výsledky své práce – 
např. ponožkové deníky, fotodoku-
mentaci a „lapač zážitků“. Součástí 
výstavky je i soubor přírodnin, se 

kterými děti v průběhu výuky v te-
rénu pracovaly.

Svými aktivitami tak žáci naplnili 
několik cílů programu Les ve ško-
le. Žáci mají rádi les, zkoumají les, 
pečují o les a dokážou šetřit les. Za 
pilnou práci jim byl v červnu udělen 
mezinárodní certifikát Lesní třída.

Žáci 1. C se též zapojili do pro-
jektu Evropský týden udržitelné-
ho rozvoje 2017.

V průběhu dvou dnů absolvovali 
další výpravy do okolí školy (oblast 
rybníků a lesů). Pozorovali změny, 
které v přírodě probíhají na jaře. Na-
slouchali zvukům lesa a živočichům 
v něm žijícím. Poznávali stromy, 
rostliny a jiné přírodniny pomocí 
zraku i hmatu. Pozadu nezůstal ani 
čich – na jaře to všude nádherně voní. 
O chuť se všem postarala výborná 
svačinka z domova. 

Děti si díky aktivnímu pohybu 
v přírodě a činnostem, které ab-

Školní rok 2016/2017 utekl jako 
voda a naši mateřskou školu čekala 
poslední společná akce s dětmi, a 

Výlet do lesa
to výlet. Tento výlet se týkal dětí 
z pracoviště Fibichova 4. Paní uči-
telky z odloučeného pracoviště Li-

dická 3 zvolily s dětmi jiný cíl. My 
z Fibichovky jsme letos vyrazili za 
myslivci na Vysokou, kde se upro-
střed lesa nachází stanoviště mys-
liveckého sdružení z Dobřan. Jeli 
jsme autobusem od mateřské školy, 
který nás zavezl až na místo. Již při 
příjezdu mohly děti slyšet tradiční 
myslivecký hlahol – „Halali“, kte-
rým nás myslivci vítali. Po svačin-
ce se nás ujal jeden z přítomných 
myslivců, který nás provedl celým 
areálem. Nejdříve děti seznámil se 
zbraněmi, z nichž byli nadšeni pře-
devším chlapci, kteří měli spoustu 
otázek. Na památku si pak každé 
z dětí mohlo odnést prázdný vystře-
lený náboj. Poté jsme se přesunuli 
na další stanoviště, kde na nás čeka-
li dva čtyřnozí kamarádi, kteří nám 
ukázali, jak umí poslouchat.

Na dalších stanovištích děti po-

solvovaly, uvědomují význam lesa 
a přírody pro člověka. Díky našim 
výpravám se učí přírodu chránit, 
abychom ji zachovali pro budoucí 
generace. Podnikají tak další krůčky 
ve svém životě, které je mají vést 
k cestě „udržitelného rozvoje“.

Věříme, že se tak aktivity třídy 
1. C stanou malou inspirací pro další 
třídy a učitele.

Na závěr by žáčci z 1. C se svojí 
paní učitelkou Gabrielou Hajšmano-
vou rádi poděkovali všem rodičům 
a vedení školy 1. ZŠ za velkou pod-
poru v jejich společné práci. A dále 
by rádi poděkovali za velmi vstřícný 
přístup Ing. Janu Kaňákovi Ph.D. – 
vedoucímu pracoviště Arboretum 
Sofronka.

Mgr. Gabriela Hajšmanová
1. základní škola Plzeň,

Západní 18, příspěvková organizace
Učitelka a koordinátor

environmentální výchovy

znávaly stromy dle plodů a listů, 
pozorovaly obrovské mraveniště, 
viděly na vlastní oči mládě lišky, 
divokého králíka, divoké prase, 
dozvěděly se něco o dravcích, sle-
dovaly káně při krmení, plnily své 
batohy přírodninami.

Celým lesem se linula vůně naší 
odměny, která na nás čekala na kon-
ci exkurze – opečený buřtík a po té 
malé pitíčko. Děti si tak výlet velmi 
užily, s myslivci se rozloučily vel-
kým potleskem a do mateřské ško-
ly odjížděly plné dojmů a krásných 
zážitků.
Členům mysliveckého sdružení 

z Dobřan tímto děkujeme za krásně 
strávené dopoledne.

46. mateřská škola Plzeň
Fibichova 4, příspěvková organi-

zace, Hana Pálková, učitelka
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6. 6. 2017 se naše starší děti vydaly 
na akci „Dopravní hřiště“, které pořá-
dá každoročně MO Plzeň 1 ve spolu-
práci s Radovánkem (Středisko volné-
ho času) a BESIPem. Podmínkou pro 
zúčastněné je bezpečnostní cyklistická 
helma, dobrá nálada, sportovní duch, 
a to vše měly děti připravené – tedy 
se mohlo jít na věc. 

Úvodním milým slovem nás přiví-
tala PhDr. Iva Mádlová, PhD. MBA 
za MO Plzeň 1, Bc. Eva Tischlerová 
za Radovánek a Andrea Vlčková za 
Policii města Plzeň.

Dopravní hrátky!
Děti se ihned pustily do plnění úko-

lů – zkoušely přejít správně přechod 
pro chodce, zvládly poznat všechny 
dopravní značky, dokázaly správně 
odpovídat na otázky a nakonec projely 
slalomem na koloběžce jako zkušené 
řidičky a řidiči. Samozřejmě nesmíme 
opomenout, že za splnění stanovišť si 
odnesly něco dobrého na zub a něco 
praktického do školky.

Organizace celé akce byla jako vždy 
bez problémů, proto se budeme těšit, že 
se za rok zase všichni shledáme.

Za 60. MŠ Bc. Lucie Plačková

Konec školního roku jsme završili 
účastí na projektu „Kouzelná flétnič-
ka“. Pilotní projekt pro mateřské školy 
dotoval z velké části ÚMO Plzeň 1 
a DJKT.

Projekt se skládal ze tří částí – Hledá 
se Papagena, Hrajeme si na kouzelnou 
flétnu a Papageno v kouzelném lese.

V první části jsme se stali malými 
myškami a vloudili se do každé sku-

Kouzelná flétnička aneb stávají se z nás herci!

linky DJKT v Plzni. Navštívili jsme 
zákulisí, maskérnu, zkušebnu zpěvu, 
podium… Našim průvodcem se stal 
Papageno, Pamina a Papagena, po-
hádkové postavy z Mozartovy opery 
Kouzelná flétna. Vyzkoušeli jsme si, 
jaké je to být v záři reflektorů, stát 
před skandujícím publikem, a dokonce 
jaké to je hrát na otáčejícím se podiu. 
Zkrátka byl to nezapomenutelný záži-

V předloňském školním roce se naší 
základní škole podařilo získat finanč-
ní prostředky realizací projektu Eras-
mus+ na jazykové kurzy v zahraničí 
pro naše pedagogické pracovníky.

Projekt probíhá v období dvou let. 
Během předminulých letních prázdnin 
zdokonalovalo svoje jazykové doved-
nosti celkem 5 kolegyň, z toho dvě 
ve Velké Británii, dvě v Itálii a jedna 
v Německu. V tomto školním roce 
jsme navázali dalšími 6 kurzy v Lo-
tyšsku, Velké Británii a Německu.

Cílem projektu je zvýšení jazyko-
vých kompetencí učitelů cizích jazy-
ků, zavedení metody CLIL na 1. stupni 
a v dějepisu na 2. stupni. Tato metoda 
je založena na výuce školního předmě-
tu prostřednictvím cizího jazyka (v na-
šem případě angličtiny a němčiny). 

Projekt Erasmus+: jazykové vzdělávání pedagogů 
základní školy Elementária v zahraničí

Žáci si tak osvojují znalosti v obou 
předmětech současně. Další novinkou 
je rozšíření nabídky vyučovaných ja-
zyků o italský jazyk formou kroužku, 
který se koná pravidelně jednou týdně 
po celý školní rok a zúčastňují se ho 
žáci 1. stupně, kteří se postupně se-
znamují s jazykem, kulturou, uměním 
a historií Itálie.

V současné době je naší snahou 
navázat prostřednictvím informač-
ní platformy eTwinning spolupráci 
s italskou školou podobného typu. 
Prostřednictvím tohoto nástroje by-
chom chtěli dosáhnout propojení 
naší instituce s dalším vzdělávacím 
zařízením. Cílem je vzájemná výmě-
na informací a plánování společných 
aktivit do budoucna.

Pedagogický sbor ZŠ Elementária

tek pro nás všechny a nejeden z nás 
se na podiu viděl jako opravdový 
herec. Milým doprovodem a dalším 
spoluúčastníkem se nám stala 1. mís-
tostarostka MO Plzeň 1 PhDr. Ivana 
Mádlová, Ph.D., MBA.

V druhé části jsme naopak hostili mi-
lou návštěvu my. Herci přijeli do naší 
školky. Učili nás rozeznávat hudební 
nástroje, představili nám hlavní posta-
vy divadelního představení a zahráli si 
s námi spoustu dramatických her.

Závěrem celého projektu byla návště-

va Nového divadla v Plzni. Zde jsme 
zhlédli finální okouzlující představení 
Kouzelné flétničky od W. A. Mozarta.

Celý projekt bereme jako velký 
přínos pro děti. Nejmladší publikum 
se mohlo nenásilně seznámit s diva-
delním prostředím a celým procesem 
herectví a divadelnictví. A kdo ví, tře-
ba se za pár let budeme chodit dívat 
právě na naše nejmenší známé tváře, 
které si ve světě udělají své místo na 
divadelní scéně. 

Bc. Lucie Plačková
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Johohóóó! Pokřiky a námořnické 
písně se nesly jedno červnové odpo-
ledne zahradou naší 90. MŠ v Zá-
padní ulici. To malí námořníci z celé 
školky rozdělení do 6 lodí (podle 
svých tříd) „připlouvali“ se svými 
kapitánkami a pod vlajkami s názvy 
svých lodí na pirátské území.

Tak začínala tradiční letní zahrad-
ní slavnost pod názvem „Pirátů se 
nebojíme!“. K přepadení piráty sa-

Pirátů se nebojíme!

mozřejmě došlo, ale naštěstí nám 
dali šanci se „vykoupit“ a splnit 
na ostrově 6 úkolů s námořnickou 
tematikou, za jejichž splnění děti 
získaly stříbrné kameny. A tak 
se námořníci rozběhli po ostrově 
a ukázali svou odvahu a šikovnost: 
šplhali po lanovém žebříku a zvoni-
li na lodní zvon, pluli v parníčcích 
z krabic podle mapy do přístavu, za-
chraňovali na určené trase námořní-

V neděli 20. 8. 2017 po desáté 
hodině vyráželi lochotínští strážníci 
do Bolevecké ulice, kde se údajně 
pohyboval kozel „na volno“, otíral 
se o kolemjdoucí pravděpodobně 
v touze se pářit. Když spatřil hlíd-
ku MP Plzeň Lochotín, dal se na 
útěk. Hlídka utíkajícího kozla do-
stihla a odchytla. Toto zvíře bylo 

Strážníci měli zpestřenou službu 
odchytem kozla toužícího po pomazlení

předáno majiteli, který je z místní 
znalosti strážníkům znám. Majitel 
uvedl, že mu kozel unikl ze zajiště-
ného dvorku, jelikož prý mají kozy 
v této době období páření.

Veronika Kuchynková
Metodik prevence kriminality

MP Plzeň
Tel.: 721 079 570

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 Městská 
policie asistovala při úklidu ne-
pořádku po osobách bez přístřeší 
v místech, kde přespávají nebo se 
již jednalo o opuštěné prostory. 
Ty byly vybrané ze strany Měst-
ské policie Plzeň, která je již delší 
dobu monitoruje. Úklid zajišťovala 
Čistá Plzeň. V místech, kde pře-
spávali lidé bez domova, se nachá-
zel neúnosný nepořádek, který se 
z důvodu hygienických podmínek 
musel řešit. Šířil se zde nesnesi-
telný zápach po exkrementech 
a zkaženém jídle. Tento značný 

Strážníci městské policie dohlíželi při úklidu nečistot, 
které po sobě zanechaly osoby holdující alkoholu nebo drogám

nepořádek se nacházel i v širším 
okolí, kde tyto osoby přespávaly. 
Dalším problémem bylo, že v mís-
tech, kde se zdržovaly, docházelo 
často ke konfliktům nejen uvnitř 
skupin asociálních osob, ale i s ko-
lemjdoucími lidmi.

Při předešlých kontrolách byly 
často hlídkami MP tyto osoby opa-
kovaně upozorněny, aby na mís-
tech udržovaly pořádek. Bohužel 
až na jednu výjimku na Lochotí-
ně to neberou vážně. Problémem, 
se kterým se potýkali pracovníci 
při úklidu, byly pohozené in-

Z činnosti městské policie

jekční stříkačky a plechovky od 
různých ředidel ze strany mladší 
generace lidí bez domova. Už jen 
po vyčištění dvou míst byl kon-
tejner úklidové firmy z poloviny 
naplněn. Cílem tohoto „opatření“ 
je udržování veřejného pořádku 
ve městě. V nejbližších týdnech 
se budou provádět další úklidové 
práce ve spolupráci s Čistou Plzní.

Veronika Kuchynková
Metodik prevence kriminality

MP Plzeň
Tel.: 721 079 570

ky se záchrannými kruhy, přenášeli 
poklad z pirátské jeskyně do truhly, 
cestou po lanových schodech nad 
mořem chytali na prut ryby nebo 
foukáním do plachet loděk ve vodní 
nádrži dopravili za bouře všechny 
bezpečně do přístavu. Mezi úkoly se 
mohli osvěžit u stánku se zmrzlinou 
nebo přímo pod vodopádem – za-
hradní sprchou, neboť vedro bylo ten 
den přímo tropické. Kdo měl ve své 
námořnické čepici 6 stříbrných ka-
menů, vrátil se k pirátům, kteří nás 
nakonec nejen všechny propustili, 
ale ještě přidali něco ze své truhly 
s pokladem, když jsme jim na jejich 
ostrově tolik pomáhali.

Každý malý námořník si kromě 
stříbrných kamenů odnášel domů 

ještě zlatý peníz a jeden „opravdic-
ký“ drahokam! A k tomu navíc zá-
žitky z jednoho krásného společného 
odpoledne, kdy jsme si to všichni ze 
školky dohromady s rodiči a sou-
rozenci zase pěkně užili. A i když 
čokoládový zlaťák a bonbónové 
stříbrné kameny sníme, drahokam 
se může kamsi zakutálet, ty zážit-
ky máme napořád a nikdo nám je 
nevezme….

Alexandra Tothová,
učitelka 90. MŠ
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Prázdniny skončily, na hry a do-
vádění u babičky, koupání a opa-
lování budeme za chvíli už jenom 
vzpomínat. Z některých našich 
loňských kamarádů se od září stali 
prvňáčci a na jejich místa ve školce 
přišli úplní nováčci. A co je v naší 
školce čeká? Spousta her, pohádek, 

Těšíme se na nový školní rok
výlety, tvoření, soutěže, modelování 
z keramické hlíny, zpívání i pískání 
na flétničky. Společně si pohrajeme 
v naší solné jeskyňce, vykoupeme 
se ve vířivce nebo se prohřejeme 
v sauničce. A k tomu se naučíme 
třeba i pár anglických slovíček.

A ještě jedno překvapení nás 
v novém školním roce čeká! ÚMO 
Plzeň 1 zařídil během prázdnin vý-
měnu starých oken za nová a ještě 
rekonstrukci sociálního zařízení. 
Zkrátka – naše školička je zase 
o něco hezčí! Už se moc těšíme, co 
zajímavého v ní v novém školním 
roce společně zažijeme.

Tak ať se v ní líbí nám všem!
Za kolektiv 87. MŠ

E. Buršíková

V loňském roce organizátoři 
předali dárcovský šek jako výtě-
žek benefice neziskové organiza-
ci MOTÝL, z. s., a pomohli tak 
k nákupu rehabilitačních pomů-
cek pro malé klienty s těžkým po-
stižením. „Letos podpoříme děti 
z Dětského centra Plzeň, které 
sídlí v našem obvodě a stará se 
o zdravé i postižené děti do tří let 
věku. Získané finanční prostředky 
budou použity na nákup pomůcek 
pro děti s těžšími typy onemocně-
ní a také na dovybavení pokojů 
pro matky s dětmi,“ upřesňuje 
Michal Boháček z pořádajícího 
Spolku Kukačky, z. s. 

Zároveň věří, že přední české 
revivalové skupiny se svým pro-
gramem a energickým vystoupe-
ním opět přilákají velké množství 
rockových fanoušků. „Někteří 
z nich díky našemu festivalu vůbec 

Rockeři, podpořte dobrou věc!
Je tu třetí ročník Revivalfestu Plzeň

poprvé v uplynulých dvou letech 
přispěli na nějaký charitativní 
projekt a shodli se, že se jim ten 
pocit líbí. Získají inspiraci, jak se 
dá pomáhat těm, kteří to potřebu-
jí,“ dodává Michal Boháček.

Revivalfest Plzeň 2017 podpo-
rují mimo jiných také město Plzeň 
a Městský obvod Plzeň 1. „Vítám, 
že se tato akce u nás zabydlela a že 
výtěžek pomáhá organizacím prá-
vě z našeho obvodu. Je to hezké 
propojení bezbranných dětí a vi-
zuálně drsných rockerů, kteří mají 
dobré srdce,“ podotkl starosta MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Vstupenky na Revivalfest Plzeň 
2017 už jsou v prodeji. V před-
prodeji stojí 180 korun, na místě 
220 korun. Během večera vystoupí 
kapely Iron Maiden Revival Praha, 
Rammstein Tribute Show a Kiss 
Czech Company.                (red)

Už potřetí pomohou drsní rockeři ohroženým dětem. V pátek 8. září 
2017 se od 17 hodin na ranči Šídlovák koná třetí ročník benefiční akce 
Revivalfest Plzeň. Její výtěžek poputuje ke znevýhodněným dětem do 
Dětského centra v Plzni na Lochotíně. Fanoušci řízné muziky si užijí 
večer plný převzatých metalových pecek od legendárních Rammstein, 
Iron Maiden a Kiss a navíc pomohou dobré věci.



Dokončení ze str. 6
Mnohé možná překvapí, že v Li-

dické ulici za telekomunikační 
budovou se jen tak nachází slo-
žená v kontejneru plastika Návrat 
z kosmu. Autorem je významný 
sochař Rudolf Svoboda, který je 
například autorem památníku na 
Anglickém nábřeží nedaleko Will-
sonova mostu. Plastika se původně 
nalézala v Praze na Žižkově, od-
kud byla odstraněna a považována 
za ztracenou. Jak se ocitla v Plzni, 
zůstává záhadou.

Ovšem asi nejvýznamnější ob-
jev uplynulých let byl učiněn na 
Vysokoškolských kolejích v Bole-

vecké ulici, kde byla objevena za-
pomenutá plastika jednoho z nej-
známějších žijící českých umělců 
Karla Malicha z roku 1978. Cena 
díla, které bylo již považováno za 
ztracené, je odhadována na něko-
lik miliónů korun. Po objevení 
a drobné restauraci bylo vystaveno 
v Praze v Museu Kampa za účasti 
jednadevadesátiletého autora. Po 
návratu do Plzně bylo dílo pře-
sunuto do nové pracovny rektora 
Západočeské univerzity.

Pokud patříte mezi zájemce 
o drobné umění, pak právě pro 
vás jsou k dispozici mapy s drob-
nými památkami, které jsou volně 

dostupné v Informačním centru 
města na náměstí Republiky. K dis-
pozici jsou celkem tři tištěné mapy. 
Mapa Plzeňští vetřelci představuje 
drobné umění z let 1965–1989 na 
území města. Druhá mapa, která 
nese název Všichni svatí Plzně, 
pak představuje drobné sakrální pa-
mátky. A zatím poslední mapa nese 
název Pomníky a pamětní desky 
Plzně. V mapě otištěné výše nalez-
nete kromě souhrnu těchto děl i pa-
mátky vzniklé po roce 1989 nebo 
např. sluneční hodiny, a to vše na 
území obvodu Plzeň 1.

Webový katalog, který je do-
stupný na adrese http://krizkyave-

trelci.plzne.cz, je oproti tištěným 
mapám mnohem bohatší. Obsahuje 
možnost třídění podle štítků – roz-
lišíte tak např. pomníky věnované 
osvobození americkou armádou, 
základní kameny, altány atp.

Projekt Křížky a vetřelci je ote-
vřený projekt, do kterého se může 
zapojit každý. Pokud máte nějaké 
zajímavé informace, historické fo-
tografie či se chcete zapojit, kon-
taktujte nás na e-mailu krizkyave-
trelci@email.cz, příp. na telefonu 
737 862 784. Skupinu „Křížky 
a vetřelci“ naleznete i na Facebooku.

Pavel Cvrček
Aleš Hejna (mapa)

Křížky a vetřelci

Dílo sochaře Karla Malicha v pra-
covně rektora Západočeské univerzity.

„Návrat z kosmu“, socha od Rudolfa Svo-
body, původně byla v Praze na Žižkově.

Mapa drobných památek Plzně 1


