
Přijďte si pro Betlémské světlo 
Po roce navazují plzeňští skauti na roz-

dávání Betlémského světla v poustevně 
v Lochotínském parku, do které se v roce 
2013 zhruba po padesáti letech vrátila so-
cha poustevníka Lochoty. Přijďte si v ne-

Návštěvy mateřských škol ze strany městského 
obvodu se staly v předvánočním čase již tradicí. 
Ani letos tedy nemohli zástupci obvodu a úřadu tuto 
milou aktivitu vynechat. V letošním roce načerpala 
vánoční atmosféru mateřských škol i nová místosta-
rostka Mgr. Ilona Jehličková. Děti byly jako každým 
rokem připraveny a za doprovodu svých učitelek 
předvedly krátká vystoupení v podobě písní, scé-
nek nebo básniček s vánoční tématikou. Za odměnu 
byly děti ve všech třídách obdarovány adventními 
kalendáři a vánočními kolekcemi. Do každé třídy 
putovalo po dvou kolekcích a dvou kalendářích do-
plněných i pohádkou. Nákupem ručně malovaných 
adventních kalendářů „Veselé, láskou prosněžené 
Vánoce 2018“ tak městský obvod prostřednictvím 
Nadačního fondu Dobří lidé Česka podpořil onko-
logicky nemocné pacienty. 

Do všech mateřských škol ještě jednou přejeme 
krásné prožití svátků vánočních a v novém roce se 
budeme opět těšit na další spolupráci. Děkujeme.

Vánoční návštěvy MŠVánoční strom na Lochotíně už svítí

Nadšení malých a velkých obyvatel prvního plzeňského obvodu doprovázelo rozsvícení vánočního 
stromu v parku U Bazénu. Všichni si užili v úterý 4. prosince příjemný podvečer, při němž vystoupil 
dětský pěvecký sbor Jiřičky. Slavnostní atmosféru doladily tradiční ohňostroj a vůně perníčků a svařáku. 
Vánoční strom bude lidem svítit a přinášet radost celé svátky.

děli 23. prosince od 15.00 do 17.00 hod. 
s vlastními lucerničkami pro světlo Vánoc 
k poustevníkovi do Lochotínského parku, 
stanice tramvaje č. 4 – Zoologická zahrada.

Jiří Těthal

VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ 
PLZEŇSKÉ „JEDNIČKY“

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok

Vám přeje
městský obvod P lzeň 1



Ing. Helena ŘEŽÁBOVÁ, starostka MO Plzeň 1 (ODS)
Mgr. Miroslav BRABEC, 1. místostarosta MO Plzeň 1 (ČSSD)
Mgr. Ilona JEHLIČKOVÁ, 2. místostarostka MO Plzeň 1 (TOP 09)
Jiří UHLÍK, MBA, 3. místostarosta MO Plzeň 1 (PRO PLZEŇ)

Dále byla zvolena sedmičlenná Rada MO Plzeň 1
Ing. Helena ŘEŽÁBOVÁ, starostka MO Plzeň 1 (ODS)
Mgr. Miroslav BRABEC, 1. místostarosta MO Plzeň 1 (ČSSD)
Mgr. Ilona JEHLIČKOVÁ, 2. místostarostka MO Plzeň 1 (TOP 09)
Jiří UHLÍK, MBA, 3. místostarosta MO Plzeň 1 (PRO PLZEŇ)
Václav ČERNÝ (ODS), Mgr. Jan ŘEHULA (ODS), 
Jaroslav STROUKAL (ČSSD) – členové rady

Dne 1. listopadu 2018 proběhlo 
ve společenském sále SPŠ doprav-
ní v Plzni, Karlovarská 99 usta-
vující zasedání Zastupitelstva MO 
Plzeň 1. Zastupitelé MO Plzeň 1, 
kteří získali mandát ve volbách 
do zastupitelstev obcí, na tom-
to zasedání zvolili starostku MO 
Plzeň 1, 1. místostarostu MO Pl-
zeň 1, 2. místostarostu MO Plzeň 1 
a 3. místostarostu MO Plzeň 1. 

MUDr. Pavel Boček, KDU-ČSL
Mgr. Miroslav Brabec, ČSSD
Ing. Ivana Bubeníčková, ANO 2011
Václav Černý, ODS
Mgr. Magdaléna Daňková,  
Česká pirátská strana
František Hagara, Česká pirátská strana
Václav Heřman, KSČM
JUDr. Martin Holý, ANO 2011
Mgr. Jan Husák, ODS

Mgr. Ilona Jehličková, TOP 09
Miroslav Kesl, ČSSD
Mgr. Štěpán Krňoul, KDU-ČSL
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, ANO 2011
Jiří Novák, ANO 2011
Ing. Jiří Rezek, Ph.D., Česká pirátská strana
Mgr. Jan Řehula, ODS
Ing. Helena Řežábová, ODS
Jaroslav Stroukal, ČSSD
Zbyněk Šefčík, KSČM

Vedení a Rada MO Plzeň 1

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1

Komise pro sport a mládež
Komise majetková
Komise investic, rozvoje  
a životního prostředí

Ing. Jiří Šrámek, ANO 2011
Ing. Jan Štěpán, ANO 2011
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, ANO 2011
Pavel Trampota, ANO 2011
Bc. Tomáš Trnka, TOP 09
Mgr. Radka Trylčová, ODS
Jiří Uhlík, MBA, PRO PLZEŇ
Jiří Winkelhöfer, PRO PLZEŇ

Byly zřízeny komise Rady MO Plzeň 1

Ustavující zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Komise pro bezpečnost  
a veřejný pořádek
Komise pro školství, kulturu  
a občanské a sociální záležitosti

3. Nosící ples v Plzni aneb Podzimní listohrátky
Nošenky z Plzně vyrazily již 

potřetí na taneční parket! V sobotu 
17. listopadu 2018 se v Sokolov-
ně v Bolevci konal již třetí ročník 
Nosícího plesu, tentokrát na téma 
Podzimní listohrátky. 3. Nosící ples 

se konal pod laskavou záštitou sta-
rostky městského obvodu Plzeň 1, 
paní Ing. Heleny Řežábové, která se 
plesu rovněž účastnila a Nošenkám 
z Plzně věnovala nejen překrásné 
dárky ve formě Muzikantské pohád-

ky, kterou dostaly všechny příchozí 
rodiny u vstupu, ale také výtečný 
dort k oslavě 1. narozenin spolku 
Nošenky z Plzně, z.s. a současně 
křtu Kontaktního nosícího kalen-
dáře pro rok 2019. 

Jednalo se o ples nosící, kam je 
možné přijít i se svými dětmi, včet-
ně těch nejmenších, a v programu 
plesu bylo myšleno i na ně. Záro-
veň se ale jednalo o ples benefiční, 
kdy výtěžek bude věnován Domo-
vu – plzeňské hospicové péči, z. ú.

Odpoledne se konalo divadelní 
představení divadélka Jitule a Da-
dule – Pohádky z kufru. K tanci 
a poslechu pak hrála opět kapela 
Relax. Pro zpestření hostů plesu 
proběhlo úchvatné taneční vy-
stoupení nosících maminek z Ta-
nynyMaminy. Háčkovanou deku 
od maminek – Nošenek vyhrál 
v dražbě Zdeněk Zajíček pro svůj 
Pohádkový statek. Pro děti i do-

spělé byly připraveny i tvořivé 
dílny, malování na obličej, foto-
koutek, dětský i výtvarný koutek. 
Ples přijela svou účastí podpořit 
i ŠátkoMánie.cz. 

Nosící kalendář přišli pokřtít 
starostka MO Plzeň 1, Ing. Helena 
Řežábová, místostarosta MO Pl-
zeň 3, Ing. Stanislav Šec, Vendulka 
Beránková z Domova – plzeňské 
hospicové péče, z. ú. a fotografka 
Marika Batelková se svou asistent-
kou Nikol Kadle covou, které rok 
připravovaly s maminkami – No-
šenkami Kontaktní nosící kalendář 
bez nároku na honorář.

Nošenky tímto všem děkují za 
laskavou přízeň všech návštěvníků 
plesu. Více informací o průběhu 
plesu a o Kontaktním nosícím ka-
lendáři na těchto stránkách www.
facebook.com/Nosenkyzplzne 
nebo na www.nosenkyzplzne.cz

Bc. Tereza Šotová Přívětivá

Předsedou Finančního výboru 
byl zvolen Mgr. Štěpán Krňoul 
(KDU-ČSL).

Předsedou kontrolního výboru 
byl zvolen Mgr. et Mgr. Miro-
slav Šuma (ANO 2011).

Předsedové Finančního a Kontrolního výboru

Zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2019
6. února, 10. dubna, 19. června, 11. září, 4. prosince
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web: http://umo1.plzen.eu. 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. 



Vážení spo-
luobčané, vá-
žení sousedé, 
ráda bych těm 
z Vás, kteří 
mě ve volbách 
podpořili, po-
děkovala za 

hlas a důvěru. Ráda bych slíbila 
Vám všem, že se vynasnažím ze 
všech svých sil starat se o Vaše po-
třeby, tak, jak budu nejlépe umět. 
Nejsem letitý politik, přesto mám 
s obecní politikou zkušenosti, pro-

Jmenuji se 
Ilona Jehlič-
ková, je mi 
55 let, jsem 
vdaná, mám 
dvě dospělé 
děti a bydlím 
na Roudné. Po 

dvě volební období jsem pracovala 
v zastupitelstvu obvodu v komisi 
sociální a v komisi pro občanské 
záležitosti. Na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva MO Plzeň 1, 
které se konalo dne 1. 11. 2018, 
jsem byla zvolena místostarostkou 
obvodu pro oblast kultury, školství 

Dovolte mi, 
abych Vám 
touto cestou 
poděkoval za 
Vaši účast 
v podzimních 
komunálních 
volbách. Vel-

mi si vážím Vaší důvěry a ujišťu-
ji Vás, že podněty, které jsem od 
Vás nashromáždil (nejen) během 

tože jsem řadu let působila jako 
tajemnice zdejšího úřadu. Věřím, 
že mé zkušenosti a odhodlání bu-
dou pro „jedničku“ přínosem.

Ve volební kampani jsem 
slibovala, že se s Vámi budu 
osobně setkávat, že se pokusím 
naslouchat Vašim přáním a spo-
lečně se pokusíme budovat své 
okolí, tedy náš domov.

Svůj slib jsem spolu s dalšími 
členy vedení městského obvodu 
naplnila poprvé v pondělí 26. lis-
topadu. S téměř třiceti z Vás jsme 

ing. Helena Řežábová, starostka

Nové vedení obvodu se představuje 

Mgr. Ilona Jehličková, místostarostka

Mgr. Štěpán Krňoul
předseda finančního výboru

se sešli spolu s místostarosty 
a šéfem finančního výboru v re-
stauraci U rytíře Lochoty a velmi 
živě diskutovali.

Tématy diskuze se staly bez-
pečnost a problémy s bezdomov-
ci, odkup bytů, kapacita mateř-
ských škol, sociální otázky a sa-
mozřejmě doprava. Na všechny 
otázky jsme nedokázali hned 
odpovědět, neboť některé nespa-
dají do naší kompetence, přesto 
se pokusíme řešení s těmi, kteří 
kompetentní jsou, najít.

Děkuji Vám za účast na prv-
ním setkání s vedením obvo-
du. Slibuji, že nebylo poslední 
a setká me se při řešení našich 
společných problémů příště.

Milí spoluobčané, přeji Vám 
touto cestou klidné prožití advent-
ního času v očekávání příchodu 
vánočních svátků, klidné a šťast-
né Vánoce s Vašimi blízkými, 
dětem bohatého ježíška a nám 
všem hodně zdraví a splněných 
předsevzetí v novém roce.

S úctou Helena Řežábová

a občanské záležitosti. Od roku 
2010 jsem členkou TOP 09. 

Mým cílem v tomto volebním 
období je nadále podporovat 
a rozvíjet volnočasové aktivity 
pro seniory a mládež a postupně 
rekonstruovat mateřské školky 
na našem obvodě. Dále se budu 
podílet na zajištění maximální-
ho využití dotačních programů 
na realizaci projektů revitalizace 
našeho obvodu. 

Občané si zaslouží žít v obvo-
du, kde se budou cítit bezpečně 
a který bude čistý.

Ilona Jehličková 

kampaně, nebudou zapomenuty. 
Udělám vše pro to, aby se nám 
na tomto obvodě žilo ještě lépe.

Nastal čas adventu, Vánoce 
a nový rok se blíží. Rád bych 
Vám srdečně popřál klidné a spo-
kojené vánoční svátky v kruhu 
Vašich nejbližších a úspěšný 
nový rok 2019.

S úctou Štěpán Krňoul

Dovolte mi, 
abych Vám 
poděkoval za 
Vaše hlasy. 
Zvolení do 
zastupitelstva 
M ě s t s k é h o 
obvodu Pl-

zeň 1 je pro mne velikým zá-
vazkem vůči Vám. V následu-
jícím volebním období se budu 
věnovat převážně investicím na 
našem obvodě a také bezpečnos-
ti. V rámci volebního programu 
PRO PLZEŇ jsme Vám slibova-
li větší bezpečnost a zároveň, že 
otevřeme sportovní hřiště v odpo-
ledních hodinách pro veřejnost. 

Věřte mi, že udělám vše pro to, 
aby se nám podařilo vymyslet 
model zpřístupnění sportovišť 
u základních škol v našem obvo-
dě. Asi neexistuje člověk, který 
by si nepřál cítit se bezpečněji než 
doposud. Věřte mi, že není jedno-
duchý úkol toto zlepšit. V první 
řadě si myslím, že když se nám 
podaří otevřít služebna Městské 
policie na Vinicích s obsazením 
policistů nonstop, tak to bude vý-
znamný počin. A jelikož máme na 
naší radnici skvělý tým a skvělé 
zaměstnance a na obvodě skvělé 
obyvatele, kterým jde o náš ob-
vod, určitě se nám bude dařit.

Jiří Uhlík

V á ž e n í 
obyvatelé Plz-
ně 1, Lochotí-
na! Minulých 
osm let jsem 
v y k o n á v a l 
funkci sta-
rosty obvodu. 

Setkával jsem se s vámi na ak-
cích obvodu i soukromě. Nyní 

jsem na místě místostarosty.
Mám v gesci majetek, život-

ní prostředí a rekreační oblasti. 
Rád vás budu zase potkávat, ba-
vit se s vámi a naslouchat. První 
obvod je krásným a příjemným 
místem k žití. Pojďme společně 
řešit jeho problémy a radovat se 
z úspěchů.

 Miroslav Brabec

Mgr. Miroslav Brabec, místostarosta

Jiří Uhlík, MBA, místostarosta

Další setkání vedení obvodu s občany bude 21. ledna od 18.00 hod. v Bo-
levecké sokolovně.



Pozvání na turistické akce v obvodu na přelomu roku

XIII. ročník Křesadlo 2018 v Plzeňském kraji

Křesadlo 2018 organizovala opět 
Dobrovolnická Regionální Agentura 
DoRA. Slavnostní akce se konala pod 
záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
pana Josefa Bernarda a bývalého 
starosty Městského obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslava Brabce. 

Porota, která byla složena ze zástupců 
pořadatele, partnerů a donátorů, v letoš-
ním roce obdržela 46 nominací.

Celý proces oceňování dobrovolníků 
Křesadlo 2018 byl zakončen slavnost-
ním večerem dne 22. listopadu 2018 
v kreativní zóně DEPO2015 v Plzni od 
17 hodin vyhlášením a předáním cen. 
Večer byl provázen kapelou The Bowře, 
vystoupila i taneční skupina Boleváček 
z Bolevecké základní školy. 

Zúčastněným dobrovolníkům součas-

ně patřilo poděkování za dobrovolnickou 
práci a malý dáreček. 

Byly uděleny následující ceny.
Zvláštní ceny poroty získaly:

Věra Jordanovová – více než 15 let 
trénuje mladé házenkářky DHC (dámský 
handballový klub) Plzeň, od nejmenších 
až po dorostenky. 

Lenka Hecová – pomáhá neziskové 
organizaci Svoboda zvířat již cca 17 let, 
a to i přesto, že má doma dvě malé děti. 
Zvláštní ceny Křesadla 2018 předala 
Mgr. Ilona Jehličková, místostarostka 
MO Plzeň 1, a Ing. Petr Baloun, 1. mís-
tostarosta MO Plzeň 3.

Zvláštní poděkování (in memoriam) 
získal:

Jiří Oudes – 8 let působil v TOTEMu, 
kde jednou za měsíc v rámci Akademie 

třetího věku pořádal pod názvem Putování 
po českých krajinách výlety po Čechách. 
Ocenění in memoriam převzal vnuk pana 
Jiřího Oudese pan Jakub Šamberger.

Zvláštní poděkování in memo
riam předala manažerka komunikace 
a mluvčí skupiny ČEZ pro západní Če-
chy, Mgr. Michaela Jírovcová. 

Hlavní cenu získali:
Jan Martin Bejček – v červnu 2009 

ho napadlo, že obnoví v nepomuckém 
kostele sv. Jana Nepomuckého zvony, 
které vzaly za své za první světové války. 
Oslovil úspěšně církevní hodnostáře. Do 
jeho sbírky přispěli kněží a biskupové 
z České republiky, Slovenska, Rakouska, 
Německa a Itálie a mnoho dalších du-
chovních představitelů. Celkem 250 kně-
ží, 10 arcibiskupů a biskupů. Všechny 
osobně pan Bejček navštívil.

Hlavní cenu předala starostka MO 
Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová.

Jiří Pekárek – od roku 2009 působí 
ve funkci předsedy spolku Krystal bez 
nároku na finanční honorář. Krystal je 
spolek pro lidi s psychickým a duševním 
onemocněním. 

Hlavní cenu předal PhDr. Jiří Tošner 
– spoluzakladatel HESTIA – centrum pro 
dobrovolnictví a koordinátor Křesadlo v ČR.

Dana Vaníková – přesto, že je prak-
ticky nevidomá, pomáhá na mnoha mís-
tech. Je členkou dobrovolných hasičů, 
pomáhá seniorům v Nezvěsticích, hlavně 
v Domě klidného stáří. Je také předsed-
kyní sociální komise v Nezvěsticích 
a s klienty při vypisování žádostí stráví 

každoročně mnoho hodin. Také jako dob-
rovolnice pracuje v Dětském nadačním 
fondu a pomáhá při organizaci českoslo-
venského festivalu. 

Hlavní cenu předal Mgr. Zdeněk Honz 
– náměstek hejtmana Plzeňského kraje 
pro oblast sociálních věcí.

Návrh na ocenění může v daném 
ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo 
právnická osoba – občan, obec, orga-
nizace. Podstatné je, aby navrhovaný 
dobrovolník působil v Plzeňském kraji. 
Cenu může získat každý, kdo dobrovol-
ně působí organizovaně či neorganizo-
vaně v jakékoliv oblasti činností, kde 
pomáhá lidem či svému okolí. Důležité 
je, aby byla činnost dlouhodobá a pro-
spěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, 
potřebným.

Z historie Křesadla
První ceny, křesadla, navrhla akade-

mická malířka, která ale nemohla nalézt 
žádný vzor. Dle návrhu výtvarnice Ale-
ny Šrámkové vyráběl dva roky křesadla 
student pražské VŠUP Jiří Papcůn. Byl 
to předmět hodný Járy Cimrmana – za-
palovač bez benzinu v dřevěném sto-
jánku, ale podstatné bylo jeho poslání 
– dobrovolníci pomáhají vykřesat 
jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí po-
dle starých vzorů opravdová a funkční 
křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, 
jak křesadlo používat, je jednoduchý. 
Když nenajdete pazourek, stačí i kousek 
křemene a jiskry lítají…

(red)

V sobotu dne 10. 11. 2018 se 
v parku za Plazou konala Poslední 
káď 2018 Memoriál Míly Pytlíka, 
kterou již tradičně pořádal Miloslav 
Pytlík mladší. Jedná se o hasičskou 
soutěž v požárním útoku. První 
ročník této soutěže se konal v roce 
2010. Soutěžního klání se zúčast-
nilo celkem 32 družstev a každé 
družstvo tvořilo sedm členů. Zaha-
jovacího ceremoniálu se zúčastnily 
starostka městského obvodu Hele-

Hasiči vzpomínali na Mílu Pytlíka
na Řežábová a místostarostka Ilona 
Jehličková. 

Jednotky dobrovolných hasičů 
obcí mají nenahraditelné místo v sys-
tému požární ochrany. Zabezpečují 
včasnou pomoc občanům při hašení 
požárů, provádění záchranných prací, 
při živelných pohromách aj. 

Obvod si práce dobrovolných ha-
sičů velmi váží a v jejich činnosti je 
materiálně podporuje.

Mgr. Ilona Jehličková

Advent v kostele na Bolevecké návsi
Milí přátelé,
těšíme se, že spolu s Vámi opět prožijeme atmosféru blížících se Vánoc a za-

hlédneme paprsky onoho jedinečného světla, které od Kristova narození proniká do 
našeho světa a zve nás k hledání skutečných pokladů. Přeji Vám, aby pro Vás letošní 
adventní a vánoční setkání byla po všech stránkách obohacující.
Sobota 15. 12. 10–13.30 hod. Vánoční dílnička pro děti**
Pondělí 24. 12. 23 hod. Půlnoční bohoslužba
Úterý 25. 12. 9.30 hod. Bohoslužba na Boží hod 
Úterý 1. 1. 15 hod. Novoroční bohoslužba a Obnova smlouvy
** Nutná předchozí registrace na kvitek.plzen@volny.cz

Pavel Kuchynka / farář, ECM, Bolevecká náves 2, Plzeň

místních komunikací a povětrnost-
ním situacím a jejich důsledkům.

Úklid hlavních místních ko-
munikací na území MO Plzeň 1 
zajišťuje Správa veřejného statku 
města Plzně a Úřad městského ob-
vodu Plzeň 1 provádí zimní údržbu 
chodníků a v omezené míře i vy-
braných vozovek – především na 
příjezdových komunikacích k zdra-
votnickým zařízením, základním 
a mateřským školám, domovům 
pro seniory nebo s pečovatelskou 
službou a na svažitých vozovkách. 
V městské zástavbě se neodstraňují 
závady ve schůdnosti chodníků ve 
vnitroblocích. Obslužné komunika-
ce a parkoviště mezi domy se ošet-
řují pouze při vyhlášení kalamitní 
situace. Dle zákona o pozemních 
komunikacích trvá zimní období od 
1. 11. do 31. 3. následujícího roku.

Odbor životního prostředí  
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Zimní údržba 2018/2019
Zimní údržba komunikací na 

území Městského obvodu Plzeň 1 
je zajišťována dodavatelsky smluv-
ními firmami. Odklízení sněhu či 
náledí je uskutečňováno na základě 
výzvy štábu zimní údržby MO Pl-
zeň 1. Nejpozději do 48 hodin od 
této výzvy musí být zásah na celém 
území obvodu dokončen. Firmy se 
při provádění prací řídí Plánem 
zimní údržby, dle kterého je úze-
mí obvodu rozděleno do 4 úseků.

V zastavěném území obce jsou 
chodníky schůdné, jestliže umožňu-
jí bezpečný pohyb chodců, kterým 
je pohyb přizpůsobený stavebnímu 
stavu a dopravně technickému stavu 
těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Vozovky místních komunikací 
jsou sjízdné, jestliže umožňují bez-
pečný pohyb silničních a jiných vo-
zidel přizpůsobený stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu těchto 

Silvestrovský pochod 
– start: Plzeň-Bolevec, Senecký ryb-
ník, 8.00–10.30 hod.; délka tras: 4, 
6, 10, 15, 20 km.
Novoroční pochod z Bolevce do 
Bolevce – start: Plzeň-Košutka, ranč 

Šídlovák, 9.00–11.00 hod. – trasy 
11 a 21 km, 9.00–13.00 hod. – trasa 
6 km.
Novoroční výstup na Krkavec – 
start: Třemošná, chata KČT, 9.00–
11.00 hod., délka tras: 10, 20 km. 


