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V květnu budou zápisy do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol se 
uskuteční v období od 2. května 
do 16. května 2018.

Již druhým rokem je pro předško-
láky (= děti, které dosáhnou 5. roku 
věku) předškolní vzdělávání povin-
né – a to od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě do-
sáhne 5. roku věku. Povinný před-
školní rok je ve veřejných mateř-
ských školách bezplatný a je plněn 
v mateřských školách zapsaných ve 
školském rejstříku nebo lze povin-
nost splnit za určitých podmínek 
individuálně (individuálním „domá-
cím“ vzděláváním či vzděláváním 
v přípravné třídě nebo vzděláváním 
v zahraniční škole na území ČR). 
Povinné předškolní vzdělávání se 
vztahuje na státní občany ČR a  dále 

cizince, kteří oprávněně pobývají na 
území ČR déle než 90 dnů. Naopak 
nevztahuje se na děti s hlubokým 
mentálním postižením a děti dlou-
hodobě pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou po-
vinni přihlásit dítě k povinnému 
předškolnímu vzdělávání ve spá-
dové MŠ. Město řeší spádové MŠ 
obecně závaznou vyhláškou tak, 
že školské obvody MŠ jsou shod-
né s územím čtyř velkých obvodů. 
Území Křimic, Radčic a Malesic 
je dalším školským obvodem 
a následuje společný obvod Li-
tic a Lhoty. Černice jsou součástí 
školského obvodu Plzeň 2.

Město pro zápisy do MŠ opět 
využije elektronickou aplikaci na 
www.mszapis.plzen.eu jako v mi-

nulých letech. Veškeré informace 
k zápisům do MŠ naleznou rodi-
če od konce března na uvedené 
webové stránce a dále na webo-
vých stránkách příslušných MŠ. 
Pro zápis do MŠ bude v souladu 
s novelou školského zákona roz-
hodující trvalý pobyt dítěte. K zá-
pisu rodiče přinesou řádně vyplně-
nou přihlášku, kterou naleznou na 
uvedené webové stránce, rodný list 
a  průkaz zdravotního pojištění dí-
těte, svůj občanský průkaz, případ-
ně doklad o trvalém pobytu dítěte 
(pokud se liší od trvalého pobytu 
zákonných zástupců – originál po-
tvrzení z ohlašovny pobytu).

Pokud zákonný zástupce nemá 
přístup k internetu či k tiskárně, 
bude na Magistrátu města Plzně 

i na úřadech městských obvodů 
k dispozici kontaktní místo, kde 
úředníci s vyplněním přihlášky po-
mohou. Stejně tak pomohou s vypl-
něním přihlášky přímo v dané MŠ.

(red)
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Péče o veřejný prostor, jeho kvalitu 
a další rozvoj je v popředí zájmu oby-
vatel i odborníků, což je velmi pozi-
tivní. Za priority pro následující roky 
označila plzeňská veřejnost v anketě 
o budoucím rozvoji města právě zlep-
šování využití veřejných prostranství, 
regeneraci sídlišť, zapojování obyvatel 
do fungování města a dostavění měst-
ského okruhu.

Proto se pro město Plzeň intenziv-
ně zpracovávají a schvalují významné 
dokumenty zaměřené na rozvoj města 
jako celku i na rozvoj jednotlivých 
obvodů. Jedná se kromě územního 
plánu dále o strategický plán a pro-
jekty regenerace zaměřené na jednot-
livá sídliště.

Územní plán Plzně a projekty rege-
nerace pro sídliště Košutku a Vinice 
byly již schváleny, v současnosti jsou 
zpracovány a projednávají se projek-
ty regenerace pro lokality Lochotín 
a Bolevec. Tyto projekty byly tvořeny 
odborníky v úzké spolupráci s před-
staviteli obvodu a interaktivně pro-
jednány s obyvateli. Největším pro-
blémem, který pociťují jak obyvatelé 
sídliště, tak zpracovatelé projektu, je 
otázka parkování, a to zejména na 
Košutce, kde – shodně jako u ostat-
ních sídlišť – mají současné normy 
jiné požadavky na počty parkova-
cích míst, než měly v době, kdy se 
sídliště stavěla. Stejně tak došlo ke 
změně stupně automobilizace, kdy 
v současné době připadají na jedno 
auto zhruba 2 obyvatelé a tento trend 
v posledních letech stále stoupá, to 
znamená, že se snižuje počet obyvatel 
na jedno auto. Je to tedy zcela odlišná 
situace, než byla ta, kdy se sídliště 
realizovala.

„Nebylo to vůbec jednoduché, se-
děli jsme nad tím s odborníky mno-
ho hodin. Největší obavou obyvatel 
sídliště Košutka byla nová výstavba 
bytových domů při nedostatku parko-
vacích míst a zastavění současných 
parkovišť podél Studentské a Gerské 
masivní blokovou zástavbou při sou-
časné likvidaci těchto parkovišť. Jsem 
moc ráda, že se do řešení problémů 
sídlišť zapojili i občané, kteří se mnou 
na Útvaru koncepce a rozvoje i opa-
kovaně byli; diskutovali jsme a sna-
žili se najít optimální řešení. Sama 
považuji za velmi důležité věnovat 
náležitou péči i rozvoji veřejného 
prostoru zahrnující cestní sítě, péči 
o zeleň a zakládání nových parčíků 
pro aktivní i pasivní odpočinek, roz-
voji drobné infrastruktury, jako jsou 
např. kavárny,“ říká 1. místostarost-
ka obvodu Ivana Mádlová.

Vzhledem k tomu, že se na nás stá-
le obracejí občané Košutky s dotazy, 
jak řeší Územní plán Plzeň a Projekt 

Sídliště Košutka – jak řeší územní plán 
a projekt regenerace otázku parkování?

regenerace sídliště Košutka novou 
výstavbu domů a současně parková-
ní, přinášíme vám níže podrobnější 
popis řešení tohoto problému a také 
informaci, kde si tyto údaje můžete 
ve zmiňovaných dokumentech do-
hledat.

Jak tedy řeší území jednotlivých 
sídlišť územní plán, jaké definuje 
požadavky, jaké stanovuje regulace?

Územní plán vnímá sídliště – a to 
nejen sídliště na území městského ob-
vodu Plzeň 1 – jako město, jako sou-
část souvislého kompaktního města, 
a ne jako „utržené“ satelity, sloužící 
v tom nejhorším smyslu slova jako 
pouhé noclehárny pro svoje obyvate-
le. V Plzni je naštěstí jak poloha, tak 
velikost a koneckonců i urbanistické 
řešení sídlišť takové, že jsou skutečně 
součástí města, a jako k takovým k nim 
tedy územní plán přistupuje.

Zcela logicky tedy také mj. říká 
(a ve výkresu č. 3 – Urbanistická 
koncepce graficky vyznačuje), že Stu-
dentská a Gerská, v případě sídliště 
Košutka, mají mít charakter městské 
třídy. Pro obyvatele sídliště je jistě pří-
jemnější procházet se po městských 
ulicích – byť to samozřejmě nebudou 
stejné ulice jako v samém centru města 
– nikoli se pouze účelově přemisťovat 
z „místa A do místa B“ v neurčitém 
širokém prostoru podél komunikací 
mezi navzájem hodně vzdálenými by-
tovými domy protilehlých obytných 
celků a cestou míjet pouze rozlehlá 
parkoviště.

Územní plán k dosažení tohoto – zce-
la jistě reálného – cíle definuje základní 
požadavky. Je třeba v tomto dokumentu 
číst pozorně, územní plán zcela jistě 
nevede k neúměrnému nekoncepčnímu 
zahušťování sídliště či k výstavbě byto-
vých domů v pásech podél komunikací, 
ve kterých jsou realizována parkoviště 
sloužící dnes k (bezplatnému) parková-
ní. Územní plán tato parkoviště rozhod-
ně nelikviduje!

Kompletní územní plán najdete na-
příklad na webových stránkách zpra-
covatele, kterým je Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně: 
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planova-
ni/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-
-plzen.aspx

Konkrétní požadavky na rozvoj 
sídliště Košutka najdete v texto-
vé části územního plánu, v kapito-
le 6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit 
a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 
územním plánu na str. 21. V této ka-
pitole najdete i požadavky na rozvoj 
ostatních lokalit.

Pro představu uvádíme v krácené 
podobě výtah z této kapitoly se zvý-
razněním požadavků, souvisejících 
s nejvíce diskutovanými otázkami.

1_29 Sídliště Košutka
Prostorové a kompoziční požadavky 

na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj 
jejích hodnot:
– chránit a rozvíjet rezidenční cha-

rakter lokality;
– doplnit v kompozičně vhodných mís-

tech volnou sídlištní strukturu zástav-
by, zástavba doplní svým měřítkem 
stávající strukturu okolní zástavby 
dané lokality a svou výškou bude 
odpovídat výšce okolní zástavby;

– případná dostavba nových objektů nebo 
náhrada stávajících územním plánem 
vymezené části plochy určené pro 
občanské vybavení bude odpovídat 
charakteru nízkopodlažní zástavby, 
tj. výškové hladině max. 3 NP nebo 
10 m; toto platí i pro stávající areály 
a samostatné objekty především škol-
ského, zdravotního a sociálního charak-
teru (např. mateřských škol, jeslí), které 
nejsou vymezeny jako části plochy ur-
čené pro občanské vybavení;

– v pásu zatíženém hlukem z dopra-
vy mezi Studentskou a Kralovic-
kou nenavrhovat bytové domy;

– v pásu zatíženém hlukem z dopra-
vy mezi Studentskou a Kralovic-
kou, Manětínskou nenavrhovat 
bytové domy;

– chránit vymezenou část plochy pro 
veřejnou infrastrukturu, občanské 
vybavení pro školství při ulici Kra-
lovická, Rabštejnská a Manětínská;

– chránit vymezenou část plochy pro 
veřejnou infrastrukturu, občanské 
vybavení pro sociální péči při ulici 
Rabštejnská;

– rozvíjet ulici Gerskou jako hlavní 
kompoziční osu ve struktuře města;

– chránit a rozvíjet strukturu veřejných 
prostranství a jejich prostupnost 
v celé lokalitě.
Požadavky dopravní a technické 

infrastruktury a koncepce krajiny na 
rozvoj lokality a na ochranu a rozvoj 
jejích hodnot:
– chránit vymezenou část plochy určenou 

pro dopravní infrastrukturu DI-56;
– při umístění staveb v místech se 

sníženými hygienickými parametry 
reagovat na kvalitu hygieny životní-
ho prostředí dle podmínky uvedené 
v kapitole 6.2.2.;

– reagovat na negativní vlivy dopra-
vy vyplývající z provozu na Gerské 
a Studentské a funkčně a prostoro-
vě řešit zástavbu tak, aby nevznikly 
nároky na vybudování dodatečných 
pasivních protihlukových opatření;

– nové stavby včetně souvisejících 
ploch musí být uspořádány tak, aby 
80 % požadavků na dopravu v klidu 
bylo řešeno v objektu hlavní stavby;

– respektovat a rozvíjet veřejné pro-
stranství s převahou parkových 
ploch Vnitroblok Krašovská;

Územní plán není jediným doku-
mentem, který se zabývá problema-
tikou sídlišť.

Požadavky definované územním 
plánem dále rozpracovávají tzv. 
pro jekty regenerace sídlišť, které 
jsou pro jednotlivá sídliště postupně 
zpracovávány, projednávány s veřej-
ností a schvalovány.

 Schválení projektů regenerace není 
hrozbou pro sídliště a jejich osud, jak 
někteří občané tvrdí, přesně naopak, 
jsou stanovena určitá pravidla rozvoje 
lokalit.

A jak je to konkrétně s nejčastěji 
diskutovaným sídlištěm Košutka, jak 
je toto sídliště řešeno v Projektu re-
generace? A jak je to právě s „nej-
ožehavější“ otázkou, tedy s dostavbou 
v pásech při Studentské a Gerské, 
s údajnou „likvidací“ parkovišť?

Projekt regenerace vychází z poža-
davků územního plánu a rozvíjí Ger-
skou jako kompoziční osu ve struktuře 
města. Obestavuje tuto ulici, ovšem 
nikoli bytovými domy, ani novými su-
permarkety, jsou zde navrženy nové 
objekty hromadného parkování. Zce-
la průkazné je to ve výkresech č. 4 
– Funkční uspořádání a č. 7 – Systém 
dopravy. V některých z těchto parko-
vacích objektů je navržena možnost 
částečného umístění občanského vy-
bavení. To je právě to, co dělá ulici 
městskou ulicí.

Co je však zcela zásadní, při případ-
né realizaci projektu (tj. parkovacího 
domu) či jeho části bude vždy zacho-
ván současný počet bezplatných par-
kovacích míst v místě realizace. Tento 
požadavek je uveden v textové části 
dokumentace na straně 2.

„Zastupitelstvo obvodu svým 
usnesením č. 387 ze dne 13. 9. 2017 
schválilo zachování současného počtu 
parkovacích míst tak, že při realizaci 
nových záměrů bude vždy zachován 
stávající počet bezplatných parkova-
cích míst v místě realizace,“ říká Ivana 
Mádlová.

Co tedy konstatovat závěrem? 
Představitelé městského obvodu po-
zorně naslouchají hlasům obyvatel, 
vnímají jejich požadavky a názory 
a ve spolupráci se zpracovateli územ-
ního plánu i projektů regenerace je 
zapracovávají do příslušných doku-
mentů. Je třeba seznámit se pozorně 
s těmito dokumenty a postupovat 
při regeneraci sídliště dle nich. Za 
předpokladu pozitivního vnímání 
není třeba se obávat, že o sídliště 
jako taková a život jejich obyvatel 
se městský obvod nezajímá. Je tomu 
právě naopak.

(red)
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Viníci bez trestu, platit budeme všichni?

Vážení spoluobčané, milí čtenáři!

S blížícím 
se koncem vo-
lebního období 
se nabízí téma 
hodnocení práce 
nás, zastupitelů, 
a to zejména 
vámi, občany 

obvodu. Z svého opozičního po-
hledu se nebudu věnovat věcem, 
které se vládnoucí koalici (ČSSD, 
ANO 2011, OPAT) na MO po-
vedly, považuji je v kontextu služ-
by občanům za zcela samozřejmé 
a je třeba za ně poděkovat, i když 
se nedomnívám, že by převládaly. 
Bohužel, někdy si dokonce děkují 
představitelé obvodu na těchto strán-

kách i sami, a ne vždy to má své 
opodstatnění. Například před dvěma 
lety zde popsal jeden ze zastupitelů 
neakceptovatelnou protiprávní pra-
xi, s jakou přistupovali naši radní 
v minulém volebním období k za-
dávání veřejných zakázek. I když se 
mělo jednat o konkrétní záležitost již 
z roku 2011, neměl by tento věrně 
ilustrativní případ nezdravého stavu 
na radnici zapadnout. Za normální 
situace by měli být již konkrétní vi-
níci potrestáni a celá záležitost ku 
prospěchu občanů vyřešena. Opak 
je u nás pravdou! Po čtyři roky jsme 
svědky obstrukcí, mlžení, neochoty 
se dobrat závěru a v poslední době 
i kamufláže sáhodlouhými právními 

Letošní rok 
je tak trochu 
rokem voleb-
ním. Po volbě 
prezidenta nás 
čekají na pod-
zim komunální 
volby a voleb-

ní kolotoč se roztočí nanovo. Ze 
všech stran se na nás budou opět 
usmívat kandidáti politických 
stran a všech možných uskupení, 
opět se opráší staré a zaručené sli-
by aquaparků, na které občan „sly-
ší“. Bylo by dobré rozhodovat se 
více rozumem než citem a vybírat 
si sliby reálné a možné splnění, 

a především být občanem i po vol-
bách. Jak? Sledovat veřejné dění, 
sledovat plnění těch slibů a ptát se 
svých zastupitelů. Ptát se a hovořit 
s nimi a neházet „flintu do žita“ 
s tím, že to stejně nemá cenu a já 
to nezměním. Omyl!

Jako zastupitel obvodu a člen 
Kontrolního výboru Zastupitel-
stva městského obvodu Plzeň 1 
a člen Komise životního pro-
středí Rady MO Plzeň 1se často 
setkávám se stížnostmi, náměty 
a peticemi občanů. Všechny jsou 
pečlivě projednávány a vždy je 
snaha najít řešení, které by bylo 
prospěšné většině obyvatel. Ale 

jakožto člo-
věk, který v ži-
votě mnoho za-
žil, si říkám, jak 
je důležité, aby-
chom společně 
chránili hodno-
ty, které udrží 

naši společnost zdravou, fungující 
a prosperující. Určitě každý z nás 
chceme, aby i naše děti a vnouča-
ta žily v radosti a spokojeně. Dnes 
zmíním jednu hodnotu, která má pro 
mne obrovský význam, a to je fun-
gující rodina. Podpora rodin je sou-
částí investice do lidského kapitálu 
a cílem rodinné politiky je vytvořit 
ve společnosti prostředí přátelské 
rodině s respektováním vysoce sou-
kromých záležitostí a autonomie.

Definice sociální a rodinné poli-
tiky uvozují většinu učebnic a od-
borných publikací pojednávajících 
o této politice v obecné rovině. 

Na nás, komunálních politicích, 
je každodenní naplňování těchto 
cílů na úrovni obce. První plzeň-
ský městský obvod uskutečňuje 
celou řadu aktivit, které směřují 
k podpoře rodinného života.

Jednou z platforem je Klub Jed-
nička, u jehož zrodu jsem stála. 
V průběhu loňského, pilotního 
roku realizace projektu Klub Jed-
nička jsme zaznamenali zájem ro-
dičů či zákonných zástupců dětí 
o typ specializovaných příměst-
ských táborů, jejichž organizátoři 
na MO Plzeň 1 nepůsobí (např. 
v Domě digitálních dovedností). 
Proto lze letos žádat o příspěvek 
ve výši 300 Kč na pobyt dítěte 
mladšího 15 let i v příměstském 
táboře, který se koná kdekoliv na 
území města Plzně, nikoli pouze 
na našem obvodě. Kompletní pod-
mínky a aktuální informace o dění 
v Klubu Jednička najdete v sekci 

Život v obvodu/Klub Jednička na 
webu MO Plzeň 1.
Českou společností v posledních 

měsících rezonuje téma dvouletých 
dětí v mateřských školách (MŠ). 
Jedni jsou příznivci zákonné úpra-
vy, která zaručuje dvouletým dě-
tem místo v předškolním zařízení 
od školního roku 2020/2021, jiní 
jsou jejími zásadními odpůrci. Já 
osobně chovám plný respekt k au-
tonomii rodiny a její schopnosti 
se samostatně rozhodovat o tom, 
zda umístit dvouleté batole do MŠ. 
Víme, že jsou rodiče, kteří se po-
třebují vrátit do práce co nejdříve, 
a proto ve spolupráci s vybraný-
mi MŠ nabídneme letos poprvé 
možnost umístit od září dvouleté 
dítě do MŠ. Přijetí takového dítěte 
bude podmíněno tím, že nedojde 
k naplnění kapacity dětmi, které 
upřednostňuje školský zákon, tedy 
dětmi ve věku od 3 let. V případě 

zájmu mohou zákonní zástupci 
podat přihlášku do jedné nebo do 
všech z uvedených mateřských 
škol: 7. mateřská škola Plzeň, 
Kralovická 35, 81. mateřská škola, 
Hodonínská 53 nebo 87. mateřská 
škola, Komenského 46. Do těchto 
MŠ jsme pořídili i potřebné vy-
bavení.

V rámci podpory rodin s dětmi, 
které navštěvují naše MŠ, také fi-
nančně podporujeme sportovní akti-
vity, rozvoj technického vzdělávání 
a manuálních zručností a také získá-
vání znalostí v oblasti přírodovědy.

A na závěr se s Vámi podělím 
s jedním citátem: „Život je krát-
ký a člověk by neměl čekat jenom 
na velké radosti, kterých v životě 
mnoho není, ale dokázat se radovat 
z drobných každodenních malič-
kostí. V tom je umění žít.“

Ivana Mádlová,
1. místostarostka

výklady, ve kterých se již neorien-
tují ani právníci. A proč? Protaho-
vání popisované kauzy zakázky na 
údržbu zeleně a zimní údržby vede 
k úmyslnému promlčení, kdy potom 
vzniklou škodu zaplatí všichni, při-
čemž ti „praví“ odejdou nejen nepo-
trestáni, ale navíc budou možná řídit 
náš obvod spokojeně i nadále. Jak je 
to možné? Zodpovědné osoby, které 
mám na mysli, jsou stále na vedou-
cích pozicích na obvodě, a politické 
strany, pod jejichž kuratelou se za-
dávání zakázek dělo, disponují stále 
na radnici rozhodujícím politickým 
vlivem. Doufejme, že jen do voleb!

Vážení spoluobčané, zastupitelé 
za KSČM se až doposud v celé této 

„cinknuté“ kauze rozumně anga-
žovali s přáním dořešit vše ve váš 
prospěch a jejich racionální postoj 
k celé záležitosti dokládá mj. i sta-
novisko odboru veřejné správy, do-
zoru a kontroly Ministerstva vnitra 
ČR. Bohužel realita hlasovací ko-
aliční většiny nehodlá respektovat 
daný stav a nám nezbývá nic jiného, 
než na to upozornit touto formou. 
Konečně, úplné zhodnocení kvality 
čtyřletého vedení obvodu a nové 
povolební přerozdělení politické 
moci je již pouze na vás a plně ve 
vašich rukou.

Václav Heřman,
člen zastupitelstva 

MO Plzeň 1 za KSČM

znáte to, nikdy se nemůžete za-
vděčit všem.

Za těch tři a půl roku, co pracu-
ji jako zastupitel, mohu říci, že při 
řešení všech těchto problémů odvá-
dějí velkou práci úředníci městské-
ho obvodu. Jsou ochotní, iniciativní 
a profesionálně velmi zdatní. Mají 
opravdový zájem problémy řešit, 
a to včetně návrhů různých variant 
řešení. A proto jim patří velký dík. 
Dík za to, že svoji práci dělají oprav-
du poctivě, s nasazením a se snahou 
pomáhat dobrým věcem. A jestliže 
má někdo z vás jiné zkušenosti a po-
cit, že zrovna jemu nevyšli vstříc, 
vězte, že to s největší pravděpodob-

ností není jejich vina, neboť jsou 
spoutáni obrovským množstvím 
předpisů a nařízení.

Takže až půjdete na podzim 
k volbám a zvolíte si „toho své-
ho“ zastupitele, mějte na paměti, 
že všichni ti zastupitelé jsou jenom 
špičkou ledovce, který je vidět. 
A za nimi, zdánlivě ukryti, pracují 
běžnou mravenčí prací právě tito 
úředníci, bez kterých by političtí 
představitelé nebyli nic.

Považuji tedy za svou povinnost 
jim všem za jejich práci v uply-
nulém volebním období veřejně 
poděkovat.

Jan Kaňák
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Obnova vodovodu a přípojek

Městský obvod Plzeň 1 v zim-
ních měsících postupně zahájil 
potřebná výběrová řízení na doda-
vatele letošních stavebních akcí. 
Mezi první stavby, které již mají 
svého zhotovitele a budou v brzké 
době zahájené, patří stavba chod-
níku Gerská – Kralovická.

Jedná se o vybudování chodníku 
v místě stávajícího průšlapu, který 
spojuje parkoviště mezi ul. Gerská 
a Kralovická s chodníkem v Kralo-
vické ul. Chodník o délce 17,25 m 
a šířce 1,50 m bude proveden ze 
zámkové dlažby a jeho realizace 
vyjde na 140 000 Kč.

Další vyšlapaná cesta, která bude 
stavebně upravena, se nachází 
u domu Tachovská 87. I pro tuto 

Zahájení prvních stavebních akcí MO Plzeň 1 
akci je již uzavřena smlouva o dílo. 
Jejím předmětem je stavba chod-
níku o délce 30 m a šířce 1,50 m. 
Povrch je navržen z betonové 
dlažby. Součástí stavby bude od-
stranění stávající betonové plochy 
o rozloze cca 100 m2, která dříve 
sloužila jako plocha pro stojany 
sušáků. Nový chodník zde bude 
provozně navazovat na stávající 
chodníkovou síť ve vnitrobloku 
ulic Tachovská, Jesenická, Nad 
Šídlovákem a U Jam a obvod za 
jeho stavbu uhradí 291 000 Kč.

Rozsáhlejší jarní stavbou bu-
dou stavební úpravy přechodu 
a parkovacích stání u křižovat-
ky ulic Kaznějovská a Nýřan-
ská, kde cílem těchto úprav je 

Regenerce sídlišť
Zastupitelé se seznámili 
s novými projekty

Pro členy Zastupitelstva MO 
Plzeň 1 a vedoucí odborů ÚMO 
Plzeň 1 byl dne 21. 3. 2018 
uspořádán seminář v prosto-
rách Pivovarského dvora Plzeň 
v Černicích. Ing. arch. Sýkora 
a Ing. arch. Hysek za účasti zá-
stupců Útvaru koncepce a roz-
voje města Plzně představili za-
stupitelům projekty Regenerace 
sídliště Plzeň-Lochotín a Rege-
nerace sídliště Plzeň-Bolevec. 
Zástupci ÚKRMP pak seznámili 
všechny přítomné s projektem 
Strategický plán města Plzně, 
představili územní studii „Plzeň, 
Zóna Karlovarská“ a zastupitelé 
se mohli seznámit také s projek-
tem Generel dopravy v klidu. Se-
minář byl zakončen prohlídkou 
pivovaru.
Organizační odbor ÚMO Plzeň 1

Stavba řeší obnovu vodovod-
ních řadů a vodovodních přípojek 
v Ledecké ulici, ulici Vaničkově, 
Spojenců, K Topolu a Majakov-
ského v Plzni, Bolevci. Přeložka 
představuje výměnu stávajících 
vodovodních řadů v celkové délce 
cca 990 m. Nový vodovod bude 
po dokončení užíván pro zásobo-
vání pitnou i požární vodou oby-
vatel města Plzně stejně jako nyní.

Investorem stavby je Vodárna 
Plzeň a.s. a orientační hodnota 
stavby je do 10 mil. Kč. Stavbu, 
kterou projektovala inženýrská 
a projektová kancelář INGVA-
MA, bude provádět firma STAV-
MONTA spol. s r.o. v termínu 
4. 4.–31. 7. V daném období dojde 
k omezení pohybu chodců, průjez-
du a parkování vozidel v ulicích 
dotčených stavbou.             (red)

vytvoření normového přechodu 
pro chodce o délce 7 m. Součas-
ně zde bude vytvořen parkovací 
pruh pro podélné parkování na 
úkor neprosperující zeleně podél 
části vozovky a bude upraven 
způsob parkování na protilehlém 
chodníku podél Bolevecké návsi. 
Cena tohoto díla činí dle smlouvy 
necelých 2 100 000 Kč.

V rámci běžné údržby musí 
městský obvod zajistit výměnu 
již prohnilých dřevěných hranolů, 
které zpevňují koryto podél areá-
lu Sport parku 1 (dříve ICEpark). 
Svah tohoto koryta je zpevněn stě-
nou tvořenou vodorovnými dřevě-
nými hranoly, jejichž velká část je 

Chodník Tachovská.

napadena hnilobou, a proto neplní 
svou funkci. V loňském roce byly 
provedeny provizorní úpravy sva-
hu. Kompletní výměna včetně sou-
visejících prací je naplánována na 
jarní období. Cena za tyto udržo-
vací práce bude činit 423 000 Kč.

Odbor investiční

Oprava koryta podél areálu Sport parku 1.



strana 5Zprávy z obvodu strana 5Zprávy z obvodu

Do konce letošního roku bude 
probíhat rekonstrukce Brněnské 
ulice v Plzni. Opravy, které vypuk-
ly v první polovině března a vyjdou 
zhruba na 17,5 milionů korun, za-
hrnují kompletní rekonstrukci ulice, 
včetně kanalizace, nového veřejného 
osvětlení a finálních úprav. Cílem 
je zejména zajištění vyšší doprav-
ní bezpečnosti a zlepšení vzhledu 
ulice i jejího bezprostředního okolí. 
Investorem je město Plzeň.

Rekonstrukce je rozdělena do 
několika etap. V úseku, kterého se 

Rekonstrukce Brněnské ulice potrvá do konce 
roku, přinášíme přesný rozpis uzavírek

aktuálně bude týkat, bude omezen 
provoz a nesmí zde stát zaparkovaná 
auta. Lidé budou vždy minimálně 
sedm dní předem informováni o za-
hájení další etapy. Upozorní je také 
dopravní značení, aby měli dostateč-
ný prostor pro přeparkování svých 
vozidel. „V případě, že vozidla ve 
stanovený termín nebudou odstave-
na a přeparkována, bude naše spo-
lečnost nucena zajistit jejich odtah,“ 
doplňuje další postup Radek Kovář, 
jednatel zhotovitelské společnosti 
BERDYCH plus, spol. s. r. o.

V případě nutnosti budou po 
dobu stavby zřízeny provizorní 
komunikace, aby se obyvatelé 
dostali do svých domovů a pod-
nikatelé si mohli zajistit zásobo-
vání. Také budou upraveny vstupy 
do jednotlivých bytových domů. 
„Prosíme o shovívavost při rea-
lizaci stavebních prací a předem 
se omlouváme za komplikace, 
nepříjemnosti a další ztížení do-
pravní obslužnosti spojené s rea-
lizací této stavby,“ uzavírá Radek 
Kovář.

Stavební práce budou probíhat 
ve čtyřech etapách za úplných 
uzavírek. Jednotlivé etapy budou 
probíhat v následujících termínech:
I. etapa: od 12. 3. 2018 do 04/2018 
– v úseku od č.p. 1, 2, 4, 12, 10, 
6, 8 před č.p.14
II. etapa: od 04/2018 do 06/2018 
– v úseku od č.p. 14 k č.p. 4
III. etapa: od 06/2018 do 09/2018 
– v úseku od č.p. 7 k čp. 15
IV. etapa: od 09/2018 do 12/2018 
– v úseku od č.p. 15 k čp. 27.

(red)

Statutární město Plzeň obdrželo 
od Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky, finanční dotaci na 
projekt pod názvem „Rozvoj a mo-
dernizace školy pro výuku jazyků 
na GFK“ s reg. č. CZ.06.2.67/0.0
/0.0/16_066/000504. Projektovou 
žádost podalo statutární město 
Plzeň ve spolupráci s Gymná-
ziem Františka Křižíka na základě 
Smlouvy o partnerství a na základě 
usnesení Zastupitelstva města Plz-
ně č. 144 z dubna 2017.

Gymnázium Františka Křižíka 
sídlí od roku 2006 v budově škol-
ního areálu Sokolovská 1165/54 

Na GFK se začne stavět nový pavilon jazyků

Gymnázium Františka Křižíka síd-
lí od roku 2006 v budově školního 
areálu Sokolovská 1165/54 v Plzni, 
který patří městu Plzeň. S postupným 
rozšiřováním školy, vznikem základ-
ní školy a velkým zájmem o studium 

v Plzni, který patří městu Plzeň. 
V rámci projektu vznikne ve škol-
ním areálu nový pavilon s pěti 
odbornými jazykovými učebnami 
s moderním vybavením o celkové 
kapacitě 87 žáků.

Hlavním cílem projektu je zkva-
litnění vzdělávání v komunikaci 
v cizích jazycích s využitím 
nejmodernějších metod výuky 
(iPadů, elektronických učebnic, 
zajímavých aplikací a programů) 
a zapojením do výuky odborníků 
ze spolupracujících VŠ a rodi-
lých mluvčích. Kvalitní jazykové 
vzdělávání v moderních učebnách 

21. století doplňuje celkový kon-
cept moderního vzdělávání na 
Gymnáziu Františka Křižíka.

Celkové náklady projektu jsou 
11,9 milionu Kč, poskytnutá do-
tace činí 10,7 milionů Kč, což je 
90 % celkových nákladů projektu. 
10 % výše nákladů projektu, kon-
krétně 1,2 milionu Kč bude finan-
covat statutární město Plzeň. Tyto 
prostředky následně městu zaplatí 
Gymnázium Františka Křižíka.

Finanční prostředky ve výši 
90 % poskytla Evropská unie 
(85 %) a Česká republika (5 %) 
prostřednictvím Integrovaného 

operačního programu řízeného 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek ži-
vota pro obyvatele regionů) a její-
ho specifického cíle 2.4 (Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživot-
ní učení) v rámci 7. výzva-ITI-
-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro 
střední vzdělávání včetně bezba-
riérových opatření – integrované 
projekty ITI.

Projekt by měl být realizován 
do konce září 2018.

Další informace o projektu
vznikla i potřeba vybudování nových 
odborných učeben.

Gymnázium zajistilo z vlastních 
prostředků stavební dokumentaci, 
studii proveditelnosti a iniciovalo 
podání žádosti o podporu na vybu-

dování pavilonu jazyků s pěti učeb-
nami. Statutární město Plzeň uzavřelo 
s gymnáziem Smlouvu o partnerství 
a na základě usnesení Zastupitelstva 
města Plzně č. 144 z dubna 2017 
schválilo podání žádosti o dotaci pro-

jektu „Rozvoj a modernizace školy 
pro výu ku jazyků na GFK“ z Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu, infrastruktura pro vzdělávání 
– integrované projekty ITI.

Pokračování na str. 22

STÁVAJÍCÍ STAV

PLÁNOVANÁ PŘÍSTAVBA
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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, znečištěné obaly, objemný ko-
munální odpad, lednice, televizory, suché baterie, olejové filtry.

Bližší informace vám rádi poskytneme 
na tel.: 377 180 911 Čistá Plzeň s. r. o.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA
K Sokolovně  15. 5. 2018 14.00–18.00 hod.
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše) 

Dne 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt 
optimalizace svozu biologicky roz-
ložitelných odpadů (dále jen „BIO 
odpad“) na území statutárního měs-
ta Plzně. Cílem projektu je vytvořit 
jednotný plně funkční systém sběru 
BIO odpadů pro celé území města 
Plzně, který bude ale zároveň odpo-
vídat potřebám konkrétního území. 
Rea lizací došlo k narovnání dostup-
nosti služby sběru BIO odpadů na 
území města pro všechny občany 
a do budoucna se také předpokládá 
zvýšení efektivity oddělného shro-
mažďování BIO odpadů.

Město Plzeň je nově rozděleno 
na dvě zóny, červenou a zelenou.

V červené zóně, kde převládá 
zástavba bytových domů, je za-
chován nádobový sběr, protože je 
zde produkce kuchyňských BIO 
odpadů konstantní po celý rok, 
tedy nedochází zde k sezónním 
výkyvům produkce BIO odpadů.

V zóně zelené, kde převládá zá-
stavba rodinných domů a rekreač-
ních objektů, vzniká vyšší produkce 
BIO odpadů s významnými sezón-
ními výkyvy díky odlišné struktuře 
BIO odpadu na zahradách (pose-

Novinka v systému sběru bioodpadu
kaná tráva, větve, listí atd.). Zde 
budou v pravidelných intervalech 
dle harmonogramu přistavová-
ny velkoobjemové kontejnery na 
konkrétních stanovištích. Zároveň 
bude na konkrétní stanoviště při-
stavena nádoba určena výhradně 
na kuchyňský BIO odpad.

Velkoobjemové kontejnery bu-
dou přistavovány počátkem vege-
tativního období s prvními prace-
mi na zahradách (pro rok 2018 
od 19. 3. 2018), vždy nejdéle od 
10.00 do 18.00, v měsících červen 
až září v prodlouženém čase od 
10.00 do 20.00, a budou pravidel-
ně přistavovány až do konce měsíce 
listopadu, dle harmonogramu svozu. 
Aby nedocházelo k odkládání jiného 
odpadu než biologického (např. pne-
umatiky, objemný odpad, stavební 
suť, apod.), bude vždy u velkoobje-
mových kontejnerů přítomna obslu-
ha společnosti Čistá Plzeň, s. r. o., 
která bude dohlížet na kvalitu shro-
mažďovaného bioodpadu. Další vý-
hoda přítomnosti obsluhy bude, že 
v okamžiku, kdy se aktuální kapacita 
velkoobjemových kontejnerů bude 
blížit ke své hranici, zavolá obslu-

ha na dispečink Čisté Plzně, aby byl 
operativně přivezen prázdný kontej-
ner, čímž bude zajištěna možnost od-
ložit bioodpad po celou avizovanou 
dobu přistavení velkoobjemového 
kontejneru. Frekvence přistavení na 
jednotlivých stanovištích bude 1x za 

14 dní s tím, že rozmístění velkoob-
jemových kontejnerů je zvoleno tak, 
aby byl shromažďovací prostředek 
pro určité spádové území v dosahu 
prakticky každý týden, tzn., že se 
sousední stanoviště budou střídat 
po týdnu.                            (red)

V následující tabulce je uvedeno, co lze a nelze do nádob a velko-
objemových kontejnerů na BIO odpad odkládat:

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  12. 6. 2018 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN) 

KONTEJNER NENÍ URČEN PRO STAVEBNÍ SUŤ!

4. 5.–6. 5. 2018
SLAVNOSTI SVOBODY
19. 5.–20. 5. 2018
BEKO FRESH FESTIVAL

6. 6. 2018 MĚSTO – AKCE SENIOŘI 

21. 6. 2018 Festival sportu 

18. 8.–26. 8. 2018 Sportmánie 

1. 9. 2018 MTB Plzeňská 50 

30. 9. 2018 Škoda Fit půlmaraton 2018

Kulturní a sportovní akce v Parku za Plazou 2018

CO PATŘÍ CO NEPATŘÍ

Nádoby na kuchyňský bio odpad zbytky jídla
zbytky ovoce a zeleniny kosti

listy, natě, slupky odřezky masa

rozdrcené skořápky z vajíček oleje a tuky, ryby

kávová sedlina, čajové sáčky mléčné výrobky

okrasné rostliny chorobami napadené rostliny

Velkoobjemové kontejnery skořápky ořechů, pecky

výše uvedené a dále: popel z uhlí

kousky dřeva, větví, kůry

tráva, listí

sláma
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MO Plzeň 1 informuje spolky, or-
ganizace zaměřené na sociální služ-
by, obecně prospěšné společnosti 
a další nestátní neziskové organi-
zace působící na území Městského 
obvodu Plzeň 1, že jsou vyhlášeny 

Dotační programy pro sociální 
oblast na rok 2018, a to:
– Podpora sociálních služeb po-
skytovaných občanům MO Pl-
zeň 1 – cílem programu je podpo-
řit pravidelnou celoroční činnost 
subjektů pracujících převážně se 
seniory, zdravotně postiženými 
osobami a rodinami s dětmi.
– Program prevence rizikového 
chování dětí a mládeže – cílem 

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2018 pro 
oblast sociální určené fyzickým a právnickým osobám

programu je podpořit činnost 
subjektů zaměřených zejména na 
aktivity pro děti a mládež, jejichž 
cílem je poskytování zázemí pro 
smysluplné trávení volného času 
dětí a mládeže, předcházení vzni-
ku rizikového chování, motivace 
ke vzdělávání a k následnému pra-
covnímu uplatnění, poskytování 
poradenství při řešení obtížných 
životních situací apod. Jedná se o:

– terénní služby – podpora te-
rénních programů zaměřených na 
děti a mládež

– ambulantní služby – nízkopra-
hová zařízení pro děti a mládež, 
kluby pro děti a mládež

– Program prevence sociální-
ho vyloučení – cílem programu 
je podpořit pravidelnou celoroč-
ní činnost subjektů pracujících 
převážně s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením, osobami 
dlouhodobě nezaměstnanými, 
s oběťmi domácího násilí a trest-
né činnosti či s osobami závislými 
na návykových látkách, gamblery.
Celkový objem finančních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu 
pro rok 2018 pro jednotlivé do-
tační programy je 500 000,- Kč.
Maximální výše dotace v jednot-
livém případě se stanovuje na 
20 000,- Kč.

Termín podávání žádostí na rok 
2018 je od 3.–27. 4. 2018.

Podrobnější informace o vy-
hlášených Dotačních progra-
mech a informace k vyplňování 
žádosti o dotaci jsou dostupné na 
webových stránkách MO Plzeň 1 
na adrese https://umo1.plzen.
eu/urad-a-samosprava/transpa-
rentni-urad/dotace/dotacni-pro-
gramy/ a na Finančním odboru 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 
323 00 Plzeň.

Ing. Lucie Levová, 
vedoucí oddělení poplatků 

Finančního odboru

Dominanta největšího plzeň-
ského obvodu rozhledna Sylván 
zahájila v letošním roce provoz 
již 31. března 2018. Provoz roz-
hledny, tj. prodávání vstupenek, 
suvenýrů a podávání informa-
cí návštěvníkům, zajišťují pro 
MO Plzeň 1 studenti Gymnázia 
Františka Křižíka. Tito studenti 
se také starají o čistotu bezpro-
středního okolí rozhledny. Roz-

Rozhledna Sylván zahajuje provoz
hledna Sylván je vyhledávaným 
turistickým cílem prvního plzeň-
ského obvodu. Její věž je vysoká 
téměř 69 m, vyhlídková plošina 
se nachází ve výšce 23,5 m. Roz-
hlednu mohou zájemci navštívit 
vždy v sobotu, v neděli a ve stá-
tem uznaných svátcích od 10 do 
18 hodin. Z rozhledny je krásný 
výhled prakticky na celé měs-
to, přehlédnout lze nejen části 

Dětské dopravní hřiště
Od 1. dubna zahájí svůj provoz Dětské 

dopravní hřiště v Západní ulici, v areá lu 
1. ZŠ v Plzni. Provozní doba pro veřej-
nost je zajištěna vždy v úterý a ve čtvr-
tek od 15 do 18 hodin. V dopoledních 
hodinách probíhá po celý týden výuka 
pro mateřské školy. Poplatek za aktivního 
účastníka činí 10,- Kč, doprovod zdarma, 
půjčovné za koloběžku nebo odstrkova-
dlo činí rovněž 10,- Kč. Provoz a výu-
ku na dětském dopravním hřišti zajišťuje 
pro MO Plzeň 1 Středisko volného času 
Radovánek, servis světelného signali-
začního zařízení od letošního roku nově 
zajišťují Plzeňské městské dopravní pod-
niky, a.s. Dětské dopravní hřiště mode-
luje silniční provoz v obci a jízdu mimo 
obec (světelná křižovatka, přechody pro 
chodce, parkoviště, zastávka autobusu, 
kruhový objezd, čtyřproudá ulice apod.). 
Děti se zde naučí základy jízdy v běžném 
provozu, chůzi po chodnících, přecházení 
ulic a mnoho další potřebných dovednos-
tí souvisejících s bezpečností silničního 
provozu.                                           (red)

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002, e-mail: plzenskajednicka@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.eu. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1. 
Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E 15082.

Základy chování v silničním provozu se děti učí i na akcích, pořádaných pravidelně. na dopravním hřišti.

našeho obvodu, jako jsou Ko-
šutka či Vinice, ale i rozhlednu 
Chlum, střed města, Doubravku, 
Slovany, zříceninu hradu Rady-
ně, Skvrňany i Novou Hospodu. 
Za pěkného počasí a průzračné-
ho vzduchu se nabízí výhled na 
vzdálené vrcholky Českého lesa 
a Šumavy, vysílač Krašov a řadu 
dalších.

(red)
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Plzeňská krajská asociace 
Sport pro všechny ve spoluprá-
ci s ÚMO Plzeň 1 a Klubem 
seniorů Plzeň, žáky Střední 
zdravotnické školy a vyšší od-
borné školy zdravotnické a žáky 
9. tříd 31. ZŠ Plzeň připravují 
na začátek června letošního roku 
sportovně společenskou akci pro 
seniory z Plzně a okolí.

Zájemci se sejdou u areálu PLA-
ZA v Plzni, v prostoru za řekou, 
ve středu 6. června 2018, pestrý 
program bude probíhat v době od 
10.00 do 14.00 hodin.

Na stanovištích, která budou 
odborně zajišťována školenými 
instruktory asociace, si příchozí 
mohou zábavnou formou ověřit 

Pozvánka na sportovní hry seniorů do Plzně
své pohybové schopnosti, po-
případě si poměřit síly se svými 
přáteli. Nebude to prvoplánova-
ně sportovní zápolení, účelem je 
především se dobře pobavit, ale 
člověk už je od přírody soutěži-
vý tvor, tak se i na hodnotné vý-
sledky můžeme těšit. Samozřejmě 
všichni účastníci obdrží účastnic-
ký list, medaili a na památku také 
kartičku se zapsanými výsledky, 
jichž dosáhnou.

Namátkově uvádím názvy někte-
rých stanovišť: jízda na speciálních 
koloběžkách, hod oštěpem, střelba 
na cíl lukem, fotbal v chůzi, kužel-
ky, nordic walking atd. Účastníci 
se mohou podle zájmu seznámit 
s netradičními rekreačními hrami, 

jakými jsou woodball, kubbe, bo-
ccia či möllki. Nic vám tyto názvy 
neříkají? Tak určitě přijďte ve stře-
du 6. června 2018, organizátoři se 
na vás už nyní těší!

V areálu bude zajištěna možnost 
občerstvení, také bude přítomna 
zdravotní služba, kde si budete 

Pod záštitou 1. místostarost-
ky Městského obvodu Plzeň 1 
PhDr. Ivany Mádlové, Ph.D., 
MBA, zorganizoval Ústav sociál-
ního a posudkového lékařství 
Lékařské fakulty UK v Plzni 
dne 6. března 2018 již třetí jarní 
zastavení s oslavou MDŽ pro se-
niorské posluchače celoživotního 
vzdělávání – na Lékařské fakultě 
v Plzni. Akce se účastnilo téměř 
100 posluchačů z Univerzity tře-
tího věku, Akademie třetího věku 
a Klubu aktivního stáří. O hudeb-
ní produkci svátečního odpoled-
ne se postarala skupina Originál 
a účastníci si nejen společně za-
zpívali, ale i zasoutěžili o nejlepší 
pekařský výrobek. Soutěž proběh-
la ve třech kategoriích: mazanec, 
bábovka a slané pečivo. V sou-
těžní komisi zasedl i předseda 
krajské Rady seniorů Plzeňského 
kraje pan Leoš Jochec. Výherkyně 

Na Lékařské fakultě v Plzni proběhlo jarní setkání 
s oslavou MDŽ pro posluchače univerzity třetího věku

si odnesly nejen hodnotné ceny, 
ale zejména uznání za své kuchař-
ské umění od všech přítomných. 
Díky podpoře MO Plzeň 1 ale 
byla obdarována každá účastnice 
akce také krásnou růží.

Ústav sociálního a posudkového 
lékařství Lékařské fakulty dlou-
hodobě spolupracuje s Městským 
obvodem Plzeň 1 při zajišťování 
společenských aktivit pro seni-
ory. V letošním roce proběhne 
za vzájemné spolupráce v úte-
rý dne 12. června v Šafránkově 
pavilonu již třetí Den Heleny 
Zavázalové – „Medici a senio-
ři. Harmonie generací“, kterým 
si připomínáme činnost emeritní 
proděkanky, dlouholeté přednost-
ky ústavu a garantky univerzity 
třetího věku. Tento den je vě-
novaný zdravotním a zdravotně 
sociálním tématům, která jsou 
blízká seniorům. V Šafránkově 

První miminko narozené v roce 
2018 v plzeňském městském ob-
vodu Plzeň 1 byl Honzík Černý. 
Starosta Miroslav Brabec jej spo-
lu s jeho rodinou přijal 7. března 
na úřadu. Kromě dárků pan sta-
rosta předal i květiny mamince 
a připojil přání všeho dobrého 
celé rodině, zdraví, štěstí a spo-
kojenost.

Honzík bydlí spolu s bráškou 
Edíkem a rodiči na Roudné. Její 
okolí se stalo tématem rozhovo-

Honzík u starosty
ru Honzíkova tatínka se staros-
tou Brabcem. Diskutovali spolu 
o možnosti parkových úprav 
a dalšího volnočasového vyžití 
zatím ladem ležících míst, která 
nejsou příliš vhodná pro stavbu, 
protože jsou definována jako zá-
plavová.

Rodina Černých se ráda věnuje 
menším výletům – např. do zoo 
či na Mikulku, pochvalovali si 
u starosty také snadnou dostupnost 
centra města i s kočárkem.   (red)

pavilonu pro ně bude po celý den 
připravený program, jehož náplní 
jsou především poradny. Senioři 
se dozvědí více o péči o chrup, 
zdravém stravování, cvičení, po-
suzování zdravotního stavu, první 
pomoci a dalších tématech, jejichž 

znalost přispívá ke zdravému stár-
nutí. Celý program bude již tradič-
ně ukončen koncertem. Vstup na 
akci je zdarma nejen pro seniorské 
posluchače Lékařské fakulty, ale 
i pro všechny ostatní zájemce.

(red)

moci nechat zkontrolovat svůj 
zdravotní stav, změřit tlak apod.

Vstup do areálu je zdarma, od 
příchozích očekáváme dobrou 
náladu a chuť do pohybu, vždyť 
„POHYB JE ŽIVOT“.

Oldřiška Syrovátková,
místopředsedkyně Plzeňské KASPV
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JEDNOTLIVCI

Daniel Bouřil, mladší žactvo, 
1. LK Plzeň 1935; trenér: Jan Ší-
pek; (lukostřelba)
halová lukostřelba:
2. místo MČR jednotlivci
3. místo MČR družstva
3. místo Pohár ČLS

terčová lukostřelba:
1. místo MČR jednotlivci
4. místo MČR družstva
2. místo Pohár ČLS
zlepšení klubového rekordu 
o 18 bodů na 659 bodů, absolutní 
vítěz Poháru mládeže Plzeňského 
kraje – nejvyšší nástřel ve všech 
kategoriích

terénní lukostřelba:
5. místo MČR jednotlivci
2. místo MČR družstva
2. místo Pohár ČLS
zlepšení klubového rekordu o 6 bodů 
na 301 bodů
Sportu se věnuje od osmi let. Kro-
mě lukostřelby ho baví také parkour, 
chtěl by se naučit backflip.

Filip Matějovič, starší žactvo, 
TRIATLON PLZEŇ, trenér: Jan 
Řehula (triatlon), mistr republiky
2. místo v celkovém pořadí Českého 
poháru
1. místo ČP Velká cena Neon Tábor
2. místo závod ČP Karlovy Vary
Od tří let lyžuje, v šesti začal s te-
nisem a v deseti letech ho pohltil 
triatlon. Kromě toho jej baví také 
skialpinismus, sky running a počí-
tačové hry.

Michaela Štěrbová, starší žactvo, 
Pětibojařské sportovní centrum 
v Plzni, z.s.; trenér: Jaroslav Vol-
dřich (moderní pětiboj)
6. místo Evropský pohár mládeže
15. místo Evropský pohár mládeže

Sportovci Plzně 2017 se stali T. Chocholatý a K. Skypalová
V druhé polovině března byli na 

plzeňské radnici vyhlášeni nejlepší 
sportovci města Plzně 2017 v katego-
riích žactva a dorostu. Akci připravila 
Nadace sportující mládeže ve spolu-
práci s městem Plzeň. Mezi oceněnými 
nechyběli ani zástupci z prvního plzeň-
ského obvodu, kterým přišel blahopřát 
i starosta Miroslav Brabec.

V kategorii mladšího žactva, vyhla-
šované bez pořadí, se mezi nejlepší 
dostal lukostřelec Daniel Bouřil, atlet-
ka Viktorie Jánská, plavec a moderní 
pětibojař Matěj Sladký a Kamila Peš-
tová, která se věnuje koloběhu.

Kategorii staršího žactva ovládl 
plavec PK Slavia VŠ Plzeň Tomáš 
Chocholatý. K triumfu mu pomohla 

medailová sklizeň z Olympiády dětí 
a mládeže v Brně, stejně jako bohatá 
medailová sbírka z republikových 
šampionátů.

Dalšími oceněnými v kategorii 
staršího žactva byli Martin Kočan-
drle (běh na lyžích), Filip Matějovič 
(triatlon), Barbara Píchalová (atleti-
ka), Nikol Soustružníková, Simona 
Spěšná (obě cyklistika) a Michaela 
Štěrbová (moderní pětiboj).

Na trůn určený pro Sportovce Plz-
ně 2017 v kategorii dorostu usedla 
atletka AK Škoda Plzeň Kateřina 
Skypalová. V loňském roce získa-
la plzeňská kladivářka titul na ME 
juniorů, ovládla domácí šampionát 
dorostu, do 22 let i dospělých.

V kategorii dorostu byli oceněni 
také Eliška Fajfrlíková (sportovní 
aerobik), Jakub Forejt (atletika), 
Ondřej Gemov (plavání), Jan Hašek 
(MTBO, LOB), Filip Jireš (zápas), 
Jan Louda (badminton) a Kristýna 
Štemberová (plavání).

Ve spolupráci Západočeské uni-
verzity a Nadace sportující mláde-
že byla za skloubení sportovních 
a studijních výsledků udělena také 
Cena rektora Západočeské univer-
zity v Plzni. Její držitelkou se stala 
Eliška Fajfrlíková, studentka Spor-
tovního gymnázia Plzeň.

Poděkování za dlouholetou a obě-
tavou práci s mládeží se dostalo 
trenérovi házené Františku Eger-

maierovi. Ocenění pro plzeňskou 
Trenérku roku mládeže převzala 
Lucie Plašilová (atletika).

Podrobné informace a profily 
všech nominovaných sportovců jsou 
k vidění na internetových stránkách 
www.sportovecplzne.cz a na face-
booku Nadace sportující mládeže. 

4. místo Evrop. pohár mládeže družstva
3. místo MČR v moderním trojboji 
ml. dorostu U17
2. místo MČR v moderním trojboji 
ml. dorostu U17 družstvo
1. místo MČR v moderním trojboji 
ml. dorostu U17 štafeta
4. místo Český pohár mládeže ml.
dorostu U17
1. místo MČR Laser Run dorost
Úspěchy sbírala také v atletice, pla-
vání, aquatlonu a triatlonu. V roce 
2018 by ráda startovala na mist-
rovství Evropy v moderním trojboji 
sedmnáctiletých v Polsku. Obdivuje 
biatlonistu Martina Fourcada. Baví 
ji běžky, lyže a odpočinek.

DRUŽSTVA

31. ZŠ Plzeň, starší žactvo (házená)
2. místo Sportovní liga ZŠ – Mist-
rovství ČR škol v házené (vítězství 
v okresním a krajském kole, vítězky 
regionální kvalifikace).

Pětibojařské sportovní centrum 
v Plzni, ml. žactvo (moderní pětiboj)
Družstvo ve složení Matěj Sladký, 
Tomáš Filip
1. místo MČR 2017
Závody ČPM v kat. ml. žáků: Matěj 
Sladký: vítěz všech 4 závodů ČPM, 
kterých se zúčastnil, 1. místo v cel-
kovém pořadí ČPM 2017. Tomáš Fi-
lip: druhé místo ve všech 4 závodech 
ČPM, kterých se zúčastnil, 2. místo 
v celkovém pořadí ČPM 2017.

Ocenění sportovci, družstva a trenéři z MO Plzeň 1

Michaela Štěrbová.

1. LK Plzeň, dorost (lukostřelba)
družstvo ve složení: Matěj Jech, 
Dominik Kalvas, Jiří Buňata, Petr 
Noháč
vicemistři ČR v halové lukostřelbě
mistři ČR v terčové lukostřelbě
4. místo Liga dorostu v halové lu-
kostřelbě
bronz v Lize dorostu v terčové lu-
kostřelbě

Posádka ve složení Tereza Dobrá 
& Jakub Dobrý, Trenér: Miroslav 
Horák a Petr Dobrý; Jachting
2. místo ME RS Feva, Ženevské je-
zero, Švýcarsko
7. místo MS RS Feva, Medem blik, 
Nizozemsko – 2. místo Family, 

3. místo Mix
1. místo Evropský pohár RS Feva 
2017 – Eurocup
1. místo International Easter Meeting 
2017 RS Feva Lago di Garda, Itálie 
– Eurocup 1
1. místo United 4 sailing Medem-
blik 2017 Medemblik, Nizozemsko 
– Eurocup 2
2. místo Mistrovství Evropy 2017 
RS Feva, Ženevské jezero, Švýcar-
sko – Eurocup 3
1. místo Mezinárodní mistrovství 
České republiky 2017 Lipno – Eu-
rocup 4
1. místo LODM 2017 RS Feva
1. místo Pohár ČR 2017 RS Feva
1. místo Pohár Čechy 2017 RS Feva

TRENÉŘI

František Egermaier (házená)
František Egermaier (*1945) dříve 
sám hrával aktivně házenou, od roku 
1982 se začal věnovat trénování, pře-
vážně mládeže. Deset let vedl dívky 
Slavie VŠ a chlapce Sokola Bolevec.
Od roku 1992 trénoval na SOU č. 4 
sportovní třídy se zaměřením na 
házenou a se svými svěřenci dosáhl 
řady úspěchů. Třikrát se zúčastni-
li Mistrovství světa středních škol 
a třikrát obsadili druhé místo.
Zároveň se podílel na výchově vyni-
kajících házenkářů, z nichž mnozí se 
stali reprezentanty ČR. Trénoval hrá-
če jako Petr Štochl, Lukáš Buchta, 

Filip Jícha, Jiří Hynek, Václav Vra-
ný, Karel Nocar nebo Alois Mráz.
Od roku 2007 František Egermaier 
trénoval pod hlavičkou Lokomotivy 
Plzeň, pro kterou hráče vychovávali 
především v Talentu Plzeň. Po osamo-
statnění klubu i v dorosteneckých a se-
niorských kategoriích pak František 
Egermaier pokračoval s tréninky právě 
v Talentu Plzeň. A opět s řadou úspě-
chů. Ve školní házené s Boleveckou 
ZŠ Plzeň (4x mistři ČR), s Talentem 
Plzeň se stal několikrát vicemistrem 
ČR v dorosteneckých kategoriích. 
I zde jeho rukama prošla řada poz-
dějších ligových hráčů nebo reprezen-
tantů: Roman Bečvář, Petr Vinkelhö-
fer, Jiří Fořt nebo nadějní dorostenci 
Leonard Kaplan a Ladislav Rychval.
František Egermaier má na starosti také 
reprezentační výběry Plzeňského kraje, 
se kterými dvakrát vyhrál Olympiádu 
dětí a mládeže. V roce 2017 pak s kraj-
ským výběrem ovládl Turnaj nadějí, 
který se hrál jako náhrada za Olym-
piádu dětí a mládeže, kde chlapecká 
házená nebyla součástí programu.

Vlastimil Libeš
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Plzeňská fotografka Jitka Irová 
nemá ráda stereotyp, i její fotogra-
fie jsou jedinečné. Pokud jste členy 
Klubu Jednička, můžete se nechat 
umělecky zvěčnit se slevou.

Jak jste se dostala k profesio-
nálnímu fotografování?

Jako malá jsem dostala obyčejný 
foťák na kinofilm a fotila parkovi-
ště, souseda s jeho starým autem, 
pole a podobně. Je to úsměvná 
vzpomínka, protože jsem fotila bez 
jakýchkoliv základů a znalostí, tudíž 
občas chyběla půlka postavy nebo 
část objektu. Focení mě postupem 
času přestalo bavit a věnovala jsem 
se kresbě obrazů.

Nakonec jste se ale k fotografii 
vrátila.

Ano, ráda vzpomínám na své profi 

Dne 1. března 2018 se konalo Vyhlá-
šení 3. ročníku dětské hasičské ligy za 
okres Plzeň – město v kulturním domě 
Šeříkovka na Slovanech, při kterém se 
oceňovali nejlepší Mladí hasiči z Plzně za 
rok 2016/2017. Slavnostním odpolednem 
moderoval Jonáš Novotný. Jako zpestře-
ní si připravily děti z dětského domova 
Domino velmi pěkné taneční vystoupení.

Oddíl Mladých hasičů z Bolevce, 
kteří si říkají Plameňáci, trénuje každé 
úterý. Za jejich výkony stojí příprava na 
trénincích a soustředěních, které pro ně 
jejich vedoucí připravují. Plameňáci se 
pravidelně zúčastňují soutěží, které se 
zapisují do Dětské hasičské ligy, a snaží 
se tak nasbírat body za co nejlepší umís-
tění. A jejich píle se oceňovala i letos. 
V kategorii starší se umístilo na 1. mís-
tě družstvo Hradiště „A“, na 2. místě 
Božkov a na 3. místě stálo družstvo ze 
Skvrňan. Bolevečtí sportovci si odváželi 
stále pěkné 6. místo. Větší úspěch ale 

Jistě mi dáte za pravdu, že pokud by 
někdo měl recept jak vykouzlit dětský 
úsměv, byl by šťastným člověkem. A pro-
tože tomu tak není, nezbývá nic jiného, 
než se o to alespoň vytrvale pokoušet.

V sobotu 10. února uspořádala v sále 
bolevecké sokolovny parta hasičů z Plz-
ně-Košutky pro děti z „plzeňské Jednič-
ky“ již počtvrté maškarní karneval. Dvě 
hodiny plné dětských písniček, soutě-
ží a bezvadné nálady, kterou směrem 
k více než 120 dětem spoluvytvářel 

Jitka Irová – pro dobrou fotku si klidně lehnu na smetiště
začátky, kdy jsem pracovala v jedné 
mediální agentuře. Začala jsem zde 
fotit eventové akce, později jsem 
dodávala redakci produktové foto-
grafie, které se používaly k propa-
gačním článkům.

Kde vás lidé najdou, tedy kde je 
vyfotíte, pokud budou mít zájem?

Nemám svůj ateliér, i když jsem 
o něm přemýšlela. Mám ráda přiro-
zenost a vím, že i portrét se dá vyfotit 
mimo studio tak, aby byl stejně kva-
litní. Mám ráda přirozené světlo. Nic-
méně, mám samozřejmě k dispozici 
přenosné pozadí, světla, blesky. Je 
výhodou, že mohu za svými klienty. 
Pochopitelně když klient upřednostní 
studio, pronajímám si jedno velice 
pěkné foto studio v Plzni na Locho-
tíně, které využívá mnoho fotografů. 
Mám ráda kreativitu, tudíž vymýšlím 
různá místa, kde fotit.

Jste známá tím, že jste krea-
tivní a vaše fotografie jsou vždy 
originální.

Nemám ráda stereotyp, jako když 
jsem se vdávala před mnoha lety 
a všechny nás nahnali do studia, pak 
jsme vytvořili skupiny před obecním 
úřadem a to bylo vše. Je pravda, že 

mé fotografie jsou občas jiné. Ale 
to jsem já. Tak jako každý malíř má 
svůj styl, pak i já mám svůj vlastní 
rukopis. Prošla jsem kurzy focení, ale 
to, jak fotím a jakým stylem jsou do-
končeny fotografie, to vychází z mé 
myšlenky, mého citu, mého vnímání 
a hlavně z mého srdce. Ale pozor, 
umím udělat i klasickou fotografii.

Co zajímavého bychom našli ve 
vašem pracovním diáři?

V nejbližší době mne čeká focení 
motocyklů Harley Davidson tady 
v Plzni a poté v Praze. Jinak spo-
lupracuji s módní návrhářkou z Do-
mažlic Ivetou Paulerovou, pro kterou 
jsem vloni nafotila její novu kolekci. 
Její tváří se stala známá MISS Čes-
ké Republiky 2003 Lucie Křížková. 
V loňském roce jsem zahájila spolu-
práci s MISS Tourism Czech repub-
lik 2017 Lucií Janošovou. A protože 
ráda pomáhám potřebným, nafotila 
jsem právě s Luckou kalendář, který 
byl vydražen a výtěžek šel na plzeň-
skou neonatologii.

Máte z fotografování nějaký 
nevšední zážitek?

Těch je pokaždé mnoho. Když si 
lehám na zem do smetiště, proto-

že jinak bych 
nevyfotila to, 
co chci, když 
lezu po zdi do 
výšky někam, 
kde není zá-
bradlí, nebo 
se ponořím 
po kolena do vody. Zajímavou situa-
ci jsem zažila v Domažlicích, když 
jsem za denního provozu běhala po 
silnici a snažila se zachytit to správ-
né místo pro profilovou fotku právě 
návrhářky Ivety Paulerové.

Co nabízíte členům Klubu Jed-
nička?

Pro rodiny s dětmi nabízím rodinné 
foto s 20% slevou. Pro letní období 
mám připravenou akci pro ženy 1+1 
ZDARMA. Jedná se o foto venku, 
kdy chtějí zejména ženy a dívky por-
trétní fotografie pro své blízké jako 
dárek například k Vánocům.

Pochopitelně k Vánocům mám pro 
klienty poukazy v dárkovém pro-
vedení. Jinak maminky, které jsou 
členy Klubu Jednička a mají nedo-
nošená miminka, ode mne mají 50% 
slevu na foto novorozeňátek.

(red)

Putovní pohár za 1. místo si převzali Plameňáci z SDH Bolevec
měli v kategorii mladší, kde třetí příčku 
opět obsadilo družstvo ze Skvrňan, na 
místě druhém se umístilo Hradiště „A“ 
a krásné 1. místo putovalo Plameňákům 
ze Sboru dobrovolných hasičů Bolevec. 
Všichni si přebírali pohár s diplomem 
a věcnou cenu z rukou pana Miroslava 
Činatla, vedoucího Odborné rady mlá-
deže z Městského sdružení hasičů ČMS 
Plzeň – město a z rukou pana Ing. Petra 
Lišky, bývalého vedoucího Odboru kri-
zového řízení Magistrátu města Plzně. 
Velikému úspěchu Plameňáků přihlížel 
na vyhlášení i starosta sboru pan Jan 
Benda a místostarosta pan Martin Lan-
gfelner. Komu ale udělali Mladí hasiči 
z Bolevce největší radost, byli jejich ve-
doucí Ondřej Burián, Zdeněk Vykoupil, 
Lucie Nová, Ivana Jindrová a instruktoři 
Vojtěch Breník, Radim Novotný a Oli-
ver Zrno.

Ivana Jindrová, 
vedoucí mládeže za SDH Bolevec

Dětský úsměv od hasičů
DJ Rosťa. Humorný komentář rozeným 
„vtipálkem“, moderátorem Rendou, ne-
ponechal nikoho v sále bez pozitivních 
emocí a děti rychle přitáhl na taneční 
parket a k účasti v soutěžích o ceny.

Přítomnými kvitovaný moderátorský 
tandem doplňovala jako každoročně 
parta obětavých pomocníků pod vede-
ním Romany, tentokráte v kostýmech 
zvířátek. Soutěžící děti dostávaly odmě-
ny nejen za své taneční, ale i soutěžní 
výkony od zeber, opičky či krokodýla.

Tanec, soutěž, tanec a opět soutěž, 
vyhlášení nejlepších masek. A čas 
všem neuvěřitelně „letěl“! Mílovými 
kroky se přiblížilo finále. Pomysl-
ným vrcholem celého karnevalu byl 
tradiční balónkový déšť. Stovky na-
fouknutých balónků pozvolna klesaly 
od stropu k malým účastníkům a jejich 
rodičům, a ti si to nepochybně užívali.

Košutečtí hasiči tedy zatím ten 
osvědčený recept na dětský úsměv ješ-
tě nenalezli, ale desítky rozzářených 

párů dětských očí během celého karne-
valového odpoledne dávají naději, že 
jsou ve svém hledání na dobré cestě.

Organizátoři si velice váží každé 
pomoci při každoroční realizaci této 
akce, a proto děkují nejen za podporu 
MO Plzeň 1, ale samozřejmě i všem 
dalším, kteří jakkoliv pomohli. Věří-
me, že i příští rok dokážeme karneval 
pro děti nejen uspořádat, ale posunout 
jeho úroveň ještě o kousek výše.
Václav Heřman, Hasiči Plzeň-Košutka
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Obrovské štěstí měl před více 
než 100 lety tehdy šestnáctiletý 
František Blanda. Když munič-
ní továrnou Škodových závodů 
v Plzni–Bolevci, kde mladík 
pracoval, otřásl zničující výbuch, 
neměl zrovna směnu. Stal se z něj 
jeden z „Boleveckých troseč-
níků“. Lidí, kteří zrovna nebyli 
v práci, nebo se jim podařilo tra-
gédii přežít, kteří se nadále schá-
zeli a vzpomínali na kamarády 
a známé. Důkazem je fotografie 
datovaná rok a půl po výbuchu, 
20. 11. 1918, kterou v rodinném 
archivu uchovává dcera Františka 
Blandy Marie Jarošová.

„Ve spodní části fotografie drží 
můj tatínek ceduli Bolevečtí tro-
sečníci, na snímku je také jeho 
sestra Marie. Otec doma na tra-
gickou událost často vzpomínal 
a já jsem si říkala, že by mohl 
někdo na fotografii poznat své 
příbuzné či známé,“ říká paní 
Jarošová, která letos v lednu osla-
vila 80. narozeniny.

Cenný poklad z archivu: Bolevečtí trosečníci přežili zničující výbuch
Série výbuchů v muniční továr-

ně Škodových závodů v Bolevci 
patří k největším tragédiím první 
světové války v Plzeňském kraji. 
Odehrála se 25. května 1917. Ex-

ploze a následná devastace továr-
ních budov zabily přes dvě stovky 
lidí, další tisícovku zranily. Při 
100. výročí tragédie byl v loňském 
roce v areálu ŠKODA JS v Bo-

levci odhalen pomník, městský 
obvod Plzeň 1 se podílel také na 
vydání publikace Plzeň a Bolevec 
za velké války.

(red)
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Zakladatel Nadačního fondu 
Dobří lidé Česka – Tomáš Bur-
sa, pacient onkologické a radiote-
rapeutické kliniky FN Plzeň, vás 
srdeč ně zve na TALK SHOW, 
která bude provedena formou zá-
bavné hry dle skutečného příběhu.

Účel: poskytnutí přímých cen-
ných informací od onko pacienta 
a profesních lékařských odbor-
níků, které nejsou nikde veřejně 
volně dostupné a ze kterých mo-
hou lidé kdykoliv čerpat pro účel 
svého uzdravení. 

ÚVOD – Autorova společenská 
beseda je zpracována netradičním 
způsobem: formou zábavné diva-
delní hry, která autenticky vypo-
vídá o úspěšném průběhu léčby. 
Zobrazuje pacientovu cestu od 
samého počátku až do úspěšného 
konce. Jeho cesta nebyla vůbec 
snadná a obsahovala mnoho ex-
trémně těžkých překážek. Roz-
hodnutí zůstat ŽÍT bylo ovšem 
mnohem silnější, a tak se Tomáš 
rozhodl ve svých 47 letech od 
základu změnit celý svůj život. 
A to bylo základní podmínkou 
k budoucímu uzdravení!

Musel se ovšem zprvu zbavit 
svých naučených zlozvyků a pře-
svědčit sám sebe vydat se cestou 
nového vzdělávání, ve kterém 
se doslova učil znovu chodit. 
Úspěšný začátek je v uvědomě-
ní toho, jaký život jsme žili do-
posud, respektive před nemocí. 

RAKO – VINA aneb Můžeme společně sdílet ŽIVOT?
Zcela určitě v něm nebylo úplně 
vše v naprostém souladu, protože 
závažné nemoci mají z větší čás-
ti své původce a spojitosti, jako 
je například fyzické a psychické 
vyčerpání ze ztráty zaměstnání, 
neschopnost splácet půjčky, hy-
potéky, ztráta partnera anebo ne-
správný životní styl, životospráva 
atd. Jak se obecně říká: vše anebo 
velká většina je o našem nasta-
vení v hlavě, psychice a osobní 
svobodě.

Vím, že většina zdravých lidí 
si myslí, že se jich to netýká. 
A nedivím se jim. Také jsem si 
to vlastně až do poslední chvíle 
myslel, než to jednoho slunného 
dne přišlo. Pak se vám najednou 
z ničeho nic, ze dne na den, obrátí 
celý váš život úplně naruby, na-
jednou řešíte svoji další existenci. 
Nacházíte se tak v prostoru a čase, 
kdy musíte vyřešit úplně vše. Kaž-
dá rada je vám drahá, co je ale 
skutečná pravda? A šlo nemoci 
nějak předcházet?

Co může být další špatnou 
zprávou? Že vám nikdo kromě 
diagnózy a následné léčby nic 
víc neřekne. Není to povinnost 
nikoho, ani kliniky, ani doktorů! 
Ti udělali to nejlepší, co mohli, 
s čistým vědomím a svědomím. 
To ostatní je totiž už jen a pouze 
na nás, chtít nadále žít, věřit si 
a chtít na sobě pracovat s vědo-
mím vlastní zodpovědnosti!

Brzy se nám přihlásí duben – tzv. měsíc 
bezpečnosti a s ním spojené vlídnější počasí, 
které láká k častějším procházkám, a proto se 
metodici prevence opět zaměřili na bezpeč-
nost našich nejmenších ratolestí v mateřských 
školách a uskutečnili již páté pokračování 
projektu s názvem „Bezpečně na procházku“. 
Městská policie Plzeň se v MŠ pravidelně 
věnuje dopravní výchově, kde se zaměřuje 
na bezpečné přecházení vozovky, upozorňu-
je na důležitost používání cyklistické helmy 
a reflexních prvků. Dále si strážníci s dětmi 
vypráví o cestování autem, kde není opome-
nuto správné použití autosedaček, bezpeč-
nostních pásů, ale i chování během jízdy. Ve 
spolupráci s Odborem bezpečnosti, prevence 
kriminality a krizového řízení MMP poskytne 
městská policie do konce školního roku na 
500 ks reflexních vestiček do všech mateř-
ských školek na území města Plzně. Do každé 
třídy MŠ metodici prevence osobně předají 
dvě reflexní vestičky.

Veronika Kuchynková,
Metodik prevence kriminality MP Plzeň

Nové reflexní vestičky do mateřských školek v Plzni

Ze srdce rád, pokud mi to dovo-
líte, bych vám formou hry předal 
své pětileté zkušenosti tvrdé prá-
ce. Práce na svém ozdravujícím 
programu, ve kterém můžete vel-
mi podstatně a vědomě podpořit 
celou vaši léčbu. 

Zbavte se prosím svého strachu, 
pracujte se svým vědomím a ro-

zumem, žijte aktivně a pracujte 
na sobě v rámci možností každý 
den. Neztrácejte víru a požádej-
te své okolí, ať vás přijímá jako 
zdravého člověka. Vytrvejte až do 
zdárného konce vašeho uzdravení. 
ŽIVOT JE DAR, tak ho pojďme 
ve ZDRAVÍ ŽÍT.

Tomáš Bursa
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100. výročí vzniku samostatného 
československého státu si v Plzni 
připomínáme cyklem zajímavých 
událostí, jako je například Festival 
světla BLIK BLIK, výstava Sto let 
republiky očima pěti plzeňských 
generací, Historický víkend ve 
stylu první republiky, 100. výročí 
narození slavných Plzeňanů – her-
ce Miroslava Horníčka a fotografa 
Viléma Heckela nebo opera Proda-
ná nevěsta pod širým nebem. Ce-
loroční program vyvrcholí v říjnu 
velkolepými dvoudenními osla-
vami s tradičním vzpomínkovým 
aktem u Památníku T. G. Masary-
ka, lampionovým Průvodem světel 
centrem města nebo slavnostním 
setkáním na náměstí Republiky, 
které vyvrcholí společným zpěvem 
hymny a ohňostrojem v národních 

Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
barvách. Mimořádně bude při této 
příležitosti vystaven originál hry 
Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, 

Události odehrávající se na začát-
ku května roku 1945 si jako každý 
rok Plzeň připomene Slavnostmi 
svobody, tradiční akcí s bohatým 
vojensko-historickým a kulturním 
programem. Oslavy osvobození 
americkou armádou se uskuteční od 
čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy 
vyvrcholí vzpomínkovým setkáním 
u památníku Díky, Ameriko!, kte-
rému se po dvou letech vrací jeho 
původní podoba. Hlavnímu pro-
gramu bude předcházet 1. května 
v lochotínském amfiteátru koncert 
slavné kapely The Australian Pink 
Floyd Show s nesmrtelnou hudbou 
legendární kapely Pink Floyd v do-
provodu nejmodernějších světel-
ných efektů a animací.

Convoy of Liberty, tradiční pře-
hlídka vojenských historických 

Slavnosti svobody Plzeň 3.–6. května 2018
vozidel s 200 kusy techniky, pro-
jede zhruba dvoukilometrovou tra-
su ze Sukovy ulice po Klatovské 
třídě až do sadů Pětatřicátníků le-
tos mimořádně v sobotu 5. května. 
Ve vzduchu ji přeletem doprovodí 
nejen současné vojenské letouny, 
ale i nejslavnější a nejlepší stíhací 
letadlo britského královského le-
tectva za druhé světové války Spit-
fire a Harvard, letoun z roku 1943 
sloužící k výcviku nových pilotů 
USAAF v Texasu. Čelo konvoje 
včetně džípů s válečnými veterány 
bude pokračovat ze sadů Pětatři-
cátníků na náměstí Republiky, kde 
budou mít návštěvníci příležitost 
prohlédnout si historická vozidla 
zblízka a setkat se s americkými 
a belgickými veterány.

K atmosféře Slavností svobo-
dy patří dobové vojenské kempy. 
V parku za obchodním centrem 
Plzeň Plaza se rozloží vojenské 
tábory 16. obrněné divize a Čes-
koslovenské samostatné obrněné 
brigády. K vidění tady bude i polní 
letiště s dvoumístným průzkum-
ným letadlem Piper L4H a tábor 
RAF, britského královského letec-

tva, jehož 100. výročí založení si 
letos připomínáme a v němž za 
druhé světové války sloužilo 2 402 
Čechů a Slováků. Královské letec-
tvo a navíc ženské pomocné letec-
ké sbory (WAAF) připomene také 
kemp v prostoru U Zvonu, vedle 
Křižíkových sadů a Proluky, kde 
je pravidelně při oslavách v rámci 
projektu Plzeň 1945 představován 
život v táboře 2. pěší divize a taky 
civilistů. Camp Raiders s expozi-
cí americké pěchoty bude mít své 
stanoviště před kulturním domem 
Peklo, v němž zůstanou otevřené 
dveře ojedinělého muzea Patton 
Memorial Pilsen se svými více 
než tisíci exponáty a fotografiemi 
vztahujícími se k americké armádě 
a událostem 2. světové války.

Součástí slavností bude jedineč-
ný kulturní program, který Plzeň 
přenese zpět do radosti z konce 
války a osvobození. Hlavní pro-
gram na náměstí Republiky zahájí 
v pátek 4. května nejlepší big band 
všech dob s více než 80letou histo-
rií, legendární americký The Count 
Basie Orchestra, o jehož kvalitách 
vypovídá celkem 18 cen Grammy. 

Folkové sobotní odpoledne bude 
hostit Nezmary a Big Band Klato-
vy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo 
v poslední době oblíbenou kapelu 
Jelen. Neděle bude patřit Hrádec-
kému Big Bandu, kapele St. Johnny 
Blues a Mydy Rabycad. V Křižíko-
vých sadech oživí vojenské ležení 
folklor, swing, scénky s komentá-
řem či ukázky módy a na pódiu 
amfiteátru za obchodním centrem 
Plzeň Plaza se představí folkoví 
a country muzikanti.

Slavnosti svobody doprovází 
vzpomínkové akty u jednotlivých 
památníků, speciální akce, mezi 
nimi 3. května Plzeňské rozho-
vory II na téma 100 let česko-
-amerických vztahů s podtitu-
lem Co nás spojuje, a výstavy. 
Například venkovní expozice ve 
Smetanových sadech s názvem 
Muži generála Pierce připomene 
75. výročí založení 16. obrněné 
divize, která v roce 1945 vstou-
pila do Plzně jako první jednotka 
americké armády.

Více informací o programu na-
jdete na www.slavnostisvobody.cz

Adéla Kuželíková

s textem české národní hymny. Její 
počáteční slova „Kde domov můj“ 
se stala hlavním mottem projektu.

Více informací o programu na-
jdete na www.plzen2018.eu

Adéla Kuželíková
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Střípky z TOTEMu

Prostor pro „učení se“ a rozvoj 
najde v TOTEMu téměř každý. 
V nabídce máme mnoho kurzů 
zaměřených na pohyb, jazyky, 
počítačové dovednosti, keramiku, 
tanec, trénování paměti,…

Nově se do rozvoje jazykových 
dovedností pustil i TOTEMový 
tým a i my pracovníci „chodíme do 
školy“, tedy chodíme na angličtinu. 
Stále častěji se TOTEM zapojuje 
do evropských projektů, kde je an-

Tradiční akce aneb Opět se můžeme potkat…
Zahradnic-

ké práce jsou 
v plném prou-
du a ne jinak je 
to u nás v TO-
TEMu. Poma-

lu naši zahradu na terase zbavíme 
posledních znamení zimy a jde-
me na to. Těšíme se z finanční 
podpory Nadačního fondu Zelený 
poklad, těšíme se z dětí ze 7. MŠ, 
které k nám chodí zahradničit, tě-
šíme se z každé pomocné ruky. 
Dobrovolníků, kteří nám pomá-
hají společně s dětmi na zahradě 
pracovat, není nikdy dost, takže 
i letos hledáme kohokoli, kdo by 
měl hodinku času týdně a vymě-
nil by ji za příjemný čas stráve-
ný ať už ve společnosti malých 
dětí a pomohl jim ukázat cestu 
semínka k úrodě, nebo prostě 
jen občas zahrádku zalil, vyplel, 

potěšil se... Z nejbližších zahrad-
nických akcí všechny zveme na již 
tradiční BURZU ZAHRADNIC-
KÝCH ROSTLIN – v týdnu od 
14. 5. 2018 budeme u nás v TO-
TEMu na recepci přijímat jakékoli 
přebytečné sazenice užitkových 
či okrasných rostlin do truhlíků, 
zahrad či na balkon. A v sobotu 
26. 5. 2018 na Sousedském jar-
marku, velké akci, která bude 
celé odpoledne probíhat kolem 
našeho centra, rostlinky pošle-
me dál. Vyzvednout si je může 
každý, kdo jim pak věnuje lásku 
a potřebnou péči. Možná i na vás 
pak čeká nějaká ta dýně, okurka, 
kedluben či rajče.

Na 26. 5. 2018 připravujeme již 
pátý ročník sousedské slavnosti 
SOUSEDSKÝ JARMARK, který 
je společnou akcí několika ohnisek 
v Plzni v rámci oslav Evropského 

dne sousedů. Opět bude připrave-
ný odpolední program plný hud-
by, tance, mumrajů tržiště, her pro 
děti, výtvarných dílen, možností 
koupit či prodat všelicos… Máte-li 
cokoli, co byste rádi do programu 
sousedské slavnosti rádi nabídli vy, 
neváhejte a napište Veronice Más-
lové (maslova@totemplzen.cz), ať 
je naše slavnost bohatší.

Do léta vstupujeme již tra-
diční krásnou akcí VÍKEND 
OTEVŘENÝCH ZAHRAD. 
O víkendu 9.–10. 6. 2018 bude 
možné po celé republice, a tedy 
i v Plzeňském kraji, navštívit 
zajímavé a ne vždy přístupné 
zahrady. Nebo na těchto zahra-
dách zažít zajímavý program. 
A tak to bude i na naší městské 
mezigenerační zahradě. Sledujte 
náš web a přijďte se inspirovat 
k městskému zahradničení.

Máte-li dítka či vnoučata, kte-
rá baví tvořit a zkoušet zajímavé 
techniky, přihlaste je k nám na 
týdenní letní PŘÍMĚSTSKÝ 
KREATIVNÍ TÁBOR. Stejně 
jako loni budeme malovat na trič-
ka, tašky, vyrábět šperky, tvořit 
s razítky, hrát si s barvami, pa-
pírem, dřevem… Tábor proběhne 
v termínu 6.–10. 8. 2018 každý 
den 8.00 hod. – 15.30 hod. Pro 
podrobnosti se obracejte na Mo-
niku Molcarovou, molcarova@
totemplzen.cz, tel. 728 945 393. 
A pozor, horní věková hranice 
není omezená, takže bereme 
i dospělé či seniory. Jedinou pod-
mínkou pro přihlášení je tvůrčí 
zápal a radost z dobře odvedené 
práce. Klidně si udělejte o prázd-
ninách volno a můžete s námi 
strávit krásnou tvůrčí dovolenou.

Mgr. Petra Bláhová

TOTEM jako učící se organizace…
gličtina jakousi povinnou výbavou 
a chceme být připraveni. A pokud 
byste se i vy chtěli učit, nabízíme 
KURZY PRÁCE S CHYTRÝMI 
TELEFONY pro seniory. Pokud 
válčíte se svým dotykovým telefo-
nem, který prostě „neposlouchá“, 
nemůžete najít některé funkce, vy-
focené fotografie či vás trápí jiné 
záludnosti, pak jsme pro vás při-
pravili kurz pod vedením Romana 
Miškovčíka či Michala Randy. Ve 

Čáry, máry, jaro, léto
Kalendář už hlásí jaro a MOTÝL 

i Vlnka se nemůžou dočkat všech 
akcí, které nás čekají. Co vy, těšíte 
se? Že nevíte, na co? Tak čtěte dál.

Do MOTÝLa se opět chystají 
čarodějnice v čele s Děsbuchou 
Děsnou Úděsnou XIV. Tradiční 
jednorázová akce Rej čarodějnic, 
která se opakuje již 14. rokem, 
proběhne 27. 4. 2018 od 15 ho-
din. Děti i rodiče se mohou těšit 
na magická stanoviště, hrané diva-
dlo, výtvarnou dílnu a čarodějný 
tanec. Za splnění 10 soutěžních 
stanovišť získají děti malou odmě-
nu. A nebyl by to Rej čarodějnic, 
kdyby nebyl zakončen upálením 
čarodějnice a opékáním buřtů.

Jaro je u nás také spojeno s poby-
tem pro rodiny. Jarní pobyt je plný 

pohybu a letos proběhne v termí-
nu od 11. do 15. 5. 2018. Pobyt 
se tradičně koná v areálu školy 
v přírodě ve Střelských Hošti-
cích. No řekněte, škola v přírodě, 
to je samo o sobě lákavé. V are-
álu je mnoho sportovního vyžití. 
V rámci připraveného programu 
si zacvičí děti i rodiče, připravena 
je i hudební školička a výtvarná 
dílna, odpoledne trávíme venku 
stopovačkou či pohybovými hra-
mi. Na večery je připravena téměř 
lázeňská péče pro dospělé – masá-
že, parafínové zábaly, přístrojová 
lymfomasáž či cvičení. A co je na 
tom všem nejlepší? Ve Střelských 
Hošticích nám i uvaří, takže půjde 
o relax, jak má být. Pár volných 
míst ještě máme.

Pokud se vám nehodí jar-
ní termín, není potřeba zoufat. 
22. 7. 2018 s námi můžete jet na 
letní pobyt pro rodiny s dětmi, 
s názvem „Od pondělí do pátku 
navštívíme pohádku“. Celý pobyt 
bude jedna velká pohádka. Ani 
tady nebudeme zahálet, cvičit bu-
deme hlavně jógu. Program pro 
celou rodinu je přichystán velmi 
nabitý, i tady nám uvaří a bydlet 
budeme v pohádkové krajině ve 
Vidžíně u Bezvěrova.

A pokud vám nevyjde ani je-
den pobyt, dopřejte svým dětem 
některý z příměstských táborů, 
či pro nejmenší Letní miniškol-
ku. Na výběr máte z kreativního 
a příměstského tábora, a to hned 
ve 4 týdnech. Děti zažijí spoustu 

zábavy. Příměstské tábory pro-
běhnou v termínech:
9.–13. 7. 2018 – Kreativní tábor 
„Tvořivý týden“
16.–20. 7. 2018 – Přírodovědný 
tábor „Svět drobných živočichů“
13.–17. 8. 2018 – Přírodovědný 
tábor „Svět drobných živočichů“
20.–24. 8. 2018 – Kreativní tábor 
„Tvořivý týden“

Letní miniškolka bude k dispo-
zici 3 týdny v kuse od 23. 7. 2018 
do 10. 8. 2018

Podrobnější informace včet-
ně přihlášek najdete na webu 
www.rcvlnka-plzen.cz

Těšíme se na viděnou,
Za tým MOTÝLa 

a Rodinného centra Vlnka 
Markéta Berešová

třech po sobě jdoucích setkáních 
se budete zabývat funkcemi chyt-
rých telefonů, jejich nastavením 
a používáním, ale také základní-
mi bezpečnostními opatřeními při 
jejich používání. Kurz je oriento-
ván hlavně na telefony s operačním 
systémem ANDROID. Konkrétní 
termíny najdete v TOTEMovém 
rozcestníku či na recepci TOTE-
Mu, Kaznějovská 51, Plzeň.

Mgr. Petra Bláhová
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Pojďte se seznámit se svými sousedy!
www.evropskydensousedu.cz

26. 5.

27. 5.

sobota

neděle

Programová ohniska
Zážitkové programy

plzeňských neziskovek

Sousedské večeře

Komentované procházky

26. – 27. KVĚTNA 2018 PO CELÉ PLZNI

Grilovačka, táborák nebo posezení pod pergolou? 
Evropský den sousedů má mno-

ho podob. Letos se uskuteční opět 
o posledním květnovém víkendu, 
tedy 26.–27. 5. 2018, a přidat se 
můžete i vy. Pozvěte své sousedy 
ke společné večeři, a registrujte se 
do 11. 5. 2018 na e-mailu: souse-
de@plzen2015.cz.

Po registraci se stanete součástí 
webové mapy večeří, budete moci 
využít dárkový MAKRO šek a po-
kud budete chtít, můžete vybírat 
z nabídky kapel, které přijedou zahrát 
až před váš dům. Více se dozvíte na 
webu www.evropskydensousedu.cz.

Od roku 2014 je součástí EDS 
každoročně 2 000 sousedů na 
více než 60 místech po celé Plz-
ni. Spolu s návštěvníky sobotních 
programových ohnisek a nedělních 
procházek je to 5 000 Plzeňanů, 
kteří tradičně využívají poslední 
květnový víkend k hýčkání sou-
sedských vztahů.

Soňa Rychlíková

Plzeň bude i v letošním roce pa-
třit festivalu humoru Komedy fest. 
Letos jde už o pátý ročník a or-
ganizátoři si opět připravili hodně 
nabitý program. Jako tradičně se 
festival odehraje na přelomu květ-
na a června, kdy vyvrcholí open 
air programem v amfiteátru za OC 
Plzeň Plaza. 

Milovníci tradičního i novodo-
bého humoru se mohou těšit na 
takové hvězdy jako je například 
Eva Holubová, Barbora Hrzánová, 
Lukáš Pavlásek, Jiří Lábus, Martin 
Dejdar nebo Josef Dvořák. Slav-
nostní zahájení proběhne v Měš-
ťanské besedě 27. května. Hned po 
tom se právě hlavní sál tradičního 
kulturního stánku v Plzni stane 
dějištěm divadelních představení. 
Festival divákům naservíruje špič-
ková komediální představení jako 
je například Kočka v oregánu, one 
woman show Hvězda, Pánská šat-
na a chybět nebude ani festivalový 
speciál Lukáše Pavláska. Kom-
pletní program je již k dispozici 
na www.komedyfest.cz, kde byl 
zároveň spuštěn i prodej vstupenek 
na jednotlivá představení. 

Festival vyvrcholí 2. června 
v amfiteátru za OC Plzeň Plaza 
celodenním programem plným 
nejen humoru, ale i hudby, zná-
mých osobností a doprovodného 
programu. Areál se otevře veřej-

Komedy fest veze do Plzně hvězdy české komedie 
nosti již v 11.30, o hodinu později 
pak program oficiálně zahájí Lu-
káš Pavlásek. V průběhu celého 
odpoledne se pak diváci mohou 
těšit na vystoupení Evy Holubo-
vé a Bohumila Klepla, Ondřeje 
Sokola nebo například Jiřího Lá-
buse a Oldřicha Kaisera. O hu-
dební část programu se postará 
legendární YOYO BAND a Ivan 
Mládek – Banjo band. Během 
celého dne budou navíc probíhat 
autogramiády a pro rodiny s dětmi 
bude připravená také family zóna 
a celá řada soutěží. Až do 1. květ-
na přitom mají zájemci možnost 
pořídit si vstupenku na open air 
za nižší cenu.

Program Komedy fest 2018
Celý program s výjimkou závěrečného 
Open air festivalu bude v Měšťanské besedě
27. května 19.00 – Slavnostní zahájení 
28. května 19.30 – Kočka v oregánu
29. května 19.30 – Hvězda 
30. května 19.30 – Čochtan vypravuje 
31. května 19.30 – Lukáš Pavlásek
        Festivalový speciál
1. června 19.30  – Pánská šatna
2. června 12.30 – Amfiteátr OC Plaza
Zakončení festivalu – Open Air
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       CeDR a 1. ZŠ organizují

     

12.5. 2018                  
zahrada 1. ZŠ                                 
(Bolevec, Západní 18)                     
                                                                        
                                                           

                                 
                                                                                           

                                                                                          

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

                   CENTRUM D TÍ A RODI , z.s.   

www.cedrplzen.cz
1. ZŠ (www.zs1plzen.cz)  

Západní 18 
Plze  – Bolevec 

…………………………………………… 
                                                                                                        Akci podpo ili: 

               

                                              

„Culinka je postavička, která 
přišla mezi děti z daleké kouzelné 
země plné písniček. Do své kap-
sičky si některé schovala a vždy, 
když jí otevře, rozezní se krásné 
písničky.“

Zde je motto nového projek-
tu pro děti, který ve spolupráci 
s 91. MŠ v Plzni vzniká na území 
městského obvodu Plzeň 1. 

Jedná se o autorské písničky pro 
děti a hudební programy spolu s po-
hybovým cvičením pro rozvoj hrubé 
motoriky a hudebního cítění dětí. 

Celý projekt je složen převážně 
z lidí, kteří žijí v našem obvodu 
a aktivně se zapojují do jeho kul-
turního dění. Hlavní protagonist-
kou Culinky je Marta Soukupová, 
která pracovala s dětmi v Domě 
pohádek na Vinicích. 

Sama některé písničky se svým 
manželem skládá, vymýšlí aran-

že a dává duši této kouzelné 
postavičce. Další písničky jsou 
z dílny učitelek Renaty Kočan-
drlové a Ivany Vlkové, které učí 
na 91. MŠ a vedou zde pěvecký 
sboreček Berušky. Jejich písnič-
ka Berušky se stala během krátké 
chvíle hymnou mnoha tříd Be-
rušek po celé České republice. 
Již teď je možnost vidět několik 
videoklipů na YouTube, kde mají 
velký úspěch. 

Písničky a informace k tomuto 
projektu je možné naleznout na 
webu www.culinka.cz nebo na 
facebookových stránkách. Stačí 
znát jméno Culinka. 

V lednu tohoto roku vyšlo na 
svět první CD Culinka a tanco-
hrátky I., které obsahuje 13 pís-
niček. Z toho je 12 autorských 
a jedna lidová. 

Petr Soukup

Nový projekt pro děti

Společné vystoupení skupin
Ve čtvrtek 15. března se v pří-

jemném prostředí sálu Soko-
lovny Bolevec konal společný 
koncert hudebních skupin „NA 
SKOK“ a „BEZ NÁZVU“, který 

byl doplněný o vystoupení děv-
čat z tanečních skupin „Zumba 
s Janou“ a „Street dance“. Akce 
se povedla, vystupující přišlo 
podpořit téměř 80 diváků.

Děti ze zájmového kroužku 
„Malý strážník“, který pořádá 
Středisko volného času Radovánek 
ve spolupráci s Městskou policií 
Plzeň, navštívili ve středu odpo-
ledne strážníci z obvodní služebny 
Městské policie Plzeň-Lochotín.

Děti měly možnost obeznámit 
se blíže s prací městských policis-
tů. Strážníci s nimi také hovořili 

Strážníci přišli za dětmi ze zájmo-
vého kroužku „Malý strážník“

například o tom, jak se správně 
zachovat při nálezu injekčních 
stříkaček a jiného infekčního 
materiálu, připomenuli jim zása-
dy bezpečného kontaktu se psem 
a zopakovali důležitá čísla tísňo-
vých linek, jak na ně správně volat 
a kdy. Na závěr si mohly děti pro-
hlédnout služební vůz strážníků.

Marcel Hlaváč
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Při příležitosti masopustních 
oslav uspořádala 46. MŠ v Plzni 
dne 12. 2. 2018 akci pro rodiče 
s dětmi ve spolupráci s Bolevec-
kou ZŠ, která nám zapůjčila pro-
story Respiria. Děti i rodiče přišli 
ve veselé a očekávající náladě 
a přivedli s sebou babičky, dědeč-
ky, malé i velké sourozence. Děti 
se měly možnost převléci do svých 
krásných kostýmů. Holčičkám to 
velmi slušelo a nejpopulárnějším 
kostýmem byla princezna Elza. 
Mohli jsme ale také vidět i další 
krásné princezny, víly nebo be-
rušky. Kluci zase vsadili na pirá-
ty, hasiče, policisty, spidermany 
a jiné superhrdiny. Objevil se nám 
na karnevalu i Harry Potter nebo 

„Mámo, táto, pojďte si hrát, budeme spolu tancovat…“
Vinnetou. Všem dětem to velmi 
slušelo. Po přivítání hostů nám 
přišly předvést své taneční umě-
ní děti z kroužku MZ DANCE 
TEAM pod vedením pana Blaž-
ka při středisku volného času 
Radovánek. Tanečníci předvedli 
tancování v párech, ale i „syn-
chro“ (tanečníci tančí vedle sebe 
stejné taneční kroky). Děti zatan-
čily ukázky tanců waltz, samba, 
rumba, chacha, jive a quickstep. 
Tanečníci sklidili velký potlesk. 
I děti s rodiči si mohly vyzkoušet 
taneční kroky. Na scénu poté přišli 
dětmi oblíbení šašek a kouzelník. 
Společné kouzlení a tančení – jako 
dámská volenka, vyzvi k tanci ro-
diče, letkis apod. se dětem moc lí-

I v letošním roce jsme se při-
pravovali na Sportovní hry ma-
teřských škol 2018. Akce vznikla 
na popud Nadace sportující mlá-
deže a pořádalo ji město Plzeň 
ve spolupráci s organizací Pohyb 
a zdraví, o.p.s.

Ani letos jsme nezaháleli a na 
hry jsme se poctivě připravovali. 
Přeci jen, disciplín bylo více, a tak 
bylo třeba vycvičit všestranné 
sportovce :-). Každý trénink začal 
rozcvičkou, abychom naše zleni-
vělá těla po zimě protáhli, a tak 
se našim sportovcům nic nestalo. 
A pak už to šlo jako na běžícím 

Sportem ku zdraví!
pásu – hod do dálky, běh kolem 
met, skok z místa, přeskakování 
a podlézání překážek. Soutěž se 
rychle blížila a my jsme začínali 
být den ode dne dostatečně moti-
vováni a připraveni.

Kvalifikační den nastal. Vydali 
jsme se do tělocvičny v Krašovské 
ulici, kde se kvalifikace konala. Pro 
děti byl zajištěn pitný režim a řádná 
rozcvička před samotnou soutěží. 
Naši sportovci se prali jako lvi, fan-
dili svým spoluhráčům jako o zá-
vod, ale přeci jen naše síly nestačily 
na ty lepší, kterým bychom tímto 
chtěli pogratulovat k postupu do fi-

Jako již tradičně, i letos už máme 
dost ponurých studených nocí a le-
dových dnů. Vydali jsme se proto 
s rodiči vyhánět paní Zimu naším 
způsobem – topením Morany.

Paní Zima nám dává dost zabrat, 
ale my se jí nebojíme. Děti se na-
učily písně a básně, aby zastraši-
ly Zimu a přivolaly jaro, které už 
tolik očekáváme. Na pomoc nám 

Zimo, Zimo, už jdi pryč!
přišli rodiče, kteří se těší na jaro 
stejně tak, jako ti nejmenší. Naše 
hlásky a vnitřní síla by zastrašily 
i největší mrazy. Morana se utá-
pěla a rozpouštěla v ledové vodě 
jako kostka cukru. A my můžeme 
jen doufat, že se k nám vrátí zase 
až za rok!

Bc. Lucie Plačková,
60. mateřská škola

78. mateřská škola v letošním 
školním roce překvapila příjemnou 
novinkou, a to pravidelným pořá-
dáním odborných setkávání rodičů. 

První ze setkání, které se 
v naší škole uskutečnilo, se za-

Novinky na 78. mateřské škole
měřilo na problematiku řeči dítě-
te jako prostředku k úspěšnému 
zapojení do kolektivu. Další ze 
setkání se zaměřilo na školní zra-
lost a přípravu dítěte pro vstup 
do první třídy. Obě tato setkání 

Ani v zimě se v naší škole neza-
hálí. Největší zájem u dětí vzbudi-
la účast na Sportovních hrách ma-
teřských škol 2018. Sportovní hry 
mateřských škol nepřímo navazují 
na zjišťování pohybových doved-
ností předškolních dětí Pohyb 1P. 
Cílem těchto her je formou hravé 
soutěže motivovat před vstupem 
do ZŠ k pravidelnému pohybu, 
sportu, a přispět tak k podchyce-
ní potenciálních sportovních talen-
tů. Celá mateřská škola prožívala 
úspěchy našich sportovců na ZOH, 
které nás motivovaly ke školní 
olympiádě.

Co jsme dělali v zimě?
Stalo se již tradicí, že naše mateř-

ská škola pravidelně zpestřuje svým 
kulturním programem slavnostní ví-
tání občánků, které probíhá v sále 
ÚMO Plzeň 1. I v letošním roce již 
děti vystoupily s několika písničkami 
a básničkami při této události.

V neposlední řadě jsme v rámci 
prožívání tradic oslavili masopustní 
veselí celoškolním maškarním kar-
nevalem. Naší školou se procházel 
průvod nejrůznějších masek, do kte-
rých se oblékly nejen děti, ale i paní 
učitelky a ostatní zaměstnanci školy.

Alena Carmineová a Jan Šitta,
učitelé 78. mateřské školy

nálového kola. Bylo to tzv. o prsa, 
ale my razíme heslo: „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“. Odnesli 

jsme si krásný sportovní zážitek 
a děkujeme všem, díky kterým 
mohla tato akce vzniknout.

bilo, a dokonce ochotně pomáhaly 
v kouzlech. Na závěr dostaly děti 
prostor pro tanec s kamarády i ro-
diči. Nálada byla skvělá a nejhezčí 

bylo vidět dětský úsměv a radost 
v jejich očích.

Bc. P. Polívková, učitelka 46. MŠ 
Plzeň, Fibichova 4, prac. Lidická 3

vedla uznávaná logopedka a spe-
ciální pedagožka Mgr. Romana 
Šimková. 

Rodiče na závěr měli možnost 
společně besedovat a pokládat 
otázky, které jim byly paní Šim-

kovou zodpovězeny. Setkání skli-
dila veliký úspěch, což potvrdila 
hojná účast rodičů. Naše mateřská 
škola do budoucna plánuje pravi-
delné pořádání dalších odborných 
setkávání rodičů.
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7. mateřská škola, to není jen 
šest tříd v Kralovické ulici, ale 
jsou to ještě i další čtyři na od-
loučeném pracovišti ve Žlutické. 
Dětí plno, stejně tak i akcí a spo-
lečných zážitků. A školní rok po-
malu plyne …

A přišel ÚNOR, nejkratší měsíc 
v roce.

24 vybraných předškolních dětí 
se spolu se svým pedagogickým 
doprovodem, batůžky na zádech 
a odhodlanou náladou vydáva-
jí do Aktivity centra v Krašov-
ské ulici, aby se zde, jako jedna 
z mateřských škol Městského 
obvodu Plzeň 1, účastnily kvali-
fikace SPORTOVNÍCH HER. 
Je 9. února, akci realizuje nadace 
Pohyb a zdraví o. p. s. a je koná-
na ve spolupráci s naším městem 
a Nadací sportující mládeže.

V průběhu dopoledne se v tě-
locvičně děti nejdříve na hudbu 
rozcvičí s maskotem her – vese-
lým tančícím žabákem a poté už 
postupně plní disciplíny na všech 

Únor v 7. mateřské škole 
čtyřech stanovištích. Pořádně na-
přahují při hodu míčkem do dál-
ky a stejně tak se i snaží nejlépe 
odrazit při skoku snožmo z místa, 
aby jim byly naměřeny ty nejlepší 
hodnoty. Výsledky porovnávají se 
svými kamarády z ostatních tříd. 
Časem se zase měří člunkový běh 
kolem met a přeskakování a pod-
lézání překážek. Tato poslední 
disciplína je poměrně náročná 
na výdrž a obratnost, ale i tak se 
všichni snaží a navzájem si fandí, 
i když se třeba ani neznají. Za svo-
ji šikovnost a rychlost je nakonec 
každý odměněn taškou s dárky 
z Decathlonu, jednoho ze sponzo-
rů této akce. A pověstná „třešinka 
na dortu“? Hned v dalším týdnu se 
dozvídáme, že se naše mateřská 
škola umístila na prvním místě 
a my postupujeme do finále! Teď 
už jen vybrat šest dětí s nejlepším 
umístěním a opět trénovat, aby-
chom zazářili i v květnovém finále 
na Atletickém stadionu v Plzni na 
Skvrňanech.

13. únor. Naši školku ovládli 
princezny, víly, piráti, námořníci 
a ještě spousta dalších zajímavých 
bytostí a zvířat ze světa filmu a po-
hádek. Slavíme KARNEVAL! Děti 
se ve svých maskách a kostýmech 
pohybují po celé školce, navštěvují 
kamarády i v ostatních třídách. Tan-
čí, soutěží, hrají hry. A nepoznali 
byste ani jejich paní učitelky! I ty se 
proměnily. A tak si tu všichni toto 
karnevalové veselí užívají, aby poté 
v poledne mohli masky odložit a vy-
chutnat si slavností oběd, připravený 
pro tento výjimečný den.

22. únor. Zatímco ve třídě 
Berušek zajištují paní učitelky 
prázdninový provoz pro přihláše-
né děti, ve třídě u Draků začíná již 
od osmi hodin pro všechny zbylé 
paní učitelky dvoudenní seminář 
z projektu „Šablony pro 7. MŠ Pl-
zeň“, financovaný Evropskou unií 
a Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy. Seminář nese ná-
zev „Podpora čtenářské gramot-
nosti a rozvoje jazykových kom-

petencí“. Pod vedením lektorky 
Mgr. Evy Rybárové, přednášející 
na Pedagogické fakultě Univerzi-
ty Karlovy Praha, načerpáváme 
během dvou dnů nejen spoustu 
zajímavých a užitečných infor-
mací, ale zároveň samy zkoušíme 
praktické využití nabytých vědo-
mostí. Pronikáme do odborných 
pojmů, jako jsou např. čtenářská 
strategie, vizualizace, scaffolding 
apod. Pracujeme ve skupinkách na 
koberci i u stolečků a shledáváme, 
co všechno se dá v rámci pojmu 
„čtenářská pregramotnost“ s dětmi 
dělat. Důležité je, aby je činnost 
bavila a zaujala a hlavně, aby se 
již v mateřské škole u dětí začal 
rozvíjet kladný vztah k české-
mu jazyku, k jeho psané podobě 
a tím i ke knize a četbě samotné.

 Seminář byl pro nás velice 
podnětný a přínosný, moc jsme 
si ho užily a nabyté vědomosti se 
budeme při práci s dětmi snažit 
maximálně využívat.

Lenka Křepelková, učitelka 7. MŠ

V lednu se na oplocení naší ško-
ly objevil nový prvek – Galerie na 
plotě. Jedná se o tři výstavní vitríny, 
jejichž hlavním smyslem a cílem je 
zprostředkovat rodičům a ostatním 
obyvatelům sídliště Vinice pohled na 
výtvarné práce, které vznikají v ho-
dinách výtvarné výchovy a v odpo-
ledních zájmových kroužcích.

Vitríny jsou umístěné na oplocení 
školy asi 50 metrů vlevo od hlav-
ního vchodu. V současné době vy-
stavujeme práce se zimní tématikou. 
Galerii se nám podařilo zrealizovat 

Galerie na plotě 7. ZŠ 
a MŠ na Vinicích

díky finanční podpoře ÚMO1. Vě-
říme, že se stane pevnou součástí 
života naší školy i sídliště a bude 
nám všem přinášet příjemné zážitky.

Soňa Jindrová, 7. ZŠ a MŠ

Studentky Střední průmyslové 
školy profesora Švejcara Natálka 
Eretová a Lucka Plecitá si připra-
vily pěknou, neobvyklou besedu 
s malou módní přehlídkou z 20. až 
40. let. 

V úterý 20. února 2018 při po-
sezení klubu aktivních seniorů 
v DoRA centru v Plzni na Vinicích 
se obě dívky skvěle prezentovaly. 
Díky.

Stáňa Adamcová

Studentky se líbily a zasloužily si potlesk
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Co nabízí a může nabídnout 
budoucím žákům naše Bolevecká 
škola? Školní vzdělávací program, 
který spojuje dlouholetou tradici 
v propojení kvalitní výuky a spor-
tovního vyžití.

Odborně vybavené učebny, které 
umožňují dětem aktivity v nejrůzněj-
ších oblastech vzdělávání i zájmové 
činnosti. K nejvyhledávanějším patří 
výpočetní technika, základy admi-
nistrativy, práce v keramické dílně 
vybavené pecí a hrnčířským kruhem 
a výuka cizích jazyků v jazykové 
učebně žákovská knihovna.

Pro budoucí školáky pořádáme 
bezplatný kurz s příznačným ná-
zvem Těšíme se do školy. Hravou 
formou si tu malí školáčci procvi-
čují hrubou i jemnou motoriku, 
grafomotoriku, sluchové a zrako-
vé vnímání i pravolevou orientaci. 
Snažíme se rozvíjet jejich slovní 
zásobu, matematické představy 
i orientaci v prostoru a času. S bu-

doucími prvňáčky a jejich rodiči se 
vždy scházíme od května do června. 
Každá lekce trvá tak jako vyučo-
vací hodina 45 minut a probíhá 
v různých částech školy.

Školní družina je v provozu od 
6.00 do 16.30 hodin. Děti se účast-
ní celodružinových projektů, pracují 
v družinových kroužcích.

Žáci 1. stupně mohou navštěvovat 
hodiny zdravotní tělesné výchovy, 
kurz Hbité jazýčky nebo Výtvarný 
ateliér, žáci 2. stupně mohou odpo-
ledne prožít ve Školním klubu, kde si 
vybírají z kroužku modelářství, z vý-
tvarných nebo sportovních aktivit.

Ve sportovních třídách se žáci 
věnují házené a volejbalu. Ke spor-
tovním účelům jsou využívány tě-
locvičny, respirium, venkovní areál 
hřišť s umělým povrchem, nafuko-
vací hala.

Ve škole mají děti s vývojovými 
poruchami učení možnost navštěvo-
vat hodiny ambulantní nápravné péče, 

kde se jim věnují odborně proškolení 
učitelé a speciální pedagogové.

V rámci výuky spolupracujeme 
s knihovnou města Plzně – poboč-
kou Lochotín. Nezanedbáváme ani 
divadelní představení v Alfě, na 
Nové scéně a v Divadle J. K. Tyla. 
Ve spolupráci s knihovnou města 
Plzně navštěvujeme různé vzdělá-
vací pořady.

Dbáme i na zdravé stravování dětí 
a jsme zapojeni do projektů Ovoce 
a zelenina do škol a Mléko do škol. 
Žáci si mohou pochutnat na dopoled-
ních svačinkách a k obědu si mohou 
vybrat ze tří jídel pomocí internetového 
objednávkového systému.

O výsledcích práce učitelů naší 
školy nejvíce hovoří výsledky vě-
domostních i sportovních soutěží 
našich žáků a výsledky přijímacího 
řízení na střední školy.

Poloha školy v blízkosti zastávky 
tramvaje č. 1 a autobusu č. 30 umož-
ňuje dojíždění žákům z jiných částí 
města i z nedalekých obcí.

Rádi vás v naší škole přivítáme.
Veškeré informace o naší škole na-

jdete na webových stránkách www.bo-
leveckazs.cz, nebo získáte na těchto te-
lefonních číslech 378 028 922 – sekre-
tariát školy, 378028921, 378028915.

Mgr. E. Růčková,
zástupkyně ředitelky školy

Letošní masopustní průvod se 
nesl ve znamení sněhové nadíl-
ky, a tak si děti ze základní školy 
GFK musely prošlapávat k pódiu 
v parku U Bazénu cestičky. To ale 
nemělo vliv na výbornou náladu 
jak dětí v průvodu, tak přihlíže-
jících dětí z okolních mateřských 
školek. Školáci předvedli malým 
divákům ukázku masopustních 
písní, říkadel a tanců a nakonec je 
pohostili drobnými sladkostmi. Na 

Masopust a vítání jara na GFK a ZŠ
ně pak čekaly v atriu školy pravé 
masopustní koblihy.

Sněhové vločky pak padaly 
z mraků i po prvním jarním dnu, 
kdy se uskutečnily již tradiční ve-
likonoční dílny. Tentokrát na ně 
zavítali nejen školáci, ale i jejich 
budoucí spolužáci, kteří se teprve 
chystají k zápisu.

Mgr. Ivana Loukotová, 
zást. řed. GFK a ZŠ Plzeň

Žádost o dotaci byla úspěšná, v lednu 
2018 pak proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele stavební části akce, ve kte-
rém uspěla společnost ACG-Real, s.r.o. 
Předpokládané náklady projektu jsou 
cca 12 milionů korun vč. DPH. Měs-
to Plzeň je stavebníkem a celou akci 
předfinancovává. Samotná stavba včet-
ně dodávky vybavení je plánována od 
března do konce září 2018.

Pavilon jazyků vznikne nad stáva-
jící Základní uměleckou školou, kte-
rá v areálu školy také sídlí. Vznikne 
zde 5 jazykových učeben o celkové 
kapacitě 87 žáků (z toho 5 míst pro 
imobilní žáky). Předpokládané vy-
užití každé učebny je minimálně 
30 hodin týdně. Učebny cizích ja-
zyků budou vybaveny interaktivní-
mi tabulemi s projekčním zařízením 
a dalším moderním ICT příslušen-
stvím a nábytkem. Všechny učebny 
budou připojeny na wifi a školní síť, 
žáci zde budou moci používat vlastní 
tablety s elektronickými učebnicemi. 

Součástí pavilonu jazyků bude ka-
binet jazyků s patřičným zázemím. 
Všechny učebny budou využívány 
i pro kroužky školy a pro projektové 
dny spolupracujících škol.

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 
byly v objektu školy provedeny bez-
bariérové úpravy (výtah, bezbariérová 
rampa u vchodu do školy, úprava WC 
na všech podlažích), bude nyní celá 
škola včetně nově vybudovaného pa-
vilonu jazyků bezbariérová.

Gymnázium Františka Křižíka by 
rádo do budoucna realizovalo i dru-
hou část projektu – pavilon přírodních 
věd, zahrnující odborné učebny fyzi-
ky, chemie a biologie.

Děkujeme za pomoc všem spolupra-
cujícím subjektům, zejména statutár-
nímu městu Plzeň a jejím představi-
telům. Doufáme, že se projekt podaří 
úspěšně realizovat!
Mgr. Jan Hosnedl, zástupce ředitele

Gymnázium Františka Křižíka 
a základní škola, s.r.o.

Dokončení ze str. 5
Další informace o projektu GFK

Co nabízí Bolevecká základní škola?
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Jaro jsme uvítali, ale počasí nás 
o tom stále ne a ne přesvědčit. Ale-
spoň tedy před Velikonoci.
Členové kroužku lidových písní 

a tanců Boleváček dále přijali po-
zvání na akci MO Plzeň 1 „Veli-
konoce na statku“ „Dobře jsme 
udělali. Sluníčko se na nás sem tam 
usmálo, ale při naší dobré náladě 
nám nevadil ani mráček na oblo-
ze. Přečkali jsme i chladné počasí 
a s radostí jsme vyzkoušeli tanec na 
trávě. A věřte, že to nevadilo. Vědě-
li jsme, že nás povzbudí nejen naši 
rodiče, ale i obecenstvo, které nás 
opravdu sledovalo a odměnilo naše 
vystoupení Českých lidových tanců 
potleskem. Každý se snažil, aby 
zimu překonal. Podařilo se. A ještě 
k tomu čekal na každého zajíček jako 
poděkování od vedoucí kroužku, kte-

Velikonoce na statku
rá nám věří a je stálou oporou“. 
říkají Členové Kroužku lidových 
písní a tanců Boleváček

Super nálada, bohaté zastoupení 
krámků, které přiblížily lidové tra-
dice, a příjemná atmosféra za do-
provodu hudební skupiny „Náhodná 
sešlost“ dotvářela opravdu pohodu na 
nádvoří Selského statku „U Matou-
šů“ po celé sobotní odpoledne, kdy 
jsem byla s dětmi přítomna. Co mi-
lých tváří člověk potká, jaké shledání 
na těchto akcích čeká, ani si člověk 
nedovede představit. Samotné pro-
středí statku, které si mohli lidé pro-
hlédnout se vším všudy, bylo zvláště 
pro děti výbornou ukázkou života na 
statku, což dnes děti už moc neznají. 
Díky a rádi kdykoli uvítáme pozvání 
na další takovou akci.
Věra Řežábová, ved. TK Boleváček

16. březen byl pro členy Kroužku 
lidových písní a tanců Boleváček 
působícího při Bolevecké základní 
škole v Plzni dnem zcela nevšed-
ním. Přijali pozvání od vedoucího 
oddělení Národopisného muzea Pl-
zeňska, Mgr. Michala Chmelenské-
ho, na akci Vítání jara do Národo-
pisného muzea Plzeňska na náměstí 
Republiky.

Od rána tu již vládlo veselí, 
v krojích s úsměvem na tváři vítali 
zaměstnanci Národopisného muzea 
Plzeňska všechny návštěvníky, kteří 
přišli v duchu lidových tradic a zvy-
ků přivítat jaro a zúčastnit se bohaté-

Vítání jara
ho programu, který byl pečlivě jako 
každoročně připraven.

Vítání s Moranou začalo ochut-
návkou pučálky na nádvoří, pak se 
návštěvníci odebrali do „Konírny“ 
Chotěšovského domu, kde se BOLE-
VÁČEK v pásmu Českých lidových 
tanců představil publiku opět v no-
vém složení oproti loňsku. Děti z MŠ 
i 1. a 2. stupně ZŠ s nadšením navště-
vují kroužek, kde si nejen zazpívají 
a zatančí, ale také se seznámí s tvorbou 
lidových písní a tanců, místopisem, od-
kud tance pocházejí, tradicemi, které je 
třeba, aby se stále oživovaly. K tomu 
také tvorba vystoupení směřuje.

V DoŘE se scházíme každý čtvr-
tek a vždy na nás čeká něco nového. 
Co přichystal měsíc březen?

Setkání s knížkou. Soutěžní po-
řad pod názvem „Putování za po-
hádkou“ přinesl nejen dětem za-
myšlení nad knihou. Seznámil děti 
se spisovateli pro děti a mládež, 
s ilustrátory dětských knih, různo-
rodým vydáním pohádek, pověstí a 
příběhů, rovněž však básní a říka-
del pro děti. Nechyběl ani přednes 
nejlepších recitátorů dětské poezie 

Zábavná odpoledne
z řad dětí. Čekala je i dramatizace 
pohádek. A na dokreslení atmosféry 
jsme přichystali i výstavku knih, ne-
boť jsme si chtěli opravdu přiblížit 
březen – měsíc knihy. Na každého 
čekal na závěr Pamětní list z po-
hádkové říše.

Nejen větší děti, ale i ty nejmen-
ší naw kroužku „Cvičení a hrát-
ky s dětmi“ čekal pořad „Pojďte 
s námi do pohádky“.

V DoŘE je tolik příležitostí, jak 
vymyslet pro děti vyprávění, písničky 

Velikonoce se povedly
Hody, hody, doprovody

Pod tímto názvem jsme uspořá-
dali naši velikonoční dílnu. Vystří-
dali jsme různé výtvarné techniky. 
Děti si nesly domů jak dekorovaná 
pestrobarevná papírová vajíčka, tak 

Přišlo rozličné publikum. Od ma-
teřských škol v centru města až po 
ty nejstarší diváky. Opět nechyběli 
ani manželé Pickovi, znalci a sběra-
telé lidových krojů. Pomohli dětem 
s oblékáním, úpravou kostýmů, ne-
boť se stali našimi dobrými příznivci 
a víme, že se na ně v případě pomoci 
můžeme vždycky spolehnout.

Pak proběhlo vystoupení Dětské-
ho folklórního souboru MLADIN-
KA, který doprovázel účastníky prů-
vodu Křižíkovými sady až na most 
„U Jána“, kde bylo „Sprovodění 
Morany ze světa“. Průvod kráčel 
v krojích většiny účastníků v čele 

s Moranou a zpět bylo přineseno 
Líto. I když nás doprovázel déšť, nic 
se na tom neměnilo. Nálada a radost 
přehlušila špatné počasí a všichni se 
navraceli do muzea a pak do svých 
domovů zcela šťastni a uspokojeni.

Jsem ráda, že jsem se s většinou 
dětí mohla letos zúčastnit celé akce, 
na kterou budeme všichni dlouho 
vzpomínat. Rádi zavítáme na dal-
ší pořady a výstavy tohoto muzea, 
které do života dává všem mnoho 
ponaučení a v útulných prostorách 
seznámí návštěvníky se životem 
a historií našich předků.

Věra Řežábová, vedoucí TK

i vyfouknutá vajíčka, která zdobily 
voskovou technikou s vedoucí dobro-
volníků v DoŘE s Ivou Kramárovou. 
Bylo to hezké odpoledne.

Věra Řežábová, ved. odd. Mikulka

i hry se zvířátky i dalšími pomůckami, 
aby to upoutalo pozornost těch nej-
menších i jejich maminek. Nám se to 
podařilo. Nejprve jsme měli Maškarní 
bál „Z pohádky do pohádky“.

Následoval zábavný pořad „Pojď-
te s námi do pohádky“. Maminky 
přichystaly dětem hezké kostýmy 
a na pořad s knížkou se také peč-
livě všichni připravili. Leporela 

jsme využili nejen k četbě a pro-
hlížení, ale i stavbě pohádkové říše. 
Maňásci i další pohádkové bytosti 
nám pomohli k vyprávění pohá-
dek pro ty nejmenší. Věřte, je to 
práce náročná, ale moc zajímavá. 
A odměnou jsou spokojené oči dětí 
i jejich maminek.

Věra Řežábová,
vedoucí oddílu Mikulka



Selský dvůr U Matoušů na Bole-
vecké návsi hostil tradiční veliko-
noční veselici. Akci s názvem Ve-
likonoce na statku tady o víkendu 
21.–22. 3. 2018 uspořádal Městský 
obvod Plzeň 1. Program byl bohatý 
a přinesl zábavu pro děti i dospělé. 
Pro návštěvníky akce byly připra-
vené pomlázky, malovaná vajíčka, 
perníčky. Děti tvořily ve veliko-
nočních dílnách a zdarma se svezly 
na koních.                               (red)

24. 4. 2018 17.00–18.30 hod.
Koncert souborů ZUŠ SOKOLOVSKÁ 54, Plzeň

21. 6. 2018 17.00–18.00 hod.
Koncert Orchestru OTY HELLERA

6. 9. 2018 17.00–18.00 hod.
Koncert Orchestru OTY HELLERA

13. 9. 2018 17.00–18.00 hod.
Koncert Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku

FOLIGNO

Týden před Velikonocemi přišly 
tradice na Boleveckou náves

PROMENÁDNÍ KONCERTY V PARKU U BAZÉNU NA LOCHOTÍNĚ 2018




