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Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Volby proběhnou v následujících termínech:

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Vážení spoluobčané,
přináším vám základní informace 
k volbám do zastupitelstev obcí.

Místem pro konání voleb ve 
volebních okrscích č. 1001 až 

č. 1056 na území Městského obvo-
du Plzeň 1 jsou volební místnosti 
uvedené v „OZNÁMENÍ o době 
a místě konání voleb“, které je 
součástí této „Plzeňské jednič-

ky“. Toto „OZNÁMENÍ“ je také 
zveřejněno na úřední desce a na 
webových stránkách Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Volit budeme:
47 členů Zastupitelstva 
města Plzně
27 členů Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 1

Pokračování na str. 5

Devítidenní maratón sportu za 
OC Plzeň Plaza v neděli 26. srpna 
odpoledne skončil. Podle odhadů 
pořadatelů z Odboru sportu Ma-
gistrátu města Plzně navštívilo 
Sportmanii Plzeň 2018 zhruba 
52 000 lidí a dětem do 15 let se 
rozdalo na 12 000 medailí. V par-
ku se během tří třídenních cyklů 
vystřídalo celkem na 75 stanovišť, 
ve kterých stejně jako v předcho-
zích dvou ročnících sportovní 
kluby města Plzně a Plzeňského 
kraje nabídly možnost vyzkoušet 
pod dohledem odborných trenérů 
na vlastní kůži různé druhy sportů. 
„Těší mě, že kluby využily příle-
žitost a udělaly maximum pro to, 
aby získaly nové členy a mohly 
svůj sport prezentovat. Chtěl bych 
jim za to poděkovat,“ uvedl radní 
pro podporu sportu a podniká-
ní Petr Chvojka. Po celou dobu 
konání Sportmanie Plzeň mohli 
zájemci využívat i další atrakce, 
především vodní skluzavku, Jump 
Arenu, horolezeckou stěnu nebo 
speciální autodráhu CARRERA.

Jednoznačně největším lákadlem 
pro mladé návštěvníky Sportmanie 
Plzeň 2018 bylo odnést si medaili. 
Udělovaly se za získání alespoň de-
seti razítek do hrací karty, přičemž 
ten, kdo přišel poprvé, mohl dostat 
pouze bronzovou medaili, ten, kdo 

Sportmanii Plzeň 2018 navštívilo přes 50 000 lidí

a s Culinkou do školkya s Culinkou do školky

zavítal za OC Plzeň Plaza ve dvou 
různých třídenních cyklech, mohl 
odejít se stříbrnou a jen ten, kdo vy-
zkoušel deset různých sportů v kaž-
dém z třídenních cyklů, získal i zla-
tou medaili, a mohl tak svoji sbírku 
ze Sportmanie Plzeň zkompletovat. 
„Chtěli jsme přimět děti a hlavně 
jejich rodiče, aby se na Sportmanii 

Plzeň vrátili, aby umožnili svým 
ratolestem vyzkoušet další aktivity 
a mohli stejně jako v opravdovém 
sportu bojovat o cenné medaile,“ 
vysvětlil systém vedoucí Odboru 
sportu MMP Přemysl Švarc. „Ně-
kteří rodiče nedokázali pochopit, že 
když přijdou s dětmi na Sportmanii 
Plzeň poprvé až na závěrečný tří-

denní cyklus, že prostě stříbrnou 
ani zlatou medaili už získat nemo-
hou. Je to stejné jako ve sportu, 
na zlato dosáhne jen někdo. Na 
rozdíl od opravdového sportu ale 
ze Sportmanie Plzeň bez žádné 
medaile neodešel nikdo,“ dodal 
Přemysl Švarc.

Pokračování na str. 2
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Mezi první dokončené stavby 
letošního roku patří stavba chod-
níku Gerská – Kralovická, která 
byla dokončena v srpnu.

Jednalo se o vybudování chod-
níku v místě stávajícího průšlapu, 
který spojuje parkoviště mezi ul. 
Gerská a Kralovická s chodníkem 
v Kralovické ul. Chodník o délce 
17,25 m a šířce 1,50 m je nově 
proveden s povrchem z asfaltové-
ho betonu a jeho realizace vyšla 
obvod na 140 427,00 Kč.

První stavby dokončeny
V dubnovém vydání „Plzeňské jedničky“ jsme vás informovali, že 

budou zahájeny první stavební akce městského obvodu, a v tomto čísle 
vás již můžeme informovat o jejich dokončení. 

Další stavbou, která byla dokon-
čena v srpnu, je stavba chodní-
ku u domu Tachovská 87. Tento 
chodník o šířce 1,50 m má délku 
30 m a jeho povrch zde byl také 
proveden z asfaltového betonu. 
Součástí stavby bylo též odstra-
nění stávající betonové plochy 
o rozloze cca 100 m2, která dříve 
sloužila jako plocha pro stojany 
sušáků. Za tuto stavbu obvod za-
platí celkem 290 tis. Kč.

Andrea Šlechtová, investiční odbor

Vážení motoristé,
žádného z nás nepotěší jaké-

koli omezení plynulosti silniční-
ho provozu, zejména pokud jde 
o uzavírky komunikací. Musíme 
si ale uvědomit, proč k těmto 
uzavírkám dochází. Nic neslou-
ží uživatelům věčně, stárnou in-
ženýrské sítě, které jsou z větší 
části vedené pod komunikacemi. 
Jedná se o horkovod, plynovod, 
kanalizaci, vodovod a elektrické 
vedení. Neustále se zvyšuje za-
tíženost samotných komunikací, 
a tudíž dochází k rychlejšímu 
opotřebování jejich povrchu 
a proto jsou nutné již zmíněné 
uzavírky. Nezbývá nám všem než 
se obrnit trpělivostí a strpět tyto 
nepříjemné uzavírky komunika-
cí, které jsou vesměs z důvodu 
oprav, rekonstrukcí či moderni-
zací uvedených zařízení.

Současná dopravní situace na území MO Plzeň 1 
– přehled uzavírek – omezení provozu na pozemních komunikacích

Pro lepší orientaci a přehled 
v silničním provozu vás informu-
jeme o aktuálních uzavírkách na 
území městského obvodu Plzeň 1, 
včetně termínů jejich trvání. Všem 
přejeme šťastnou cestu a pevné 
nervy!

UZAVÍRKY:
• Karlovarská
částečná uzavírka vozovky, v pro-
storu křižovatkys ulicí Lidická a to 
v obou směrech (do a z centra města), 
z důvodu stavebních prací spočívají-
cích v obnově kanalizace. V termínu: 
od 14. 05. 2018 do 30. 09. 2018
• Karlovarská – most Gene-
rála Pattona
částečná uzavírka vozovky ve smě-
ru od Karlových Varů do centra 
města, z důvodu pokračování cel-
kové rekonstrukce mostu. V termí-
nu: od 08. 07. 2018 do 18. 11. 2018

• Dolní
úplná uzavírka vozovky, v prosto-
ru před křižovatkou s komunikací 
č. C 7809 Dolní k pěší komunikaci 
č. D 7801 Karlovarská z důvodu 
stavebních prací spočívajících v re-
konstrukci plynovodu. V termínu: 
od 11. 06. 2018 do 31. 08. 2018
• Na Roudné
částečná uzavírka vozovky, v úseku 
před objekty č. o. 79–81, z důvodu 
stavebních prací spočívajících  po-
kládce kabelu NN. V termínu: od 
20. 08. 2018 do 13. 09. 2018
• Pod Vinicemi
částečná uzavírka v úseku od výjezdu 
z parkoviště před zoo (p. č. 10694/10) 
až ke křižovatce s účelovou komu-
nikací č. 0607 (konec zoo, směr 
Radčická ul.), Plzeň, z důvodu sta-
vebních prací spočívajících ve vý-
stavbě rekreační trasy „Green ways, 

úsek zoo Plzeň“. V termínu: od 
14. 06. 2018 do 30. 09. 2018
• Brněnská
úplná uzavírka vozovky, postupně 
v úsecích od objektu č. o. 2 až k ob-
jektu č. o. 30, z důvodu celkové 
rekonstrukce komunikace. V termí-
nu: od 05. 03. 2018 do 31. 12. 2018
• Toužimská, Krašovská, 
Úněšovská
úplná uzavírka křižovatky z důvodu 
realizace celoplošné opravy točky 
MHD Toužimská. V termínu: od 
02. 07. 2018 do 31. 08. 2018
• Pramenní
úplná uzavírka vozovky, v prostoru 
podél objektu č. o. 7, z důvodu sta-
vebních prací spočívajících v opravě 
horkovodního řadu a přípojek. Ter-
mín od 16. 07. 2018 do 31. 08. 2018

Bc. Miloslav Bohuslav, odbor 
životního prostředí a dopravy

Sportmanii Plzeň 2018 navštívilo přes 50 000 lidí
Dokončení ze str. 1

Nedílnou součástí Sportmanie Pl-
zeň 2018 byl doprovodný program, 
který na hlavním pódiu zajišťovalo 
Krašovská Aktivity centrum a který 
vedle ranních rozcviček pro veřej-
nost zahrnoval téměř nepřetržitý 
proud sportovních a kulturních 
vystoupení, exhibic a worksho-
pů. Samozřejmostí byly besedy se 
známými sportovními osobnostmi 
a odborné přednášky na téma sport, 
zdravá výživa, mentální koučink, 
sportovní trénink apod. (přednášeli 
např. Jan Mühlfeit, David Huf, Lu-

káš Roubík, Jan Řehula), autogra-
miády (fotbalisté FC Viktoria, ho-
kejisté HC Škoda, házenkáři Talent 
M.A.T. Plzeň), výstavy Proměny 
plzeňských sportovišť a Smart City, 
stánky Městské policie, Záchran-
né služby Plzeňského kraje nebo 
nemocnic. Jednou z nejvýznamněj-
ších akcí (více než 500 účastníků) 
byl sobotní Letní párty běh, který 
v rámci Sportmanie Plzeň připra-
vila nezisková organizace „Rozbě-
háme Česko“.

Slavnostního zahájení Sportma-
nie Plzeň 2018 v sobotu 18. srpna 

se zúčastnili primátor města Plz-
ně Martin Zrzavecký, náměstek 
hejtmana Plzeňského kraje Pavel 
Čížek, představitelé plzeňských 
obvodů, paralympijský vítěz a mi-
stra světa v cyklistice Jiří Ježek, 
zlatý olympijský medailista v mo-
derním pětiboji David Svoboda 
a další osobnosti. Zahajovací ce-
remoniál vyvrcholil koncertem 
vítězky Superstar 2018 Terezy 
Maškové a byl to zároveň jediný 
den, kdy na diváky a návštěvníky 
pršelo. Ostatní dny sužovalo účast-
níky i hosty úmorné vedro, počasí 

se „umoudřilo“ až na závěrečný 
víkend Sportmanie Plzeň, kdy se 
teploty ustálily těsně nad dvacítkou.

V rámci snahy o rozšíření myšlen-
ky propojit sportovní kluby s dětmi 
a mládeží do celého regionu byla 
součástí akce i Roadshow Sportma-
nie Plzeňského kraje 2018, která při-
vezla vybrané atrakce do Rokycan, 
Domažlic, Klatov a Tachova. 

Sportmanii Plzeň 2018 pořádal 
Odbor sportu MMP za podpory 
Plzeňského kraje a městských ob-
vodů 1, 3 a 4. Hlavním partnerem 
byl Intersport.                    (red)
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Moji milí jedničkáři, 
Vím, že oslo-

vení evokuje 
školáky, ale 
snad to niko-
ho z vás nepo-
horšuje. Léto 
je pomalu, ale 
jistě za námi 

a mnohým, hlavně školákům, utek-
lo jako voda. Nám politikům končí 
nejen léto, ale také další volební 
období. Začíná období zlatých lis-
tů na stromech a období náročné 
předvolební kampaně.

Asi by se slušelo na závěr vo-
lebního období trochu bilancovat 
nejen práci v zastupitelstvu měst-
ského obvodu, ale i práci v jedné 

z komisí rady městského obvodu. 
Jsem velmi ráda, že jsem mohla 
být členkou Komise pro sport, 
mládež a kulturu, dokonce i její 
předsedkyní, a rozhodovat tak 
o náplni jednotlivých setkání. 
Vzhledem k tomu, že jsme jako 
komise každoročně přidělovali 
dotace neziskovým organizacím, 
které působí na našem obvodě 
nebo dělají aktivity pro „jednič-
ku“, považovala jsem za nutné, 
aby se všichni členové komi-
se podrobněji seznámili s prací 
těchto neziskovek. Za ty čtyři 
roky jsme jich navštívili velmi 
mnoho, některé z různých důvo-
dů i opakovaně. Pokaždé to bylo 

setkání milé a poučné. Myslím, 
že se shodnu s ostatními členy 
komise, že jsme téměř nenavští-
vili organizaci, která by si dotační 
pomoc nezasloužila. A musím po 
pravdě říct, že se mi velmi rozšíři-
ly obzory, co se týká sportovních 
a volnočasových aktivit na našem 
obvodě. Vedení těchto organiza-
cí si zaslouží mou hlubokou úctu 
a obdiv a všem velmi držím palce 
v nikdy nekončícím boji o peníze 
a přežití.

A co se týká jednání zastupitel-
stva? Na podrobnější bilancování 
už nezbývá prostor. Občas jedná-
ní probíhala bez větších problémů 
a nekonfliktně, často však byla 

velmi vyšponovaná, někdy až ne-
korektní a útočná. Každý občan se 
ale může jako host účastnit těchto 
jednání a udělat si svůj vlastní ob-
rázek a představu.

Věřím, že budete mít ve volbách 
šťastnou ruku, dívejte se kolem 
sebe a přemýšlejte, jaký obvod 
byste chtěli mít. Protože „velká“ 
politika je možná daleko, ale po-
dle výsledku komunálních voleb 
tady budeme všichni společně žít 
další čtyři roky. Užívejte krásný 
a slunný podzim.

Mgr. Pavlína Brabcová,
zastupitelka

předsedkyně Komise 
pro sport mládež a kulturu

Náš obvod, na 
rozdíl od těch 
„starších“, mno-
ho přirozených 
center nemá.

O to je důle-
žitější, aby ty, 
které jsou, či 

vznikají, jako je například park 
U Bazénu, těmito centry oprav-
du byly a obvod se staral o jejich 
rozvoj a napojení na městskou 

Jsem staros-
tou osm let.

Vždy jsem 
se snažil dělat 
věci tak, aby 
za mnou bylo 
něco vidět. 

A dovolím si krátce shrnout, 
co mám na mysli:

…máme velmi kulturní 

Žije se vám dobře? Pak moje práce měla smysl…
a společensky žijící obvod – 
realizujeme pravidelné i jed-
norázové akce, které finančně 
podporujeme nebo je sami or-
ganizujeme (např. Město her 
na Boleváku, tradiční akce 
v parku U Bazénu, tradiční 
akce na Statku U Matoušů 
nebo na Ranči Šídlováku) 
a mnoho dalšího…

…investujeme značné fi-
nanční prostředky do rozvo-
je – rekonstrukce MŠ, silnic, 
parkovišť, chodníků a dalších 
staveb.

… i naše spolupráce s městem 
Plzeň přináší výsledky – např. 
jsme opravili tramvajovou trať 
na Košutku, vybudovali ob-
chodní dům na Vinicích atd. 

Jsme obvod, kde se dobře žije!
Moje funkční období se napl-

ní 5. a 6. října, kdy budete prá-
vě vy volit nové zastupitelstvo. 
Volte s rozvahou a s vědomím, 
že volíte budoucnost.

Děkuji.
S úctou,

Miroslav Brabec

Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám možnost aktivně 

se zapojit do voleb do zastupitel-
stev obcí, konaných dne 5. a 6. říj-
na 2018. Máte-li zájem vykonávat 
funkci člena okrskové volební ko-
mise v rámci městského obvodu 
Plzeň 1, vyplňte prosím přihláš-
ku, kterou naleznete na webových 
stránkách MO Plzeň 1 v záložce 
aktuality z obvodu. Vyplněnou 
přihlášku zašlete do 31. 8. 2018 
na adresu:

Úřad městského obvodu Plzeň 1
Organizační odbor
alej Svobody 60
323 00 Plzeň
Členem okrskové volební ko-

mise může být státní občan Čes-
ké republiky a státní občan jiného 
státu, jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce meziná-
rodních smluv, je přihlášen k tr-
valému pobytu v obci na území 

České republiky, v případě státní-
ho občana jiného členského státu 
EU k registrovanému přechodné-
mu pobytu a:
a) který alespoň v den složení slibu 

dosáhl věku nejméně 18 let
b) u něhož nenastala překážka vý-

konu volebního práva
c) který není kandidátem pro volby 

do zastupitelstva obce, pro kte-
ré je okrsková volební komise 
vytvořena.
Člen okrskové volební komise 

má nárok na zvláštní odměnu za 
výkon funkce, má nárok na pra-
covní volno v nezbytně nutném 
rozsahu a na náhradu mzdy nebo 
platu ve výši průměrného výdělku 
od uvolňujícího zaměstnavatele, 
dle § 62 zákona č. 491/2001 Sb. 
o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1

Hledáme nové členy okrskových volebních komisí

Budoucí perla obvodu – bazén Lochotín?
infrastrukturu. Výborně funguje 
například starobolevecká náves. 
Park U Bazénu, se svými koncerty, 
před časem i malým letním kinem 
a hlavně se zázemím v podobě 
bazénu, o který se výborně, leč 
v rámci možností, stará plavecký 
klub, takovým centrem jistě bude. 
Co je k tomu zapotřebí? Přemluvit 
hlavní plzeňskou radnici aby do ob-
jektu investovala zhruba 150 mil. 
Kč. Vzniklo by zde nejen 400 m 

welness, další dětský bazének na 
výuku, nové šatny, sprchy, cvi-
čební sály, vaničkové plavání pro 
miminka, ale i v této lokalitě tak 
potřebná kavárna s předzahrádkou. 
Vždyť na bazén přijde každý rok 
víc a víc návštěvníků. Považte 
sami, přes 170 tisíc. Na plavání, 
na cvičení, do sauny. Jak bazén, 
tak jeho okolí je hlavně pro rodiče 
s malými dětmi a kočárky. Třeba 
se v příštím volebním období do-

čkáme. Projekt, který zaplatil náš 
městský obvod, je hotov již léta.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
touto cestou především Vám všem, 
kteří moje příspěvky četli, ale 
i ostatním občanům, úředníkům 
a kolegům zastupitelům, mnoho 
úspěchů a šťastnou volbu v nad-
cházejících komunálních volbách. 
Loučím se s Vámi se všemi, neb já 
na našem 1 městském obvodě již 
kandidovat nebudu. Buďte šťastni.

Ing. Tomáš KOTORA
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Dokončení ze str. 1
Volit do zastupitelstev obcí má 

právo volič, který je občanem České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalé-
mu pobytu, a dále státní občan jiné-
ho státu, který alespoň v druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu a jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv. Do zastupi-
telstva městského obvodu má právo 
volit ten volič, který je v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu v tom-
to městském obvodu.

Volič obdrží nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb na adresu svého tr-
valého pobytu hlasovací lístky, a to:
– pro volbu do Zastupitelstva 

města Plzně
– pro volbu do Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 1

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
V případě, že volič hlasovací 

lístky neobdrží, nebo je ztratí, 
budou mu vydány nové přímo ve 
volební místnosti v den voleb.

Voličské průkazy
Pro volby do zastupitelstev obcí 
se voličské průkazy nevydávají.

Nachází-li se volič mimo vo-
lební obvod (např. z důvodu 
hospitalizace v nemocnici nebo 
je na služební cestě), jedná se 
o faktickou překážku ve výkonu 
volebního práva.

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 vede stálý seznam voli-
čů pro voliče, kteří jsou v MO 
Plzeň 1 přihlášeni k trvalému 
pobytu. Každý volič si může 
v úředních hodinách na Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 ově-
řit, zda je v seznamu zapsán; 
může požadovat doplnění údajů 
nebo provedení oprav. Dva dny 
přede dnem voleb ÚMO Plzeň 1 
v 16.00 hodin seznam uzavře 

a výpis ze seznamu předá okrs-
kovým volebním komisím.

Voliče, který není zapsán ve 
výpisu ze seznamu a který pro-
káže své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze se-
znamu dodatečně a umožní mu 
hlasování.

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních dů-
vodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úředními 
obálkami a hlasovacími lístky.

Každý volič je povinen při 
příchodu do volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popří-

padě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky. Totožnost 
a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu.

K zajištění pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

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

Toto jsou základní informace 
k volbám, které vám mohu po-
skytnout.

Petra Gruberová,
pověřena přípravou a organizací 

na úseku voleb, Organizační odbor 
ÚMO Plzeň 1

Požadavky:
trestní bezúhonnost, spolehlivost
české státní občanství
nejnižší věková hranice 18 let 

Staň se součástí našeho týmu, možná jsi to právě ty, 
hledáme budoucí strážníky.

vzdělání – středoškolské, zakončené matu-
ritní zkouškou 
tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

Nabízíme velkou řadu 
zaměstnaneckých benefi-
tů jako:
– možnost získání městského 

bytu
– náborový příspěvek vyplá-

cený vždy měsíčně ve výši 
1 000,- Kč po dobu 2 let

– pravidelní měsíční příjem
– rizikový příplatek 6 000,- Kč
– dovolenou v délce 5 týdnů
– volno nad limit řádné dovo-

lené – placené volno na psy-
chickou a fyzickou regene-
raci v délce od 2 do 10 dnů

– příspěvek na dovolenou 
a Vánoce a další. 
Více informací k náboru na-

jdete na www.mpplzen.cz/nabor
Kontaktní osoby:
Mgr. Luboš Berka, berkal@plzen.eu, 
tel.: 378 036 936
Bc. Jana Černá, cernaja@plzen.eu, 
tel.: 378 036 904



strana 6Zprávy z obvodu

V rámci údržby zeleně a veřej-
ných prostranství zajišťuje měst-
ský obvod také instalaci nových 
laviček a opravy poškozených 
laviček na veřejném prostranství. 
Občané projevují velký zájem 
o dotvoření veřejného prostoru 
lavičkami, které využívají pro 
setkávání nebo odpočinek. Měst-
ský obvod eviduje celkem 1 078 
laviček, které se nachází převáž-
ně v sídlištní zástavbě, podél ko-
munikací, u dětských hřišť nebo 
ve vnitroblocích. Při umisťování 
laviček dbáme o to, aby místo 
bylo vhodné a nebylo v blízkos-
ti obytných domů. V případě, 
že máme požadavek od občanů 
umístit lavičku k domu, požadu-
jeme souhlas většiny nájemníků, 
aby nedocházelo ke stížnostem na 
rušení klidu.

Sekání veřejných travnatých 
ploch na území MO Plzeň 1, 
která jsou v kompetenci našeho 
městského obvodu, zajišťují na 
základě výběrového řízení firmy 
Ladislav Procházka, DAPE servis 
s.r.o. a firma Daniel Dvořák. V le-
tošním roce proběhla první seč 
v období od 23. 4. 2018 s termí-
nem dokončení 21. 5. 2018. Sídli-
ště Lochotín, Zavadilka, Sylván, 
Vinice, Roudná, Pod Záhorskem 
byla posekána v řádném termínu, 
bohužel sídliště Košutka, Bole-
vec, stará Košutka, Jižní svahy, 

Čistota a pořádek na území 
městského obvodu Plzeň 1 jsou 
zajišťovány Úsekem úklidů v rám-
ci výkonu veřejně prospěšných 

Nové lavičky na území MO Plzeň 1
V letošním roce bylo zatím 

instalováno 10 ks nových lavi-
ček, ale máme další požadavky 
na nové lavičky, které budou 
realizovány v měsíci září. Odbor 
životního prostředí a dopravy 
ÚMO Plzeň 1 vytipoval prostor 
před základní školou na Vinicích 
jako vhodné místo pro obnovu la-
viček. Původní lavičky byly zni-
čené a vzhledem k jejich poško-
zení již neopravitelné. Výměnou 
starých laviček za nové došlo ke 

zpříjemnění vstupu a odpočinku 
pro rodiče a děti. Další novinkou 
bylo umístění šachovnicového 
stolu s lavicemi na základě poža-
davku občanů z Manětínské ulice. 

Jedná se o první šachovnicový stůl 
umístěný na území MO Plzeň 1.

Magdaléna Bruková, 
odbor životního prostředí a dopravy 

Sekání trávy na jedničce
Berlín, Bílá Hora nebylo pose-
káno ve výše uvedeném termínu 
a v těchto lokalitách vznikla ča-
sová prodleva s měsíčním zpož-
děním. Druhá seč byla zahájena 
od 28. 5. 2018 s termínem dokon-
čení do 18. 6. 2018 jen na úse-
cích, na kterých proběhla první 
seč v řádném termínu. Na sídlišti 
Bolevec, Košutka, stará Košut-
ka, Jižní svahy, Berlín, Bílá Hora 
byla naplánovaná druhá seč kvůli 
prodloužení termínu první seče 
s termínem dokončení do 2. 7. 
2018 a tato seč byla dokončena 

s větším zpožděním. V letošním 
roce probíhá třetí seč v měsíci 
srpnu na sídlišti Lochotín, Zava-
dilka, Sylván, Vinice, Roudná, 
Pod Záhorskem, Košutka, stará 
Košutka, Jižní svahy, Berlín. 
Třetí sekání travnatých ploch na 
sídlišti Bolevec a na Bílé Hoře 
bude zahájeno dle klimatických 
podmínek a výšky travního po-
rostu. Na úsecích, kde nebyl spl-
něn termín dokončení sekání, je 
uplatněna sleva z ceny díla.

V neděli 20. 5. 2018 proběhlo 
tradiční sekání kosou v Komen-

ského ulici (vedle parkoviště NC 
Gera) profesionálními sekáči, kte-
ré se opět provede v měsíci říjnu.

Před začátkem nového školního 
roku může být provedena podle 
aktuálního stavu travního porostu 
a klimatických podmínek meziseč 
travnatých ploch v těsné blízkos-
ti některých základních škol. Po-
slední čtvrtá seč bude zahájena 
dle aktuální výšky trávy do konce 
měsíce září pouze na vybraných 
úsecích.

Odbor životního prostředí
a dopravy

Pracovníci veřejně prospěšných prací uklízí obvod pravidelně
prací. Tato pracovní místa byla 
vytvořena dle dohody vedení 
městského obvodu Plzeň 1 s Úřa-
dem práce Plzeň – město.

V současné době zaměstnává-
me 27 pracovníků, kteří v rám-
ci rozdělení do skupin provádí 
pravidelný úklid obvodu, údržbu 
veřejné zeleně včetně sekání vy-
braných lokalit a technické zajiš-
tění kulturních a společenských 
akcí pořádaných obvodem.

Jedná se především o zametá-
ní a kantování chodníků a úklid 
veřejných prostranství, dětských 
hřišť, kontejnerových stání, pod-
chodů a odstraňování menších 
černých skládek. V podzimním 
a zimním období je hlavní náplní 
úklid spadaného listí a v případě 
spadu sněhu zajištění schůdnosti 
na frekventovaných chodnících. 
Každodenní činností je svoz 
objemného odpadu zejména 

od kontejnerových stání, který 
vytváří zákoutí pro odkládání 
dalšího odpadu. Za I. polole-
tí tohoto roku bylo naloženo 
132 tun odpadu, který neukáz-
nění občané odloží mimo místo 
k tomu určené.

O tom, jak prospěšná je tato 
činnost pro náš obvod, svědčí 
řada pozitivních ohlasů našich 
spokojených občanů a přede-
vším čistota na obvodě. Činnost 
pracovníků můžete sledovat i na 
stránkách městského obvodu 

https://umo1.plzen.eu/zivot-v-
-obvodu/multimedia/fotogalerie-
-verejne-prospesnych-praci/

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy
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Z důvodu zkvalitnění podmí-
nek životního prostředí připravu-
je městský obvod Plzeň 1 další 
blokové čištění komunikací. Prá-
ce budou prováděny v termínu 
od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018 
na vybraných parkovištích a par-
kovacích zálivech u komunikací 
v oblasti sídliště Lochotín. Jedná 
se o úklid v ulicích – Sokolovská, 
Elišky Krásnohorské, Komenské-
ho a Majakovského v Plzni.

Blokové čištění bude opět pro-
váděno za pomoci vyblokování 
parkovacích míst v daném úseku, 
kdy se jedná o dočasný zákaz stá-
ní a zastavení na kolmých a po-
délných stáních kolem vozovek 
i na samostatných parkovištích. 
Zákazové značky budou rozmís-
těny vždy min. 7 dnů předem. 
Aby samotný úklid nadměrně 
neomezoval parkování a řidiči si 
mohli přeparkovat v docházkové 
vzdálenosti, bude blokové čiště-

Na podzim tohoto roku, v obdo-
bí vegetačního klidu dřevin, dojde 
ke kácení označených vzrostlých 
dřevin v lokalitě ulice Pod Zá-
horskem, rostoucích nad byto-
vým domem č. 19–23. Vzrostlé 
borovice, smrky, břízy a modřín, 
v minulosti hustě vysazené prav-
děpodobně nájemníky, rostou 
nad chodníkem v těsné blízkosti 
obytných domů. V současné době 
hustý, převážně smrkový porost 
se stává staticky nestabilním, za 
zhoršených klimatických podmí-
nek, kdy dojde ke kombinaci ně-

Lochotín – blokové čištění komunikací

– místní komunikace III. třídy č. C1818 Sokolovská 127 
(samostatné parkoviště za domem)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 119–127 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 101–107 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1814 Sokolovská 101 
(samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1812 Sokolovská 114 
(samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 89–95 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 44A 
(samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 34–40 
(šikmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1801 Sokolovská 14–16 
(samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1804 Sokolovská 25 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. D1811 Sokolovská 27 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1832 Elišky Krásnohorské 
1–25 (kolmá parkovací stání na obou stranách)

– účelová komunikace č. X1808 Komenského 
par. č. 11319/298 a 11319/299 (samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1820 Komenského 13–15 
(samostatné parkoviště)

– místní komunikace III. třídy č. C1819 Komenského 49–99 
(kolmá parkovací stání)

– místní komunikace III. třídy č. C1831 Majakovského 28–42 
(kolmá parkovací stání na obou stranách)

– místní komunikace III. třídy č. C1831 Majakovského 2–16 
(kolmá parkovací stání)

ní prováděno v úsecích o délce 
max. 300 metrů. V případě, že 
na vyblokovaných úsecích zůsta-
nou zaparkovaná vozidla, která 
budou bránit v provedení úkli-
dových prací, bude nutné provést 
jejich odtažení, aby mohlo dojít 
k dosažení požadovaného zámě-
ru, tzn. docílit kvalitního úklidu 
nepořádku, který se nahromadil 
na parkovištích. Z tohoto důvo-
du žádáme všechny řidiče, aby 
respektovali přenosné dopravní 
značení a umožnili tím zdárný 
průběh úklidových prací v okolí 
jejich bydliště. Při blokovém čiš-
tění komunikací v minulém roce 
se ukázalo, že pokud je parkovi-
ště prázdné, samotné práce trvají 
velmi krátkou dobu a ihned po 
ukončení úklidu je přenosné do-
pravní značení odstraněno, čímž 
pro řidiče omezení končí.

Shodné blokové čištění ko-
munikací proběhlo již v květnu 

Seznam pozemních komunikací

Revitalizace zeleně na svahu Pod Záhorskem 19–23
kolika nepříznivých faktorů, jako 
je prudký vítr, vydatný déšť, těžký 
sníh, hrozí u smrků z důvodu je-
jich mělkého kořenového systému 
vyvrácení, což se v poslední době 
již několikrát na tomto místě při-
hodilo. Tento nevyhovující stav je 
podpořen i místem růstu stromů 
ve výrazném svahu.

Z bezpečnostních důvodů 
bude odstraněn celý porost těch-
to vzrostlých dřevin, protože 
provedení probírky porostu není 
z důvodu narušení stability pone-
chaných stromů vhodné, takový 

zásah by ještě zvýšil riziko selhání 
zbylých jedinců. U těchto jehličin 
není k dispozici ani jiná vhodná 
technologie, kterou by bylo mož-
né docílit bezpečného stavu, ne-
lze použít ani provedení redukce 
korun, protože by došlo k jejich 
poškození.

Po dokončení kácení dojde 
ihned k provedení nových sado-
vých úprav, na svahu bude zalo-
žen nový trávník, který bude za-
jištěný proti erozi jutovou rohoží, 
v trávníku budou vysazeny keřové 
skupiny (borovice kleč, pěnišník, 

tis, muchovník, svída, zlatice, hor-
tensie, pustoryl, tavolník, myroba-
lán, šeřík, kalina a další) s pod-
sadbou půdopokryvných dřevin, 
které budou doplněné do dané lo-
kality vhodnými menšími stromy. 
V celé ploše nového trávníku bu-
dou nepravidelně rozmístěné další 
soliterní listnaté stromy (javory, 
hlohy, jeřáby, jilmy).

Připravený projekt je k nahléd-
nutí na Odboru životního prostředí 
a dopravy Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1 v kanceláři č. 220.

Kateřina Čakarovová, OŽP

a červnu letošního roku v oblasti 
sídliště Košutka a Bolevec. Jed-
nalo se o parkovací plochy v uli-
cích Žlutická, Kralovická, Rab-
štejnská, Manětínská, Toužimská, 

Krašovská, Tachovská, Gerská, 
U Jam, Kaznějovská, Studentská, 
Západní a Plaská.

Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 1

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

SBĚROVÉ DNY ODPADU

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

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

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA
K Sokolovně  2. 10. 2018 14.00–18.00 hod.
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše)

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  6. 11. 2018 14.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN) 
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Střechy se v našem obvodě začínají zelenat

Zelené střechy (shora dolů) na OC Rondel, parkovacím domu a pavilonu L v areálu FN Lochotín. Foto: ENVIC.

Městský obvod Plzeň 1 je na tom co 
do plochy zelených střech asi nejlépe. 
Stávajících, v realizaci i plánovaných.

O zelených střechách se v posled-
ní době mluví čím dál tím častěji. 
A naštěstí nejen mluví, ale začínají se 
i postupně budovat. V našem obvodě 
je to aktuálně rekonstrukce střech na 
4. ZŠ, kde se většina z nich s asfalto-
vou lepenkou promění na zelené, tedy 
vegetační a jedna bude i pobytová – 
přístupná pro žáky školy i odborné 
exkurze. Projekt nyní zpracovává 
Odbor investic města Plzně.

K čemu jsou ale takové zelené 
střechy dobré? Dokáží totiž velmi 
efektivně snižovat vlivy extremity 
počasí, respektive důsledky, které 
zažíváme stále častěji a intenzivně-
ji. Tedy dlouhá a velmi horká sucha 
přerušovaná krátkými, ale extrémně 
silnými přívalovými srážkami.

Taková klasická střecha s asfalto-
vým povrchem se dokáže rozpálit až 
na 80 °C. Přehřívají se prostory pod ní, 
ale rovněž i širší venkovní okolí skrze 
sálavé teplo – horký, suchý i prašný 
vzduch. V součtu je pak ovlivňováno 

celé město, kdy dochází k tzv. jevu te-
pelného ostrova, kdy je ve městě vyšší 
teplota než v okolní krajině, což přináší 
celou řadu dalších návazných negativ-
ních jevů, důsledků pro nás všechny.

Voda pak z takové střechy a všech 
dalších zpevněných a nepropustných 
povrchů ztéká bez užitku a často i se 
škodami rovnou do jednotné (srážko-
vá i splašková voda zároveň) kanali-
zace. A když je té vody v kanalizaci 
příliš, což je při aktuálních přívalech 
častá situace, znečištěná voda včet-
ně splašků všeho druhu odchází bez 
přečištění přepadem rovnou do řek.

Ke snížení přehřívání města i nápo-
ru na kanalizaci v době přívalových 
srážek ale mohou pomoci a pomáhají 
právě zelené střechy. Podle navržení 
na základě statického posudku, obje-
mu retenční vrstvy, mocnosti substrátu 
a zvolené vegetace dokáže významné 
množství dopadajících srážek zadržet 
a skrze vegetaci pak vodu prostupně 
odpařovat, tedy zvyšovat v okolí vlh-
kost a tím snižovat teplotu i prašnost. 
Takto funguje každá zeleň, velké 
stromy nejlépe ale potřebují dostatek 

vody, ne jen to málo, co mají k vlast-
nímu přežívání. Tedy srážkovou vodu, 
kterou potřebujeme, ale draze ji nechá-
váme mizet jako odpad v kanálech.

Zároveň voda, kterou střecha při 
opravdu velkých přívalech nedokáže 
zadržet, odchází do kanalizace s vý-
razným zpožděním, tedy v době, kdy 
už je běžný průtok a voda včetně od-
padní splaškové nekončí bez přečištění 
v řece, ale tak, jak to má být, v čistírně 
odpadních vod.

Proto náš obvod aktuálně řeší ve spo-
lupráci se sdružením ENVIC možnost 
uplatnění dalších zelených střech, a to 
na dvou mateřských školkách, kde 
může být efekt praktický i výchovný 
a vzdělávací. Už letitou a fungující ze-
lenou střechu extenzivního typu, tedy 
nízko údržbovou tvořenou kobercem 
rozchodníků a dalšími suchomilnými 
rostlinami můžete spatřit v obchodně 
administrativním areálu Rondel, ane-
bo stejného typu, ale zcela novou na 
parkovacím domě FN Lochotín. Zde 
se nachází i intenzivní zelená střecha, 
přímostřešní zahrada s trávníky, květi-
nami a keři, a to na novém pavilonu on-

kologické a radioterapeutické kliniky. 
„Přírodních zdrojů jako je voda a zeleň 
je třeba si vážit a v době sucha zvlášť. 
Oslovili jsme aktivně sdružení Envic 
s tím, že bychom rádi, aby se naše ma-
teřské školy zapojily do projektu tzv. 
zelené a modré infrastruktury (zeleň 
a voda) a v současné době zjišťujeme 
na dvou mateřských školách, zda mají 
budovu, na které bychom zelenou stře-
chu realizovat“ říká 1. místostarostka 
MO Plzeň 1 Ivana Mádlová.

Zelené střechy tak nejsou nějakým 
ekologickým výstřelkem, ale věcí 
ryze praktickou, přinášející prospěch 
samotné budově, zpříjemňují okolní 
mikroklima a podílí se i na zlepšení 
kvality vod. Navíc jde o opatření, 
které je krásné a může být i atrak-
tivním rozšířením pobytových ploch 
domu, města.

Další informace naleznete na strán-
kách sdružení ENVIC envic-sdruzemi.
cz, které v této věci pracuje ve spolu-
práci a za podpory Komise životního 
prostředí Rady města Plzně.

Václav Čubr, 
občanské sdružení ENVIC
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81. mateřská škola: K nám komerce nepatří
Představujeme mateřské školy z MO Plzeň 1

I v aktuálním čísle Plzeňské 
jedničky pokračuje seriál před-
stavující mateřské školy v prvním 
plzeňském obvodě. V 81. mateř-
ské škole sází na individualitu 
každého žáčka a spolupráci s ro-
dinou. Více v rozhovoru sděluje 
ředitelka mateřinky Hana Stein-
bachová.

Můžete stručně popsat 81. ma-
teřskou školu?

Naše mateřská škola má 24 za-
městnanců a dvě pracoviště. 
Pracoviště v Hodonínské ulici 
je umístěno ve dvou bytech pa-
nelového domu, kde poskytuje 
prostor pro 26 dětí a pracuje dle 
alternativního předškolního vý-
chovně vzdělávacího programu 
Začít spolu. Odloučené pracovi-
ště v Břeclavské ulici má kapa-
citu 112 dětí ve čtyřech třídách. 
Budova mateřské školy prošla 
v roce 2012 kompletní rozsáh-
lou rekonstrukcí a v rámci péče 
o zdraví zde vzniklo relaxační 
centrum se saunou a vířivkou pro 
děti. K objektu patří také rozsáhlá 
školní zahrada.

Už celé generace prošly třídami 
90. mateřské školy v Západní ulici 
v Plzni v Bolevci. Ředitelka Vero-
nika Vomáčková oceňuje stabilitu 
mateřinky i spolupráci s prvním 
plzeňským obvodem.

Můžete stručně popsat 90. ma-
teřskou školu sídlící v Bolevci?

Naše mateřská škola je mo-
derní zařízení pavilónového typu 
a každý školní rok do svých ba-
revných a hravých tříd přivítá 
162 dětí. Náš usměvavý kolek-
tiv tvoří 22 zaměstnanců, z toho 
je 12 pedagogických pracovníků 
a dva asistenti. Dominantou celého 
objektu je pestrá a členitá zahrada 
vybavená rozmanitými dřevěnými 
herními prvky a nechybí zde roz-
sáhlé prostory pro volnou hru dětí. 
Vzrostlé stromy, přírodní jezírko 
a užitková zahrádka, která se ne-
obejde bez péče malých zahradní-
ků, tvoří celkovou atmosféru ryzí 
přírody v centru městské části. 
Mateřská škola je s přírodou úzce 
spojena a vychází z ní celý název 
environmentálně zaměřeného škol-
ního vzdělávacího programu – Pu-
tování nad korunami stromů.

Jaká je hlavní vize vaší mateř-
ské školy?

Pracujeme dle školního výchovně 
vzdělávacího programu „Chceš si 
hrát, svět objevit? Probuď oči, uši, 
srdce, s kamarády můžeš jít…“ Vizí 
naší mateřské školy je heslo „K nám 
komerce nepatří, my se učíme žít ji-
nak.“ Chceme být mateřskou školou, 
která přispívá k vytváření nekomerč-
ního, aktivního, zdravého a kultur-
ního způsobu života. Jsme obyčejní 
lidé, děláme chyby, rádi se objímáme, 
máme se rádi, můžeme říct svůj ná-
zor, jsme kamarádi, odpouštíme si.

V čem je vaše mateřská škola 
jiná, výjimečná, zajímavá? Co je 
její silná stránka?

Naše mateřská škola má řadu 
let stabilní pedagogický i provozní 
kolektiv. Nejen ve vztazích mezi 
zaměstnanci, ale i mezi pracovníky 
a rodiči panuje oboustranná důvěra 
a otevřenost a partnerství. Pracoviště 
Hodonínská pracuje dle předškolního 
mezinárodního programu Začít spolu, 
který klade důraz na individuální pří-
stup k dítěti, partnerství rodiny, školy 
a širší společnosti v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje 
inkluzi dětí se speciálními potřeba-
mi (dětí nadprůměrně nadaných, 
dětí s vývojovými poruchami, dětí 
s postižením, velmi se osvědčuje 
u dětí z různých etnických menšin). 
Využívá projektového učení, integro-
vanou tematickou výuku a podnětné 
prostředí ve třídě (netradiční členění 
třídy do tzv. center aktivit). Také na 
pracovišti v Břeclavské ulici využí-
váme řadu prvků tohoto programu. 
Základem je pravidelný dialog s ro-
dinou. Spolupracujeme také s nezis-
kovou organizací PONTON sídlící 
v Podmostní ulici v Plzni.

První plzeňský obvod v posled-
ních letech do rozvoje mateřských 
škol významně investuje. Týká se to 
i vaší mateřinky? Jak konkrétně?

Náš zřizovatel, tedy Městský ob-
vod Plzeň 1, významně podpořil 
i naši mateřskou školu. Před šesti 
lety jsme uskutečnili rozsáhlou re-
konstrukci nejen školního zázemí 
pro děti, ale i celé jídelny a přileh-
lých prostor či sociálních zařízení. 
Byly vybudovány terasy a relaxační 
centrum s vířivkou a infra saunou. 

Dále jsou děti z mateřské školy zři-
zovatelem MO Plzeň 1 podporovány 
ve svém rozvoji návštěvami Tech-
mánie, zoo a botanické zahrady, 
navštěvujeme také sportovní cent-
rum v Krašovské ulici. Dostáváme 
finanční podporu pro možnost přijetí 
mladších dvouletých dětí. Na žáky 
obvod Plzeň 1 nezapomíná ani při 
odchodu do základní školy a přispí-
vá finančně na zakoupení základních 
pomůcek do školy. Upřímné podě-
kování bych při této příležitosti chtě-
la vyjádřit paní místostarostce PhDr. 
Ivaně Mádlové, Ph.D., MBA, které 
velmi záleží, aby se mateřské školy 
v obvodě Plzeň 1 nadále rozvíjely.

Co byste ze své pozice mateřské 
škole přála do dalších let?

Do dalších let bych přála mateř-
ské škole jen samé zdravé, šťastné, 
usměvavé děti a spokojené rodiče, 
všestrannou oboustrannou komu-
nikaci, nadále stabilní, stávající 
kolektiv a personál mateřské ško-
ly, který dokáže táhnout „za jeden 
provaz“. A hlavně stále podporují-
cího zřizovatele.

(red)

V 90. mateřské škole putují děti nad korunami stromů
V čem je vaše mateřská škola 

jiná, výjimečná, zajímavá? Co je 
její silná stránka?

Mateřská škola se stále vyví-
jí a mění, ale přes všechny své 
„proměny“ v sobě zachovává své 
pevné jádro pedagogů a spoluprá-
ci se svými zaměstnanci celkově 
považuji za výjimečnou. Některé 
paní učitelky pracují v mateřské 
škole od doby jejího vzniku, tedy 
od roku 1982, a do tříd se jim vra-
cejí potomci dětí, které k nim před 
lety docházely. Jako silnou strán-
ku školy vnímám také otevřenost 
vůči změnám a přijímání nových 
trendů vzdělávání.

Jaké jsou podle vás dnešní děti 
a jací jsou jejich rodiče? Jak máte 
nastavenou vzájemnou spolupráci?

Když před dítě vysypete dřevě-
né kostky, pravděpodobně bude 
s jednou telefonovat a s druhou 
ovládat televizi. Motivovat a za-
ujmout dítě ke hře, které by se 
vytrvale věnovalo a dokázalo ji 
dokončit, je vlivem moderních 
technologií v dnešní době velice 
náročné. Spolupráce mezi školou 
a rodiči funguje přiměřeně. Rodi-

če jsou často pracovně a zejména 
časově vytížení, ale vždy najde-
me prostor pro spolupráci. Během 
školního roku jsme uspořádali šest 
setkání s rodiči na odborně zamě-
řená témata, v nichž jsme se za-
bývali nejčastější problematikou 
ve výchově a vzdělávání.

První plzeňský obvod v posled-
ních letech do rozvoje mateřských 
škol významně investuje. Týká se to 
i vaší mateřinky? Jak konkrétně?

Městský obvod si své mateř-
ské školy hodně hýčká a peču-
je o ně, to ráda potvrdím. Letos 
jsme se díky zřizovateli mohli 
více než štědře rozloučit s bu-
doucími školáky a předat jim 
na rozloučenou dárky v podobě 
balíčků se školními potřebami. 
V obvodě také postupně dochází 
k rekonstrukcím na mnoha mateř-
ských školách, konkrétně u nás je 
v současné chvíli zahájena rekon-
strukce školní kuchyně. V zájmu 
obvodu je taktéž zahájit v blízkém 
budoucnu instalaci rekuperací do 
mateřských škol. Veškeré podpo-
ry ze strany zřizovatele si velice 
vážíme.

Prozradíte nějaké z plánů, které 
máte v souvislosti s chodem ma-
teřské školy do budoucna?

Plánů bychom měli hodně, ale 
vše nejde hned. V současné chví-
li si plníme plány zřízením nové 
předškolní třídy (od 1. září 2018) 
s prvky vzdělávacího programu 
Začít spolu, kde se děti vzděláva-
jí v tzv. centrech aktivit. Hlavním 
záměrem zřízení této třídy je návaz-
nost na 1. ZŠ, kam přechází většina 
našich dětí po dokončení předškol-
ního vzdělávání. V dalším dohled-
ném cíli je zřízení zelené střechy 
v návaznosti na environmentální 
vzdělávání v mateřské škole.

Co byste ze své pozice mateřské 
škole přála do dalších let?

Mateřské škole bych přála mno-
ho dětí, neboť bez dětí není mateř-
ská škola. Ale ne ledajaké děti… 
Přála bych nám šťastné děti, které 
žijí v harmonii s přírodou, mají 
dobrou náladu a vůči druhým pro-
jevují uznání, váží si věcí, které 
potřebují k životu, a dovedou za 
ně poděkovat. Takový život ať je 
jejich oslavou.

(red)
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Střípky z TOTEMu

Dvacet let od založení TOTEMu 
uplyne v červenci 2019, v letošním roce 
tedy TOTEM zahajuje již dvacátou se-
zónu svého fungování. Celý tento čas 
se nejen v Plzni a v plzeňském regionu 
věnujeme svému poslání budovat či po-
silovat mezilidské vztahy a pomáháme 
dělat každodenní svět hezčí, některá 
trápení a bolesti snadněji zvládnutelné. 
Máme za sebou velký kus dobře odve-
dené práce, mnoho spokojených klien-
tů a radostných chvil po jejich boku, 
stovky našich dobrovolníků podporují 
region ve všech možných oblastech. 
I proto jsme připravili jak pro klien-
ty, tak pro širokou veřejnost pestrou 
mozaiku akcí, které budou s oslavami 

Pátá Kapka za TOTEM 
V rámci motta 

„Máme DOBRO 
v krvi a šíříme 
ho DOBROvol-
ně“ chodí TO-
TEMoví dobro-
volníci společně 
se zaměstnanci 
darovat krev 

v obdobích, která pro transfuzní stanici 

bývají problémová. V letošním brzkém 
létě v týdnu od 9. do 13. 7. 2018 to 
bylo už popáté a tentokrát se účastnilo 
13 TOTEMových dárců. Akce probí-
hala po celý týden a úterý 10. 7. 2018 
bylo cíleno na ty, kteří už delší dobu 
přemýšlejí o dárcovství a neví, jak do 
toho. Možnosti jít poprvé společně 
a vzájemně se podpořit využívá poka-
ždé několik nováčků. Od roku 2014, 

kdy jsme takto šli poprvé, jich už bylo 
rovných 17. V letošním roce jsme kro-
mě sbírkových butonů připravili i loso-
vací soutěž o velká balení jablečného 
moštu a balíček výživových doplňků 
na podporu zdraví. Vyhlášení proběhlo 
v rámci prezentační akce OZP, která 
probíhala za plzeňskou Plazou. Děku-
jeme všem, kteří se s námi zúčastnili, 
a pro ně i pro další možné dárce máme 

Tanec není záležitostí věku, ale srdce
Toto heslo potvrdilo svou účastí 

téměř 70 seniorů z tanečních souborů 
z celé České republiky a Slovenska. 
TOTEM, z.s. uspořádal unikátní pě-
tidenní taneční camp, kde se mohly 
seniorské taneční soubory sejít, naučit 
se nové taneční prvky z mnoha stylů 
pod vedením zkušených profesioná-
lů, nasbírat inspiraci, namotivovat se 
v další přípravě vystoupení a dohro-
mady nacvičit originální taneční se-
stavu a v rámci flashmobu vystoupit 

na festivalu Za dveřmi je divadlo. 
Zúčastnili se Klub Aktiv z Českých 
Budějovic, Znojemské Grácie ze 
Znojma, Zahrádkářky z Velké Dobré, 
kurzistky ze Život 90 z Prahy, Šum-
ienky z Liptovského Hrádku, Marietta 
z Prahy a domácí ADETO. Pro účast-
níky bylo připraveno 20 workshopů ve 
stylu swingu, latiny, orientu, country 
a folkloru; prohlídka města nebo exkur-
ze plzeňského podzemí, společenský 
večer v Bolevecké Sokolovně přístup-

ný i veřejnosti, nordic walking kolem 
Boleveckých rybníků nebo prohlídka 
TOTEMu, a v neposlední řadě nácvik 
a vystoupení se společnou choreografií 
ve stylu flashmobu v Mlýnské strouze. 
„Tanec je energie zdroj“, jak uvedli ve 
svém pokřiku Znojemské Grácie. Dě-
kujeme za podporu všem donátorům 
akce (MPSV, Plzeňský kraj a Statutární 
město Plzeň) a za osobní účast panu 
primátorovi Martinu Zrzaveckému 
a panu náměstkovi Pavlu Kotasovi. 

V průběhu měsíce července jsme 
ukončili již XIV. kurz JEDEME DÁL. 
Počasí bylo nádherně letní, když ná-
hodou sprchlo, tak se vždy brzy vy-
časilo. Jednoduše řečeno, léto jak má 
být. A protože nás čekala měsíční 
přestávka, rozhodli se lektoři posled-
ní z osmi turnusových týdnů uchopit 
jinak, s malým překvapením. Některá 
skupina si udělala piknik v trávě, dru-
há si opekla buřty na ohýnku a jiná si 
zašla do restaurace na něco dobrého 
a třeba i chlazeného.

A JEDEME DÁL
A tak, kdo chcete toto vše s námi 

zažít, učit se pochodovat, navázat 
nová přátelství, zvýšit fyzičku a dobře 
se bavit, neváhejte a přihlaste se na již 
XV. kurz JEDEME DÁL, který proběh-
ne v termínu 17. 9. 2018–9. 11. 2018. 
Přihláška je ke stažení na webových 
stránkách www.jedemedal.cz, FB strán-
kách JEDEME DÁL, nebo k vyzvednu-
tí na recepci TOTEMu, Kaznějovská 51 
již v týdnu od 23. 7. 2018. Vyplněnou 
a podepsanou přihlášku možno poslat 
i emailem:bolehovska@totemplzen.cz

I na nový školní rok jsme připravili 
nejen pro seniory celou škálu pohy-
bových, hudebních, jazykových, po-
čítačových, tvořivých a osobnostně 
rozvojových aktivit. Celou nabídku 
najdete na našem webu www.totem-
plzen.cz, nebo si ji můžete vyzved-
nout v TOTEMu. Pokud si vyberete 
jakoukoli aktivitu, do které byste 
chtěli pravidelně docházet, nezapo-
meňte přijít v září na zápisy. V pátek 
7. 9. 2018 9.00–15.00 hod. a v pon-
dělí 10. 9. 2018 9.00–18.00 hod. 
čekáme na ty klienty, kteří již do 
některé aktivity chodili v předchá-
zejícím roce a do hodnocení nám 
napsali, že stojí o pokračování. 
V těchto dnech nezáleží na pořadí, 
není potřeba stát ve frontě, je možné 
přijít kdykoli v daných dnech a ča-
sech. Pokud si z nabídky vyberete 
aktivitu, kam jste nechodili v roce 
2017/2018, nebo se chcete do TO-
TEMu přihlásit úplně poprvé, je 

A jaké bude září v TOTEMu?
potřeba přijít a zaplatit případ-
ný poplatek za aktivitu ve dnech: 
úterý 11. 9. 2018 9.00–18.00 hod. 
a středa 12. 9. 2018 9.00–12.00 hod. 
V tyto dny již bude rozhodovat 
pořadí zapsaných na volná místa. 
Víme, že ne vždy jsou volná místa 
tam, kde si člověk vybere, ale bude-
me se i letos snažit najít prostor a tu 
správnou aktivitu pro každého, kdo 
má chuť pro sebe či druhé něco dělat.

Můžete se těšit například na nová 
témata Akademie třetího věku. Z na-
bídky vybíráme psychologické téma 
Kdo jsem?, kde se dozvíte, jak funguje 
mozek, jak s ním následně pracovat, 
pokud chci rozumět tomu, jak myslím 
nebo cítím já či lidé okolo mě a tře-
ba to i ovlivnit, posunout vás může 
i téma Religionistika, ve kterém pro-
běhne pásmo přednášek zabývajících se 
světovými náboženstvími. Dozvíte se, 
jak vznikla, jak ovlivnila lidstvo a jak 
se promítají do současného žití. Téma 

Dění v Plzni přináší informace o tom, 
jak město a organizace v něm pracují 
s kriminalitou, bezdomovectvím, život-
ním prostředím atd. Přijďte diskutovat 
s odborníky z daných oblastí. V se-
tkáních Pozapomenuté ženy, které 
pohnuly historií se prostřednictvím 
vyprávění či setkání s rodinnými pří-
slušníky dozvíte zajímavé až překvapi-
vé informace o více či méně známých 
osobnostech. Setkání Akademie třetí-
ho věku nejsou časově náročná (8x za 
školní rok), za to nesmírně inspirující!

Že se dá tančit v každém věku a ne-
potřebujete k tomu partnera, to dokazují 
kurzy Orientu se Saidou a LATINO 
klub. Kurzy vedené profesionálními ta-
nečnicemi s citlivým přístupem a ener-
getickým nábojem využívají taneční 
prvky z orientálních a latinsko-americ-
kých tanců, ukazují jejich provedení, 
trénují je a propojují v jednoduchých 
sestavách. Máte rádi jeden či druhý styl? 
Nebojte se udělat si čas jen pro sebe, 
užít si pohyb a uším lahodící hudbu, 
pracovat na své postavě i sebevědomí.

skvělou zprávu: další společné darová-
ní plánujeme už na listopad, konkrétně 
v týdnu od 25. 11.–29. 11. 2018 a spo-
lečně (nejen) s prvodárci se setkáme 
v úterý 26. 11. 2018 v 9.00 hod. před 
transfúzní stanicí FN Plzeň. Dáváte 
krev pravidelně? Pojďte tentokrát za 
TOTEM!!! Chtěli byste a nevíte jak??? 
Přidejte se k nám, my vám pomůžeme 
udělat první krok…

Slavnostní zahájení 20. sezóny TOTEMu
našeho dvacetiletého výročí spojené 
a vyvrcholí právě oněmi dvaceti lety 
v červenci 2019.

Na první z nich vás zveme hned 
v září, 18. 9. 2018 v 10.00 hod. v pro-
storách TOTEMu v Kaznějovské 51. 
Budeme slavnostně zahajovat sezonu 
2018/2019 a připravovat zprávu o tom, 
jaký byl TOTEM v roce 1999, jaký je 
dnes a co mu přejeme do dalších dvaceti 
let. Těšit se můžete i na zajímavý kul-
turní program. Pozvání platí pro každé-
ho, kdo se cítí být součástí TOTEMové 
rodiny, nebo by do ní rád patřil. Rádi 
uvidíme každého, kdo by chtěl zanechat 
otisk do historie TOTEMu a dotknout 
se i jeho budoucnosti.
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Komise pro občanské zá-
ležitosti Rady MO Plzeň 1 
zajišťuje návštěvy seniorů 
městského obvodu Plzeň 1 
u příležitosti jejich život-

ních jubileí – 80, 85, 90, 91 
a více let.

Dále komise zajišťuje ju-
bilejní svatební obřady. 

Pokud máte zájem o gra-
tulaci k Vašemu výročí, je 
nutno tuto událost nahlásit 
s dostatečným předstihem 
(nejlépe měsíc předem) na 
Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1, alej Svobody 60, 

Plzeň, kancelář 208, 
tel. 378 036 087. 

Jubilea občanů 
městského obvodu Plzeň 1

Spolek Boleveckých rodáků 
v rámci svého působení památeč-
ných míst v okolí Bolevce zorgani-
zoval v rámci své aktivní činnosti 
v létech 2017–18 úpravu a údržbu 
třinácti dobových a historických prv-
ků. Tato činnost spočívala v očistě 
a impregnaci dobových prvků, pří-
padně jejich drobné opravy, pro 
dlouhodobou ochranu a zachování.

Finanční zajištění bylo provedeno 
dle celoročních plánů a žádosti na 
ÚMO Plzeň 1, v částce 30 000,- Kč.

Tento restaurátorský záměr SBR 
vyplynul z dlouhodobého sledování 
těchto historických míst a prvků, ze-
jména Božích muk z r. 1600, 1606, 
1666 a 1693.

Mimo tuto periodickou činnost se 
podařil dlouhodobý záměr spočívají-
cí v obnově Památného kříže za bo-

leveckým hřbitovem, u sportovního 
areálu „Prokopávka“ na původním 
pískovcovém základu, s kovovým 
ukotvením na stále soukromém po-
zemku, na kterém původní kříž po-
stavil bolevecký sedlák p. Bartovský. 
Kříž je datován podle první vojenské 
mapy již od 18. století.

Toto místo bývalo dominantou 
terénního vrcholu 320 m. n. m., 
na trase původní staré hlavní cesty 
z Plzně do Plas, tehdy jako jediné 
spojnice hlavních církevních a kul-
turních míst.

Tato cesta vycházela z bývalé 
Saské brány přes řeku Mži, kolem 
kostela Všech svatých, obnoveného 
r. 1590, pokračovala kolem kameno-
lomů dnešní „Ameriky“ a dále po-
kračující polní cestou podél vrchu 
„Mikulka“, dnešní ulicí J. J. Ryby až 

k hostinci u Kabátů pod boleveckou 
návsí a pokračovala kolem Gryspe-
kovského Památného sloupu ulicí 
k „Prokopávce“ na zmíněný terénní 
vrchol, na kterém se původní kříž 
nacházel, byl vysoký 5 m a byl vy-
zdoben barevnou skulpturou Ježíše 
Krista a označením I N R I.

Za SBR Ing. Bohuslav Strejc

Nový Památný kříž na staré cestě

Poslední měsíce před prázdninami 
jsme si ještě pěkně užili.

14. 5. jsme se zúčastnili slavnostní 
akce zahájení nového sídla RSMP 
(Rada seniorů města Plzně) na Ame-
rické třídě.

15. 5. naše družstvo soutěžilo ve 
Sportovních hrách seniorů Plzeň-
ského kraje, získali jsme 3 diplomy 
a pěkné dárky.

31. 5. jsme organizačně pomáhali 
dětskému divadélku s představením.

Klub aktivních seniorů (KAS)

6. 6. se dvě cvičenky zúčastni-
ly seniorských sportovních her za 
Plazou, zvládly 20 disciplin a zís-
kaly čestná uznání, krásné medaile 
a dáreček s kosmetikou. Atmosféra 
byla úžasná, umocněná krásným 
prostředím a hezkým počasím a na 
závěr poutavá beseda s našimi olym-
pioniky, např. s p. Janem Kůrkou, 
Bohuslavem Ebermannem a dalšími.

11. 6. jsme společně vyrazili na 
vycházku do lesa na Nové Hospodě, 

kterou jsme završili posezením u dob-
rého oběda v místní Sokolovně. Tímto 
jsme ukončili naše pravidelné aktivity 
(cvičení, zpívání, konverzace němčiny 
aj.), kterým se během roku věnujeme 
v Centru DoRA v Plzni na Vinicích, 
které nám vytváří výborné zázemí.

Pravidelná činnost skončila. A co 
prázdniny? Většina z nás si je užívá 
se svými vnoučaty, ale přesto si ještě 
několik akcí a výletů nenecháme ujít.

16. 6. jsme navštívili družební 
město Regensburg, obdivovali his-
torické centrum, nádherné nábřeží 
kolem Dunaje a místní památky.

Na 20. 6. jsme přijali pozvání 
na Gastronomické odpoledne, kte-
ré měl v režii předseda RSMP pan 
Stanislav Tyšer – výborný kuchař. 
Nechyběly recepty a ochutnávky. 
V příjemném prostředí v novém 
sídle RSMP nám obzvláště chutnalo.

5. 7. nás šest vyrazilo do Šťáhlav 
k zámku Kozel. Procházka zámeckým 
parkem nás zklamala, ale v restauraci 
u rybníka se nálada zase vylepšila.

Chcete se přidat mezi nás? Rádi vás 
přivítáme i s vašimi novými náměty.

Za KAS DoRA Plzeň Vinice
Stáňa Adamcová

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

Impulsem k již třetímu spojení sil 
a výšlapu mezi domy byla opět hlavně 
blízkost všech tří zařízení a v nepo-
slední řadě i klienti, kterými jsou děti 
a dospělí lidé s různým stupněm posti-

Človíček s Nováčkem plánují již třetí výšlap mezi domy
žení. Znovu budou na trase mezi domy 
připraveny zábavné úkoly, jako jízda 
s vozíky nebo malování obrázků do 
plotové galerie, ale i doprovodný kul-
turní program v Človíčku a Nováčku.

K tomu, aby opravdu nikdo nese-
šel z cesty a nezabloudil, nám již tra-
dičně pomohou děti ze 4. ZŠ, které 
chodníky po celé její délce vyzdobí 
křídovými malbami.

Přijďte 18. září na výšlap mezi domy 
a pomozte nám překonat velikost loň-
ské plotové galerie, která čítala více 
než 500 obrázků. Těšíme se na vás.

Človíček a Nováček



Město her aneb prázdniny na Boleváku
Město her aneb Prázdniny na 

Boleváku přilákalo stovky ná-
vštěvníků

V sobotu 21. července 2018 se 
konal již 14. ročník akce Město 
her aneb Prázdniny na Bolevá-
ku. Během dopoledne byl pro-
gram události tradičně zaměřen 
na nejmenší návštěvníky, na něj 
pak postupně navazovaly hudeb-
ní koncerty, taneční vystoupení 
a soutěže. Po celý den mohli 
zájemci využít různé sportov-
ní a zábavné atrakce, například 

auto drom, skákací hrad s herní-
mi prvky pro nejmenší i dospělé. 
Hudební line-up, během kterého 
vystoupily skupiny Bára Zema-
nová &Band, Electric, Milo3 
Dodo Doležal a Imodium, za-
končila světoznámá umělkyně 
Tonya Graves, která i přes deš-
tivé počasí přilákala stovky ná-
vštěvníků. Akce byla završena 
slavnostním ohňostrojem, který 
byl odpalován přímo z hladiny 
Boleveckého rybníka.

 (red)



Genesis, Scott, Author, Pells
Nakamura

 elektrokol Genesis, Author a KTM

 

Peter Gula

. 

„Kola by se měla servisovat minimálně dvakrát 
ročně. Z toho jednou na konci, nebo na začátku 
sezóny. Pravidelný servis peníze dokonce šetří: je 
lepší jednu poničenou součástku vyměnit včas, než 
si zničit další komponenty. Příkladem může být třeba 

řetěz. Přetáhnete-li jeho životnost, začne se vytahovat 
a poškozovat tak ozubená kola. Pak se vám špatně řadí 
a ničíte díly mnohem dražší, než je řetěz.  
V servisním oddělení vaše kolo seřídíme a nastavíme 
tak, aby vždy perfektně jezdilo. Při nákupu kola u nás je 
odborný servis v záruční době zdarma. Samozřejmostí 
je zajištění náhradních dílů ke všem značkám kol, které 
prodáváme.“ 



Zapojte se do plánování  

Ivana Mádlová

 a Ida Kaiserová / MAKAI 
atelier

 
 

 
  

nebo 

 
 

 

 



Krašovská zahradní 
slavnost 2018

sobota 15. 9. 2018
od 16.00 do 21.00 hodin 
Vnitroblok Krašovská, Plzeň

Přijďte s námi oslavit Proměnu vnitrobloku 
Krašovská, která je již za dveřmi!

Program

16.00 
 
16.15 
 

17.00 
 

17.30 

19.00

20.00  Ohnivé vystoupení
 (Žongléros Ansámbl)

Po celé odpoledne: architektonické hry, 
deskové hry, představení aktuální fáze 
a podoby projektu architektem, půjčovna 
sportovního náčiní, skákací hrad, chutné 
občerstvení pro návštěvníky, výborná 
káva Kofi-Kofi a místní pivo z pivovaru 
Roudná Sobě.

Více na krasovska.plzen.eu

Zahájení slavnosti

V korunách stromů – PODZIM 
(hudební Divadlo Letadlo)

Položení základního kamene 
Proměny vnitrobloku Krašovská

Pilsner Jazz Band & kurz swingu 
(Dance by Lion´s Plzeň)

DJ Tomáš Nimč
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Při četbě knihy o Indiánech jsme 
začali přemýšlet o svých jménech, 
která nám dali naši rodiče. Když 
jsme vyráběli barevné TOTEMY 
z velkých papírových ruliček, se-
stavovali TÝPÍ, zdolávali přírodní 
překážky na indiánské stezce, za-
čali jsme si více všímat vlastností 
svých i našich kamarádů a jména 
– PŘEZDÍVKY po indiánském 
zvyku byly na světě. Tak napří-
klad Hlučící Vodopád, Rychlý 
Šíp, Líná Kůže, Chechtající Racek, 
Něžné Pírko, Bystré Oko, Pomalá 
Laňka, Opatrné Kotě, Velký Bi-
zon a mnoho dalších… Tak jsme 
se zamysleli a zjistili více o sobě 
i ostatních, jací jsme a co můžeme 
na sobě vylepšovat, co se nám líbí 

Na indiánské stezce
a podle toho vypadaly i naše indi-
ánské oděvy – trička, protože jsme 
si je sami vyzdobili, pomalovali, 
nastřihali třásně… Nechyběla ani 
výroba čelenek, které nám opravdu 
slušely, i paní učitelce.

Vypravili jsme se tradičně i do 
Knihovny na Vinicích, kde jsme 
se dozvěděli další zajímavé věci, 
totiž co vše uměly indiánské 
kmeny vyrábět, jaké měly zvy-
ky, prohlédli jsme si zajímavé 
obrázky a srovnávali jsme život 
indiánů a náš. Celý týden jsme se 
ráno vítali indiánských pokřikem 
a tancem za zvuku bubnů. Před 
spaním nás uspávala indiánská 
ukolébavka. Nabarvili jsme si zla-
tou barvou kamínky, které jsme 

nasbírali v přírodě, a v pátek nás 
čekalo hledání pokladu. Byl totiž 
SVÁTEK DĚTÍ. Oblékli jsme 
si náš indiánský převlek a šli na 
výpravu. Před tím jsme ještě vy-
barvili indiánská pírka, našli vý-
chod z bludiště a těšili se, co nás 
čeká za překvapení. Na indiánské 
stezce jsme nacházeli samé šipky, 
díky kterým jsme věděli, kudy se 
dát. U některé šipky paní učitelka 
přečetla úkol, který jsme plnili. 
Například jsme skákali jako žáby, 
chodili jako kachny nebo část cesty 
střídali běh a chůzi po indiánsku.

Najednou jsme byli v lesíku 
a hledali poklad. Představovali 
jsme si, jak ten poklad může vy-
padat. Jestli to bude zlato, jako ty 

Také vám ten čas tak letí? U nás 
v 90. MŠ v Západní ulici se v září 
sejdeme, pak se pořád něco děje 
a najednou je tu červen a už aby-
chom se loučili… S někým jen na 
prázdniny, ale s některými napo-
řád, protože v září zasednou do 
školních lavic. A aby na to loučení 
nikdy nezapomněli, připravili jsme 
jim ho s plnou parádou: To červno-
vé odpoledne jsme se sešli i s rodi-
nami všech dětí na naší překrásné 
školní zahradě. Po přivítání paní 
ředitelkou nám předvedly svůj pro-
gram hostující mažoretky a po nich 
se představily se svým programem 
postupně všechny 3 předškolní tří-
dy – Myšky, Veverky i Zajíci. Za 
své výkony byly děti odměněny 
bouřlivým potleskem nás přihlíže-
jících a školáci si odnášeli tašky 
se školními pomůckami a knihou 
na památku.

Loučení se školáky po indiánsku

Poté nás všechny vtáhla do děje 
indiánská náčelnice se svým pří-
během o indiánech a bledých tvá-
řích, všechny děti včetně těch nej-
menších se pozdravily a společně 
zatančily indiánský tanec. Každá 
třída se proměnila v indiánský 
kmen s názvem: Tančící obláčky 
(Ovečky), Černé tečky (Berušky), 
Zrzavý ohon (Veverky), Střelené 
šípy (Myšky), Orlí pera (Zajíci) 
a Dlouhá bodlina (Ježci). Pak se 
děti rozběhly po celé zahradě a pl-
nily 3 náročné úkoly správných 
indiánů: zapamatovat si několik 
předmětů, které na vymezené 
stezce nalezly, vyzdobit indiánské 
totemy a zvládnout překážkovou 
dráhu plnou nástrah na divokém 
mustangovi z klacku a vycpané 
ponožky. No řekněte, také by to 
pro vás nebylo jednoduché, že? 
Ještěže mezi úkoly stál stánek 

se zmrzlinou, kde indiáni mohli 
načerpat síly na nový úkol! A že 
byli vyčerpaní oni i jejich podpo-
rující rodiče, byla u stánku stále 
dlouhá fronta. Navíc nám naše 
paní kuchařky upekly výborný 
borůvkový koláč, po kterém se 
jen zaprášilo.

Na závěrečném sněmu indiánů 
jsme viděli na tvářích dětí 3 bar-
vy za splnění všech soutěží, tudíž 
následovala odměna: pero posvát-
ného ptáka do všech čelenek zú-
častněných indiánů (ty jsme si ve 
školce vyrobili předem) a amulet 
s léčivou dobrotou od šamana. 
Společně jsme naposledy zatan-
čili indiánský tanec (tentokrát se 
přidali i někteří rodiče!) a slavnost 
ukončili.

Takže pokud vaše bledé tváře 
14. června potkaly na boleveckém 

sídlišti v podvečer veselé malé in-
diány, vraceli se z naší letní slav-
nosti a těšili se, co pro ně zase 
brzy vymyslíme.

Alexandra Tothová,
učitelka 90. MŠ

zlaté kamínky, co jsme je malo-
vali, nebo něco jiného, ale náhle 
jsme na stromě uviděli taštičku ze 
zvláštního přírodního papíru ově-
šenou korálky. Když naše nejvyš-
ší paní učitelka konečně sundala 
tašku ze stromu dolů, vyndala z ní 
malé papírky a my jsme ještě do-
stali úkoly. Třeba jsme hádali, kdo 
objevil Ameriku, a věděli oprav-
du jen někteří, že to byl Kryštof 
Kolumbus. Když jsme splnili úpl-
ně všechny úkoly, na dně tašky 
čekala sladká odměna. Teď už se 
těšíme na výlet parníkem na pře-
hradě Hracholusky a pak HURÁ 
NA PRÁZDNINY!

7. ZŠ a MŠ, třída Ptáčci,
učitelka Libuška Brothánková
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Po delší odmlce se vám ozýváme 
z naší sluníčkové školky, abychom 
vás seznámili s událostmi, novinkami 
a změnami, které se uskutečnily ve 
školním roce 2017/2018.

Nejpodstatnější změnou na na-
šem pracovišti byl srpnový nástup 
Bc. Ivety Burešové do funkce ředi-
telky mateřské školy. Ve spolupráci 
se zaměstnanci mateřské školy naplá-
novala spoustu zajímavých aktivit.

V MŠ proběhly od září 2017 tyto 
celoškolní akce:

20. září 2017 – Pojďme sportovat 
s Viktorkou – na hřišti FC Viktoria 
Plzeň – akce pod vedením trenérů 
FC Viktoria Plzeň. Jejím cílem je 
identifikovat pohybový talent dítěte 
a ve spolupráci s rodiči přivést dítě 
ke sportu – fotbalu. Sportovní činnost 
probíhala venku (hřiště s umělým 
povrchem, travnatá plocha, tartan). 
Děti si zahrály fotbal a byly pro ně 
připraveny různé disciplíny na stano-
vištích, kde mohly předvést trenérům 
své pohybové dovednosti. Z naší ma-
teřské školy byly vybrány 4 děti. Ro-
diče těchto dětí byli osloveni ohledně 
zájmu o další spolupráci a zařazení 
dětí do tréninkového procesu v areálu 
stadionu FC Viktoria Plzeň.

10. října – Pohyb 1P – zjišťo-
vání pohybových dovedností dětí 
v mateřské škole. Nadace sportují-
cí mládeže ve spolupráci s Pohyb 
a zdraví, o. p. s. po společném zahřá-
tí a rozcvičení zjišťovali na různých 
stanovištích pohybové dovednosti 
předškolních dětí. Celá akce byla 
ukončena vyhodnocením a předá-
ním pamětních listů, drobných dárků 
a vyfocením s maskotem projektu.

4. prosince 2017 – Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku 
– na zahradě MŠ. Učitelky ozdo-
bily s dětmi dopoledne stromeček 
pro zvířátka ozdobami, které děti 
spolu s maminkami doma vyrobily 
z ovoce, zeleniny či různých semí-
nek. Odpoledne se u stromečku sešli 
rodiče, děti a zaměstnanci mateřské 
školy, slavnostně ho rozsvítili a se 
sborečkem Berušky si zazpívali ně-
kolik vánočních koled. Byl přichys-
tán vánoční nápoj pro děti i dospělé 
a jako pohoštění vánoční perníčky.

19. února 2018 – Sportovní hry 
MŠ – kvalifikační kolo – v areálu 
Krašovská Aktivity centrum. Pořada-
telem celé akce je Město Plzeň, inici-
átorem je Nadace sportující mládeže 
a realizátorem projektu Pohyb a zdra-
ví o. p. s. Sportovní hry mateřských 
škol (SHMŠ) nepřímo navazují na 
zjišťování pohybových dovedností 
předškolních dětí (Pohyb 1P). Cílem 

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018 
a celoškolními akcemi v 91. MŠ Plzeň

SHMŠ je formou hravé soutěže moti-
vovat děti před vstupem do ZŠ k pra-
videlnému pohybu, sportu, a přispět 
tak k podchycení potencionálních 
sportovních talentů. V kvalifikačním 
kole pořadatelé vybrali školky, které 
následně mateřskou školu reprezen-
tovaly v květnovém finále. Letos 
naše mateřská škola získala krásné 
8. místo.

Pokračovali jsme také v naplňo-
vání projektu „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazová-
ní – Šablony pro 91. MŠ“. Výzva 
podporuje osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzájemného setkávání 
a sdílení zkušeností pedagogů, pod-
pory společného vzdělávání. V rámci 
naplňování tohoto projektu proběhlo 
již mnoho akcí a odpoledních setkání 
s rodiči. Paní učitelky se zúčastnily 
několika seminářů v rámci osobnost-
ně profesního rozvoje a inkluzivního 
vzdělávání. Důležitou oblastí pod-
pory v projektu je také usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do 
základní školy a spolupráce s rodiči 
dětí. Za tímto účelem proběhla též 
březnová odpolední akce pro rodiče:

15. března 2018 – Beseda se 
zástupci základních škol – 1. ZŠ 
Západní ul., 34. ZŠ Gerská ulice, 
Bolevecká ZŠ, nám. Odboje; 4. ZŠ 
Kralovická ul., Gymnázium Františka 
Křižíka. Zástupkyně ze všech jmeno-
vaných škol pohovořily poutavě o své 
škole, o jejím programu a organizaci 
vyučování. Poté měli rodiče možnost 
zeptat se na vše, co je zajímalo.

4. dubna 2018 – Výchovný kon-
cert pro předškoláky – v aule Gym-
názia Františka Křižíka. Tento koncert 
pro nás každoročně připravují paní 
učitelky ze ZUŠ U Jam. Vždy mají 
koncert pěkně připravený a zábavnou 
formou dětem představí hudební ná-
stroje. Děti se tak často setkají se svý-
mi staršími kamarády, které znají ze 
školky, a mohou vidět a slyšet, jaký 
pokrok udělaly a co se naučily v ZUŠ.

19. dubna 2018 – Den otevřených 
dveří – rodiče mohli navštívit naši MŠ, 
zeptat se na vše, co je zajímalo a pro-
hlédnout si třídy, kterými je provedly 
paní učitelky. Na jedné třídě si malé 
děti mohly déle pohrát a dostaly malý 
dáreček, který pro ně vyrobily učitelky.

V dubnu se děti ze všech tříd naší 
MŠ vypravily na divadelní předsta-
vení Příhody včelích medvídků do 
divadla Alfa, což byl pro ně velký 
zážitek, představení se všem velmi 
líbilo a některé děti měly možnost vů-
bec poprvé se takto dostat do divadla.

23. května 2018 – Školková olym-
piáda – tradiční celoškolní akce ve 
spolupráci se 34. ZŠ Plzeň na jejich 
hřišti. Sportovní disciplíny předváděli 
dětem žáci 34. ZŠ a děti dostaly za 
splnění disciplíny razítko pro třídu do 
startovní kartičky. V závěru olympi-
ády si všechny děti mohly oběhnout 
ovál 400 m a po slavnostním nástu-
pu, společném pozdravu a zhodnocení 
akce dostaly ještě medaili a drobné 
dárky. Letos dárky věnovala zdravotní 
pojišťovna 211.

31. května 2018 – Z pohádky 
do pohádky – také již tradiční akce 
k MDD. Koná se na zahradě mateř-
ské školy. Paní učitelky z jednotli-
vých tříd přichystají u svého pavilo-
nu zábavná stanoviště, kde děti plní 
hravou formou různé úkoly. Jedná 
se většinou o pohybové aktivity, ale 
nechybí ani vědomostní úkoly. Na 
stanovištích děti vítají pohádkové 
bytosti (paní učitelky v převlecích) 
nebo jsou u stanovišť rozmístěni 
maskoti tříd či rozvěšeny obrázky. 
U hlavní budovy pak na děti čeká 
hudebně-pohybový program. Letos 
všechny rozhýbala, rozezpívala a po-
bavila svými Tancohrátkami dětmi 
oblíbená Culinka, děti si mohly za-
koupit též její CD. Za splnění jed-
notlivých úkolů dostaly děti razítka 
do startovních kartiček, tu ukázaly 
ve „směnárně“ a tam si pak moh-
ly vybrat odměnu – dárek. Na akci 
ani letos nechybělo ledové osvěžení 
v podobě vynikající zmrzliny.

12. června 2018 – Rozloučení 
s předškoláky – v aule 1. ZŠ. Tra-
diční akce, kde paní ředitelka slav-
nostně vyřazuje předškoláky a rozlou-
čí se s nimi. Děti z jednotlivých tříd 
prošly „branou do školy“, zazvonily 
si na zvoneček a nastoupily na pó-
dium. Paní ředitelka i paní učitelky 
jim popřály hodně štěstí, předaly jim 
medaili a dárek – kufřík se školními 
potřebami, knihou a upomínkovými 
předměty, které jim budou připomínat 
naši školku. Na závěr patřilo pódium 
všem dětem společně, přednesly slib 
předškoláků, zazpívaly si školkovou 
písničku Sluníčko a Cililink, kterou se 
rozloučily a zamávaly rodičům.

21. června 2018 – Dopoledne 
s hasiči SDH Bolevec – na zahradě 
MŠ. Hasiči Jan Paleček a Roman 
Krejsa předvedli dětem hasičskou vý-
zbroj a výstroj, pověděli jim spoustu 
zajímavostí, ukázali techniku hašení 
požáru, děti si mohly zkusit stříkat 
hadicí a nakonec nechyběla ani pěna, 
ve které se děti mohly vyřádit.

V posledním červnovém týdnu 
proběhly v několika dnech celoškolní 

výlety na Radyni. Velice tento výlet 
doporučujeme, organizátoři měli pro-
gram vhodně připravený a děti byly 
nadšené. Nejen že si mohly prohléd-
nout prostory Radyně, ale dozvěděly 
se též ve zkratce o její historii, po-
slechly si pověst o Radoušovi, za-
střílely si z luku a na závěr si mohly 
zkusit vylézt po příkrém schodišti až 
na rozhlednu a prohlédnout si okolí 
z výšky a dalekohledem. Výstup na 
rozhlednu zvládly i tříleté děti. Dvě 
třídy zavítaly na farmu pod Radyní, 
kde si děti mohly užít radosti ze zví-
řátek a povozit se na poníkovi. Výle-
tem na Radyni výčet celoškolních akcí 
končí, děti si ale mohly užít i spoustu 
akcí třídních, a to jak dopoledních, tak 
odpoledních. Navštěvovali jsme sau-
nu a vířivku v mateřské škole, nejstar-
ší děti jezdily plavat do bazénu na Slo-
vanech, bruslit na zimní stadion v Tře-
mošné, některé třídy vyjely na školku 
v přírodě, některé děti navštěvovaly 
školkový sboreček Berušky, účastni-
ly se výtvarných přehlídek a soutěží, 
učily se anglicky, staraly se o školko-
vé záhonky, některé navštěvovaly se 
svou třídou též plzeňský Totem, kde 
mohly na terase pečovat o záhonky 
a sklízet úrodu spolu s milými seni-
ory – projekt Mezigenerační městská 
zahrada. Je toho ještě spoustu, co se 
u nás dělo. Z akcí a událostí má každá 
třída mnoho hezkých fotografií ve své 
třídní fotogalerii na našich webových 
stránkách. Velký úspěch mělo letos 
též školkové květnové fotografování 
(pod rozkvetlými sakurami), o které 
se postarali profesionální fotografové 
Lukáš a Petra Potůčkovi.
Červnem skončil školní rok, ale 

v naší školce probíhá ještě v červenci 
i začátkem a koncem srpna prázdninový 
provoz, a tak se spousta dětí se školkou 
ještě nerozloučila. Přivítali jsme u nás 
o prázdninách i děti z 90. MŠ, kde 
probíhá rekonstrukce školní kuchyně. 
Letošní školní rok byl pestrý, jako ostat-
ně každý rok v naší školce, a máme za 
sebou úspěšně též únorovou inspekci. 
Věříme, že se u nás všem, a především 
dětem, líbilo, a že se u nás bude líbit 
i těm novým, které nastoupí v září.

Školáčkům přejeme hezký zbytek 
prázdnin a úspěšný start do nového 
školního roku! Rodičům a všem, 
kdo se podíleli na organizaci akcí 
nebo nám akce zprostředkovali či 
jinak přispěli a pomohli, děkujeme 
za spolupráci, i vy máte podíl na 
obohacení dětských duší o krásné 
školkové zážitky!

Za 91. MŠ Plzeň 
učitelka Renata Kočandrlová 

a ředitelka Bc. Burešová Iveta
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Od 16. 9. do 2. 11. 2018 se koná 
první ročník mezinárodního hu-
debního festivalu Plzeňský pod-
zim pořádaného spolkem Česká 
píseň Plzeň. Festival Plzeňský 
podzim vznikl z přání a potřeby 
mít v Plzni festival, který propa-
guje píseň a zpěv, tradici sborů 
v západních Čechách a touhy smí-
šeného pěveckého sboru Česká pí-
seň uvádět v Plzni kantáty, orato-
ria a větší mše, provádět světové 
premiéry nových skladeb, pozvat 
další sbory ke spolupráci, podpořit 
spolupráci amatérských a profesi-
onálních těles, propojit jednotlivé 
organizace a spolky zaměřující se 
na hudbu, propagovat vynikající 
a zajímavé interprety písní v re-
citálech – pořádat mezinárodní 
festival zpěvu. Protože rok 2018 

Plzeňský podzim 2018 – festival klasické hudby 
a sborového zpěvu pořádaný spolkem Česká píseň Plzeň

je významným výročím českoslo-
venského státu a státnosti, bylo 
zvoleno téma Československé 
století.

Budeme potěšeni, pokud vás 
festival Plzeňský podzim dokáže 
nadchnout a inspirovat, abychom 
společně mohli sdílet a probou-
zet lásku k hudbě a k písni. Festi-
val splní svůj účel, zaujme-li vás 
svým obsahem, kvalitou a atmo-
sférou a bude dalším důvodem, 
proč je město Plzeň zajímavým 
turistickým a kulturním cílem 
českých a zahraničních hostů.

Předprodej vstupenek: 
www.plzenskavstupenka.cz

info@ceskapisen.cz
www.plzenskypodzim.cz  
FB Plzeňský podzim

PROGRAM:
neděle 16. 9. 2018 v 17.00
Meditační zahrada Plzeň – 
Doudlevce
Plzeňský podzim 
v Meditační zahradě
Česká píseň Plzeň 
a Jazz bez hranic,
pěvecký workshop 
Mirky Novak
pondělí 1. 10. 2018 v 19.30
Západočeské muzeum Plzeň
Inspirace
Alena Grešlová – klavír
Anna Sommerová – housle
Vojtěch Jouza – hoboj
středa 10. 10. 2018 v 19.30
Dům hudby, Husova 30, Plzeň
Prvorepublikové reminiscence
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Kristýna Znamenáčková – klavír

Prožili jsme krásné květnové 
dopoledne na Fakultě aplikova-
ných věd v Plzni. Nikomu neva-
dilo, že jsme teprve předškoláci. 
Jsme zvědaví a chtěli jsme vědět, 
co tátové a mámy dělají na FAV-
ce, jak vypadá vysoká škola a co 
všechno tam můžeme prožít.

V kostele ECM na Bolevecké 
návsi to od měsíce září opět ožije. 
V mateřském centru Slovíčko vás 
mile rádi přivítáme a společně 
s maminkami a dětmi se hravě 
vydovádíme. Každé úterý a čtvr-
tek máme nachystaný dopolední 
program pro rodiče a nejmenší 
děti a od pondělí do pátku je 

Dětské FAVácké dopoledne Tygříků

Mateřské centrum a školička 
na Bolevecké návsi

v provozu celodenní školička 
pro děti od 2 let.

Zveme vás! Přijďte se na nás 
podívat, sdílet se, naslouchat, 
vzájemně se poznávat, přijímat 
a v mnohém obohacovat.

Více na stránkách: www.mc-
-slovicko.cz

Dana Rohovská, vedoucí centra

Rozárky tatínek a jeho kolego-
vé nám připravili bohatý program. 
Potěšili nás jezdící roboti, simulátor 
auta, chytré okno, hologramy, zá-
kladní analýza lidského těla, měře-
ní mozkových vln. Největší úspěch 
měla mluvící hlava Jana Amose 
Komenského, záhadný pokus s vo-
dou a škrobem a 3D tiskárna.

Na katedře informatiky a výpo-
četní techniky jsme si vyzkoušeli, 
jaké je to ovládat model vláčku 
jen pomocí myšlenek. Zaujala nás 
střelba z prototypu kompozitového 
luku, který vytvořil student katedry 
mechaniky. Zajímavý byl i gyro-
skop a jeho efekt. Moc bychom si 
malý modýlek přáli do mateřské 

pondělí 15. 10. 2018 v 18.00
Kostel Všech svatých,
Plzeň – Roudná
Lidem dobré vůle
Česká píseň Plzeň
pondělí 29. 10. 2018 v 19.30
Dům hudby, Husova 30, Plzeň
Česko-slovenský recitál
Roman Janál – baryton
Marián Lapšanský – klavír
pátek 2. 11. 2018 v 19.30
Kostel Sv. Jana Nepomuckého, 
Chodské náměstí, Plzeň
In memoriam
Česká píseň Plzeň se sólisty:
Andrea Frídová – soprán
Jana Piorecká – alt
Tomáš Kořínek – tenor
Jakub Hliněnský – bas
Komorní orchestr Vladimíra Som-
mera, Dirigent Vojtěch Jouza

školky. Zajímáme se o zvláštní 
úkazy kolem nás. Stačí nám jen po-
zorně pozorovat okolí, porovnávat 
a všímat si všech důležitých změn. 
Učíme se být vnímaví a dospělá-

ci nám dovedou mnohé vysvětlit. 
Děkujeme tímto všem rodičům za 
trpělivost a podporu.

Bc. Věrka Šimicová, učitelka 
81. MŠ Tygři, Hodonínská Plzeň
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Přijďte si užít zábavu, načerpat 
nové turistické informace, informace 
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti 
a tipy na výlety, a to na 14. ročník 
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského 
kraje ITEP 2018 v halách TJ Lokomo-
tiva v Plzni, který se koná ve dnech 
20.–22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát 
hodnotné ceny, užít si legraci i trochu 
adrenalinu, pohodu, odreagovat se, pro 
nové možnosti, kam vyrazit, kde jste 
ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, 
o čem jste neměli tušení, co vás do-
stane a budete chtít být u toho. Nechte 
se opět inspirovat pestrou nabídkou 
možností turistiky od vystavovatelů 
z různých koutů světa, od infocenter, 
měst a obcí, muzeí, turistických cílů 

a dalších. Nenechte si ujít vyprávě-
ní z cest a autogramiády známých 
osobností a sportovců. Těšte se na 
kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, 
vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brý-
lemi, usaďte se u divadelních předsta-
vení, žasněte pod hvězdnou oblohou 
v nafukovacím planetáriu, nahlédněte 
do přírody v expozici Národního parku 
Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, 
Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony 
s Techmanií. Ochutnejte výtečné ba-
vorské klobásy, regionální potraviny, 
moravská, rakous-
ká a italská vína, 
německá a česká 
piva. Přijďte na 
ITEP 2018!

Bavte se ITEPem 2018!

Ač si to mnozí z nás ještě nechtě-
jí připustit, více než polovina roku 
je již za námi, léto pomalu končí 
a blíží se podzim. Listí na stromech 
začne žloutnout, velká část květin již 
dávno odkvetla a zahrádkáři budou 
končit sklizeň na svých zahrádkách. 
Jsou ale rostliny, které mají vrchol 
vegetačního aspektu ještě stále před 
sebou. A právě takové představí čle-
nové Alpinum klubu Plzeň na své 
podzimní výstavě. Ta bude opět 
spojena i s prodejem.

Začátek a konec výstavy je ten-

Podzim v Alpinu
tokrát posunut vzhledem k setkání 
zástupců alpinkářských organizací 
Česka a Slovenska, které se usku-
teční právě v pátek 14. až neděli 
16. září. Výstava proto bude pro-
bíhat od soboty 15. září do úterý 
18. září, v době od 9 do 18 hodin ve 
výstavním areálu zahrady gymnázia 
na Mikulášském náměstí.

Prodej se uskuteční ještě ve středu 
19. září do 12 hodin, tento den bude 
vstup zdarma, ale pouze do prodej-
ního areálu.

Karel Lumerding
Jiří Kolář, Pocta Palachovi, 1969, Museum Kampa
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Dalšího skvělého výsledku pro náš klub 
v jinak již neuvěřitelně úspěšné sezoně 
dosáhlo družstvo mladších žaček. V kon-
kurenci úspěchů žen, starších dorostenek, 
starších žaček a minižaček i mladší žačky 
ukázaly, že za svými klubovými spolu-
hráčkami nijak nezaostávají.

Od pátku do neděle se v Plzni uskuteč-
nilo Mistrovství republiky mladších žaček 
– Házenkářský desetiboj. Vedle našeho 
družstva se akce zúčastnila družstva Jin-
dřichova Hradce, Žirovnice, Olomouce, 
Ivančic a Slavie Praha.
Pátek

Po slavnostním zahájení začal tur-
naj dvěma dovednostními disciplínami 
– hodem a pětiskokem. V hodu jsme 
vzhledem k fyzickým dispozicím našich 
děvčat s nějakým větším počtem bodů 
nepočítali. Ani výrazné zlepšení až na 28 
metrů (při posledním testování jsme měli 
průměr 26 m) bohužel nestačilo v silné 
konkurenci na lepší než páté místo. Stej-
ným výkonem bychom před rokem tuto 
disciplímu vyhráli...

Tak jako jsme v hodu s úspěchem nepo-
čítali, tak na druhou disciplínu jsme vsadili 
žolíka a vyplatilo se. Téměř všechna děvčata 
se v pětiskoku dokázala dostat přes 10 m 
a výsledkem byl skvělý průměr 10,71 m 
(počítá se vždy průměr 10 nejlepších hrá-
ček v každé disciplíně). Skokanem roku se 
pak stala Míša, která doletěla až na neuvě-
řitelných 12 m a v jednotlivkyních jasně 
opanovala celkové výsledky této disciplíny.

Prvním soupeřem v turnaji nám bylo 
v pátek družstvo Ivančic, se kterým jsme 
se tuto sezonu potkali jen jednou na pod-
zim a soupeř nás jasně porazil. Tentokrát 
však děvčata ukázala, o jak velký kus se 
za rok posunula vpřed a zápas byl mno-
hem vyrovnanější. Po spravedlivé remíze 
v osobce (5:5) následovala naše těsná výhra 
v trhácích (16:14) a po výborném výkonu 
i zcela nečekaná výhra ve hře (7:6). V akti-
vitě (za každou hráčku, která v osobce nebo 
ve hře vstřelí branku, získává družstvo bod) 
získala obě družsva po 6 bodech.
Sobota

Náročný sobotní program odstartoval 
rychlý běh na 2x15 m, tedy opět disci-
plína, na kterou jsme si věřili. A i zde 
děvčata potvrdila, jak moc důležitá je 
pro nás pravidelná atletická průprava. 
Hned šest děvčat se dostalo pod 6 sekund 
(nejrychlejší Čása dokonce na 5,82 sec.) 
a s celkovým průměrem 5,998 sec. (pod 
6 vteřin v průměru se v celé historii de-
setiboje dostalo jen jedno družstvo) jsme 
mohli slavit vítězství v druhé disciplíně.

Dále nás pak čekala 3 utkání, v nichž 
jsme se postupně střetli s Jindřichovým 
Hradcem, Olomoucí a Žirovnicí. V prv-
ním z nich předvedla děvčata proti herně 
mnohem vyspělejšímu družstvu vynikají-
cí výkon v osobní obraně a porážka 8:9 
byla více než smolná. Chuť jsme si ale 
poté spravili v shot-outech, které skon-
čily nerozhodně (12:12). Ve hře bylo 
naším cílem pokusit se uhrát co nejvíce 
bodů do aktivity a dát větší herní prostor 
i hráčkám z lavičky, protože bylo jasné, 
že kvalitativně se se soupeřem měřit ne-
můžeme (3:16).

V druhém zápasu proti Olomouci před-
vedla děvčata jednoznačně nejlepší výkon 
v turnaji, co se osobky týče. V obraně do 

Stříbrný Házenkářský desetiboj
puntíku splnila pokyny trenérů a dokázala 
pokrýt dvě nejnebezpečnější hráčky sou-
peře. A v útoku vzala otěže zápasu pevně 
do svých rukou Laura, která po individu-
álních uvolněních sázela do sítě soupeře 
jeden gól za druhým (6:4). V trhácích 
(10:14) a hře (7:12) už se nám ale dařilo 
o trochu méně, i když výkon ve hře patřil 
rozhodně mezi ty lepší v turnaji.

Ve třetím večerním zápasu proti Žirov-
nici už se na hráčkách začala projevovat 
únava z náročného programu. Poslední 
zbytky sil ze sebe dokázala vymáčknout 
v osobce, ve které po dalším skvělém vý-
konu zvítězila 11:9 (vedle Laury se stře-
lecky dařilo i Lidušce). Shot-outy (10:13) 
ani hra (1:5) ale mezi povedené nepatřily.

Úkolem pro zbytek večera proto bylo 
hodit předchozí výsledky za hlavu a plně 
se soustředit na poslední sobotní disciplí-
nu – střelbu na přesnost, při níž má každá 
hráčka k dispozici 8 pokusů (po dvou na 
každý roh branky) a zásah z devítimetrové 
vzdálenosti se počítá za 3 body (ze šestky, 
kde je zásah za bod, od nás nikdo nestřílel). 
Zde většina hráček prokázala velkou psy-
chickou odolnost a i hráčky, které se v ji-
ných disciplínách až tolik neprosazovaly, 
předvedly, že jsou v nominaci oprávněně. 
Výsledkem pak byl naprosto neuvěřitelný 
průměr 14,7 bodu, což je nejlepší výkon 
v celé historii desetiboje vůbec (dopo-
sud nejlepším výkonem bylo 13,2 v roce 
2014), a další zasloužená výhra. Nejvíce 
se dařilo Elišce (21 b) a po 18 b získaly 
Adélka, Laura, Nelča a Viki.
Neděle

Po sobotě bylo jasné, že turnaj máme 
rozehraný nad očekávání a že medaile 
nemusí být tak nereálná, jak se před 
turnajem mohlo jevit. Obzvláště když 
před námi byla poslední dovednostní 
disciplína, ve které jsme nebyli bez šan-
ce uspět – překážková dráha. Ta byla 
nakonec oproti předchozím ročníkům 
o něco kratší, což ale našim hráčkám 
vůbec nevadilo. Zatímco soupeři se 
kromě Olomouce jen stěží dostávali 
pod 16 sekund, naše děvčata proletěla 
trať rychlostí blesku s průměrem 14,53, 

a připsala si tak vítězství ve čtvrté disci-
plíně! V individuálním pořadí disciplíny 
pak navíc zvítězila Aichi s časem 13,91.

Před posledním zápasem proti Slavii 
Praha bylo jasné, že z pohledu konečné-
ho umístění bude potřeba soupeře pora-
zit v osobní obraně. I když dala děvčata 
do zápasu všechno, tak i díky skulině 
v pravidlech (z šesti hráček soupeře tři 
zůstávaly úmyslně na vlastní polovině 
a vůbec se do hry nezapojovaly, takže 
se vlastně hrálo jen 3 na 3, což urostlejším 
slávistkám vyhovovalo více), to bohužel 
k bodům nevedlo (4:8). Rovněž v trhácích 
(14:23) i hře (4:12) byl zkušenější a herně 
mnohem vyspělejší soupeř lepší.

To nám ale již nemohlo zkazit náladu, 
jelikož po sečtení všech výsledků jsme si 
mohli pověsit na krk hodně těžce vybojo-
vané, ale jednoznačně zasloužené stříbrné 
medaile. Ke zlatu navíc chyběl jen velmi 
malý krůček, jelikož v součtu všech dis-
ciplín jsme dosáhli stejného bodového 
výsledku jako Slavie Praha (44 bodů) 
a o konečném pořadí rozhodl až výsledek 
vzájemného zápasu ve hře. Sportovně je ale 
třeba přiznat, že Slavie byla právě v herních 
disciplínách lepší a mistrovský titul je ve 
správných rukou (vyhrála hru i aktivitu 
a v osobce a shot-outech byla druhá).

Celkové hodnocení musíme začít ná-
vratem o několik měsíců zpátky, kdy toto 
družstvo složené z hráček ročníku 2005 
(z tréninkové skupiny Jarky) a 2006 
a 2007 (z tréninkové skupiny Milana a Da-
vida) bylo vytvořeno. Že tato sezóna bude 
nakonec zakončena medailovou těčkou, 
by na začátku věřil asi jen největší sní-
lek. Děvčata však právě s vidinou poprat 
se o nominaci na desetiboj urazila během 
sezony obrovský kus cesty a individuálně 
se posunula o velký kus dopředu. I když 
se to zatím tolik neprojevuje ve hře, tak 
rychlost, obratnost i odrazová síla děvčat 
jsou obrovskou devízou do budoucna a jak 
porostou herní zkušenosti, bude se nepo-
chybně zlepšovat i kolektivní výkon.

Přesně v tomhle duchu se pak vyvíjely 
i jednotlivé disciplíny v rámci desetiboje, 
jelikož vyhrát ve čtyřech z pěti doved-

nostních disciplín se v historii podařilo 
v jen velmi málo případech. Na druhou 
stranu – v herních disciplinách (kromě 
osobky, kde děvčata třetím místěm pře-
konala sama sebe) je zatím třeba vidět 
velké rezervy (pátá místa v shot-outech 
i hře). Pochválit je ale třeba za aktivitu, 
kde jsme skončili rovněž třetí.

Hodnotit jednotlivce je tentokrát velmi 
těžké, protože každá hráčka se dokázala 
minimálně v jedné disciplíně výrazně 
prosadit a má na stříbrných medailích 
nesmazatelný podíl. I přesto je potřeba 
vyzdvihnout výkony Nelči v brance, která 
družstvo dokázala v důležitých momen-
tech podržet a byla po zásluze vyhlášena 
nejlepší brankářkou turnaje. A vedle ní 
pak po o trochu slabším pátku potvrdila 
pověst velkého talentu Laura, která ač je 
věkem ještě minižačka, byla nejen nej-
lepší střelkyní družstva (20 branek), ale 
především se na sebe nebála brát zodpo-
vědnost v důležitých zápasech při osob-
ní obraně. O umístění v All-Stars týmu 
turnaje ji pak připravil spíše právě nízký 
věk, jelikož většině hlasujících bylo jas-
né, že desetiboje se bude moci zúčastnit 
ještě v dalších svou sezonách a bude-li 
pokračovat v těchto výkonech, individu-
ální ocenění ji v budoucnu určitě nemine. 
Pochvala ale patří skutečně všem.

Závěrem se sluší poděkovat nejen hráč-
kám za vynikající výkony během turnaje, ale 
i rodičům za fandění a pomoc s organizací 
a úklidem. Speciální poděkování pak ale 
nemůže patřit nikomu jinému než atletické-
mu trenérovi Lukášovi, jelikož individuální 
výkony děvčat v rychlostních disciplínách 
(rychlý běh, pětiskok, překážková dráha) 
jsou jednoznačně jeho zásluhou, a na cel-
kovém výsledku tak má obrovský podíl.

Hrály:
Baumruková Eliška, Růžičková Adéla, 

Zaplatílková Natálie, Konderová Michae-
la, Polanková Markéta, Bourová Barbora, 
Čásová Karolína, Vopatová Laura, Aichin-
gerová Veronika, Langerová Nela, Pecho-
vá Veronika, Perglová Viktorie, Hofírková 
Natálie, Hýblová Ludmila

David Šmrha
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