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Slovo starostky
Je mi ctí, že 

Vás můžu touto 
cestou pozdravit 
a popřát Vám 
všem do nového 
roku hodně zdra-
ví a nám všem, 
aby se nám na 

Plzeňské jedničce dobře žilo. 
Ještě jednou tímto děkuji za 

Vaše hlasy ve volbách, za Vaši 
zvyšující se důvěru v ODS. Jsem 
ráda, že jsme dokázali vytvořit 
fungující koalici a doufám, že 
i opoziční zastupitelé se aktivně 
zapojí do dění na našem obvodu.

Jsem Vaší novou starostkou, 
kromě krizového řízení, které 
k mé funkci přímo náleží, bych 
ráda koordinovala činnosti, 
které s chodem obvodu souvi-
sejí, a komunikovala co nejvíce 
s Vámi, občany. Na obvodě nej-
sem nováčkem, mojí funkci sta-
rostky předcházela dlouhá léta 
v pozici tajemnice úřadu. O cho-
du úřadu a problematice obvodu 
proto leccos vím, znám specifika 
našeho obvodu, vím také, čím 

je náš obvod jedinečný. Přesto 
všechno wsi velice cením mož-
nosti setkávat se pravidelně 
s občany našeho obvodu. 

Témat k řešení je mnoho. Tr-
valá problematika psích exkre-
mentů, odhozených nedopalků 
od cigaret, žvýkaček, pohoze-
ných odpadků, nepořádku okolo 
kontejnerů a černých skládek 
je to, co nám bohužel zbyteč-
ně bere energii, a řešení si žádá 
součinnost nás všech. Když se 
budeme k veřejnému prostoru 
chovat slušně, upravený a čistý 
nám to vzápětí vrátí – minimál-
ně nebudeme muset ztrácet čas 
(ale i peníze) s řešením těchto 
elementárních problémů.

Vím, že právě v těchto dnech 
jste mnozí z Vás nespokojeni 
s úklidem sněhu a ledovými 
plotnami jak na chodnících, tak 
na silnicích. Je to věčný pro-
blém – najít míru toho, aby byl 
sníh „ekonomicky“ uklizen, aby 
byla nebezpečná a neschůdná 
místa eliminována a neohrožo-
vala přímo naše zdraví. Letos 

jsme 4x objednali úklid sněhu. 
S jeho provedením jsme však 
nebyli spokojeni a firmám jsme 
uložili sankce vyplývající ze 
smluv. Občanům se za vzniklé 
potíže tímto omlouvám.

Na setkání s občany byla řeše-
na i problematika směny pozemků 
města a církve s cílem stavby kos-
tela v Komenského ulici. Dovolte 
mi k tomuto tématu pár slov. 

K různým názorům na výstav-
bu kostela bych chtěla za sebe 
říci, že vidím potřeby rozšiřují-
cího se autoparku, také nerada 
chodím za autem daleko, jen 
k zamyšlení dávám to, že cítím 
jakousi hodnotovou vyprázdně-
nost společnosti, kde se každý 
stará sám o sebe, morálka začíná 
být cizím slovem nebo jej pou-
žíváme účelově. Proto, když se 
zamýšlím nad svými pocity, pře-
važuje u mě vícekrát PRO kostel. 
Asi právě proto, že v dnešní době 
vnímám tu potřebu sounáležitosti 
a snahy někam patřit. Možná to 
může být právě víra v něco, co 
nás k zamyšlení donutí.

Děkuji Vám za slyšení, budu 
ráda za Vaše další podněty, kte-
ré můžete napsat na můj e-mail: 
rezabova@plzen.eu nebo zavolat 
k asistentce na tel.: 378 036 101 
a při vážnějších problémech si do-
mluvit i osobní schůzku se mnou. 
Pokud Vám budu moci pomoci 
s jejich řešením, ráda to udělám. 

S některými z Vás se těšíme 
6. března na setkání v kavárně ob-
jektu Krašovská Aktivity centrum.

Helena Řežábová

Nezapomenutelný vstup do no-
vého roku čekal Kateřinu Ginzelo-
vou a Jana Roubala z Plzně-Bolev-
ce. 1. ledna 2019 ve 20.47 hodin 
se jim narodil syn Samuel, který 
se stal prvním letošním občánkem 
1. plzeňského obvodu. 

Chlapečka slavnostně přivítaly 
ve středu 23. ledna starostka MO 
Plzeň 1 H. Řežábová a místosta-
rostka I. Jehličková. Rodičům pře-
daly poukazy do drogerie a obcho-
du s oblečením v hodnotě pět tisíc 
korun, maminku potěšily květinou. 

„Vítáme Samuela na světě a v na-
šem obvodě, přejeme celé rodině 
spoustu krásných společných chvil 
a rádi jim darujeme něco do začátků. 
Rodiče pro svoje děťátko vyberou, 
co nejvíce potřebuje,“ říká starostka 
Helena Řežábová.

Samuel si počkal, aby byl prvním občánkem obvodu
Dle maminky Samuela Kateřiny 

Ginzelové se představitelé obvodu 
v dárku trefili perfektně. „V dro-
gerii pořídíme plenky, ve druhém 
obchodě už máme vybrané pro 
malého oblečení,“ potvrdila. 

Samuel je prý úžasný, zlatý 
a velmi hodný, pěkně spí, budí 
se jen na jídlo. „Narodil se chvil-
ku po termínu, očekávali jsme ho 
o pár dní dříve. Počkal si, aby 
byl první,“ směje se Kateřina 
Ginzelová a na závěr dodává 
úctyhodné míry svého syna: „Při 
narození vážil 4220 gramů a mě-
řil 55 centimetrů. Měla jsem pro 
něj do porodnice připravný krásný 
komplet, který mu byl okamžitě 
malý a ani ho neoblékl.“

(red)



Členové Zastupitelstva MO Plzeň 1  Vedení obvodu
 1. MUDr. Pavel Boček (KDU-ČSL)
 2. Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD)
 3. Ing. Ivana Bubeníčková (ANO 2011)
 4. Václav Černý (ODS)
 5. Mgr. Magdaléna Daňková (Česká pirátská strana)
 6. František Hagara (Česká pirátská strana)
 7. Václav Heřman (KSČM)
 8. JUDr. Martin Holý (ANO 2011)
 9. Mgr. Jan Husák (ODS)
 10. Mgr. Ilona Jehličková (TOP 09)
 11. Miroslav Kesl (ČSSD)
 12. Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)
 13. PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA (ANO 2011)
 14. Jiří Novák (ANO 2011)
 15. Ing. Jiří Rezek, Ph.D. (Česká pirátská strana)
 16. Mgr. Jan Řehula (ODS)
 17. Ing. Helena Řežábová (ODS)
 18. Jaroslav Stroukal (ČSSD)
 19. Zbyněk Šefčík (KSČM)
 20. Ing. Jiří Šrámek (ANO 2011)
 21. Ing. Jan Štěpán (ANO 2011)
 22. Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (ANO 2011)
 23. Pavel Trampota (ANO 2011)
 24. Bc. Tomáš Trnka (TOP 09)
25. Mgr. Radka Trylčová (ODS)
26. Jiří Uhlík, MBA (PRO PLZEŇ)
27. Jiří Winkelhöfer (PRO PLZEŇ)

Nové Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1

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)

Předseda Kontrolního výboru 
Zastupitelstva MO Plzeň 1
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (ANO 2011)

Předseda Finančního výboru 
Zastupitelstva MO Plzeň 1
Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)

Starostka obvodu
ŘEŽÁBOVÁ Helena, Ing. 
(ODS)

1. místostarosta
BRABEC Miroslav, Mgr. 
(ČSSD)

2. místostarostka
JEHLIČKOVÁ Ilona, Mgr. 
(TOP 09)

Termíny konání Rady MO Plzeň 1 
a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2019
Rada MO Plzeň 1  Zastupitelstvo MO Plzeň 1

 22. 1. 2019  6. 2. 2019
 19. 2. 2019  10. 4. 2019
 19. 3. 2019 19. 6. 2019
 2. 4. 2019 11. 9. 2019
 14. 5. 2019 4. 12. 2019
 11. 6. 2019
 16. 7. 2019
 27. 8. 2019
 11. 9. 2019
 22. 10. 2019
 26. 11. 2019
 17. 12. 2019

V případě potřeby může 
dojít ke změně termínů.
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3. místostarosta
UHLÍK Jiří, MBA. 
(PRO PLZEŇ)



BOČEK  
Pavel, MUDr. 
(KDU-ČSL)

REZEK
Jiří, Ing., Ph.D. 
(Česká pirátská 

strana)

ŠUMA
Miroslav, Mgr. et Mgr.

(ANO 2011)

BUBENÍČKOVÁ 
Ivana, Ing. 

(ANO 2011)

HUSÁK
Jan, Mgr. 

(ODS)

ŘEHULA
Jan, Mgr. 

(ODS)

TRAMPOTA 
Pavel

(ANO 2011)

ČERNÝ
Václav
(ODS)

KESL
Miroslav 
(ČSSD)

STROUKAL
Jaroslav 
(ČSSD)

TRNKA 
Tomáš, Bc. 
(TOP 09)

DAŇKOVÁ
Magdaléna, Mgr.
(Česká pirátská 

strana)

ŠEFČÍK
Zbyněk 
(KSČM)

HAGARA
František 

(Česká pirátská 
strana)

ŠRÁMEK
Jiří, Ing. 

(ANO 2011)

WINKELHÖFER
Jiří

(PRO PLZEŇ)

HOLÝ 
Martin, JUDr.
(ANO 2011)

NOVÁK
Jiří 

(ANO 2011)

ŠTĚPÁN
Jan, Ing. 

(ANO 2011)

Další zastupitelé městského obvodu Plzeň 1 

HEŘMAN 
Václav 

(KSČM)

MÁDLOVÁ
Ivana, PhDr. Ph.D., 
MBA, (ANO 2011)

KRŇOUL
Štěpán, Mgr.
 (KDU-ČSL)
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TRYLČOVÁ
Radka, Mgr. 

(ODS)
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 Termín Název akce
  9. 2. 2019 Zabijačkové hody – vnitroblok Krašovská

 2. 3. 2019 Zabijačkové hody – louka na Vinicích
 6. 3. 2019 Setkání s veřejností (další termíny setkání  

                            budou upřesněny později)
 14. 4. 2019 Rukodělný jarmark – velikonoční
 26. 4. 2019 Pouť u Andělíčka
 29. 3. 2019 Lochotínské andělské notování
 květen Den pro seniory v MO Plzeň 1
 květen, červen, Promenádní koncerty v parku U Bazénu
 září, říjen
 1. 6. 2019 Pochod pro úsměv
 30. 8. 2019 Hurá do školy
podzim  Den Bolevce
září, říjen  Vinobraní
prosinec  Rozsvícení stromu
 24. 11. 2019 Rukodělný jarmark – vánoční
 Akce ve Sportparku, různé záštity a spolupořadatelství

Plánované akce obvodu

Nabídka aktivit pro seniory na našem obvodě
Jako mís-

t o s t a r o s t k a 
obvodu, která 
má na starosti 
oblast sociální 
a kulturní, jsem 
ráda, že obvod 

přispívá na vstupenky do Vel-
kého divadla a Nového divadla 
v Plzni, a to 50 % z celkové ceny 
jedné vstupenky. Vstupenky jsou 
poskytovány seniorům s trvalým 
bydlištěm na území MO Plzeň 1. 
Každý senior má nárok na zakou-
pení maximálně dvou kusů vstu-
penek v kalendářním měsíci na 

jedno představení. Kromě toho 
MO Plzeň 1 podporuje zdravý 
a aktivní životní styl seniorů po-
řádáním a finančním zajištěním 
jednodenních poznávacích zá-
jezdů. Zájezdy jsou pro seniory 
s bydlištěm na území městského 
obvodu Plzeň 1 pořádány kaž-
doročně již několik let a těší se 
pravidelně velkému zájmu. Obec-
ně platí, že za seniora začne být 
člověk považován při přechodu 
z pracovního procesu do důcho-
du. Ve starším věku dostávají 
mnozí lidé šanci věnovat se akti-
vitám a koníčkům, na které v pro-

duktivním věku většinou neměli 
čas. A právě poznávací zájezdy, 
jejichž cílem je putování za his-
torií, poznáváním, světem kultury 
a umění či za nevšedními zážit-
ky, jsou vítaným zpestřením ži-
vota seniorů. Významný podíl na 
oblíbenosti poznávacích zájezdů 
má profesionální přístup zkušené 
cestovní kanceláře BUS TOUR-
-FOLTÝNOVÁ s.r.o., která zá-
jezdy od roku 2018 organizuje. 
Letos opět pořádáme 10 zájezdů, 
městský obvod Plzeň 1 hradí se-
niorům 50 % z ceny zájezdu. 

Neméně důležité jsou pohybové 

a jiné aktivity pro seniory – např. 
chůze s holemi pro nordic walking 
v rámci projektu „Jedeme dál“, což 
jsou organizované kurzy aktivní 
chůze. Důležitou součástí projek-
tu je nabídka sportovních aktivit 
ve skupinkách. Mezi účastníky 
a instruktory dochází k vzájemné 
komunikaci, navazování nových 
přátelství a kontaktů. Sportovní 
aktivity ve skupinkách předchází 
sociálnímu vyloučení seniorů, kteří 
nemusí sedět doma, ale mohou se 
svými vrstevníky aktivně trávit čas.
 Mgr. Ilona Jehličková

místostarostka obvodu

Vážení a milí občané Lochotína 
a okolí, v Plzni se v posledních le-
tech postavilo velké množství budov, 
od rodinných a bytových domů, přes 
menší či větší obchodní centra až po 
výrobní haly. Nyní se na Lochotíně 
vedle parkoviště u Gery začala při-
pravovat stavba, která se od všech 
ostatních výrazně odlišuje: moder-
ní kostel. Bude v první řadě pro ty 
z Vás, kteří se angažujete v místní 
katolické farnosti, jež se zatím schází 
ve vypůjčených a stísněných prosto-
rách Lochotínského pavilonku. 

Kostel sv. Františka na Lochotíně

Věřím ale, že prostor okolo 
kostela se stane i pro Vás ostatní 
obohacením společného veřejné-
ho prostoru. Lochotínské sídliště 
bylo podobně jako ostatní stavě-
no bez přirozených center, jako 
místo k přespávání, a ne k životu. 
Až v poslední době jsou nově vy-
tvářena místa, kde se lidé mohou 
přirozeně potkávat a trávit čas. 
Pěkným příkladem je nedaleký 
park U Bazénu. Dalším obohacu-
jícím prvkem by se měl stát nový 
kostel a jeho okolí.

Vedle staveb na sídlišti, které se 
zaměřují především na naplnění 
materiálních potřeb, ukazuje kos-
tel také na duchovní rozměr člově-
ka, na skutečnosti důležité, i když 
očím neviditelné. Půjde také o nový 
architektonický prvek, odlišný od 
okolních převážně strohých a čistě 
účelových budov. V bezprostřed-
ním okolí kostela bude také pro Vás 
všechny vytvořen prostor k setká-
ní a k posezení. Prostory kostela 
a jeho zázemí budou příležitostně 

využívány ke koncertům vážné 
hudby, přednáškám a besedám. 
V neposlední řadě nabídne kostel 
všem obyvatelům Lochotína mís-
to, kde bude možné se kdykoli bě-
hem mnohdy uspěchaných dnů na 
chvíli v tichu zastavit. Věřím, že se 
tato nová netradiční budova stane 
pro obyvatele Lochotína takovou 
skromnou dominantou, ze které 
budou mít všichni radost a budou 
na ni i hrdí. 

Tomáš Holub, biskup plzeňský

Na plzeňském náměstí Repub-
liky se konal druhý ročník akce 
Ledové sochy, na kterém byla 
k vidění dvacítka ledových soch 
zvířat. Expozice byla nazvána 
Království zvířat. Atraktivní 
byly například  sochy tučňáka, 
krokodýla či hrošice, ale hlavně 
slůně, na jehož vznik přispěl náš 
obvod.Bylo to symbolické, pro-
tože na obvodě se nachází zoo 
Plzeň a my doufáme, že se bude 
realizovat projekt Sloni na Mži. 

Takže nám jednou z malého 
slůněte vyrostou ti velcí, živí 
sloni na Mži.

Mgr. Ilona Jehličková, 
místostarostka

Naše slůně na náměstí
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Vedení prvního měst-
ského obvodu v čele se 
starostkou Helenou Ře-
žábovou se v pondělí 
21. ledna podruhé setkalo 
s obyvateli obvodu a dis-
kutovalo s nimi o rados-
tech i starostech, které 
zažívají, které je trápí.

Setkání, které se usku-
tečnilo v salonku Bole-
vecké sokolovny, se zú-
častnilo přibližně třicet 
diskutujících. Na jejich 
otázky odpovídali – kro-
mě starostky – také mís-
tostarostové Ilona Jehlič-
ková, Miroslav Brabec 
a Jiří Uhlík a předseda 
finančního výboru Ště-
pán Krňoul. Pozvání 
přijali také náměstkové 
primátora města Plzně 
Pavel Šindelář a Michal 
Vozobule.

„Těší mě zájem oby-
vatel obvodu o setkání 
i jejich angažovanost. 
Jsme veliký obvod, kte-
rý se bez zájmu každého 

Setkání s občany již podruhé

z nás o to, co se kolem 
něj děje, stane anonym-
ním územím bez snahy 
něco zlepšit. Potěšilo mě 
opět, že přišli diskutovat 
a ptát se občané všech vě-
kových kategorií,“ uvedla 
starostka Řežábová, která 
přislíbila další termín set-
kání na 6. března.

Témat, která se podaři-
lo během téměř dvouho-
dinové diskuse otevřít, 
byla celá řada. „Bavili 
jsme se o rekonstrukci 
a s ní spojených uzavír-
kách v ulici Studentská, 
jejíž dokončení je plá-
nováno na duben 2020, 
zazněly dotazy k zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení 
úklidu na obvodu. Důleži-
tým tématem se stala rov-
něž rekonstrukce plyno-
vodu na Lochotíně, která 
s sebou přinese i nutnost 
kácení vzrostlých stromů 
s náhradní výsadbou no-
vých,“ uvedla k setkání 
starostka Řežábová. 

Významnou roli v dis-
kusi měli oba náměstci 
primátora. Pavel Šindelář 
odpovídal na řadu dota-
zů týkajících se napří-
klad zamýšlené směny 
pozemků města a církve 
s cílem stavby kostela 
v Komenského ulici a na 
činnost městské firmy 
Čistá Plzeň. Pochvalně 

se vyjádřil ke spolupráci 
města a obvodu v oblasti 
udržování čistoty na ob-
vodu díky zaměstnávání 
pracovníků v rámci ve-
řejně prospěšných prací 
i pravidelné a k flexibilní 
práci malých nákladních 
aut, která sváží odpad ne-
jen z černých skládek na 
obvodu.

Náměstek Vozobule 
občany seznámil s plá-
novanými dopravními 
stavbami, které se obvo-
du přímo dotýkají – do-
končení západního okru-
hu Křimice – u Globusu, 
které je plánováno na léto 
2022, dále s rekonstrukcí 
Saského mostu či s plá-
nem města na realizaci 

parkovacích stanovišť 
pro kola v centru.

„Témat, která se po-
dařilo otevřít, bylo 
nespočet. Na všechno 
nedokážeme odpově-
dět například proto, že 
dané rozhodnutí či ře-
šení není v kompetenci 
obvodu. I tak se budeme 
snažit odpověď získat 
od příslušných institucí 
a občanům ji předáme,“ 
ujistila starostka Řežá-
bová a dodala: „Velmi 
si vážím slušného a kon-
struktivního tónu celého 
setkání. Naplňuje mě ví-
rou, že všichni máme na 
zřeteli stejný cíl, a to aby 
se nám tady dobře žilo.“

(red)

Další setkání vedení obvodu s občany bude 
6. března 2019 v 18 hod.

v objektu Krašovská Aktivity centrum
Krašovská ul. 30, Plzeň



 
  v tis. Kč  v tis. Kč

P r o v o z n í   p ř í j m y 11 987 P r o v o z n í   v ý d a j e 137 266

Daňové 4 314 Běžné výdaje 115 733

 Místní poplatky 3 219 Sociální odbor 1 635

 Správní poplatky 1 095 Odbor životního prostředí a dopravy 15 168

Nedaňové 7 673 Oddělení vnějších vztahů 2 830

 Příjmy z vlastní činnosti 1 138 Finanční odbor 40

 Příjmy z pronájmu majetku 6 414 Odbor investiční 7 865

 Příjmy z úroků 1 Odbor správy majetku  10 580

 Ostatní nedaňové příjmy 120 Organizační odbor  75 511

Provozní přijaté dotace 0 Sociální fond 2 104

   Provozní příspěvky zřízeným PO 15 110

Financování +/– vlastní zdroje 183 893 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 3 500

   Provozní transfery obyvatelstvu 2 923

Použití vlastních fondů (+) 46 530 

– fond rezerv a rozvoje 42 673 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 58 614

– fond sociální 3 857 Stavební investice 54 444

Tvorba vlastních fondů (–) 3 347 Nestavební investice 4 170

– fond rezerv a rozvoje 0 Investiční příspěvky vlastním PO 0

– fond sociální 3 347 

Převody 0 Celkový objem příjmů MO Plzeň 1  11 987
– převod MO/MMP 0 Celkový objem výdajů MO Plzeň 1  195 880
– převod MMP/MO 0 Financování MO Plzeň 1  183 893
– převod podílu – sdílené daně 114 025 

– převod podílu – příspěvek na výkon státní správy 10 225 

– převod podílu – příjmy z odvodu z loterií 16 460   

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019
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Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 31 dne 3. 12. 2018.

Daňové příjmy
Daňové příjmy MO Plzeň 1 

jsou tvořeny místními poplat-
ky, které se vybírají na zákla-
dě obecně závazných vyhlá-
šek statutárního města Plzně, 
resp. zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích. Konkrét-
ně se jedná o místní poplatek 
ze psů, za užívání veřejného 
prostranství a poplatek z uby-
tovací kapacity. Další část da-
ňových příjmů tvoří správní 
poplatky vybírané dle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Daňové příjmy jsou 
ve výši 4 314 tis. Kč, tj. 36 % 
celkových příjmů.
Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou převáž-
ně tvořeny příjmy z pronájmu 
městského majetku (z objektů 
svěřených do správy MO Pl-
zeň 1 dle Statutu města Plzně), 
z pronájmu pozemků, movi-
tých věcí, objektů mateřských 
škol, dále také příjmy z reklam. 
Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 
jsou ve výši 7 673 tis. Kč, 
tj. 64 %  celkových příjmů.

Provozní výdaje 
Provozní výdaje MO Plzeň 1 

zabezpečují chod a hlavní funk-
ce městského obvodu s cílem 
udržení kvality služeb včetně 
výdajů spojených s výkonem 
státní správy. Provozní výdaje 
činí 137 266 tis. Kč, tj. 70 % 
z celkových výdajů rozpočtu 
MO Plzeň 1.   Běžné provozní 
výdaje – 115 733 tis. Kč – vý-
daje na zajištění chodu úřadu, 
údržby silnic, zimní údržby sil-
nic, péče a údržby zeleně, dět-
ských prvků, zajištění údržby 
mateřských škol, na zajištění 
provozu a údržby dětských hřišť 
apod. Příspěvky příspěvkovým 
organizacím zřízených měs-
tem – 15 110 tis. Kč – výdaje 
na provoz zřízených příspěvko-
vých organizací – mateřských 
škol. Provozní transfery jiným 
organizacím a veřejným rozpo-
čtům – 3 500 tis. Kč – dotace 
z rozpočtu MO Plzeň 1 na pod-
poru sportovní, tělovýchovné, 
kulturní, ekologické a zájmové 
činnosti, na zdravotní a sociální 
účely, na aktivity volného času 

nebo jinak veřejně prospěšné 
účely. Provozní transfery oby-
vatelstvu – 2 923 tis. Kč (např. 
náhrady v době nemoci, pro 
seniory vstupenky do divadla 
a zájezdy, příspěvky ze sociál-
ního fondu).
Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činí 
58 614 tis. Kč, tj. 30 % z cel-
kových výdajů rozpočtu MO 1 
na rok 2019. Z toho nestavební 
investice ve výši 4 170 tis. Kč 
slouží zejména na instalaci nové-
ho zařízení dětských hřišť a spor-
tovišť. Stavební investice ve výši 
54 444 tis. Kč budou i v roce 
2019 směřovat zejména do vý-
stavby nových parkovacích míst, 
stavebních úprav komunikací, 
ale také na investice do budov 
mateřských škol a na zadání nové 
projektové přípravy. Největšími 
investičními akcemi obvodu, kte-
ré by měly být stavebně zahájeny 
v roce 2019, jsou „Proměna vnit-
robloku Krašovská“ a „Stavební 
úpravy Zručské cesty v úseku nad 
Feronou – Na Louce“.

Financování
Financování zahrnuje použi-

tí, resp. tvorbu účelových fon-
dů městského obvodu (Fond 
rezerv a rozvoje, Sociální 
fond), převody mezi rozpočty 
města a MO Plzeň 1. Z článku 
28a odstavce 7 Statutu města 
Plzně vyplývá, že zdrojem fi-
nancování městského obvodu 
jsou podíly na příjmech měs-
ta stanovené Zastupitelstvem 
města Plzně pro každý roz-
počtový rok samostatně, tzn.: 
podíl na celkových příjmech 
z daní – rok 2019 ve výši 
114 025 tis. Kč, podíl na stát-
ním příspěvku na částečnou 
úhradu nákladů výkonu přene-
sené působnosti – rok 2019 ve 
výši 10 225 tis. Kč, kompen-
zace podílu MO na příjmech 
z odvodu z loterií a jiných 
podobných her – rok 2019 ve 
výši 16 460 tis. Kč. V rozpoč-
tu na rok 2019 je financování 
ve výši 183 893 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru
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Vážení občané,
obracíte se na Úřad městského 

obvodu Plzeň 1 ve věci řešení nevy-
vezených nádob na odpad nebo na-
výšení počtu svozů. Bohužel od nás 
slýcháte informaci, že již nezajiš-
ťujeme svozy odpadů, a tudíž vám 
nemůžeme vyhovět. Od 1. 9. 2015 
svoz veškerého odpadu na úze-
mí města Plzně podléhá vyhlášce 
č. 5/2014, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

Informace o svozu odpadů na území MO Plzeň 1
komunálního odpadu vznikajícího 
na území statutárního města Plzně 
včetně jejich biologicky rozlo-
žitelné složky a včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. 
Svoz odpadů (separovaný odpad, 
komunální odpad, odpadkové koše, 
sběrné dvory apod.) zajišťuje Ma-
gistrát města Plzně, Technický úřad 
prostřednictvím společnosti Čistá 
Plzeň s.r.o. S podněty a dotazy se 
můžete přímo obrátit na zákaz-
nické centrum společnosti Čistá 

Plzeň s.r.o., tel. 800 441 111, kde 
se s nimi pracovníci zákaznického 
centra společnosti Čistá Plzeň s.r.o. 
budou ihned zabývat. Pokud podnět 
či dotaz obdrží Úřad městského ob-
vodu Plzeň 1, věřte, že bude ihned 
přeposlán k vyřízení.

Pro vaši informovanost vám 
tímto sdělujeme, že svoz odpadů 
probíhá na území městského obvo-
du Plzeň 1 v této četnosti:

Plast – 3x týdně (pondělí, středa, 
pátek)

Papír – 3x týdně (pondělí, stře-
da, pátek)

Bio, hnědá nádoba – 2x týdně 
(pondělí, čtvrtek)

Sklo – 1x 14 dní (sudé úterý) 
Nádoby na domovní odpad jsou 

vyváženy podle četnosti, jakou jste 
si nastavili při placení poplatku za 
komunální odpad, odpadkové koše 
jsou sváženy na území městského 
obvodu Plzeň 1 dvakrát týdně.

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí OŽPD

Od dubna roku 2015 poskytuje 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
občanům možnost likvidace auto-
vraků zdarma. Za poslední 4 roky 
bylo k ekologické likvidaci předá-
no 74 vozidel. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se 
občané stále častěji obracejí na náš 
úřad s problémem svých nepouží-
vaných vozidel, je zřejmé, že zajiš-
tění odtahu a následné ekologické 
likvidace naším smluvním partne-

Pokračujeme v likvidaci odstavených vozidel
rem je pro občany přínosem a po-
mocí. Z tohoto důvodu bude Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 pokra-
čovat v této akci i v letošním roce.

Pokud nevíte, co dělat se svým 
starým autem, obraťte se na Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, alej Svo-
body 60, Odbor životního prostředí 
a dopravy. Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 vám zprostředkuje odvoz 
a likvidaci vašeho vozidla zcela 
zdarma, a to do konce roku 2019.

Podmínky pro likvidaci:
Majitel vozidla nemusí mít tr-

valé bydliště na území našeho 
městského obvodu, ale vozidlo 
zde musí být odstaveno.

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

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

kaz vozidla

2. předloží občanský průkaz
3. vyplní žádost o ekologickou 

likvidaci
Následně specializovaná firma 

vozidlo odveze a předá majite-
li poznávací značky a protokol 
o ekologické likvidaci. Další in-
formace je možné získat na tel. č.: 
378 036 043 nebo e-mailem na: 
brukovama@plzen.eu. 

Magdalena Bruková,
referentka OŽPD

Již po dobu dvou let jsou na 
území MO Plzeň 1 postupně pro-
váděny stavební práce z důvodu 
oprav kolektorů, které jsou mís-
ty v havarijním stavu. V součas-
né době je naplánovaná oprava 
hydroizolace kolektoru, včet-
ně sanace v Plzni, Sokolovské 
ulici před objektem č. o. 44A. 
Vzhledem k těmto skutečnostem 
dojde k úplné uzavírce vozovky 
a k vyblokování parkovacích stá-
ní, v úseku od kruhové křižovatky 
až k vjezdu na parkoviště u domu 
Sokolovská 55–63. Vstupy do při-

Sokolovskou ulici čeká uzavírka
lehlých objektů zůstanou zacho-
vány. Úplná uzavírka bude trvat 
po dobu nezbytně nutnou a bude 
rozdělena na dvě etapy. Po dobu 
úplné uzavírky bude značena ob-
jízdná trasa, která byla stanove-
na ul. alej Svobody, Karlovarská 
a Sokolovská. Ostatní práce, včet-
ně dokončovacích prací, již budou 
prováděny za částečné uzavírky, 
kdy omezení průjezdu tímto úse-
kem by mělo být podstatně men-
ší. Termín dokončení veškerých 
prací je do 4. 3. 2019.

(OŽPD) 

Do konce března 2019 bude pro-
bíhat v lokalitě Lochotína rozsáhlé 
kácení stromů z důvodu celkové re-
konstrukce plynovodu. Stromy ur-
čené ke kácení jsou na místě ozna-
čeny křížky. Dne 21. 1. 2019 zača-
lo kácení stromů a porostů dřevin 
v minulosti nevhodně vysazených 
v ochranném pásmu plynovodu.

Kácení menších stromů (obvod do 
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí) 
se provádí na základě písemného 
souhlasu vlastníka pozemku a ká-
cení větších stromů v počtu 45 ks 

Na Lochotíně probíhá kácení stromů z důvodu 
celkové rekonstrukce plynovodu včetně přípojek 

jehličnanů a 11 listnatých stromů je 
nutné na povolení Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1, Odboru životního 
prostředí a dopravy. Náhradní vý-
sadba, uložená v rámci tohoto pro-
jektu, bude provedena v lokalitě 
Lochotína po skončení akce v počtu 
41 ks alejových stromů a bude vysa-
zena na místech, kde nejsou v zemi 
uloženy žádné sítě.

Celková rekonstrukce plynovodu 
v celé oblasti Lochotína by měla 
být hotová do konce září 2019. 

OŽPD ÚMO Plzeň 1
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Vážení rodiče,
přerušení provozu v době hlav-

ních prázdnin v měsíci červenci 
a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhláš-
ky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, 
v platném znění:

„Provoz mateřské školy lze 
podle místních podmínek omezit 
nebo přerušit v měsíci červenci 
nebo srpnu, popřípadě v obou 
měsících. Rozsah omezení nebo 
přerušení stanoví ředitel mateř-
ské školy po projednání se zři-
zovatelem. Ředitel ve spolupráci 
se zřizovatelem zároveň projed-
ná s řediteli jiných mateřských 
škol v obci možnosti a podmínky 
předškolního vzdělávání dětí ma-

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol 
v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2018/2019

teřské školy v jiných mateřských 
školách po dobu omezení nebo 
přerušení provozu. Informaci 
o omezení nebo přerušení provo-
zu zveřejní ředitel mateřské školy 
na přístupném místě ve škole nej-
méně 2 měsíce předem.“

V roce 2019 je navrhováno, 
aby všechny mateřské školy, kte-
ré zřizuje MO Plzeň 1, zajistily 
prázdninový provoz následují-
cím způsobem:
provoz v červenci: 1. 7.–19. 7. 
(tj. 14 pracovních dní)
přerušení provozu: 22. 7.–16. 8. 
(tj. 20 pracovních dní)
provoz v srpnu: 19. 8.–29. 8. 
(tj. 9 pracovních dní)
sanitární den: 30. 8.

Vzhledem k časové náročnos-
ti plánovaných akcí ze strany 
městského obvodu může dojít 
k úplnému přerušení prázdnino-
vého provozu v některých ma-
teřských školách. V roce 2019 
nebude mít provoz 90. mateřská 
škola v Západní ulici, kde je 
plánována rekonstrukce školní 
kuchyně. Pro děti z 90. mateřské 
školy zajistí provoz jiná mateř-
ská škola obvodu. 

Provoz mateřských škol v let-
ním období probíhá ve specific-
kém režimu ze čtyř hlavních 
důvodů:
– dle zákoníku práce je nutné 

zajistit čerpání řádné dovo-
lené pedagogických (40 dní) 

i nepedagogických pracovní-
ků (25 dní)

– v mateřských školách během 
léta probíhají investiční akce 
a opravy, které nelze provádět 
v průběhu školního roku

– letní období je vyhrazeno pro 
provádění údržby a sanitace 
v prostorách podléhajících hy-
gienickým požadavkům dle zá-
kona, např. ve školní kuchyni. 

– docházka dětí do kmenové 
mateřské školy odstraňuje 
diskomfort spojený s docház-
kou dítěte předškolního věku 
v době prázdninového provozu 
do jiné mateřské školy

Mgr. Ilona Jehličková, 
místostarostka MO Plzeň 1

V březnu začne v Plzni oprava 
horní části Studentské ulice – 
úseku od Gerské ulice k sídlu 
Hasičského záchranného sboru. 
Motoristé musejí počítat s ome-
zeními i s úplnou uzavírkou.

Pro auta zůstane Studentská 
ulice většinou částečně prů-
jezdná, ale očekává se i úplná 
uzavírka. Plzeňská pobočka Ře-
ditelství silnic a dálnic doufá, že 
ani při úplné uzavírce doprava 
nebude kolabovat, protože hor-
ní část Studentské se dá objet 
Karlovarskou ulicí. „Budou 
okamžiky, kdy bude Studentská 
ulice zcela uzavřena, což bude 
v prvopočátcích stavby, kdy se 
bude dělat bolevecký kanalizač-

Studentskou ulici v Plzni čeká rekonstrukce 

ní sběrač. To znamená, že se ve 
středu té stavby hloubí osmimet-
rová jáma, kde se ukládá potru-
bí o průměru 1,4 metru. Vzhle-
dem k nutnému manipulačnímu 
prostoru musíme Studentskou 
ulici zcela uzavřít. Objízdná tra-
sa povede starou Karlovarskou 
ulicí. To bude po dobu dvou až 
tří měsíců. Poté nastane chvíle, 
kdy objížďka bude jednosměrná. 
To znamená, že jeden směr po-
vede po Karlovarské a druhý 
po uvolněné části Studentské 
ulice,“ řekl provozní náměstek 
ŘSD Michal Syřínek.

Je třeba počítat i s omezením 
v křižovatkách se Žlutickou 
a Krašovskou ulicí. I ty čeká 

oprava. Jak se Studentská ulice 
změní, popsal ředitel plzeňské-
ho Ředitelství silnic a dálnic 
Zdeněk Kuťák: „Předmětem 
stavby je úprava šířkového 
uspořádání ulice Studentské 
a navazujících úseků místních 
komunikací. V rámci stavby je 
navrženo zvýšení počtu jízdních 
pruhů v křižovatce s Gerskou 
ulicí směrem do centra a re-
konstrukce stávajících zálivů 
autobusových zastávek včetně 
jejich vybavení. Vytvoření no-
vého zálivu ve Studentské ulici 
před křižovatkou s ulicí Krašov-
ská ve směru z centra, a výstav-
ba podélných parkovacích stání 
v ulicích Žlutická a Krašovská.“

Dále se počítá s rekonstrukcí 
chodníků s pruhy pro cyklisty, 
celkovou obnovou kanalizace 
a nová bude i světelná signa-
lizace. Celkově bude stát re-
konstrukce 193 milionů korun. 
Z toho 105 milionů platí Ředi-
telství silnic a dálnic, 36 milionů 
vydá Vodárna Plzeň za kanali-
zační sběrač a 52 milionů má 
přichystáno město, které má na 
starost chodníky, místní komuni-
kace, osvětlení a semafory.

Oprava Studentské je důležitá 
i kvůli budoucímu napojení na 
západní okruh. Jeho poslední 
část se začne stavět na podzim. 
Ovšem podle Zdeňka Kuťáka 
ještě důležitější je Studentská 
pro budoucí východní okruh.

„To je pro Plzeň naprosto 
klíčová stavba. Jejím dobudová-
ním budeme prakticky propojeni 
s Východním i Severním Před-
městím kapacitní komunikací, 
která bude mít nepochybně vliv 
na odlehčení dalších komuni-
kací v centru města. Mám na 
mysli hlavně Karlovarskou, 
Klatovskou a Slovanskou třídu,“ 
upřesnil Zdeněk Kuťák.

První část východního okruhu 
Na Roudné – Plaská se začne 
také stavět letos na jaře. Rekon-
strukce horní části Studentské 
ulice, v délce 1,2 km má skončit 
příští rok v srpnu.

Zdroj: Český rozhlas

Motoristé musejí počítat s omezeními i s úplnou uzavírkou
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„JEDEME DÁL“ – projekt MO Plzeň 1 pro seniory
„Přišla jsem jako dý-

chavičná stařenka a vy-
pracovala jsem se ve 
slušného chodce,“ říká 
paní J. B., jedna z účast-
nic projektu „JEDEME 
DÁL“, který s velikou 
podporou MO Plzeň 1 
již čtvrtým rokem re-
alizuje Mezigenerační 
a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s. 
Člověk často má respekt, 

když slyší termíny jako 
NORDIC WALKING 
(NW), trénink, pochod… 
Možná si řekne: „to už 
není pro mne, to bych 
nezvládl…“ Realizační 
tým TOTEM, z.s často 
slýchá nadšené povídání 
těch, kteří překonali obavy 
a vypravili se na seřadiš-
tě u Kamenného rybníku 
a stali se pravidelnými 
účastníky „chození“, jak 
pracovně nazýváme práci 
se skupinami. Lektoři se 
průběžně ptají účastníků 
projektu na pár anketních 
otázek, které jsou jakýmsi 
vyhodnocením toho, jestli 
se naplňují cíle, které jsme 
si na podzim 2015 směrem 
ke zvyšování fyzické kon-
dice našich seniorů a tím 
i zlepšení jejich života 
společně s MO Plzeň 1 
a s OSS MMP plánovali. 

Odpovědi jsou pro nás 
velmi potěšující, a tak 
bychom se rádi podělili 
o to, jak se plzeňským se-
niorům, kteří rádi chodí 
v přírodě, daří. Tréninky 
probíhají dvakrát týdně 
a kromě zdolávání krás-
ných přírodních okru-
hů kolem boleveckých 
rybníků skupiny dělají 
pravidelnou zastávku na 
Seniorském hřišti, kde si 
účastníci protahují a po-
silují rozpohybované 
svaly. Každé setkání je 
také společenskou udá-
lostí, setkáním s milý-
mi lidmi, prostorem pro 
povídání, sdílení, řešení 
problémů a podporuje 
navazování přátelských 
kontaktů. Každá skupi-
na má „svého“ lektora či 
lektorku, kteří se starají, 

aby pohyb byl skutečně 
prospěšný. Metodicky 
skupiny vedou, poradí, 
zodpoví dotazy, vyřeší 
případné problémy. 

Postupem doby, jak 
život v terénu ukazoval, 
jsme skupiny rozdělili 
podle výkonnosti, aby si 
každý mohl vybrat svoje 
tempo a náročnost. A tak 
se senior může přidat do 
skupiny „Chodíme PRO 
ZDRAVÍ“, kde je tré-
nink NW zaměřený na 
rovnoměrné rozpohybo-
vání celého těla, dušev-
ní odpočinek v přírodě 
se stejně naladěnými 
lidmi. Je mírně fyzicky 
namáhavý, šetrný ke 
kloubům. Tepová frek-
vence se při chůzi příliš 
nezvyšuje a je vhodný 
i pro začátečníky. Pokud 
je zájemce fyzicky zdat-
nější, nabízíme skupinu 
„Chodíme PRO ZDRA-
VÍ A KONDICI“. Tam je 
trénink NW zaměřený na 
intenzivnější trénink ce-
lého těla, zvýšení osobní 
kondice, na odpočinek 
aktivitou v přírodě se 
stejně naladěnými lidi. 
Využíváme členitějšího 
terénu s drobným převý-
šením a používáme vyšší 
rozsah pohybů a inten-
zivnější práci s holemi. 
Ale i když zájemce není 
v příliš dobré fyzické 
kondici, může se přidat 
do skupiny „Chodíme 
a jsme POHODÁŘI“. 
Tady se zaměřujeme na 
rovnoměrné pomalé roz-
pohybování celého těla. 
Tato skupina preferuje 
velmi pomalé tempo, 
trasy jsou kratší, lektoři 
dbají o častější protaho-
vání a odpočinek. Vhod-
ný pro lidi po operacích 
kyčlí, kolen, s pohybový-
mi potížemi, ale s chutí 
do chození v přírodě. 
Každý kurz trvá 8 týdnů 
a v případě zlepšení fy-
zické kondice v průběhu 
kurzu je možné po doho-
dě s lektorem přestoupit 
do náročnější skupiny 
nebo naopak.

Co říci o roce 2018 
v projektu JEDEME 
DÁL.

V roce 2018 proběhlo 
pět dvouměsíčních kur-
zů s počtem aktivních 
účastnických vstupů 506, 
z toho bylo 50 nováčků. 
V podzimním kurzu do-
sáhl počet přihlášených 
99 nadšenců a jen 1 se-
nior nám chyběl do napl-
nění celé kapacity kurzu, 
která činí 100 aktivních 
chodců. Dne 14. 2. 2018 
jsme dostali od MO Pl-
zeň 1, který je donátorem 
projektu, sadu 20 nových 
krásných modrých, ze-
jména však kvalitních, 
NW holí.

Na konci února jsme 
změnili start našich pro-
cházek na železniční 
zastávku Plzeň-Bolevec 
z důvodu přípravných pra-
cí pro výstavbu výpadov-
ky na Most z dvouproudé 
na čtyřproudou silnici.

Naši nadšení účastníci 
své získané dovednosti 
využili na cestách po celé 
České republice i v zahra-
ničí. Důležité je, že jsme 
si to užili za jakéhokoli 
počasí a vždy s dobrou 
náladou.

Na závěr ještě pár slov 
od paní J. B., která ve své 
anketní zprávě píše, že: 
v projektu je zapojená od 
října 2017 a přihlásila se 
na doporučení kamarád-

ky, se kterou společně na-
vštěvuje v TOTEMu fran-
couzskou konverzaci. Na 
otázku, co jí projekt při-
nesl do života, říká: „Lépe 
se mi dýchá a zhubla jsem 
pár kil. Mohu obdivovat 
krásu v lese v každém 
ročním období a poznala 
jsem lidi, které bych jinak 
nepoznala. Rozpohybova-
la jsem své tělo a leccos 
mi teď jde lépe.“ Kama-
rádku už nalákala a je 
připravena průběžně lákat 
další. „Věřím pevně, že by 
se i mnozí jiní cítili lépe, 
tak jako já, a překvapilo 
mne, jak málo lidí v našem 
věku chodí po lese. A při-
tom ho máme na dosah.“

Začínáme další rok 
společného chození. 

Pokud byste se chtěli 
přidat nebo máte doma 
seniora, který nemá par-

ťáky na procházku v pří-
rodě, připravujeme další 
pokračování. Zimní kurz 
začínající 4. 2. 2019 se 
právě teď během vydá-
vání Plzeňské jedničky 
zcela zaplnil. Přihláška 
na další kurzy je vždy 
před kurzem ke stažení 
na webových stránkách 
www.jedemedal.cz, FB 
stránkách JEDEME 
DÁL, nebo k vyzvednu-
tí na recepci TOTEMu, 
Kaznějovská 51.

Kdyby se chtěl někdo 
přidat v dubnu 2019 na 
překrásné jarní toulání, 
je možné zanechat před-
běžnou rezervaci na re-
cepci v TOTEMu, z.s.

A tak rádi a společně 
„JEDEME DÁL“ i v roce 
2019.

Bc. Vlasta Feiferlíková,
TOTEM
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10. 4. 2019 BISKUPŮV TÝN A KOZINOVO CHODSKO
V programu zájezdu je nejprve naplánována návštěva románského 

KOSTELA VŠECH SVATÝCH v Horšově přestavěného v gotice 
a později i v baroku s bohatou výzdobou. Je to jedna z nejvýznam-
nějších a nejcennějších církevních staveb v západních Čechách. 
Historií a interiéry kostelíka bude provádět přímo horšovsko-týnský 
kastelán. Odtud následuje přejezd do ÚJEZDA, nejslavnější vesni-
ce z 11 chodských vsí, kde navštívíte statek s Pamětní síní vůdce 
Chodů Jana Sladkého Koziny. Poté následuje procházka na vyhlíd-
ku CHODSKÝ HRÁDEK, ze které se otevírají překrásné výhledy 
na Domažlice a okolí. Na vyhlídce je stylová restaurace Chodská 
chalupa, kde je pro zájemce připraven oběd. Po obědě přivítá účast-
níky POSTŘEKOV, kde si prohlédnou Muzeum chodských krojů, 
kterým provede přímo jeho majitelka, a pak obec PEC POD ČER-
CHOVEM, kterou proslavilo dřevorubecké řemeslo a zdejší rodák 
Jaroslav Špillar, za kterým jezdili mnozí čeští umělci jako např. 
Oldřich Nový nebo Lída Baarová. Navštívíte unikátní dřevorubecké 
muzeum. A na závěr programu v BOŘICÍCH u Domažlic se bude 
ochutnávat pravý chodský koláč. 
Cena: 295,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo ve stylové restauraci Chodská chalupa: 
Polévka + hlavní chod (cca 130,- Kč/os.). Objednávka obědu nutná 
předem při zápisu na zájezd.
9. 5. 2019 NA NÁVŠTĚVU K PREMONSTRÁTŮM, KNÍŽETI 
I MARŠÁLOVI

Vydejte se nahlédnout do života bílých bratří do KLÁŠTERA 
premonstrátů v TEPLÉ. Jeden z řeholních kanovníků Vás provede 
nádhernou knihovnou, do které budete moci nahlédnout i z gale-
rie, uvidíte pracovnu knihovníka, čítárnu nebo hlavní sál klášterní 
knihovny. Poté následuje návštěva ZÁMKU KYNŽVART. Bývalé 
letní sídlo rakouského kancléře Metternicha, obklopené velkolepým 
250 ha parkem, chrání nádherné francouzské tapisérie, zámeckou 
jídelnu s unikátním zrcadlovým mosazným stolním servisem z Pa-
říže, zámeckou kapli apod. Nejvýznamnější částí zámku je však 
kancléřova knihovna. Cestou z Kynžvartu do Tachova bude zastávka 
v restauraci Ve Skále, kde se zájemci mohou občerstvit. Poslední 
zastávkou jsou SVĚTCE u Tachova, známé Windischgrätzovou 
JÍZDÁRNOU. V poutavém výkladu místního průvodce se dozvíte 
zajímavosti o provozu novorománské jízdárny a dobovém jezdec-
kém rituálu. 
Cena: 330,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v restauraci Ve Skále. 
15. 5. 2019 ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE A ZÁMEK 
V TRÓJI

Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více vyhledávaným cí-
lem. Na programu je ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden 
z největších a nejvýznamnějších krajinných parků v Evropě za-
psaný na Seznam světového dědictví UNESCO, pyšnící se více 
než 1600 druhy cizokrajných rostlin, dřevin a rozlehlým alpiniem. 
Nejkrásnější je park na jaře, kdy kvete. Částí kvetoucí zahrady 
provede zkušený průvodce. Dalším bodem programu bude návštěva 
ZÁMKU V TRÓJI, jednoho z nejkrásnějších barokních zámků 
v ČR. Kolem zámku se rozkládá volně přístupná nádherná barok-
ní FRANCOUZSKÁ ZAHRADA plná soch, pergol, váz, altánů, 
kašen a vodotrysků.
Cena: 345,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní, možnost občerstvení – stánky a restaurace 
v Průhonicích.

Zájezdy pro seniory z MO Plzeň 1 
Pro velký zájem o jednodenní poznávací zájezdy připravuje městský obvod Plzeň 1 v roce 2019 zájezdy pro seniory s místem bydliště 

na území obvodu. MO Plzeň 1 vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění těchto zájezdů. Zájezdy se uskuteční 
v průběhu letošního roku ve stanovených termínech a městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestovní kanceláří BUS TOUR 
– FOLTÝNOVÁ s.r.o. Prodej všech zájezdů proběhne v úterý 19. března 2019 od 8.00 do 12.00 hodin v budově Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., Kaznějovská 51, Plzeň. Zájezdy, které nebudou vyprodány v první den prodeje, je možné 
zakoupit na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208.

12. 6. 2019 AMERIKY DO KRAJE OTY PAVLA
Výlet do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představu-

je několik jámových vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami 
a jeskyněmi. Zajímavá bude prohlídka lomu VELKÁ AMERIKA, pře-
zdívaného český Grand Canyon, s místním průvodcem. Dále můžete 
absolvovat zážitkovou turistickou trasu vedoucí kolem dvou vzájemně 
propojených jezírek s blankytně modrou vodou nebo se kochat z vyhlíd-
kových teras a zažívat scény z filmů Limonádový Joe, Malá mořská víla 
nebo Akumulátor I., které se zde natáčely. V kouzelné vesničce SRBSKO 
jsou v rodinném hotelu U Berounky rezervována místa k obědu. Hotel 
je pověstný výbornou domácí kuchyní. Obec SVATÝ JAN POD SKA-
LOU je považována za perlu Českého krasu. Návštěvníky láká cenný 
barokní kostel sv. Jana Křtitele. Kostel navštívíme s místním průvodcem. 
Ze Svatého Jana p. Skalou bude následovat přejezd do HUDLIC, kde 
navštívíme rodný dům českého jazykovědce JOSEFA JUNGMANNA. 
Cena: 290,- Kč/os. Doporučené vstupné do kostela sv. J. Křtitele 
je dobrovolné. Nicméně doporučujeme alespoň 20,- Kč/ os., za což 
předem děkujeme. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v restauraci U Berounky: Polévka + hlavní 
chod (cca 150,- Kč/os.). Objednávka obědu nutná předem při zápisu 
na zájezd.
26. 6. 2019 SVATÁ HORA, ŠLECHTICKÉ ZÁMKY A ANTO-
NÍN DVOŘÁK 

Nejprve navštívíme nádherný ROKOKOVÝ ZÁMEK DOBŘÍŠ, který 
byl postaven podle vzoru slavných francouzských zámků. Prohlídková 
trasa obsahuje 11 místností jako např. dámské a pánské pokoje, repre-
zentační sály, spisovatelský pokoj nebo rozlehlý zrcadlový sál o ploše 
220 m2. Poté následuje návštěva mariánského poutního místa SVATÉ 
HORY U PŘÍBRAMI. Prohlídkový okruh s místním průvodcem, který 
začíná před Svatohorským poutním muzeem, zahrnuje ambity a kaple, 
Svatohorské schody, krápníkovou kapli sv. Maří Magdalény, křížovou 
cestu a baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě PŘÍBRAM bude 
možnost se občerstvit. Pak následuje návštěva obce VYSOKÁ u Příbrami, 
kde nechal postavit hrabě Kounic malý neorenesanční zámek s rozsáh-
lým parkem a jezírky. Půvabné místo uprostřed krásné přírody si pak 
oblíbil Kounicův švagr, vynikající český hudební skladatel ANTONÍN 
DVOŘÁK, který si zde vybudoval svůj venkovský dům, dnešní VILU 
RUSALKU, jež je dodnes v majetku skladatelovy rodiny. Zde Dvořák 
složil svá vrcholná díla. Prohlédnete si Dvořákův památník v zámečku, 
projdete se k jezírku, které je vzdálené od zámku pouhých 400 m.
Cena: 320,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v některé z restaurací v Příbrami.
18. 8. 2019 PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI A ZÁMEK 
RŮŽÍ KONOPIŠTĚ

Nejatraktivnější plavba po Vltavě – na SLAPY, vedoucí překrás-
nou přírodou z Prahy–Zbraslavi ke starobylé Davli, která leží na 
SOUTOKU VLTAVY A SÁZAVY. Plavba pod Starým davelským 
mostem a silničním mostem Vltavanů, u soutoku na řece Sázavě 
leží nádrž Vrané – NEJSTARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY, 
na trase je k vidění elektrárna Štěchovice – 2. ČÁST VLTAVSKÉ 
KASKÁDY. Cílem plavby jsou Slapy a dále romantický ZÁMEK 
KONOPIŠTĚ, proslavený jako poslední sídlo následníka trůnu 
Františka Ferdinanda d´Este, s bohatými uměleckými kolekcemi 
z gotiky, renesance, baroka i nové doby, mezi kterými vyniká uni-
kátní zbrojnice. Zámek obklopuje park s proslavenou RŮŽOVOU 
ZAHRADOU, oranžerií, skleníky a střelnicí. 
Cena: 475,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v restauraci u parkoviště zámku Konopiště. 
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4. 9. 2019 ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY RAKOUSKA A HISTO-
RICKÁ KREMŽE

V Dolním Rakousku poblíž města Kremže je připraven vskutku 
nevšední floristický zážitek: Kittenberské zahrady. Zkušený tým 
zahradníků tu za 30 let vytvořil více než 40 tematických zahrad 
navazujících jedna na druhou na ploše 50 hektarů, např. zahradu 
Toskánskou, Růžovou, Skalní, Japonskou, Stepní, Plaménkovou, 
Zahradu duhy nebo Vodní zahradu. V komplexu jsou stánky s ob-
čerstvením, restaurace a prodejní zahradnické centrum s pestrou 
nabídkou rostlin a bylin, dekorací a různých dárkových předmětů. 
Přejezd autobusem do KREMŽE, půvabného historického města 
u Dunaje se zachovalými měšťanskými domy a velkým množstvím 
církevních památek, proslaveného kremžskou hořčicí a bílým vínem 
Veltlínské zelené. 
Cena: 470,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- EUR. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v některé z restaurací či bister v zahrádkách.
11. 9. 2019 VÝLET DO PRVNÍ REPUBLIKY

První republika je pro mnohé Čechy symbolem hospodářské-
ho rozvoje, elegance, stylu a noblesy. Usazeni v HISTORICKÉ 
TRAMVAJI vyrazíte za poznáním Prahy. Pojedete ze Střešovic 
přes Hradčanskou, Strossmayerovo náměstí, náměstí Republiky, 
Václavské náměstí, kolem Národního divadla až k Pražskému hra-
du. Cestovat s Vámi bude také „PRAŽSKÝ PEPÍK“, jehož harmo-
nika navodí správnou atmosféru první republiky. Dále následuje 
návštěva CHOTKOVÝCH SADŮ, které jsou prvním veřejným 
parkem v Praze. Projdete se k pomníku Julia Zeyra a k BÍLKOVĚ 
VILE, která je považována za skvost pražské secese. Honosná vila 
má ráz středověké svatyně z režných cihel a kamene. Zastavíte 
se také u nepřehlédnutelné VILY 1. československého předsedy 
vlády K. KRAMÁŘE postavené ve zvláštním stylu kombinace 
novobaroka a secese. Z Klárova autobusem přejedete k ČAPKO-
VĚ VILE, kde se scházely mimořádné osobnosti Československa, 
které stály u zrodu první republiky. Poté hlavní město zaměníte za 
letní sídlo prezidenta republiky. Pseudobarokní ZÁMEK LÁNY 
obklopuje dobře udržovaný PARK s květinovou francouzskou 
zahradou, který navštívíte. Ze zámku se vydáte na místní hřbitov 
k rodinnému hrobu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
Odtud odjezd zpět do Plzně.
Cena: 365,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní.
12. 10. 2019 PRAŽSKÝ SEMMERING A PRAHA NÁRODNÍ

Pojeďte s námi VLAKEM PRAŽSKÝ SEMMERING po nej-
krásnějších tratích na území Prahy. Historickým vlakem taženým 
legendární parní lokomotivou Velký bejček pojedete z Prahy do 
Rudné a zpět po trati přezdívané „Hrbatá“. Ve vlaku je pro vás 
připraven komentář našeho odborného kolegy. Poté, co vlak opustí 
Smíchov, vjede do 70 m hlubokého kaňonu Prokopského údolí. 
Úsek trati směrem na Zličín překonává převýšení až 150 m. Díky 
svému profilu, okolním přírodním scenériím a dvěma historickým 
viaduktům si trať vysloužila označení podle rakouské horské želez-
nice Semmering (UNESCO). 

Na závěrečném úseku cesty budete moci obdivovat bájnou vy-
šehradskou skálu, pankráckou pláň s moderními budovami a na 
Železničním mostě přes Vltavu se vám otevře nádherné panorama 
Prahy. Součástí vlakové soupravy bude i jídelní vůz s občerstvením. 
Dále následuje návštěva KAMPY, která přitahuje celý svět a má 
jedinečnou atmosféru. Zájemci mohou navštívit WERICHOVU 
VILU. Na závěr je připravena komentovaná prohlídka OLŠAN-
SKÝCH HŘBITOVŮ, místa posledního odpočinku významných 
osobností divadla, filmu a televize, jako byli např. J. Schelinger, 
V. Menšík, Jiří Kodet, R. Lukavský, Miki Volek, Saša Rašilov 
či J. Werich a Jiří Voskovec. Mnohé náhrobky od historických 
až po současné moderní jsou vzácnými uměleckými díly. Odtud 
odjezd zpět do Plzně.
Cena: 345,- Kč/os. Event. vstupné Werichova vila: 60,- Kč/senior. 
Pozn.: oběd vlastní.

4. 12. 2019 ADVENT V SRN: TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
A DRÁŽĎANY
Vaše adventní putování zahájíte na ZÁMKU MORITZBURG, kde 
se točila slavná filmová pohádka TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. 
Zámecký areál uprostřed jezera je jednou z nejúchvatnějších barok-
ních staveb v Sasku. Interiéry zámku, na jehož schodišti ztratila stře-
víček Popelka Libuše Šafránková, jsou v zimním období vybaveny 
kulisami z pohádky a filmovými kostýmy, které si můžete zdarma 
vypůjčit a vzájemně se vyfotografovat a odnést si tak netradiční 
vzpomínku na Moritzburg. Odpoledne pak strávíte v sídelním městě 
německých králů, císařů a kurfiřtů v DRÁŽĎANECH. Zdejší spojení 
klidného toku Labe a výstavních budov, jež vždy lákalo umělce 
a malíře, dalo městu přezdívku „Benátky severu“. Připravena je 
krátká procházka historickým centrem a návštěva adventních trhů. 
Drážďany mají NÁDHERNÉ ADVENTNÍ TRHY, mj. štolový trh 
a středověký adventní trh na nádvoří drážďanského zámku.
Cena: 375,- Kč/os. Ev. vstupné na zámek Moritzburg cca 7 EUR/os. 
Pozn.: oběd vlastní.

Prodej všech zájezdů se uskuteční v úterý 19. 3. 2019 od 8.00 
do 12.00 hodin v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického 
centra TOTEM, z. s., Kaznějovská 51, Plzeň.

Senior hradí cenu uvedenou u každého zájezdu.
Budova TOTEMu bude otevřena od 7.30 hodin a při vstupu do 

budovy obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracov-
nice TOTEMu. 

Vzhledem k ochraně osobních údajů je nutné, aby se každý 
zájemce (i každý z manželů) dostavil osobně! Občanský průkaz 
s sebou.

Mgr. Markéta Holacká, sociální odbor
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Úprava přechodu a parkovacích stání v Nýřanské ulici
Koncem srpna byla dokončena stavební úprava přechodu a parkova-

cích stání v Nýřanské ulici u křižovatky s ulicí Kaznějovskou. Cílem 
těchto úprav bylo zejména vytvoření normového přechodu pro chodce 
délky 7 m. Současně byl vytvořen parkovací pruh pro podélné parkování 
na úkor neprosperující zeleně podél části vozovky. Součástí byla i úpra-
va způsobu parkování na stávajícím chodníku podél Bolevecké návsi. 
Komunikační úpravy Tachovská ul. 61–71

Další dopravní stavbou, která byla dokončena v roce 2018, je stavba 
„Komunikační úpravy Tachovská ul. 61–71, Plzeň“. Záměrem staveb-
ních úprav této části komunikace bylo usměrnit parkování osobních 
vozidel do parkovacích zálivů po pravé straně Tachovské ulice a zároveň 
zvýšit bezpečnost chodců. Z betonové dlažby zde bylo vybudováno 
11 podélných parkovacích zálivů a 12 kolmých parkovacích stání. Byla 
zde vybudována nová trasa chodníku o šířce 3 m z betonové dlažby, 
včetně míst pro přecházení chodců. Součástí stavby byla také přeložka 
veřejného osvětlení a posun stávajících uličních vpustí. 
Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek 
v objektu 87. MŠ

V oblasti mateřských škol byla jednou z investic instalace vzducho-
technických rekuperačních jednotek v objektu 87. MŠ v ul. Komenského. 
V této mateřské škole byla v minulosti provedena revitalizace objek-
tu v rozsahu zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny 
oken. Toto řešení snížilo energetickou náročnost objektů, avšak mělo 
za následek zvýšení koncentrace CO

2
 v jednotlivých učebnách. Proto 

z tohoto důvodu bylo v objektu této školy postupně provedeno vyvá-
žení a regulace otopné soustavy a v loňském roce byla jako poslední 
krok provedena instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek, 
a to do všech místností s pobytem dětí. Instalací těchto jednotek bude 
zajištěna co nejlepší kvalita vnitřního prostředí a zároveň by toto řešení 
mělo zajistit dosažení maximálních energetických úspor. 

Stavební akce obvodu dokončené ve II. pololetí 2018

Na podzim roku 2018 bylo mimo 
stavebních akcí zahájeno i postupné 
doplňování herních prvků na stáva-
jící dětská hřiště v ulici U Jam 19, 
Kaznějovské 33, Studentská 65, na 
hřiště u gymnázia Fr. Křižíka v parku 
U Bazénu, v ulici Elišky Krásnohor-
ské 22, v Brněnské ulici a na dětské 
hřiště v ulici Pod Všemi svatými. 

V Sokolovské ulici u OC Družba 
a ve Žlutické ulici před domy č. or. 
1–7 vznikla hřiště zcela nová. 

V letošním roce bude zahájena 
realizace stavby „Stavební úpravy 
Zručské cesty, úsek Nad Feronou 
– Na Louce, Plzeň“. V rámci této 
akce bude provedena dvoupruhová 
komunikace v základní šířce 5,50 m 
s povrchem z asfaltového betonu, 
dále úprava křižovatky s místní ko-
munikací K Pecihrádku a s místní 
komunikací Na Louce, oboustran-
né chodníky z betonové zámkové 
dlažby, parkovací záliv, úprava 
stávajících sjezdů na sousední 
pozemky a veřejné osvětlení. Se 
zhotovitelem této akce, společností 
EUROVIA CS, a.s., byla smlouva 
o dílo uzavřena již v prosinci 2018. 
Realizace musí být koordinována 

Pro volný čas našich nejmenších
Celková investice do nových her-

ních a sportovních zařízení vyšla ob-
vod na 1 217 tis. Kč.

Vybrané stavební akce pro rok 2019 mají již své dodavatele

s právě probíhající kompletní re-
konstrukcí vodovodu a kanalizace, 
kterou v ulici Zručská cesta zajiš-
ťuje Vodárna Plzeň, a.s. 

V letošním roce bude v letních 
měsících (červen – srpen) probíhat 
rekonstrukce kuchyně v objektu 
90. mateřské školy v Západní uli-
ci. Rekonstruován bude prostor 
vlastní kuchyně včetně přilehlých 
prostor skladů a přípraven. Jedná 
se především o provedení nových 
obkladů a dlažeb, dále o provede-
ní nových rozvodů elektroinstalace, 
vody a kanalizace a osazení nové 
vzduchotechnické jednotky pro za-
jištění odvodu a přívodu vzduchu 
do kuchyně. Ve venkovním prosto-

ru bude umístěn nový odlučovač 
tuků. I pro tuto akci má již městský 
obvod podepsanou smlouvu o dílo. 
Dodavatelem bude společnost 
ROADFIN BUILDING s.r.o.

Rádi bychom vás též infor-
movali, že v nejbližší době bude 
zahájeno výběrové řízení na do-
davatele poměrně rozsáhlé akce 
„Proměna vnitrobloku Krašov-
ská, Plzeň“, která je již dlouho-
době připravována. Proměna vnit-
robloku spočívá v celkové kultivaci 
veřejného prostoru v zastavěné čás-
ti mezi obytnými domy Krašovská, 
Toužimská, Žlutická a frekventova-
nou komunikací Studentská. Stavba 
bude řešit novou zpevněnou okruž-
ní cestu a nové cesty nahrazující 

Rekonstrukce Zručské cesty.

Vnitroblok Krašovská.

Bezbariérové přístupy do pavilonů I a III v objektu 87. MŠ
Ve druhém pololetí roku 2018 byla také dokončena investiční akce 

„Bezbariérové přístupy do pavilonů I a III v objektu 87. MŠ v Plz-
ni, Komenského 46“. Tyto pavilony nebyly v minulosti bezbariérově 
přístupné, což bylo vyřešeno pomocí nových asfaltových ramp podél 
stávajících pavilonů. Rampy jsou vyústěny na podestách stávajících 
schodišť, kde bylo zároveň upraveno i stávající zábradlí. 

stávající prošlapy, v prostoru bude 
umístěn jednoduchý mobilní objekt 
kavárny s kruhovou dřevěnou te-
rasou napojený na inženýrské sítě. 
Dále jsou navrženy nové trasy ve-
řejného osvětlení, vybudování spor-
tovního hřiště, hřiště pro teenagery 
a klasického hřiště pro malé děti, 
oploceného psího hřiště a celkové 
vybavení mobiliářem. V blízkosti 
kavárny je navržen vodní prvek 
s pítky. Součástí stavby jsou sado-
vé úpravy, výsadba nových dřevin 
a založení trávníkových ploch.

 O dalších stavbách či aktuál-
ním průběhu právě probíhajících 
staveb vás budeme informovat 
v dalších číslech naší „Jedničky“.

Odbor investiční ÚMO Plzeň 1
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Rychleji než doma, 
levněji než v čistírně

Profesionální prací prostředek
a aviváž v ceně

Do 1 hod. vypráno a vysušeno

Méně než 10,- Kč za 1 kg prádla

Najednou až 58 kg prádla

OC Luna / Bory, Skupova 490/24 
OC Plzeňka / Lochotín, Gerská 34

Po – Pá 08.00–20.00 
So – Ne 09.00–20.00 

www.pradelnaplzen.cz

Západočeská galerie v Plzni 
představuje první komplexní 
pohled na architekturu Plzně 
v období první republiky a na 
unikátní urbanistický proces, kte-
rým město tehdy prošlo. Součástí 
výstavy jsou cenné dokumenty, 
modely staveb a jedny z prvních 
neonových reklam, snímky letec-
ké i pohledy do interiérů, foto-
grafie a úryvky dobových filmů. 
Návštěvníci uvidí také vlastní 
pracovní stůl architekta Karla 
Lhoty, spolupracovníka Adolfa 
Loose. Výstava potrvá ve výstav-
ní síni „13“ do 28. února 2019. 

Kromě několika výjimek není 
většinou Plzeň vnímána jako město 

Výstava se věnuje prvorepublikové architektuře Plzně

s pozoruhodným novodobým archi-
tektonickým vývojem. Podle autora 
výstavy Petra Domanického to ale 
není proto, že by v Plzni chyběly 
zajímavé meziválečné návrhy a rea-
lizace, ale spíše z neznalosti a také 
kvůli rozsáhlým destrukcím a demo-
licím v druhé polovině 20. století.

Galerie už dříve zmapovala napří-
klad dílo architektů Adolfa Loose 
či Hanuše Zápala. I na nové výsta-
vě věnuje pozornost významným 
osobnostem, které měly k Plz-
ni tvůrčí vztah a současně měly 
nadregionální význam. Týká se to 
například Adolfa Loose a okruhu 
jeho spolupracovníků, Jana Gilla-
ra, Josefa Špalka, Karla Honzíka či 

Jana Víška. Výstava také připomíná 
vznik ohniska moderní architektury 
v Plzni, kde díky městskému sta-
vebnímu úřadu a pedagogickému 
sboru průmyslové školy působila 
řada schopných architektů, jako byl 
Zápal, Otakar Gschwind, Václav 
Klein, Bohumil Chvojka, Rudolf 
Černý či Jaroslav Čada. Návštěvní-
ci se dozvědí i o práci soukromých 
projektantů Leo Meisla, Václava 
Nec káře a Františka Němce.

Nejde však jen o jednotlivé 
stavby a neuskutečněné návrhy, 
ale předně o vyzdvižení unikátní-
ho procesu, kterým město tehdy 
prošlo. Vedle staveb na „zelené 
louce“ se tehdy totiž v nevídaném 
rozsahu a koncepčně dařilo pro-

Bohumil Chvojka, Okresní nemocenská pojišťovna a Masarykův studentský 
dům na Denisově nábřeží, asi 1925, ZČG.

Emil Ondráček, pavilon města Plzně na výstavišti, 1938, model, ZČG.

měňovat starší budovy i celé dříve 
devastované plochy pro nové měst-
ské funkce, a budovat tak důstoj-
né centrum velkoměsta. Odlišné 
podmínky znemožnily sice Plzni 
následovat vzoru Hradce Králové 
(zvaného Salon republiky – odtud 
název výstavy Pracovna republi-
ky), přesto západočeská metropole 
zažívala v urbanismu a architektuře 
nejlepší období za posledního půl-
druhého století. 

K výstavě vyšla ve spolupráci 
s vydavatelstvím Starý most stej-
nojmenná kniha. 

Výstava je otevřena denně kro-
mě pondělí od 10 do 18 hodin.

Eva Reitspiesová,
ZČ galerie v Plzni

Vila Václava Ornsta na Lochotíně, 1931, ZČG.
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Únor má být podle dlou-
hodobé předpovědi nejmrazi-
vějším měsícem letošní zimy. 
Přesto v neděli 24. 2. už má 
být z plzeňské kotliny defini-
tivně vyhnána. Alespoň tak si 
to naplánovali organizátoři této 
každoroční oblíbené taškařice. 
A při všech ročnících – s vý-
jimkou toho loňského – se to 
podařilo. Zima se vždy dala po 
tomto datu na ústup. Tak uvidí-
me, jak tomu bude letos. Svátek 
má ten den Matěj a pranostika 
praví, že ledy láme, nebo je 
také staví.

Maškarní průvod, věřme, že 
s množstvím rázovitých a tra-
dičních maškar, vyjde společně 
s přihlížejícími ve 14 hod. od 
7. ZŠ v sídlišti Vinice. Nejdří-
ve zamíří na statek Lüftnerka 
v Zoologické a botanické zahra-
dě města Plzně (pro účastníky 
akce bude vstup zdarma). Zde 
budou připomenuty lidové zvy-
ky související se zimou a před-
jařím. Především bude setnuta 
hlava línému (slaměnému) ko-
houtovi, který ráno pozdě kokr-
há, a proto se stále ještě dlouho 
rozednívá. V nelítostném souboji 
poměří síly Zimomilci s Jaro-
milci. Dosud vždy přesvědčivě 
zvítězili ti druzí. 

Další zastávka bude v rozmezí 
mezi třetí hodinou a půl čtvrtou 
u Kalikovského mlýna. Děti si 
budou moci cestu od zoo zkrátit 
svezením na pivovarském voze 
taženém koňmi. Pro dospělé opět 
poveze něco na zahřátí. Vůdčí 

Na konci února už mají zimy všichni dost
V neděli 24. 2. dostane proto z plzeňské kotliny vyhazov.

osobnost průvodu a celého dne 
Jaromil X. zde pronese svoji 
hlavní řeč. Zhodnotí v ní letošní 
zimu, vyhlásí a odmění nejvtip-
nější masky. Ceny budou letos 
opravdu prémiové – vždyť se 
jedná o jubilejní ročník! Zejmé-
na tu však vzplane a pro jistotu 
bude ještě utopen za souhlasné-
ho pokřiku a tleskání přítomných 
symbol zimy – Morana. 

Odpoledne vyvrcholí před rad-
nicí. Poté, co bude zima spoutá-
na, uložena do rakve a odnese-
na do městské šatlavy, nastane 
velké veselí. A Jaromil X. bude 
moci s čistým svědomím ozná-
mit představiteli Plzně, že pro 
letošní rok byla z plzeňské kot-
liny zima definitivně vyhnána 
a její příznivci za ní musí na-
příště do hor. Program uzavře 

soutěžní pojídání masopustních 
koblih o titul koblížkového krále 
a prince. A komu to vše ještě 
nebude stačit, může za posled-
ním únorovým nedělním odpo-
lednem udělat tečku v nedaleké 
Pivotečce v Rooseveltově ulici.

V pondělí 25. 2. začnou dě-
tem na Plzeňsku jarní prázdniny. 
Nechť jsou opravdu jarní! Přijď-
te proto i vy podpořit v neděli 
24. února všechny ty, kteří už se 
těší na předjaří a jaro. Ať se zima 
přesvědčí, že už ji mají koncem 
února všichni dost!

František Hykeš, 
foto Miroslav Volf
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Nová expozice „Filipíny“ při-
náší do Zoo Plzeň motýly a vra-
cí krokodýly. Kousků Filipín je 
v plzeňské zoo už vícero. A na 
mnoha frontách je doprovází 
slovo Talarak. Domorodé jméno 
zoborožce Waldenova nese řadu 
let záchranná stanice a ochranář-
ský projekt přímo na Filipínách, 
intenzivně podporovaná i z Plzně, 
i stylová expozice ptáků a savců 
v plzeňském Tropickém pavilonu. 
Návštěvníci v ní třetím rokem 
uvidí holuby, kančily, zoborož-
ce, špačky, velemyši či endemické 
dikobrazy. A počátkem listopadu 
byla dokončena více než dvouletá 
proměna severní části Tropického 
pavilonu v nádherný skleník. Oba 
celky společně připomínají mize-
jící přírodu a ochranářské snažení 
na Filipínách. V neposlední řadě 
žijí filipínské druhy i v jiných 
částech zahrady a je nutno při-
pomenout i chovatelské úspěchy 
u výrečků filipínských.

Další kus Filipín v Plzni

V nové expozici žijí především 
krokodýli filipínští, zajímavý had 
bojga stromová, která byla v Zoo 
Plzeň chována již v 70. letech mi-
nulého století nebo varani minda-
najští. Dále zde návštěvníci uvidí 
agamy filipínské, gekony, vodní 
želvy, zástupce bezobratlých 
a motýly. Expozice má formu 
skleníku a je plná tropických rost-
lin. Přestěhovaly se sem celkem 
3 agamy filipínské. Dvě mladé žijí 
v teráriu připomínajícím stromo-
vou dutinu spolu s gekony v blíz-
kosti bazénů krokodýlů a spolu se 
želvami je k vidění velký samec, 
který žil posledních 10 let v Akva-
-Tera pod jménem Kraken a ne-
dávno získal novou partnerku. 

Dvě mladé samice krokodýla 
filipínského se vylíhly v Kroko-
dýlí Zoo Protivín v roce 2013 od 
rodičů dovezených z Filipín a do 
Plzně byly odtud zapůjčeny. Tento 
druh nebyl v plzeňské zoologic-
ké zahradě dosud nikdy chován, 

ačkoliv má v chovu a množení 
krokodýlů dlouhou tradici. Kro-
kodýl filipínský býval původně 
považován za poddruh krokodý-
la novoguinejského a ten v Plzni 
v minulosti žil. Ve volné přírodě 
už nežijí ani celé dvě stovky těch-
to plazů. V Evropě je nyní možné 
je nalézt asi ve 12 institucích. Pl-
zeňská zoo rozmnožila historicky 
dokonce již 3 druhy krokodýlů. 
Kajman žakaré z roku 1980 byl 
vůbec prvním krokodýlem, který 
se vylíhl po napáření a inkubaci 
v Československu, úspěšný chovný 
pár krokodýlů čelnatých s více než 
120 mláďaty (samice příchod 1974) 
žije v zázemí detašované expozice 
Akva-Tera. Posledním rozmnože-
ným druhem byl krokodýl siam-
ský. U něj se odchov podařil krátce 
před rekonstrukcí pavilonu, a tak 
do jiných zoo odjela nejen mláďata, 
ale i jejich rodiče. V plzeňské zoo 
se postupně objevili zástupci skoro 
2/3 žijících druhů krokodýlů.

Krásné prostředí pavilonu, rost-
liny a hlavně motýli se stávají jed-
nou z hlavních událostí v životě 
a provozu plzeňské zoo pro chova-
tele i návštěvníky. Motýli se pohy-
bují volně návštěvnickým prosto-
rem, zoo proto žádá návštěvníky 
o ohleduplnost. Je zde možné i po-
zorovat líhnutí z kukel, seznámit 
se s procesem dokonalé i nedoko-
nalé proměny hmyzu a pozorovat 
krmení. V prosinci potom zača-
lo i veřejné krmení motýlů, a to 
každý den ve 12.30 hod., kdy se 
návštěvníci mohou setkat s jejich 
ošetřovatelem.

Prostředky na vybudování 
expozice poskytlo Město Plzeň, 
ve 2 etapách jde o 16 mil. Kč. 
Zástupci města v čele s Mgr. 
Martinem Baxou a Ing. Pavlem 
Kotasem expozici slavnostně 
otevřeli 5. 11. 2018. 

V zimě tedy další velký důvod, 
proč navštívit Docela jiný svět 
plzeňské zoologické a botanické 
zahrady. A to se přidávají mlá-
ďata antilop, tamarínů a jehňata 
a kůzlata ze statku Lüftnerka, 
kde je na půdě i velké interié-
rové hřiště. Otevřeno je denně 
od 9 do 17 hodin. O novinkách 
a akcích, mezi které patří tradič-
ní přednášky, se příznivci zoo 
více dozví na webové stránce 
www.zooplzen.cz, která nedáv-
no prošla proměnou.

Martin Vobruba

Kagu chocholatý je nelétavý 
endemit z Nové Kaledonie. Je 
zajímavý svou izolovaností a sta-
robylostí. Vzhledem připomíná 
volavku, patří ale do řádu krát-
kokřídlí a nemá žádné blízké pří-
buzné, jen jihoamerické slunatce. 
Žije v párech, při hnízdění jim 
může pomáhat další jedinec (od-
rostlé mládě). Dosahuje hmotnos-
ti kolem 1 kg. Živí se drobnými 
živočichy. Je to ohrožený druh, 
žije jich posledních několik sto-

Kagu chocholatý poprvé v Plzni
vek. Jejich populaci velmi ublí-
žila vysazená zvířata jako kočky, 
krysy a psi, kteří je aktivně loví 
a vyrušují. V Evropě je chová 
pouze 6 zoo, koncem roku 2018 
získala Zoo Plzeň 2 samce z Vo-
gelparku Walsrode v Německu. 
Naleznete je v expozici v Asijské 
zahradě, v severovýchodním cípu 
spolu s dalšími třemi druhy no-
vokaledonských ptáků ve stejném 
pavilonku. 

Martin Vobruba
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Bolevec a jeho proměny byly 
vždy spojeny zásadními změnami 
ve spojení s Plzní, jehož je sou-
částí od roku 1942, a významnými 
společenskými událostmi. Obec 
byla převážně zemědělská, s 5570 
obyvateli, s 34 rolníky a malorol-
níky, kteří se v roce 1952 spo-
jili do jednotného zemědělského 
družstva.

Po roce 1975 vznikla potřeba 
ubytovat rostoucí počet zaměst-
nanců ve Škodovce. Tím nastal 
proces zásadní proměny lokality, 
výstavba Severního předměstí, pro 
dnešních 55 000 tisíc obyvatel. Po 
zabrání zemědělské půdy v roce 
1976 skončila činnost 115 zaměst-
nanců JZD.

Poloha středu obce, nachá-
zejícího se mimo hlavní nově 
vybudované cesty, umožnila re-
alizovat iniciativu architektům 
a  racovníkům státní památkové 
péče pro zachování středověkého 
historického jádra Bolevce s cílem 
zachování místních tradic i ucho-
vání historického jádra obce. To 
bylo v roce 1995 prohlášeno za 
Vesnickou památkovou zonu, ve 
které dominuje usedlost č. p. 1 sel-
ský dvůr U Matoušů, která byla 
v roce 2009 prohlášena Národní 
kulturní památkou.

Z a č á t k e m 
září jsme se 
my, členové 
spolku Senioři 
České republi-
ky Plzeň 1, opět 
po prázdninách 

sešli na společné schůzce. Zane-
dlouho nám však přišla smutná 
zpráva. Zemřel náš dlouholetý 
člen a předseda SDČR Plzeň 1, 
pan Karel Beneš. Dožil se 88 let.

20. výročí Spolku Boleveckých rodáků
Ve spojitosti s probíhajícími 

změnami, se iniciativou prvního 
předsedy boleveckých rodáků 
v květnu 1996 uskutečnilo spole-
čenské setkání v sokolovně Bole-
vec, za účasti přes 500 osob. Po-
stupně bylo v roce 1998 založeno 
Sdružení Boleveckých rodáků za 
předsednictví Ing. Václava Kubá-
ta. Od 1. ledna 2014 dle zákona 
pokračuje činnost jako Spolek 
Boleveckých rodáků.

Od počátku je hlavním progra-
mem udržování lidových zvyků, 
obnova historických objektů a prv-
ků v okolí návsi a organizování 
kulturní činnosti zejména v rámci 
historických dnů.

Po vichřici v roce 1995 členové 
Sdružení vysadili na návsi a okolí 
nové lípy. Před kaplí sv. Vojtěcha 
byl zřízen s garancí JS ŠKODA 
nový památník na společném 
hrobu obětí Bolevecké katastrofy 
v roce 1917. Každoročně vzpomí-
náme, k výročí 100 let katastrofy 
jsme v roce 2017 zrealizovali vý-
stavu fotodokumentace.

V roce 2012 byla na návsi uspo-
řádána oslava s bohatým kultur-
ním programem k výročí 630 let 
od založení Bolevce, aktivitou 
tehdejšího předsedy Sdružení 
p. Jaroslava Čechury.

V roce 2015 byla dokončena ná-
kladná a rozsáhlá technická rekon-
strukce návsi a okolí a na slavnostní 
závěr byl uspořádán Den Bolevce 
na návsi a večer v sokolovně, kde 
bylo předání Pamětních plaket vý-
znamným osobnostem, které rekon-
strukci řídily a zajišťovaly, včetně 
všem členům spolku. Všechno pod 
patronací a z dotací MO Plzeň 1.

V témže roce k výročí 600 let 
od upálení M. J. Husa byla dle 
ideového návrhu Spolku osazena 
jeho busta na budově staré školy.

V roce 2018 byl Spolkem ob-
noven za boleveckým hřbitovem 
památeční kříž, k připomenutí sta-
ré cesty z Plzně do Kralovic, za 
finanční dotace Plzeňského kraje.

Poslední naše akce byla u pa-
mátníků obětí I. světové dálky na 
návsi, kde se konalo 26. října slav-
nostní shromáždění k výročí 100 
let od vzniku samostatného státu.

Pro trvalou paměť zpracovali 
členové spolku boleveckou téma-
tiku v knižních vydáních: Bolevec 
a okolí, statek U Matoušů, My klu-
ci z Bolevce a Od starého Bolevce 
k městskému obvodu Plzeň 1 (his-
torickou fotodokumentací), 630 let 
Bolevce, Bolevecké rybníky.

Další činnost Spolku Bolevec-
kých rodáků bude i nadále pokračo-
vat. Závěrem děkujeme MO Plzeň 1 
za dosavadní spoluúčast a dotace.

Ing. Bohuslav Strejc,
předseda SBR

Vzpomínka……
Obětavě pracoval pro seniorský 

spolek, organizoval setkání, zajiš-
ťoval hudbu, pomáhal organizo-
vat výlety a prakticky řídil veš-
kerou činnost našeho kolektivu.

Vzdali jsme mu poctu a po-
děkování květinami a účastí na 
posledním rozloučení na Ústřed-
ním hřbitově v Plzni.
Čest jeho památce.

Výbor Senioři 
České republiky Plzeň 1
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Střípky z TOTEMu
Poslední volná místa v aktivitách...

Akademie 
třetího věku – 
vzdělávací pro-
gramy pro se-
niory, co chtějí 

mít přehled. Jednou za měsíc –  
2 hodiny, 4 setkání v 1 semestru, 
zajímavá témata, odborní lektoři, 
spoluposluchači se stejnými zá-
jmy, prostor pro diskuzi. Můžete 
se zapojit do těchto kurzů:

Základy astronomie (úterky 
10.30 hod.) – ponořte se s námi 
do hlubin vesmíru. V plzeňské 
hvězdárně poznáme různé typy 
zatmění Slunce a za tím úplným 
se alespoň virtuálně podíváme 
do USA. Ukážeme si souvislosti 
mezi astronomií a časem a zjis-
tíme, co ukazuje Pražský orloj. 
A když nám bude počasí přát, 
budeme moci pozorovat oblohu 
dalekohledem.

– Zdravá výživa (pondělky 
9.00 hod.) – chcete poznat, co jíte? 
Co vaše tělo potřebuje? Čeho si 
všímat, když vybíráte potraviny ve 
svém obchodě? To a mnohem více 
objasní pravidelná setkání. 

Kdo jsem? (po 9.00 hod.) – po-
vídání o lidské psychice, o tom, 
jak spolu komunikuje hlava a tělo, 
jak se to projevuje, jak se účelově 
zklidnit, o čem vypovídá hodnota 
IQ, jak mluvit a vyhnout se sporu. 

Exkluzivní téma Dění v Plzni 
(středy 13.00 hod.) nabízí účast-
níkům možnost setkat se s před-
staviteli různých organizací v re-
gionu, s nimiž probírají důležitá 
témata. Tento semestr zjistí, jak 
se řeší problematika agenturních 
zaměstnanců, budou se věnovat 
životnímu prostředí, povídat si 
o náhradní péči o děti nebo ky-
berkriminalitě. 

V případě zájmu kontaktujte 
prosím Mgr. Veroniku Máslovou, 
e-mail: maslova@totemplzen.cz, 
tel.: 736 489 754.

Volná místa můžeme nabídnout 
i v dalších pravidelných aktivitách:

Cvičení Čchi Kung i pro méně 
pohyblivé (čtvrtky 13 hod.).  Čeká 
vás komplexní sestava nenároč-
ných cviků pro zlepšení zdraví 
prověřená dlouholetou tradicí. 
Naučíme se pracovat s energi-
emi, psychikou a tělem. Sesta-
va Osm brokátů zahrnuje cviky 
vsedě na židli, které jsou urče-
ny i pro seniory a lidi s menší 
fyzickou kondicí nebo sníženou 
pohyblivostí. 

Orient se Saidou (úterky 
15.30 hod.). Taneční hodiny 
v rytmu orientální hudby při-

způsobené milovnicím pohybu 
v seniorském věku. Buďte krás-
ná, svůdná, užijte si chvilku jen 
sama pro sebe společně s námi.

Senioři píší Wikipedii (ucele-
ný 6týdenní kurz, vždy ve stře-
du 13.00–15.00 hod. od 13. 2.). 
Víte, co je to Wikipedie a jakým 
způsobem vzniká? Slyšeli jste 
někdy o tom, že i senioři při-
spívají do Wikipedie? Pokud ne, 
přijďte na první hodinu našeho 
nového kurzu, který si klade 
za cíl více zapojit do používá-
ní a tvorby Wikipedie seniory. 
Staňte se i vy součástí něčeho 
velkého. Kurz je koncipován do 
šesti po sobě jdoucích lekcí, ty 
musí projít každý účastník kur-
zu, vždy jednou týdně, stejný 
den a čas. 

Poznejte s TOTEMem krásy Maďarska...
Pojeďte s námi na relaxačně-

-poznávací zájezd do Maďarska 
v termínu 11.–14. 4. 2019. Čeká 
vás koupání v lázních Bükfürdö, 
celodenní poznávání Budapešti 
s možností ochutnat místní vína 
a pochutiny, uvidíte nejkrásnější 
středověké maďarské město Šo-

proň a na cestě zpátky budete 
mít možnost plavit se po Du-
naji skrze říční údolí Wachau. 
Podrobnosti získáte na infor-
mační schůzce 28. 2. 2019 od 
15.00 hod. v TOTEMu, nebo 
v jiném čase na recepci TOTE-
Mu v Bolevci. 

TOTEMové mentoringové programy dávají šanci dětem
Už více než 17 let poskytu-

jeme mentoringovou podporu 
dětem, které nemají z různých 
důvodů jednoduchý start do ži-
vota. Daří se nám podporovat 
děti s různými problémy – děti 
jiné národnosti, které potřebují 
zadaptovat na pobyt v naší kul-
tuře a ve škole, děti vyčleňova-
né ze svých kolektivů, mentál-
ně i zdravotně handicapované, 
z neúplných rodin apod. Daří 

se se nám nabízet nové zážitky 
a podněty z vnějšího světa dětem 
z méně podnětného rodinného 
prostředí, nabízet jiné vzory cho-
vání, podporovat zdravé sociál-
ní vztahy, vztahy k materiálním 
hodnotám a estetice prostředí.

Do konce října 2018 jsme při-
pravili a proškolili tým 24 dob-
rovolníků, který jsme zapojili do 
pomoci 24 dětem v Plzeňském 
regionu. Kromě legislativního 

Napadla mě během dneška, kolo... kolo... koloběžka
V závěru roku 2018 jste moh-

li v Bolevci vidět novou akční 
skupinu nejen seniorů, kteří si 
poprvé jeli vyzkoušet TOTEMo-
vé koloběžky. Koupili jsme jich 
11 a plánujeme na nich podnikat 
výlety a sportovní aktivity pro 
všechny, kdo přijdou koloběžko-
vání na chuť. Krásu pohybu na 
„prkýnku s dvěma kolečky“ si 

mohlo 10 seniorů, naše kolegyně 
a úžasný lektor, majitel KOLO-
BĚH Sportu Plzeň pan Václav 
Jun vyzkoušet právě ve zmíně-
né páteční dopoledne. Přestože 
počasí již oznamovalo blížící se 
zimu, nezkazilo to zážitek jak 
z jízdy po sídlišti, tak v lese. 
Na jaře, až nebude sníh, do toho 
šlápnem na plná kolečka. 

20 kapek za TOTEM
V týdnu od 14. 1. do 18. 1. 

2019 už posedmé TOTEMoví 
dobrovolníci pod heslem „Máme 
DOBRO v krvi, šíříme ho DOB-
ROVOLNĚ“ věnovali to nejcen-
nější těm, kteří potřebují darova-
nou krev k záchraně nebo zlepšení 
svého života. Letos jsme si přáli, 
aby skupina dobrovolníků čítala 
20 dárců, protože TOTEM, z.s. sla-
ví 20 let od svého založení. Přání 
se nám vyplnilo a skutečně bylo 
darováno „20 kapek“. Mezi dobro-

volníky bylo 9 prvodárců, kterým 
jsme pomohli udělat první krok. 
Byli mezi nimi i ti, kteří se už 
pravidelně vracejí. Velkou radost 
nám udělaly nejen studentky uby-
tované v Domově mládeže SPŠD 
Karlovarská 99, které vyrazily se 
svojí vychovatelkou Janou Uhlířo-
vou darovat krev poprvé v životě, 
ale i pan Štěpán Krňoul, zastupitel 
MO Plzeň 1, který, ač již zkušený 
dárce, se k nám přidal, a tak pod-
pořil naši vytouženou „dvacítku“.

zabezpečení jejich práce dle 
zákona 198/2002 Sb. O dobro-
volnické službě jsme po celou 
dobu metodicky vedli jejich čin-
nost a poskytovali jim podporu 
a potřebné zázemí pro jejich 
práci v programu. 

Dobrovolníci s dětmi vyráže-
jí na koloběžky, do bazénu, do 
Techmánie, na hřiště, na různé 
akce, které TOTEM organizuje, 
a na spoustu dalších zajímavých 

aktivit. Občas dvojice na akcích 
i dobrovolnicky pomáhají, občas 
společně dohánějí školu a občas 
je pro ně důležité si jenom tak 
v klidu někde probrat „holčičí“ 
nebo „klučičí“ věci. Děkujeme 
dobrovolníkům za jejich práci 
a MVČR, Statutárnímu městu 
Plzeň, MO Plzeň 2 a 4, Nadaci 
Agrofert, Nadaci ČSOB a pra-
covníkům Call centra ČEZ za to, 
že nám pomáhají pomáhat.

Text na této straně: Mgr. Petra Bláhová, TOTEM
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Do nového roku vkročila Vlnka 
i MOTÝL pěkně zhurta. Kroužky 
se rozjely hned 2. 1. 2019. V led-
nu také proběhly zápisy do našich 
kroužků a do Miniškolky. Pokud 
jste zápis propásli, nevadí. Do ak-
tivit, kde je volná kapacita, se dá 
naskočit kdykoliv během školního 
roku. Stačí, abyste se k nám přišli 

Nový rok ve Vlnce a v MOTÝLu
podívat, nebo zavolali a my vám 
rádi řekneme, kde nějaké to místo 
máme.

Na únor jsme také připravili dva 
zajímavé semináře. První se týká 
práce s agresí u dětí. Seminář Ag-
rese je OK proběhne 14. 2. 2019 
v čase od 17.00 do 20.30 hod. 
Druhým kurzem je První pomoc 

Ve čtvrtek 17. ledna v dopo-
ledních hodinách proběhla beseda 
s městskou policií v 81. MŠ. Téma 
přednášky byl „Bezpečný kontakt 
s cizím člověkem“. Děti se formou 
her dozvěděly, jak se zachovat při 
oslovení cizím člověkem. Co dělat 
nebo nedělat, když zůstanou doma 
na chviličku samotné. Nyní už 
ví, jak si mohou pomoci, když se 
ztratí, a byly ujištěné, že policistů 
a strážníků se bát nemusí, že jsou 

Byl, nebyl, ale přeci jen byl pl-
zeňský Sbor dobrovolných hasičů 
v Bolevci. Jednoho sobotního od-
poledne, přesněji 20. října 2018, 
uspořádal celovečerní soutěž pro 
Mladé hasiče ze širokého okolí. 
Celkem se zúčastnilo rekordních 
51 družstev z Plzně města a z Plz-
ně severu. Soutěžilo se ve třech 
věkových kategoriích – přípravka, 
mladší a starší. Ti úplně nejmen-
ší absolvovali branný závod jako 
první. Ještě za světla se vydali do 
lesů v okolí Krkavce hledat bílé 
fáborky, které je provázely celou 
cestou a zdárně je dovedly až do 
cíle na výcvikovou plochu zdej-

Děti besedovaly 
s městskými strážníky

tu pro ně. A mohou se kdykoliv 
na ně či jiné kolegy od IZS obrá-
tit s jakýmkoliv dotazem či žádat 
o pomoc. 

Z jedné třídy si kolegyně od-
nesla i krásný obrázek od Julinky, 
která se zprvu ženy v uniformě 
moc bála a po chviličce zjistila, 
že i se strážníkem může být ka-
marádka. 

Veronika Kuchynková, 
MP Plzeň

SDH Bolevec pořádalo každoroční soutěž Z pohádky do pohádky

ších hasičů. Za šera se k fáborkům 
přidala světýlka a na trať se po-
stupně vydala družstva z kategorie 
mladší a nakonec starší.

A proč vlastně Z pohádky do 
pohádky? Všichni soutěžící měli 
možnost potkat na stanovištích 
různé pohádkové bytosti včetně 
zvířátek, u kterých plnili úkoly. 
Na prvním stanovišti je tučňá-
ci zkoušeli z hasičských tech-
nických prostředků, na druhém 
pak museli závodníci dokázat 
poskytnout první pomoc včetně 
resuscitace zraněného a to těm 
nejpovolanějším, zdravotní sest-
řičce a panu doktorovi. Rumcajs 

s Mankou pak vyzvídali, jak se 
váží uzle. U jeskyně na děti čekali 
strašidelní upíři a o kousek dál 
měli stanoviště šmoula Koumák 
se šmoulinkou s topografickými 
značkami. Nemůžeme zapome-
nout na vodníka, který čekal na 
hrázi zdejšího rybníka a s pomocí 
Pata a Mata dohlížel na štafetu 
dvojic. Mrazík s Ivánkem dozoro-
vali nad disciplínou nazvanou Po-
matený hasič a Maková panenka 
s motýlem Emanuelem zkoušeli 
závodníky z druhů hasiv. Znalost 
klasických dětských večerníčků 
pak prověřoval samotný pan Ve-
černíček s krásnou princeznou. 

U zvířátek zebry, slona a tygříka 
se pak soutěžící snažili shodit 
hadicí „C“ co nejvíce kuželek. 
Druhy ohňů se určovaly na po-
slední disciplíně, kterou měli na 
starost Křemílek s Vochomůrkou. 
V cíli na soutěžící čekal Shrek 
s Fionou, kteří zdárně dohlíželi, 
aby nakonec trať zvládlo všech 
51 startujících týmů.

Mach a Šebestová pak předávali 
třem nejlepším týmům z každé ka-
tegorie kromě diplomů a medailí 
také dorty, které do soutěže věno-
val městský obvod Plzeň 1. Pro 
sladkou odměnu si přišel v kate-
gorii přípravka za 1. místo domácí 
tým z Bolevce – Pinďule „A“, za 
2. místo Ledce „A“ a třetí dort si 
odneslo družstvo z Hradiště. V ka-
tegorii mladší si na dortu pochut-
nalo na 1. místě opět bolevecké 
družstvo tzv. Plameňáci, na 2. mís-
tě Ledce „A“ a na 3. místě Litice. 
V kategorii starší se umístilo na 
1. místě družstvo z Božkova na 
2. místě Bolevec – Pinďule a na 
3. místě Litice „B“. Je vidět, že 
vedoucí boleveckých hasičů odvá-
dějí výbornou práci, když dokázali 
obsadit ve všech věkových katego-
riích tu pomyslnou bednu vítězů.

Veliké poděkování patří MO Pl-
zeň 1 a SDH Bolevec, bez kterých 
bychom si neužili krásný sobotní 
večer.

Za Sbor dobrovolných hasičů 
Plzeň – Bolevec 
Jindrová Ivana

u dětí. Kurz první pomoci pořá-
dáme každoročně, letos proběhne 
v pátek 22. 2. 2019 od 9.30 do 
11.00 hod.. Na semináři se dozví-
te, jak reagovat při nejčastějších 
úrazech, které se dětem dějí. 

Na našem webu zjistíte všech-
ny potřebné informace, stačí do 
vyhledávače napsat www.rcvln-

ka-plzen.cz. Na webu najdete 
nabídku všech aktivit, jejich 
stručný popis, ceník, rozvrhy, 
pozvánky na jednorázové akce, 
prostě vše, co se v MOTÝLu 
a Vlnce děje.

Za tým MOTÝLa 
a Rodinného centra Vlnka, 

Markéta Berešová
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Tak jako každý rok připravila 
paní učitelka Mgr. Eva Králová 
pro žáky zajímavé přírodovědné 
akce. Za zmínku stojí určitě dva 
výlety, které proběhly v podzim-
ních měsících.

První se uskutečnil 17. září. 
Parta nadšených přírodovědců na-
vštívila environmentální centrum 
LVB Mensch und Natur v Arn-
schwangu v Německu.

Žáci si prohlédli prostory cen-
tra, zvláště hospodářský dvůr se 
zvířaty a mlýnské kolo. Potom se 
rozdělili do skupin na tři různá 
stanoviště. Na prvním vyráběli 
přírodní balzám na rty a zubní 

Ptáte se, co to je Romano suno? 
Jedná se o dlouholetý projekt o.p.s. 
Nová škola, který dává prostor 
romským dětem, ale v posledních 
ročnících i dospělým, vyjádřit se 
ve svém rodném jazyce. Své po-
city mohou sdělit také ve výtvarné 
části pomocí obrázků. Zkrátka ta-
kový Romský sen (pozn. Romano 
suno znamená česky Romský sen).

Že tvrzení o ovládnutí soutěže 
není přehnané, potvrzují výsled-
ky. Bylo vyhlašováno celkem 
deset kategorií ve třech oblastech 
(literární, mluvené slovo, výtvar-
né) a žáci z „ Podmostní“ získali 
jedno první a čtyři druhá místa. 
Nejúspěšnějším účastníkem se 
stal Míra Pulko, který zabodoval 
jako literát i jako výtvarník. Velmi 
oceňovaným se stal i vítězný pří-
spěvek Lukáše Hlaváče, ve kterém 
píše o tom, jak mu škola pomohla 
najít místo v životě.

Vyhlášení výsledků se konalo 

Environmentální výchova na 17. ZŠ a MŠ Plzeň
pastu, na druhém stanovišti řešili 
přírodovědné úkoly v německém 
jazyce. Třetí stanoviště bylo mezi 
žáky velmi oblíbené, neboť pro-
cházeli ve vysokých „broďácích“ 
řekou. Toto stanoviště vedla rodi-
lá mluvčí, žáci s ní komunikovali 
v němčině nebo angličtině, poví-
dali si o řece, vnímali její proud, 
hloubku, teplotu, rostliny a živo-
čichy, kteří v ní žijí.

Díky slunečnému počasí si žáci 
celý vzdělávací výlet užili. Podě-
kování patří ekologickému spolku 
Ametyst, díky němuž jsme se do 
Německa mohli vypravit, a Kraj-
skému úřadu Plzeňského kraje za 

poskytnutí finančních prostředků 
na autobus.

Druhý výlet paní učitelka zor-
ganizovala pro žáky 7. ročníku, 
kteří vyrazili začátkem října na 
dvoudenní pobyt do Horažďovic. 
Hned po příjezdu se vydali na túru, 
během níž poznávali stromy, roz-
dělávali oheň, hráli zážitkové hry 
a obdivovali zbytky hradiště na 
kopci Prácheň. 

Děti byly opravdu šikovné, tak-
že si zasloužily večerní „odpoči-
nek“ v místním aquaparku.

Další den byl pro žáky připraven 
program v přírodovědné stanici. 

Zde se nejdříve seznámili s cho-
dem stanice a chovanými zvířaty. 
Následně se vžili do role statkářů 
a chovatelů zvířat a šli pomáhat. 
Někteří vyklízeli kotce králíkům 
a morčatům, jiná skupina „kyda-
la“ prasatům, krmila krávy, ovce 
a kachny. Děvčata česala jablka 
a vyklízela pelíšky myším. Celé 
dopoledne rychle uteklo. Od-
měnou za zvládnutou práci byla 
ochutnávka čerstvého moštu. 

Dva dny v Horažďovicích utek-
ly jako voda a do Plzně se děti 
vracely spokojené, plné dojmů 
a nových zážitků.   (17. ZŠ a MŠ)

Žáci základní školy v Plzni v Podmostní uli-
ci ovládli 21. ročník soutěže Romano suno

4. 12. 2018 v Americkém centru 
v Praze na Malé Straně. Patřičného 
lesku celé akci dodala osobní účast 
a vystoupení velvyslance USA v ČR 
pana Stephena B. Kinga, který nad 
vyhlášením převzal záštitu. 

A tak si díky Nové škole a za 
podpory mnoha dalších institucí 
mohly děti z „Podmostní“ prožít 
své „Romano suno“

Jaromír Hupač, 
učitel Základní škola, Plzeň, 

Podmostní 1

Zima a jaro v kostele na Bolevecké návsi
Kurz základů křesťanství „Pozvání k naději“

Srdečně zveme na kurz základů křesťanství, který začne 14. 2. 2019 
a je určený všem hledajícím i těm, kteří chtějí prohloubit a upevnit 
své už existující základy. Jedná se o 10 setkání vždy ve čtvrtek 
od 18 hodin.                                                     Daniel Pavelek
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V loňském roce oslavila už 40 
let své existence slavnostní aka-
demií ve Sportovní hale města 
Plzně, kterou do posledního místa 
zaplnili žáci se svými rodiči a pra-
rodiči, hosté a ostatní příznivci 
školy. Všichni zhlédli velkolepý 
program s téměř profesionálními 
sportovními a hudebními výkony. 
Tato akce byla důkazem, že vedle 
prvořadého vzdělávání a výchovy 
se zde učitelé věnují talentovaným 
žákům a pomáhají jim jejich na-
dání rozvíjet ve všech oblastech.

Od počátku svého vzniku škola 
podporuje sportovní činnosti – žáci se 
věnují především judu, atletice, háze-
né, gymnastice a lednímu hokeji, ale 
i dalším sportům, které škola v rámci 
celého dne nabízí (kopaná, košíková, 
florbal, aerobik, zumba…) V rámci 
tělesné výchovy procházejí bruslař-
ským výcvikem i na in line bruslích. 
Mohou se účastnit lyžařských kurzů 
na našich horách i v zahraničí. Speci-
fické zájmy, schopnosti a dovednosti 
mohou rozvíjet i ve školní družině, 
která nabízí odpočinkové i kreativní 
činnosti nebo v mnoha zájmových 
kroužcích, jejichž náplní jsou spor-
tovní, zábavné, esteticko-výchovné 
aktivity.

Po čtyřicítce, ale stále moderní 31. ZŠ
Výchova kulturou a uměním – to 

jsou pravidelné návštěvy koncertů, 
divadelních a filmových představe-
ní a kulturních akcí, které tematic-
ky doplňují výuku ve škole. Letos 
jsme si nenechali ujít jedinečnou 
výstavu obrazů, které zdobí repre-
zentační a administrativní prostory 
Pražského hradu. Císařská konírna 
ve svých prostorách nabídla k pro-
hlédnutí více než sto pláten slav-
ných malířů, jejichž sbírku započal 
T. G. M. nákupem Mánesových 
obrazů autentickým výrokem „Tož 
to kupte!“ Exkurze a následná pro-
hlídka Hradu připomněla žákům 
100 let české státnosti a důležité 
mezníky v historii našeho státu. 

Též vztah k přírodě a životnímu 
prostředí prohlubují žáci při růz-
ných aktivitách, kdy se ochotně 
zapojují do sběru hliníku, papíru 
i elektroodpadu a učí se ho třídit 
a recyklovat. Dlouhá léta sponzo-
rujeme chov vlka hřivnatého v pl-
zeňské zoologické zahradě. Letošní 
dobrovolná částka, která zde byla 
předána jako dar, činila 28 000 Kč.

Výuka cizích jazyků je podpo-
rována zahraničními pobytovými 
či poznávacími zájezdy do Anglie 
nebo do Německa. Matematická, 

finanční a počítačová gramotnost 
patří mezi priority, které rozvíjíme 
i mimo školu dalšími vzdělávací-
mi pořady v L-klubu, Techmánii, 
Centru robotiky apod. K rozvoji 
čtenářské gramotnosti pomáhá 
školní žákovská knihovna, která je 
nově vybavena oblíbenými knižní-
mi novinkami současných autorů.

I letos škola pokračuje v projek-
tu Podpora odborného vzdělávání 
v Plzeňském kraji. Rozšiřujeme 
spolupráci s dalšími středními ško-
lami a firmami v regionu a snažíme 
se, aby naši žáci získali ucelený pře-
hled o oborech a pracovních příleži-
tostech, aby volba střední školy byla 
pro každého z nich tou správnou 
volbou a aby si v budoucnu mohli 
vybrat z mnoha pracovních příleži-
tostí a našli uplatnění na trhu práce. 

Jednou ze zajímavých aktivit 
v poslední době byl projektový den 
žáků 9. ročníků s názvem Naše fir-
my. Nenásilnou formou – formou 
hry se seznámili účastníci se základy 
podnikání. Vyzkoušeli si „praktic-
ky“ budování firmy, poznali reálné 
příležitosti, úskalí a hrozby, které 
se mohou v této oblasti vyskytnout. 
K plánování budoucí kariéry často 
využíváme nejrůznější aktivity při-

pravené pro naše žáky v odborných 
učebnách středních škol – soutěže, 
programy z oblasti logistiky, robo-
tiky, počítačové hry, kroužek 3D 
tisku a 3D modelování. Technické 
vzdělávání jsme podpořili návště-
vou Mezinárodního technického 
veletrhu v Brně. 

Technické a přírodovědné 
předměty učíme v odborných 
učebnách, které jsou od září nad-
standardně vybaveny. Kompletní 
rekonstrukcí prošla chemická la-
boratoř i žákovské dílny. 

Školní poradenské pracoviště, 
které tvoří výchovný poradce, so-
ciální a speciální pedagog, školní 
metodik prevence pro 1. i 2. stupeň, 
zajišťuje na odborné úrovni kari-
érové poradenství a další aktivity 
týkající se primární prevence, včet-
ně prevence školní neúspěšnosti. 

Školy v přírodě na 1. stupni a ob-
líbené školní výlety na 2. stupni pra-
videlně zakončují školní rok a po-
máhají budovat kamarádské vztahy 
uvnitř třídních kolektivů. Klidné 
a přátelské pracovní prostředí je 
důležité pro tvůrčí a kvalitní kaž-
dodenní práci všech dětí i učitelů.

Mgr. Jitka Šteflová, 
Mgr. Petra Křížková 31. ZŠ

Pololetí pomalu končí a před 
námi je dalších pět měsíců do let-
ních prázdnin. Užili jsme si v té 
naší školičce spoustu akcí a zábavy, 
ale úplně nejvíce byly děti nadšené, 
když svůj temperament mohly vy-
bít i někde jinde než v místě, které 
navštěvují každý den. A že si toho 
pohybu užily opravdu dost!

Startovalo se hned v září, kdy 
část předškoláků začala nově do-
jíždět do plaveckého bazénu SK 
Radbuza na lekce plavání a pro 
zbývající děti jsme nachystali 
překvapení v podobě možnosti při-
hlásit se na ,,BRUSLIČKU“, kdy 
taktéž jedenkrát týdně dojížděly na 
zimní stadion do Třemošné. Zde 
se pod vedením zkušených trenérů 
učily základům bruslení.

Jakožto každým rokem, tak i le-
tos jsme se 10. září účastnili akce 
,,SPORTOVÁNÍ S VIKTOR-
KOU“. Nejen, že si děti, kromě 
jiných sportovních aktivit zahrály 
i fotbal na opravdovém hřišti FC 
Viktoria Plzeň, ale za svoji účast, 
snahu a obratnost byly odměněny 
i kartičkami fotbalistů, což ocenili 
hlavně kluci. 

A co zacvičit si ve velké tělocvič-
ně na ZŠ? Této nabídky využíváme 

7. MŠ žije pohybem….
na 4. ZŠ a na nářadí, které bychom 
ve školce u nás těžko hledali, si 
to opravdu chválíme. Šplháme po 
žebřinách, kloužeme se z nich po 
lavičce dolů, skáčeme na skokan-
ském můstku, vymýšlíme slalomy. 

Svoji mrštnost, obratnost a ši-
kovnost jsme také mohli prověřit 
při akci, kterou pořádala NADA-
CE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE 
– POHYB 1P. Formou jednodu-
chých a zábavných her jsme se po-
hybovali jako hbitý zajíc, šikovný 
lachtan nebo kráčející čáp.

Krátce na to, v prosinci, jsme si 
zacvičili s Ondrou a to v AKTI-
VITY CENTRU KRAŠOVSKÁ, 
kdy se na této hodině vystřídaly 
postupně všechny třídy s většími 
dětmi. Kromě CVIČENÍ S OND-
ROU jsme si i vyzkoušeli, jaké je 
to TANČIT S KUBOU. Ale úpl-
ně nejvíce děti nadchly TRAM-
POLÍNKY S ANIČKOU. A naše 
sportovní aktivity v tomto centru 
ještě nekončí! Už teď se těšíme, 
jak si v březnu zatančíme na DIS-
CO TANCÍCH S JANOU. 

Také už se připravujeme na 
SPORTOVNÍ HRY. V loňském 
roce jsme to dotáhli až do finále 
a obsadili krásné 3. místo.

Prostoru na trénování máme 
v naší školce teď víc než dost. 
Od září využíváme celou ložnici, 
a tak, když ráno děti přijdou do 
školky, mohou se hned projet na 
odrážedle, zaskákat panáka nebo 
na balonech a hopsadlech… Mož-
ností volby je mnoho, náčiní do-
statečně!

Děti pohyb milují! Ne všechny 
ho ale v dnešní době mají dosta-
tek, a tak se v naší mateřské ško-
le snažíme, aby ho u nás bylo co 
nejvíce, a to především lákavou 
a přijatelnou formou. 

Lenka Křepelková, uč. 7. MŠ



strana 21Školy a školky

Přelom starého a nového roku při-
nesl ke Kosíkům do 87. MŠ v Ko-
menského ul. v Plzni řadu novinek 
i zajímavostí. Téma dítě a zdraví 
zůstává hlavním programovým cí-
lem všech aktivit a činností, které 
u nás, v rámci projektu Mateřská 
škola podporující zdraví, probíhají.

Velmi příjemným zpestřením 
byla tradiční divadelní představení.

Svět nadpřirozených bytostí, 
kouzel, dobra i zla je totiž ne-
dílnou součástí dětského světa 
i prvotního formování a utváření 
osobnosti dítěte. Tematicky ladě-
né příběhy zasazené do různých 
prostředí i připomenutí českých 
tradic jsme spolu s hlavními hr-
diny prožívali v pohádkách Zví-
řátka a loupežníci, Vánoční příběh 
a Hrnečku, vař!

Nedílnou součástí zdravého ži-
votního stylu jsou pohyb a sport. 

Krašovská Aktivity centrum 
dětem nabízí celou řadu činnos-
tí, v nichž si mohou vyzkoušet, 
co všechno naše tělo umí a jak 
se zdokonalovat v pohybových 
dovednostech. Velmi oblíbenými 
se staly lekce pohybových a mí-
čových her, tanečně-pohybová 

Nový rok přinesl řadu novinek Kosíkům
průprava nebo trampolínky. Pod 
vedením profesionálních lektorů si 
děti vyzkoušely, jak používat růz-
ná sportovní náčiní, jak správně 
provádět cviky a dodržovat pravi-
dla při kolektivních hrách.

Vánoční nadílky, adventní tvoři-
vé dílny pro rodiče a děti nebo be-
sídky pro změnu ubraly na hektic-
kém tempu v běhu událostí. V tento 
čas jsme se věnovali hlavně lido-
vým tradicím a zvykům i společně 
stráveným chvilkám, výrobě dárků 
nebo jiným zajímavým výtvarným 
a pracovním aktivitám.

I když už asi dávno neplatí pří-
sloví „Co Čech, to muzikant“, měli 
jsme jedinečnou možnost vyrazit 
s klarinetem do pohádky. Nejen, 
že jsme poznali kouzlo živé hud-
by, ale dokonce jsme zjistili, jak 
troubí jelen, jak šumí vítr a jaká 
písnička pomohla jeskyňkám vy-
lákat Smolíčka na výlet. Výchov-
né koncerty pro děti, zdá se, opět 
ožívají, a tak si přejeme, abychom 
se v příštím setkání dozvěděli opět 
něco hodně zajímavého ze světa 
not, písniček a melodií.
Čas běží, čas spěchá, asi největší 

kvapík zažívají budoucí školáčci. 

Jejich příprava je v plném proudu 
– sebeobsluha, samostatnost, vy-
jadřování, slovní zásoba, logické 
myšlení, paměť, pozornost, gra-
fomotorika – to jsou jen některé 
oblasti, v nichž by předškoláci 
měli zažívat asi největší pokroky, 
a u zápisu pak obstát na výbornou.

Naprosto zásadním a unikátním 
se v naší mateřské škole stal pro-
jekt instalace rekuperačních jed-
notek, které jsou od ledna 2019 

umístěné a plně funkční ve všech 
třídách. Princip tzv. zdravého vět-
rání významným způsobem ovliv-
ňují kvalitu ovzduší ve vnitřních 
prostorách objektu. Metoda větrá-
ní s rekuperací současně zajišťuje 
optimální využití vytvořeného 
tepla (až 90 %) a měla by snížit 
náklady na vytápění MŠ v zimě. 
Projekt byl celý financován měst-
ským obvodem Plzeň 1.

Bc. Lenka Hirchnerová

Vzpomínáme na poslední advent

Všechno začalo už předtím, než 
se na adventních věncích rozsvíti-
ly první svíčky… V naší 90. MŠ 
v Západní ulici zavoněly Vánoce. 
To děti ze 6. třídy pekly to „svoje“ 
cukroví, aby se stačilo proležet, 
než k nám pozveme rodiče na 
slavnost. A nejen to! Vyráběly se 
skvostné drobnosti na jarmark, 
kde si je rodiče za drobný peníz 
mohli zakoupit a zdobila se chod-
ba – letos vše v duchu přírodních 
materiálů a kdo viděl, žasnul, jaká 
je v jednoduchosti krása.

A pak přišel den, na který jsme 
se všichni těšili: slavnost s ná-
zvem Kouzelný advent. Venku se 
šeřilo a u rozsvíceného altánku 
s vánočním stromečkem na naší 
zahradě se scházely děti s celý-
mi rodinami. Pěvečký sboreček 
Babyandílci nám zazpíval koledy, 
poté přidaly vánoční píseň i paní 
učitelky a na závěr jsme si za-
zpívali úplně všichni (i s rodiči) 
dohromady.

Rodiče se mohli zahřát na 
zahradě podávaným svařákem, 

děti čajem, ale hlavně náš hřálo 
to, že je nám společně v tomto 
čase dobře.

Následovala prohlídka již zmí-
něné vyzdobené chodby, ochut-
návka cukroví, vánoček a štrůdlu 
od našich kuchařek, či vybírání 
z našeho jarmarku a pak už se 
rodiče rozešli do tříd svých dětí, 
kde probíhal program dle scéná-
ře paní učitelek: někde besídky, 
někde tvořivé dílny, ale většinou 
namíchané oboje…

Venku už byla tma, ale okna 
naší školky ten podvečer svíti-

la dlouho… Dětem se ani domů 
nechtělo – vždyť dělaly to, co je 
baví, měli u sebe své kamarády ze 
školky a také své nejmilejší z ro-
diny a nás, jejich učitelky, které 
to vše pro ně s radostí vymýšlíme 
a připravujeme.

Hned první den po Vánocích 
jsme se zase všichni vydali na 
lampionový průvod, kde jsme si 
vzájemně vyprávěli, jaké krás-
né Vánoce jsme prožili i doma 
a komu Ježíšek splnil přání.

Alexandra Tothová, 
učitelka 90. MŠ
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V prvním pololetí školního roku 
2018/2019 proběhlo v naší mateř-
ské škole velké množství celoškol-
ských, ale i třídních akcí: 

Na podzim jsme se s předškol-
ními dětmi již tradičně zúčastni-
li dopolední akce „Sportujeme 
s Viktorkou“ na stadionu FC 
Viktoria Plzeň, jejímž cílem 
je hledání fotbalových talentů. 
Další již tradiční akcí bylo zjiš-
ťování pohybových dovedností 
dětí Nadací sportující mládeže 
v projektu „Pohyb 1P“. Každo-
ročně se také účastníme projek-
tu Lions Clubu Plzeň Bohemia 
„Lví očko“, který je zaměřen 
na testování zraku dětí pomocí 
kamery Pediatric Autorefractor 
PlusoptiX A09. Již popáté jsme 
v adventním čase na zahradě 
mateřské školy společně s dět-
mi a rodiči rozsvítili vánoční 
stromeček a zazpívali si koledy 

V 91. mateřské škole to žije 

společně s naším školním sbo-
rečkem Berušky, který na této 
akci vystoupil. 

Na jednotlivých třídách byly pro 
rodiče a děti učitelkami připravo-
vány na podzim odpolední sezna-
movací akce, v průběhu pololetí 
akce k ukončení témat, v prosinci 
pak nechyběly mikulášské a vá-
noční besídky s vystoupením dětí 
či výtvarnými dílničkami. V do-
poledních hodinách se předškolní 
děti zúčastňovaly kurzu bruslení 
na zimním stadionu v Třemošné 
či předplaveckého kurzu v bazénu 
na Slovanech. Tyto kurzy budou 
probíhat i ve druhém pololetí. 
Nechyběl ani program se zubní-
mi preventistkami, studentkami 
Zdravotní školy a divadla v MŠ 
(doporučujeme divadlo Letadlo). 
Fotografie z akcí je možné zhléd-
nout na webu mateřské školy ve 
fotogaleriích jednotlivých tříd.

Naše mateřská škola se zapojila 
do několika projektů:

Po úspěšném ukončení projektu 
z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání Šablony I. vy-
hlášeného MŠMT a spolufinanco-
vané Evropskou unií jsme přijali 
výzvu na navazující projekt Šablo-
ny II., a získaly tak pro mateřskou 
školu dotaci ve výši 512 604,- Kč 
na vzdělávání pedagogů, začlenění 
a získání ICT technologie do vzdě-
lávání dětí v mateřské škole, odbor-
ně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráci s rodiči, projektové 
dny v MŠ i mimo ni. 

V loňském školním roce jsme 
se připojili do projektu též vy-
hlášeného MŠMT a spolufinanco-
vaného Evropskou unií s názvem 
„Učíme se spolu“ organizované-
ho Step by step ČR, o.p.s., jehož 
cílem je podpořit individuali-
zované vzdělávání formou vzá-
jemného učení pedagogů MŠ. 
Jedenkrát do měsíce realizujeme 

dvouhodinová setkání na vybra-
né téma pro pedagogy, ale i ro-
diče a jiné zájemce, kde sdílíme 
zkušenosti, reflektujeme vlastní 
praxi, vzájemně se inspirujeme, 
diskutujeme a společně tvoříme 
materiály do výuky.

Nyní se chystáme na Den ote-
vřených dveří, který proběhne 
v naší mateřské škole v úterý 
16. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 ho-
din. Zveme všechny rodiče a děti, 
které mají zájem prohlédnout si 
naši mateřskou školu a získat 
informace k zápisu do mateřské 
školy, který proběhne v květnu 
tohoto roku. 
Čekají nás také školy v přírodě, 

slavnostní rozloučení s dětmi, kte-
ré od září nastoupí do ZŠ, oslava 
MDD, školní výlety a spoustu 
dalších akcí. 

Za 91. mateřskou školu 
Plzeň, Jesenická 11, 

příspěvkovou organizaci 
Bc. Burešová Iveta, ředitelka

46. mateřská škola má od září 
2018 novou ředitelku. Stala se jí 
Karolína Štěpková. Ta by ve své 
nové funkci chtěla mimo jiné při-
spět k modernizaci školy, zavést 
nové prvky, pomůcky alternativ-
ního školství či zlepšit jazykovou 
gramotnost předškolních dětí. Prá-
vě zlepšení jazykové gramotnosti 
předškolních dětí je jedna z nových 
aktivit mateřské školy. Od října 
školka spolupracuje s logopedem, 
který pravidelně dochází do mateř-
ské školy (cca 1x za 3týdny) a spo-
lečně s dětmi, ale i rodiči pomáhá 
zlepšit úroveň jazykových doved-
ností u dětí. Předškolní děti se také 
poprvé zapojily do projektu Pohyb 

Podzim a advent v naší školičce
1P, který se zaměřuje na zjištění 
pohybové úrovně předškoláků. 
Během dopoledne si děti formou 
jednoduchých a zábavných her vy-
zkoušely jednotlivá cvičení pod ve-
dením vysokoškolských studentů.

Stejně jako v minulých letech 
pořádala na podzim škola také akci 
pro rodiče s dětmi. Tentokrát jsme 
společně oslavili Halloween. Vy-
hlásili jsme soutěž o nejhezčí dýni 
a rodiče s dětmi nosili do škol-
ky vydlabané a nazdobené dýně. 
Odpoledne na zahradě proběhly 
soutěže a hry, volba a vyhlášení 
nejhezčí dýně. Když se setmělo, 
rozsvítili jsme dětem lucerničku, 
kterou si samy vyrobily a společně 

jsme se vydali na průvod okolní-
mi ulicemi. Nakonec byly všechny 
děti odměněny a s úsměvem na 
tváři odcházely domů.

Přišel advent a děti i paní uči-
telky měly plné ruce práce. Bylo 
třeba vyzdobit nejen třídy, ale 
i ostatní prostory školy, aby na 
všechny, kteří přišli do školky, 
dýchla vánoční atmosféra. 5. 12. 
nastal den, kdy jsme netrpělivě 
očekávali příchod Mikuláše. Na 
chodbě se ozvalo řinčení řetězů 
a u dětí zavládla nervozita. Společ-
ně s Mikulášem dorazil také anděl 
a dva čerti. Všichni byli nakonec 
stateční. Většinu dětí Mikuláš po-
chválil a někteří museli slíbit, že 

se polepší. Nakonec jsme zazpí-
vali písničky, přednesli básničky 
a všechny děti dostaly dárek. 

Týden před Vánocemi proběh-
lo v naší školičce vánoční tvoření 
s Lenkou Kohoutovou (HOBBY-
-KOHOUT, Plzeň). Děti nejdříve 
zazpívaly rodičům vánoční koledy 
a písně, které se naučily, a poté se 
společně s rodiči pustily do vánoč-
ního tvoření. 

Pěknou tečkou adventu ve školce 
byla vánoční nadílka a návštěva vá-
nočních trhů. Odměnou nám byla 
radost v očích dětí a úsměv na tváři. 
Již teď se těšíme na další akce.

Bc. Hana Pálková, učitelka 
46. mateřská škola Plzeň
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V měsíci lednu se naše MŠ zú-
častnila a absolvovala celý tema-
tický projekt Zdraví dětem, který 
zaštiťovala nezisková organizace 
ZkusToZdravě.cz.

První sezení proběhlo s na-
šimi nejmenšími a neslo název 
Zdravík a zvířátka z kouzelného 
lesa. Byl zaměřen na seznáme-
ní dětí se zvířaty na farmě, ve 
vodě a v lese. Děti se dozvěděly, 
jak se chovat v přírodě a jak ji 
ochraňovat a neničit. Hrály si na 

Projekt Nadace sportující mlá-
deže s názvem Pohyb 1P zavítal 
také v roce 2018 do mateřských 
škol na Lochotíně. U dětí se snaží 
probudit zájem o pohybové akti-
vity, ale také zjistit, jak na tom 
jsou dnešní děti předškolního věku 
v úrovni pohybových dovedností.

I díky podpoře městského obvo-
du Plzeň 1 mohl tým Pohyb 1P, 
v čele s mezi dětmi oblíbeným 
maskotem v podobě žabáka, le-
tos navštívit hned osm mateřských 
škol na Lochotíně. Dalšími vý-
znamnými partnery projektu jsou 
např. město Plzeň, Nadace RSJ 
nebo Nadační fond Tesco.

Projekt se zaměřuje na před-
školáky, protože s přestupem na 
základní školu se výrazně mění 
denní režim dětí. Ty najednou 
podstatnou část dne prosedí a ne-
zbytné pohybové aktivity se vý-
razně sníží.

Děti si v průběhu dopoledne for-
mou jednoduchých a zábavných 
cvičení pod odborným dohledem 
vyzkoušejí jednotlivá stanoviště. 
Po jejich vyhodnocení rodiče ješ-
tě tentýž den získávají výsledky 
obsahující mnoho užitečných in-
formací včetně přehledu o pohy-

Žabák rozpohyboval předškoláky z MŠ na Lochotíně

bových dovednostech svých dětí. 
Nechybí ani doporučení týkající 
se zdravého stravování, nabídka 
pravidelných sportovních aktivit 
v místě bydliště a další informace. 

Na závěr akce čekají děti setkání 
a besedy s vynikajícími současný-
mi sportovci i legendami českého 
sportu včetně olympijských me-
dailistů. Děti si mohou prohléd-
nout medaile, poháry i další cenné 
sportovní předměty a sportovci se 
je svým příkladem snaží motivo-
vat k zájmu o pohyb. 

Jako odměnu děti dostávají pa-
mětní diplom a další drobné dár-
ky jako například samolepky od 
žabáka nebo reflexní pásky, které 
přispívají k větší bezpečnosti dětí 
při pohybu venku.

Projekt realizuje Nadace sportu-
jící mládeže, jejímž zakladatelem 
je město Plzeň, již od roku 2008. 

Počet zapojených plzeňských 
mateřských škol v posledních le-
tech rychle stoupá a v současnosti 
se ho účastní téměř všechny pl-
zeňské MŠ. 

Nadace navíc pro letošní rok 
připravuje vylepšenou podo-
bu výsledků z testování dětí, ze 
které se rodiče dozví detailnější 

informace, jak na tom jejich dítě 
je v jednotlivých pohybových do-
vednostech. Pokud výsledky v ně-
které z dovedností nebudou uspo-
kojivé, budou mít rodiče možnost 
podívat se na internetové stránky 
www.pohyb1p.cz. Tam naleznou 
zásobníky cviků s podrobnými ná-
vody k jejich provedení tak, aby 
je děti mohly s rodiči cvičit doma 
bez velkých nároků na sportovní 
vybavení. 

Na Pohyb 1P navazují Sportovní 
hry mateřských škol. Pro rok 2019 
chystá město Plzeň již čtvrtý roč-
ník této akce, která dětem umož-
ňuje poznat atmosféru sportovních 
soutěží se vším, co k tomu patří. 

„Máme velkou radost, že se v 
mateřských školách zapojených do 
projektu Pohyb 1P a Sportovních 
her mateřských škol zvýšil zájem 

o pohybové aktivity dětí. To má 
nesmírně pozitivní vliv na jejich 
další vývoj. Společně s mateřský-
mi školami zároveň přispíváme 
nejen k rozšíření sportovně re-
kreačních aktivit, ale v budoucnu 
i k dalším úspěchům plzeňských 
sportovců,“ uvedl František Ber-
ka, předseda správní rady Nadace 
sportující mládeže.

Mateřské školy z MO Plzeň 1 
zapojené v roce 2018 do projektu 
Pohyb 1P:
60. MŠ Plzeň, Manětínská 37
81. MŠ Plzeň, Břeclavská 12
91. MŠ Plzeň, Jesenická 11
78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30
90. MŠ Plzeň, Západní 7
46. MŠ Plzeň, Lidická 3
7. ZŠ a MŠ Plzeň, Brněnská 31
7. MŠ Plzeň, Kralovická 35

Vlastimil Libeš

Děti ze 60. mateřské školy žily zdravě
zvířátka a navzájem se dle zvuků 
poznávaly. Celá lekce byla vede-
na tak, aby děti zaujala a udržela 
jejich pozornost od začátku až 
do konce. Na výrazech dětí bylo 
vidět, že si lekci užily. 

Druhé setkání s lektorkou bylo 
připraveno pro děti ve věku 4–5 
let. Zdravík se tentokrát vydal 
do zoo. Děti si hrály na zvířata 
masožravá, býložravá i všežravá 
a poznávaly i ty méně známá. 
Jako exotická zvířata cvičily 

a naučily se důležitou věc – bez 
pohybu nemůže správně fungo-
vat ani tělo zvířat, ani tělo lidské. 

Poslední setkání bylo věno-
váno nejstarším dětem, dětem 
předškolního věku. Zdravík se 
skamarádil s Jedlíkem a to vám 
bylo něco. Děti musely naučit 
Zdravíka správně jíst a vybírat 
vhodné potraviny plné vitamí-
nů, aby byl zdravý a jeho tělo 
fungovalo správně. Dokonce 
musely Zdravíka ochraňovat 

před bacily a seznamovat s no-
vými vitamíny. Nakonec děti 
učily Zdravíka rozdělovat zdra-
vé a nezdravé potraviny, ovoce 
a zeleninu a Zdravík jim byl za 
to právem vděčný, že teď už ví, 
jak na zdravý životní styl.

Děkujeme celému realizač-
nímu týmu za krásné pondělky 
a budeme se těšit v budoucnu 
opět na spolupráci. 
 Za 60. MŠ 

Bc. Lucie Plačková

Školička na Bolevecké návsi už tu čeká jen a jen na tebe! 
Rádi vás uvidíme, uvítáme, přijmeme. Přijďte se mezi nás 

se svými dětmi podívat: www.mc-slovicko.cz
Máme ještě volná místa. Přijímáme děti již od 2 let. 

Děti mají naši plnou péči. Tel. 774 437 435

Po – Pá, 6.30–16.30 hod.
Bolevecká náves 2, Plzeň

Mateřské centrum Slovíčko



Troje zabijačkové hody během 
letošní zimy nabízí první plzeňský 
obvod svým obyvatelům. První 
akce spojená s ochutnávkou oblí-
bených specialit se konala 19. led-
na na Bolevecké návsi. V rámci 
doprovodného programu vystou-

Zabijačkové hody jsou oblíbené
pili Pětatřicátníci a Švejk band 
Milana Karpíška.

Série vepřových hodů bude po-
kračovat 9. února ve vnitrobloku 
Krašovská, kde zahraje skupina 
Semtex trio. Ani tady nebudou 
chybět zabijačkové pochutiny 

a návštěvníci se zahřejí svařákem 
či medovinou. V podobném du-
chu se ponese Masopustní vese-
lice, která se uskuteční 2. března 
na louce za školou na Vinicích.

„Je příjemné, když obyvatelé 
prvního plzeňského obvodu mají 

i v zimě kam vyrazit, sejít se, poba-
vit se. Tradiční zabijačkové hody 
k tomuto období patří a já jsem 
ráda, že si je mohou lidé užít i ve 
městě,“ říká starostka městského 
obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.

(red)

Přijďte na další hody do vnitrobloku Krašovská nebo na Masopustní veselici na Vinice.


