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Jsme zase Evropany

Vážení spoluobčané,
v červnu loňského roku řekl český národ své ano vstupu do

Evropské unie a 1. května 2004 jsme se stali znovu skutečný-
mi Evropany. Často slyším, že jsme jimi nikdy nepřestali být,
že se jen vracíme tam, kde jsme již byli. Patřím k mladší ge-
neraci, nezažil jsem to na vlastní kůži, ale myslím si, že prá-
vě poválečné rozdělení kontinentu na východ – západ a ná-
sledně dlouhá éra budování socialismu totálně zničila větši-
nu hodnot, na nichž stálo a stojí společenství, do kterého se
vracíme. Po všeobecném nadšení, které provázelo pád želez-
né opony, se v plné nahotě ukázalo, kam nám ta vyspělá
demokratická část Evropy utekla a jak je návrat zpět těžký.
Politicky, ekonomicky, morálně i lidsky.

Ač v roli nováčka, jsme zase o kousek dál, Česká republika
je jedním z 25 členských států Evropské unie a každý z nás
pak jedním z půl miliardy lidí žijících na jejich území. O tom,
jaké podmínky naše vláda vyjednala, se nyní budeme krok za
krokem přesvědčovat v praxi. Doufám, že výsledky její práce
budou lepší než doma, kde není dlouhodobě schopna řešit
zásadní domácí problémy. Naše evropská očekávání jsou
různá. Přeji Vám všem jejich brzké naplnění a městu Plzeň
i obvodu pak rychlou dostupnost evropských fondů, na jejichž
čerpání máme námětů víc než dost.

Z ostatních záležitostí Vás chci upozornit na možnost zís-
kat užitečnou novinku s názvem Plzeňská karta. Dnes Vám
tato čipová karta umožní vybrat si vyhovující časový tarif
v městské hromadné dopravě či rezervovat a zakoupit si vstu-
penky na kulturní akce a divadelní představení. Nabídka slu-
žeb se bude postupně rozšiřovat i na další oblasti městského
života – sport, školství, úřady, parkoviště a podobně. A po-
stupem času by se z ní měla stát vlastně městská elektronická
peněženka.

O vydání Plzeňské karty již můžete žádat i na Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1, kde se Vám dostane podrobných in-
formací a potřebných formulářů. Ten, kdo si ji objedná do
konce letošního října, obdrží ji zdarma.

Ve dnech 11. a 12. června proběhnou v ČR volby do Evrop-
ského parlamentu. Chci Vás k těmto volbám pozvat a upo-
zornit na to, že voliče nelze dopsat do seznamu voličů u okrs-
kové volební komise ve dnech voleb. Dále pak, pokud si ne-
jste jistí, že se budete v době voleb zdržovat v místě svého
trvalého pobytu a chcete jít volit, musíte být vybaveni volič-
ským průkazem. S tímto průkazem můžete odvolit v kterém-
koliv volebním okrsku na území ČR.

S přátelským pozdravem
Jiří Winkelhöfer

starosta MO Plzeň 1

S květnem se objevila v Plzni novinka – městská čipová
karta. Projekt, který má své příznivce a pochopitelně i své
odpůrce. Z přílohy Radničních listů mohli všichni občané
získat základní informace. Ale jistě se objevují nové a nové
otázky. Poj)me se proto na celý projekt podívat podrobněji.

Plzeň rozhodně není prvním městem, kde se čipové karty
objevují, a to ani v rámci naší republiky. Liberec, Kladno,
Česká Lípa, Děčín, Karviná… a ten seznam by jistě byl delší,
kdybychom měli vyjmenovat všechna naše města, která už
s čipovou kartou mají zkušenost. Je ale pravda, že ve všech
zmíněných městech je čipová karta využívána pouze jako
součást odbavovacích systémů ve veřejné dopravě, především
pak v jejích integrovaných systémech, které spojují městskou
a příměstskou dopravu. Proč, to je nasnadě.

Univerzálností využití je tato technologie vhodná všude tam,
kde se na službě podílí několik různých subjektů. Takřka ve
všech podnicích bez výjimky jsou dnes využívány různé for-
my informačních systémů. Jejich propojení s čipovou kartou
přináší nové možnosti nejen v rámci podniků, ale také v rám-
ci celých regionů – třeba právě v dopravě je velmi snadné
analyzovat strukturu cestujících a poznat lépe jejich potřeby,
což je prvním krokem při zvyšování kvality dopravní obsluž-
nosti. Stejně je možné zvýšit komfort odbavení, když lze na-
bídnout moderní a dnes vlastně už samozřejmé možnosti pro-
deje jízdenek přímo ve vozech, aniž by to znamenalo prodlou-
žení doby zastávek, zvýšené nároky na řidiče a tudíž
bezpečnostní rizika. Výhodou jsou jistě i možnosti, kterých
je možné využít při tvorbě tarifů, pro provozovatele je s vy-
užitím této technologie snadná evidence a kontrola. Nebýt
těchto zjevných výhod, které se v delším časovém období tam,
kde byly čipové karty v dopravě zavedeny, projevují přímým
finančním efektem jak na straně cestujících, tak na straně do-
pravců, těžko by byly čipové karty zaváděny stále v dalších
a dalších městech.

Ale je třeba vidět, že využití v dopravě je jen jedním z mnoha
možných. A teprve při celkovém pohledu na výhody a mož-
nosti této novinky se ukazuje, že technologie čipové karty
může být v oblasti městských služeb skutečně efektivním
řešením, které přinese výhody na všech stranách.

Co všechno může čipová karta obsáhnout? Vlastně všech-
no – v našem městě už byl spolu s odbavovacím systémem
pro dopravu zprovozněn i rezervační systém, který přináší
nové možnosti všem, kteří chodí do divadel. A podle zpráv
z vedení projektu nezůstane jen u divadel. Pokud se objevují
námitky, že do divadel chodí pár lidí, je to možná pravda.
Ostatně proto mělo vedení města takový zájem na urychle-
ném využití Plzeňské karty v dopravě, která je službou pro
celé město. Ale vedle divadel se přece v nabídce městských
služeb objevuje i spousta jiných možností – galerie, knihov-
ny, sportoviště, stadiony, bazén, zoologická a botanická za-
hrada a jistě vás napadnou ještě další. Dnešní generace chce
žít aktivně a hledá možnosti, jak zajímavě trávit volný čas.
Ale nejde jen o zajímavě strávený volný čas, jde i o všední
potřeby každodenního života. My všichni se přece pohybuje-
me po úřadech, spotřebováváme energie, vodu, podáváme
žádosti, platíme poplatky, chodíme do práce, do škol, stravu-

jeme se,… Možná je to v této chvíli těžko představitelné,
ale i na tomto poli umí být čipová karta výhodou pro všech-
ny. Čipová karta přináší do našeho města nové možnosti.
Přináší je Plzni a ta je chce nabídnout svým občanům. Pl-
zeň totiž chce být městem spokojených lidí.

V prvním týdnu požádalo o Plzeňskou kartu přibližně
1 100 občanů. Je to málo nebo moc? Na tuto otázku odpo-
vědět neumím. Je to první tisíc občanů tohoto města, který
pochopil, že Plzeňská karta může být krok správným smě-
rem. Může, protože ona sama jím v této chvíli není. Neumí
jím být. Aspoň ne do té doby, než se občané a instituce
města rozhodnou, že skutečně ten krok učiní. Plzeňská karta
je jenom směr, kterým se celé město chce a může vydat.
Ten skutečný krok ale mohou učinit jenom občané tohoto
města. Pokud jej učiní, může běžný den v Plzni vypadat
třeba následovně:

Pan Zdeněk si cestou do práce v samoobslužném termi-
nálu převede na svoji Plzeňskou kartu ze své bankovní karty
potřebnou částku podle toho, jak si naplánoval své potře-
by na příští čtvrtrok. A samozřejmě, hned si na témže ter-
minálu koupí čtvrtletní předplatné na dopravu, vždy= mu
končí za týden. V práci se kartou přihlásí do zaměstnanec-
kého systému. Před týdnem sháněl v knihovně odbornou
literaturu, která zrovna byla vypůjčená. Dnes mu přišla sms
zpráva, že jím objednané knihy jsou pro něj připraveny,
vyběhne tedy do knihovny, kde se prokáže kartou, a v oka-
mžiku si potřebnou literaturu odnáší. Neplatí nic, půjčov-
né a všechny poplatky budou z jeho karty odečteny pozdě-
ji, automaticky. Protože je poledne, rovnou se zastaví v jí-
delně, kam obvykle chodí na oběd. Kartou aktivuje svůj
stravovací kód, vybere si z předložené nabídky a hned kar-
tou i zaplatí. Oběd byl chutný, literatura je v aktovce, Zde-
něk má velmi dobrou náladu. Jen mu ji trochu kazí nepří-
jemnosti na úřadě, nemá rád fronty. Ale když už je ve měs-
tě, rozhodne se všechno vyřídit hned. Na úřadě se do
návštěvnického systému přihlásí kartou a systém mu ihned
sdělí, že na řadu přijde zhruba za půl hodiny. Jen tak sedět
a čekat se mu nechce. Ale dnes přece hrají v divadle Othel-
la a na toho se s manželkou docela těšili. Není problém
seběhnout do informačního centra a z veřejného terminálu
se přes internet připojit na rezervační systém. Stačí chvil-
ka, aby si pan Zdeněk vybral příjemná místa v první řadě
na balkoně. Díky tomu, že má kartu, se nemusí zabývat tím,
kdy je vyzvedne. Stačí těsně před představením, o platbu se
už systém postará automaticky. A když mu padne pohled
na program kin, rozhodne se udělat ještě radost i dětem,
vždy= je pátek, a tak večerní představení známého kresle-
ného hitu nebude na úkor ranního spánku, prostě si přispí.
Tak si ještě přikoupí dva lístky pěkně doprostřed. Ty si ovšem
odnese s sebou, nechá je doma dětem jako překvapení.
Platit? Systém se postará. A půlhodinka je skoro pryč, tak-
že už snad bude na řadě i v kanceláři stavebního odboru.
Skoro na vteřinu. Naštěstí jednání nebylo dlouhé, poplatek
za kolek zaplatil hned na místě přes kartu a odnáší si rov-
nou vyrozumění, že jeho žádost byla evidována dnešního
dne ve 12.57… a do měsíce že obdrží elektronickou poštou
rozhodnutí. „Ještě že mám ten elektronický podpis na kar-
tě,“ libuje si Zdeněk. A spokojeně odchází zpět do kance-
láře. Je to tak akorát, kolem druhé mají přijet tři jejich spo-
lupracovníci z Německa, ještě jim Zdeněk musí rezervovat
hotel. Má to cestou a tak za chvilku už od usměvavé recepč-
ní namísto klíčů dostává tři turistické karty. Nejsou to jen
klíče od hotelu a od pokoje, ale protože už se s německými
kolegy Zdeněk z několika společných akcí dobře zná, zapla-
til jim na těch čtrnáct dnů, kdy budou němečtí kolegové ve
městě, na účet firmy také obědy, všechny hokejové zápasy
a ještě posilovnu, bowling a bazén. A= se cítí jako doma…

Ano. Je to obraz toho, jak může Plzeň v blízké budouc-
nosti žít. Díky jedné jediné kartě. Je to vize, detaily mohou
ve skutečnosti vypadat jinak, ale v celkovém pohledu bude
realita právě taková. Na jednom místě si bude každý oby-
vatel nebo návštěvník Plzně moci díky jedné kartě koupit
či rezervovat vlastně vše, co město nabízí. Bude moci ko-
munikovat s úřady i organizacemi, bude se moci po městě
pohybovat a dopřávat si z jeho nabídky všeho podle přání.
Jednoduše a snadno. Jistě, nebude to hned, ale cesta k tomu
cíli je zřejmá. V tom, co bylo v květnu z této vize v Plzni
zatím zprovozněno, je základní předpoklad, aby město se
svými obyvateli a návštěvníky k tomu cíli došlo. Těch tisíc
sto žádostí o vydání Plzeňské karty, podaných v prvním
květnovém týdnu, představuje prvních tisíc sto obyvatel
města, kteří tu možnost vidí také.

Pokračování na str. 2

Vážení spoluobčané, v letošním roce nás čekají v našem volebním obvodě celkem dvoje volby, a to volby
do Evropského parlamentu a volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Jako první to budou volby do

Evropského parlamentu, které se konají

v pátek 11. června 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. června 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Okrskové volební komise však začnou zjišBovat výsledky hlasování až se uzavřou všechny volební místnosti
ve všech státech EU, a to je až 13. 6. 2004 ve 22.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebních okrscích č. 1 až č. 56 na území Městského obvodu Plzeň 1 jsou místnosti
uvedené v „OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb“ v tomto výtisku „Plzeňské jedničky“. Upozorňuji, že ve

volebním okrsku č. 3 dochází ke změně místa okrsku, a to z původní adresy Zručská cesta 4 na novou adresu Areál
požární zbrojnice, Nad Priorem 12a. Dále se u místa volebních okrsků č. 45, 47, 48, 49, 50 a 51 mění pouze název

objektu, a to z původně 4. ZŠ na SSOŠ OOM Krašovská 30. Bližší informace o této změně najdete opět
v tomto výtisku „Plzeňské jedničky“ na str. 2.

Plzeňská karta – k Vašim službám

VOLBY 2004
do Evropského parlamentu na území České republiky



Rada a zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1

Další informace:
Vstupem České republiky do

Evropské unie k 1. květnu 2004
vzniklo automaticky občanům
České republiky občanství Ev-
ropské unie a tím také právo
volit své zástupce do Evropské-
ho parlamentu. Poslanci EP jsou
voleni na dobu pěti let. Na úze-
mí České republiky se volí 24
poslanců do EP, přičemž na
kandidátní listině může být uve-
deno maximálně 32 kandidátů.
Pro letošní volby do EP bylo za-
registrováno celkem 31 politic-
kých stran, hnutí, uskupení, atd.

Voličem je státní občan Čes-
ké republiky, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let, a občan jiného
členského státu EU, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejmé-
ně 45 dnů veden v evidenci
obyvatel.

voliče žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu, anebo jej vo-
liči zašle. Voličský průkaz
opravňuje voliče ve dnech vo-
leb do EP k hlasování v jakém-
koliv volebním okrsku na úze-
mí České republiky.

Upozorňuji, že volební zá-
kon č. 62/2003 Sb. o volbách
do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,
neumožňuje dopsání voliče do
výpisu ze seznamu voličů ve
dny voleb. Doporučuji tedy
těm voličům, kteří si nejsou
jisti svým pobytem ve dny vo-
leb, aby si do 27. 5. 2004 po-
žádali o vydání voličského
průkazu.

Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, co prokáže svoji to-
tožnost a státní občanství České
republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním, di-
plomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo
cestovním průkazem. Občan ji-

Úřad městského obvodu Plzeň 1 – odbor životního prostředí pořádá

SBĚROVÝ DEN ODPADU
Překáží Vám doma věci, které nepatří do kontejneru na směsný komunální odpad

a Vy nevíte kam s nimi ? Nabízíme řešení !

R O U D N Á
Místo konání: Roudná, ul. Pod Všemi svatými (naproti TJ Prazdroj

Termín konání: 15. června 2004
Hodiny odběru odpadu: 14.00 – 19.00 hodin

Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 378 036 040-3, odbor ŽP

Sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu č. 30, 33, 40, sídliště Košutka)

bude mít upravenou provozní dobu (březen – říjen)

        PO – PÁ 10.00 – 18.00 hod.
        SO zavřeno
        NE 13.00 – 17.00 hod.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 9. 3. 2004 projednala:
– Návrh Koncepce odpadového hospodářství města Plzně;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za rok 2003;
– Finanční vypořádání závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2003,

stav účelových fondů MO Plzeň 1 po finančním vypořádání, vý-
sledky hospodaření MŠ za rok 2003;

– Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1;
– Zprávu o průběhu zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním období

2003/2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Návrh na přidělení finančních příspěvků, předložený Komisí pro

sport a mládež Rady MO Plzeň 1;
– Návrh změn Územního plánu města Plzně;
– Návrh na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení dle vyhláš-

ky MP č. 2/2001;
– Radě MO Plzeň 1 byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 30. 3. 2004 projednala:
– Nebytové a majetkové záležitosti;
– Auditorskou zprávu pro město Plzeň za rok 2003;
– Návrh na jmenování přísedících u Okresního soudu Plzeň – město;
– Podklady pro zadání technicko-ekonomické studie Bolevecké ryb-

níky, zpracované Útvarem koncepce města Plzně.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 6. 4. 2004 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy 10. zasedání Zastupi-

telstva MO Plzeň 1;
– Zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1;
– Informativní zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných ha-

sičů Bolevec a Bílá Hora;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Návrh Sociální a bytové komise Rady MO Plzeň 1 na přidělení

finančních příspěvků;
– Personální změny v komisích Rady MO Plzeň 1;
– Radě MO Plzeň 1 byly předloženy zápisy z komisí Rady MO Plzeň 1.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 27. 4. 2004 projednala:
– Návrh na použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů

na veřejně prospěšné účely dle novely zákona č. 202/1990 Sb.
o loteriích a jiných podobných hrách v plném znění;

– Majetkové záležitosti;
– Návrh názvů nových ulic Nad Vodou a U Hasičů.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 11. 5. 2004 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy 11. zasedání Zastupi-

telstva MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2004;
– Bytové, nebytové a majetkové záležitosti;
– Koncepci dětských hřišG v MO Plzeň 1;
– Radě MO Plzeň 1 byly předloženy zápisy z komisí Rady MO

Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 30. 3. 2004
projednalo:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 za rok 2003;
– Finanční vypořádání závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2003,

stav účelových fondů MO Plzeň 1 po finančním vypořádání, vý-
sledky hospodaření mateřských škol za rok 2003;

– Auditorskou zprávu pro město Plzeň za rok 2003;
– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1;
– Zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek

a závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2003;
– Zprávu o průběhu zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním období

2003/2004;
– Zastupitelstvo MO Plzeň 1 zhodnotilo plnění plánu vlastní inves-

tiční výstavby za rok 2003;
– Schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení dle vyhláš-

ky MP č. 2/2001;
– Projednalo návrh změn Územního plánu města Plzně;

– Schválilo přidělení finančních příspěvků sportovním a mládež-
nickým organizacím;

– Jmenovalo nové přísedící u Okresního soudu Plzeň – město;
– Schválilo změnu ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva MO

Plzeň 1;
– Zastupitelstvu byly předloženy zprávy o činnosti výborů Zastupi-

telstva MO Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 27. 4. 2004
projednalo:
– Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1;
– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Konečnou zprávu o vyúčtování zimní údržby na MO Plzeň 1

v zimním období 2003/2004;
– Informativní zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných ha-

sičů MO Plzeň 1;
– Informativní zprávu o spolupráci Úřadu městského obvodu Pl-

zeň 1 s Úřadem práce města Plzně při zřizování pracovních míst
veřejně prospěšných prací;

– Návrh na použití části výtěžku z provozovaných výherních hra-
cích přístrojů v roce 2003 podle § 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a podobných hrách v plném znění, odvedeného na účet
MO Plzeň 1 ve výši 1 444 874,06 Kč na veřejně prospěšné účely

– schválilo přidělení finančních prostředků z výtěžku z provozova-
ných výherních hracích přístrojů;

– Zastupitelstvo MO Plzeň 1 schválilo přidělení finančních příspěvků
dle návrhu Sociální a bytové komise Rady MO Plzeň 1;

– Schválilo název ulice Nad Vodou pro nově vzniklou ulici při vý-
stavbě rodinných domů Na Roudné a název ulice U Hasičů pro
příjezd k novému objektu Centrální požární stanice na Košutce;

– Projednalo zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Projednalo také informativní zprávu ve věci výstavby dětského
dopravního hřiště.

Co vás nejčastěji zajímá
v souvislosti s Plzeňskou kartou?

VOLBY 2004
Voliči, který nebude moci

volit ve volebním okrsku, v je-
hož stálém seznamu voličů je
zapsán (podle jeho trvalého
bydliště), vydá správní odbor
Úřadu městského obvodu Plzeň
1, alej Svobody 60, Plzeň, na
jeho žádost voličský průkaz –
pro voliče, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu na území ob-
vodu Plzeň 1. Volič může po-
žádat o vydání voličského prů-
kazu písemným podáním opat-
řeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději
do 27. 5. 2004 Úřadu MO Pl-
zeň 1. V případě osobního po-
dání žádosti o vydání voličské-
ho průkazu bude podpis voliče
ověřen na místě. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 27. 5. 2004, předá vo-
ličský průkaz osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem

ného členského státu prokáže
svou totožnost a občanství jiné-
ho členského státu a to, že je ve-
den v evidenci obyvatel na úze-
mí ČR.

Voličům budou dodány hla-
sovací lístky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb na adresu tr-
valého pobytu.

K zajištění pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování ve vo-
lební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hla-
sováním odebrat do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.

Toto jsou základní informa-
ce, které Vám můžeme poskyt-
nout. Podrobné informace
o způsobu hlasování obdrží
každý volič společně s hlaso-
vacími lístky na adresu svého
trvalého pobytu, nebo mu bu-
dou předány v den voleb pří-
mo ve volebních místnostech.

Dana Krušinová,
vedoucí správního odboru

ÚMO Plzeň 1

Kdo si může o Plzeňskou
kartu požádat?

Podání žádosti není nijak
omezeno s výjimkou pravidla,
že za nezletilé děti musí žádost
podat a kartu vyzvednout rodič
nebo zákonný zástupce.

Kde je možno žádost podat?
Sběrná místa jsou na všech

ÚMO a na předprodejnách
PMDP na Denisově nábřeží a v
Pražské a Tylově ulici, budují se
nová prodejní místa v budově
MÚ Nýřany a v objektech CAN
a Hlavního nádraží ČD.

Kolik Plzeňská karta stojí?

První vydání karty je zdarma
pro všechny, kdo podají žádost
do 31. října 2004. Po tomto
datu bude vydání karty zpoplat-
něno manipulačním poplatkem
170,- Kč. Stejně budou zpoplat-
něny i obdobné úkony, tedy vy-
dání duplikátu či nové karty.

Musejí mít kartu i občané,
kteří mají vzhledem k věku
dopravu zadarmo?

Pro veřejnou dopravu nikoliv,
tak jako dosud postačí platný
občanský průkaz.

Kdy přestanou platit sou-
časné papírové kupóny?

Přesné datum nebylo dosud sta-
noveno, předpokládané ukončení
platnosti je v roce 2005.

Budou nadále platit součas-
né papírové jízdenky?

V současné době se zatím o zru-
šení těchto jízdenek neuvažuje.

Kdy se přechází na nový
systém předplatného?

Nový systém je již v platnos-
ti. Při převzetí Plzeňské karty si
můžete své stávající předplatné
nechat na kartu převést a vyu-
žívat všech výhod nového sys-
tému.

-sim-

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1, sociální odbor, pořádá
ve spolupráci s cestovní
agenturou PRIMA VIA dva
podzimní jednodenní zájezdy
pro důchodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve
dnech:

14. září 2004  (úterý) – Li-
berec – v případě příznivého
počasí lanovkou na Ještěd,
prohlídka historického centra
města, radnice, zámek, Vald-
štejnovy domky, divadlo F. X.

Základním cílem zákona
o obalech je komplexně řešit
problematiku obalů a obalo-
vých odpadů. Zákon stanoví
povinnosti zpětného odběru
a využití odpadů z obalů, což
mají podle zákona osoby, kte-
ré uvádějí obaly na trh nebo do
oběhu, tzn. vyrábějí, dovážejí
nebo prodávají. Osoby, jež
mají tuto povinnost, přispíva-
jí svými finančními prostřed-
ky (poplatek tvoří zhruba de-

Systém EKO-KOM
setinu procenta z ceny výrob-
ku) do systému EKO-KOMu,
z něhož se pak obcím přispí-
vá na sběr, třídění a recyklaci.

Městský obvod Plzeň 1 je již
dva roky do systému EKO-
KOMu zapojen. V praxi to zna-
mená, že čím více separované-
ho odpadu se v obvodu sebere,
tím vyšší finanční příspěvek
obvod na tuto činnost obdrží. Za
celkové množství odpadu byla
obvodu v roce 2003 přiznána

odměna v celkové výši 2.254
tis. Kč, za I. čtvrtletí letošního
roku byla přiznána odměna ve
výši 958 tis. Kč. Získané pro-
středky z EKO-KOMu předsta-
vují velmi významnou finanč-
ní podporu, která se využívá
právě na separaci v našem ob-
vodu. Pro lepší informovanost
jsou také všechny nádoby na
sběr tříděného odpadu polepe-
ny samolepkami upozorňující-
mi na druh odpadu, který do ná-
doby patří.
Bc. R. Šatrová – odbor ŽP

8. května 2004 oslavili zla-
tou svatbu manželé Václav a
Vlasta Křížovi z Plzně, Stráž-

Zájezdy pro důchodce
Šaldy, návštěva aquaparku
v zábavním centru Babylon
(romantické prostředí připo-
mínající klasické římské láz-
ně, tropická flóra, soustava
propojených bazénů, vodní
masáže, tobogány a další
vodní atrakce).

5. října 2004  (úterý) –
Kutná Hora – město na se-
znamu památek UNESCO,
Vlašský dvůr – bývalá min-
covna, prohlídka středověké-
ho dolu a chrámu sv. Barbo-

ry, unikátní kostnice v Sedl-
ci, Kačina – prohlídka empí-
rového zámku, kde je v sou-
časnosti umístěna expozice
Zemědělského muzea.

Každý účastník zájezdu za-
platí 100,- Kč.

Zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři č. 208, 2. p., so-
ciální odbor, v návštěvních
dnech: pondělí, středa, 8.00 –
12.00 hod., 13.00 – 18.00
hod., kde obdrží bližší infor-
mace. Občanský průkaz vez-
měte s sebou.

Bc. Dana Krausová

Zlatá svatba
nické ulice. S blahopřáním
a dárkem k významnému vý-
ročí přišli manželům popřát

pevné zdraví a životní opti-
mismus členky Komise ob-
čanských záležitostí Rady
městského obvodu Plzeň 1.

Hana Bělohlavá

VOLBY 2004
POZOR ZMĚNA !

Mění se místo volebního okrsku č. 3

Volební okrsek č. 3

28. října celá
K Pecihrádku celá
K Sokolovně celá
Na Pláni celá
Na Roudné 174-184 (S), 215-231 (L)
Nad Beranovkou celá
Nad Priorem celá
Nad Řekou celá
Nad Štolou celá
Nárožní celá
Pecihrádek celá
Řepová celá
Senecká celá
U Velkého rybníka 1-37 (L), 2-16 (S)
Vančurova celá
Zručská cesta celá

E 3036, E 2333, E 2512

Voliči, kteří mají trvalý pobyt hlášený na výše uvedených
adresách, půjdou volit do volebního okrsku č. 3 v areálu

požární zbrojnice, Nad Priorem 12a.
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Plán vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 na rok 2005

1 Parkoviště v Sokolovské ul. č. or. 28 a 34;
7 parkovacích stání + kontejnerové stání

2 Parkoviště ve Studentské ul. č. or. 117 – 127;
rozšíření stáv. parkoviště o 14 parkovacích stání

3 Parkoviště v Kaznějovské ul. č. or. 6 – 8;
26 parkovacích stání

4 Parkoviště v Tachovské ul. č. or. 11 – 17;
18 parkovacích stání

5 Parkoviště v Kaznějovské ul. č. or. 50 – 60;
zvýšení kapacity o 30 parkovacích stání

6 Parkoviště v Sokolovské ul. č. or. 51 – 63;
cca 30 parkovacích stání

7 Parkoviště v Manětínské ul. č .or. 67 – 75;
cca 20 – 25 parkovacích stání

      Legenda: 8 Parkoviště + chodníky v Sokolovské ul.
č. or. 7 – 25; cca 40 parkovacích stání

9 Parkoviště v ul. El. Krásnohorské č. or. 1 – 15;
cca 45 parkovacích stání

10 Chodníky v Sokolovské ul.
průšlapy u č. or. 91, 95 a 99

11 Chodníky v Tachovské ul.
průšlapy u č. or. 11,13 a 21,23

12 Chodník v ul. El. Krásnohorské
průšlap před 78. MŠ

13 Chodník v Komenského ul. k č. or. 31
14 Chodník v ul. Na Roudné – k ulici K Ráji
15 Stavební úpravy Vančurovy ul. na Bílé Hoře;

20 parkovacích stání
16 Chodník v Lidické ul. – průšlap u LF

k zastávce tram. linky č. 1
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Jak si jistě všimli obyvatelé našeho obvo-
du, je již v plném proudu výstavba plánova-
ných investičních akcí v letošním roce. Do-
končeny jsou již letos plánované nové chod-
níky, před dokončením jsou nové parkovací
plochy v Manětínské, aleji Svobody i v Ný-
řanské ulici. O těchto, ale i dalších probíhají-
cích akcích vás budeme průběžně informo-
vat v dalších vydáních našeho občasníku.

Tématem dnešní informace je zásadní se-
známení široké veřejnosti s plánovanými sta-
vebními akcemi v roce 2005. Vzhledem
k tomu, že u některých záměrů již probíhají
práce na projekční přípravě, popř. je přísluš-
ná dokumentace již hotová, další akce jsou
teprve ve stadiu hrubých nákresů do předem
vytypovaných pozemků v jednotlivých loka-
litách území našeho obvodu. Přivítali bychom
tím i vaše případné náměty na doplnění či
upřesnění těchto záměrů ve vztahu na zkuše-
nosti a praxi občanů, kteří bydlí přímo v blíz-

Plán vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 na rok 2005

Vážení přátelé, děkuji vám všem, kteří
jste přišli na veřejné projednání koncepce
dětských hřiš3, i vám, kteří jste mi své ná-
měty a připomínky poslali písemně nebo
zatelefonovali. Všechny podněty byly zpra-
covány a vyhodnoceny a společně s kon-
cepcí je projednala rada městského obvo-
du. Tím byla završena fáze tvorby koncep-
ce a nyní nám zbývá už „jen“ její
naplňování.

Hned v úvodu letošního roku se dočkaly
svého hřiště děti na Bílé Hoře. Ve středu
28. 4. jsme v areálu sokolovny s panem sta-
rostou oficiálně přestříhli pásku k novým
houpačkám, skluzavce a kytičce na pruži-
ně pro ty nejmenší.

Na základě četných žádostí byla mezi
priority na letošní rok zařazena výstavba
dětského hřiště na Zavadilce, na rohu ulic
Pod Stráží a F. Liszta. Od konce dubna tu
najdete věž se skluzavkou, dvojhoupačku
a nové lavičky, k nim přibude ještě oplo-
cení oddělující tento nový dětský koutek
od silnice.

Nové hřiště vyrostlo také ve vnitroblo-

Mami, poj
 si s námi hrát

kosti plánovaných staveb. Tyto záměry budou
rovněž v podrobnější podobě (mapka, popis)
vyvěšeny v domech, jejichž obyvatel se tato
výstavba dotýká. Tyto podrobnosti se budou
týkat zejména chystaných parkoviš3.

Realizace uvedených akcí je rovněž od-
vislá od finančních možností obvodu, avšak
snahou bude realizace co největšího množ-
ství těchto záměrů pro zlepšení již tak sví-
zelné situace v oblasti parkování na území
obvodu, ale rovněž i ke zlepšení přístupo-
vých cest na frekventovaných trasách lega-
lizací tzv. „průšlapů“.

Dalším krokem ke zlepšení situace v ob-
lasti parkování je i plánované budování
halových garáží. I po této linii probíhají
intenzivní jednání vedení obvodu se soukro-
mými investory o možnosti realizace těch-
to staveb v nejproblematičtějších lokalitách.

Jak vyplývá z grafického znázornění ne-
obsahují navrhované investiční záměry sa-

mozřejmě pouze jednostranně výstavbu
parkoviš3, ale v plánu vlastní investiční
výstavby, se kterým vás podrobně sezná-
míme na přelomu roku, bude obsažena
i výstavba nových chodníků, budou zde za-
hrnuty i přístřešky na autobusových zastáv-
kách MHD a v neposlední řadě kompletní
rekonstrukce jedné z ulic, tak jak se to sta-
lo již dobrou tradicí. V předběžném plánu,
který je v první řadě závislý, jak již bylo
řečeno, na finančních možnostech, je uve-
dena Vančurova ul. na Bílé Hoře.

Jaké stavby chystá obvod?

ku Sokolovské ulice v blíz-
kosti 87. MŠ. Téměř oka-
mžitě je doslova obsypaly
děti všech věkových katego-
rií a vrhly se na osvědčené
houpačky a prolézací jehlan,
ale také na nové prvky jako
lanovku a kolotoč. I zde
byly instalovány lavičky
a do budoucna počítáme
s oplocením chránícím hřiš-
tě proti nevítaným návště-
vám pejsků.

Netradiční hřiště najdete
i nad Košuteckým jezírkem
v Kotíkovské ulici. Jedná se
o vrak lodi s kapitánským
můstkem, strážním košem,

podpalubím, šplhacími sítěmi a skluzavka-
mi. Vedle je i kládová houpačka a lanovka
– to asi pro nouzové spojení trosečníků
s pevninou.

V červnu se na sídlištích objeví čtyři nové
dvojhoupačky, a to v Kralovické, Žlutické,
Turistické a Komenského ulici. Stávající
dřevěná hřiště se díky nim budou dětem
určitě víc líbit. Na žádost maminek bude
jedna houpačka vybavena sedátky pro malé
děti – prozatím na vyzkoušení, jak se tato
varianta osvědčí.

Když k výše uvedeným akcím přičtu ješ-
tě nově otevřené hřiště na Bílé Hoře, plá-
novanou výstavbu „Duhového hřiště“
v Nýřanské ulici a projekt dopravního hřiš-
tě v areálu 1. ZŠ, mohu jistě bez nadsázky
říci, že takový objem investic do oblasti
vybavení pro děti náš obvod v historii ješ-
tě nezaznamenal. Myslím si, že si to naše
děti zaslouží. A doufám, že vize: „Dosta-
tek kvalitních, čistých a bezpečných dět-
ských hřiš3 v rozumné docházkové vzdále-
nosti po celém území městského obvodu,“
stanovená v koncepci dětských hřiš3, se nám

bude každým rokem o kousek přibližovat.
P.S.: Bohužel se nám letos z finančních

důvodů nepodaří vybudovat další avizova-
né dětské hřiště v Kaznějovské ulici u nové
houpačky. Také na Vinicích za školou jsme
byli nuceni s realizací hřiště počkat, nebo3

Závěrem bych chtěl požádat obyvatele
našeho obvodu o jejich případné náměty
k dané problematice. Zároveň obyvatelé
přilehlých domů, jichž se výše uvedené zá-
měry přímo týkají, mají možnost své dota-
zy a kladná či záporná stanoviska k pláno-
vané výstavbě vznést na majetkovém od-
boru ÚMO Plzeň 1, tel. 378 036 050,
e-mail: brecik@umo1.plzen-city.cz

Ing. Milan Brecík,
ved. maj. odboru ÚMO Plzeň 1

v současné době probíhají jednání o kom-
plexním využití celého prostranství. Obě
dvě lokality tak zůstávají mezi prioritami
na příští rok.

Ing. Helena Maciarzová,
místostarostka MO Plzeň 1

Nový chodník v Centrální parku na Lochotíně

Manětínská ulice

Nově vybudované přístřešky MHD - Malý Bolevec a Otýlie Beníškové

Dětské hřiště na Bílé Hoře

Sokolovská ulice

Střihání pásky – Bílá HoraKotíkovská



Poradna bytového správce – Plzeňský servis, s.r.o.
Vážení čtenáři,

vítám Vás v dalším díle rubriky
Poradna bytového správce.

Jedním z nejaktuálnějších témat
v oblasti bydlení bylo v uplynu-
lých dnech Vyúčtování služeb
roku 2003 a daňová přiznání Spo-
lečenství vlastníků jednotek.
V rámci vyúčtování služeb již zá-
konem stanovená lhůta pro pře-
dání proběhla a nyní již zbývá
pouze vyrovnání přeplatků a ne-
doplatků, a to nejpozději do
31. července 2004. Otázka daňo-
vých povinností pro Společenství
vlastníků jednotek je širším téma-
tem a jelikož Vaše dotazy byly
často na toto téma, věnujeme prá-
vě jim tento díl poradny.

Ještě mi dovolte, abych Vám
připomněla kontakty, na kterých
nás naleznete pro případné do-
tazy:

Plzeňský servis s.r.o., klientské
centrum, Komenského 99, Plzeň,
email:
klientskecentrum1@plzenskyservis.cz,
telefon: 377 541 690-1.

Sluncem prozářené letní dny
Vám přeje za Plzeňský servis s.r.o.

Gabriela Prokopová
ředitelka oblasti Lochotín

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK A DANĚ

Společenství vlastníků jednotek
je právnická osoba, která je způ-
sobilá vykonávat práva a zavazo-
vat se pouze ve věcech spojených
se správou, provozem a opravami
společných částí domu, popř. vy-
konávat činnosti v rozsahu záko-
na 72/1994 Sb., a činnosti souvi-
sející s provozováním společných
částí domu, které slouží i jiným fy-
zickým a právnickým osobám.
Společenství může nabývat věci,
práva, jiné majetkové hodnoty,
byty a nebytové prostory pouze
k uvedeným účelům.

1. Daň z příjmu právnických
osob

U společenství uvažujeme ná-
sledující typy příjmů:

a) Příjmy z pronájmu, příjmy
z činností souvisejících s provozo-
váním společných částí domu
a příjmy z prodeje majetku

Tyto jsou vždy příjmem jednot-
livých členů společenství bez
ohledu na skutečnost, zda jim jsou
vyplaceny nebo ponechány z roz-
hodnutí statutárních orgánů jako
zdroj financování nákladů na
správu společných částí domu.

Tyto příjmy zdaňují jednotliví čle-
nové společenství (fyzické osoby)
dle § 9, 10 zákona o daních z pří-
jmu, v případě bezpodílového
vlastnictví bytu obou manželů
daní příjmy pouze jeden z nich

b) Úroky z běžného účtu – tento
příjem není dle § 18 odstavce 4c)
zákona o daních z příjmu u nezis-
kových organizací příjmem, který
podléhá dani. Pokud však dojde
k písemné dohodě se členy spole-
čenství, že jim budou úroky rozú-
čtovány, nejsou příjmem společen-
ství, ale stávají se zdanitelným pří-
jmem jednotlivých fyzických osob,
opět bez ohledu na skutečnost, zda
jim byly vyplaceny.

c) Úroky z termínovaného vkla-
du (spořícího účtu)

Tento příjem podléhá dani z pří-
jmu právnické osoby a je nutno
podat do 31. března za společen-
ství přiznání k dani z příjmu práv-
nické osoby.

d) Příjmy z penále za opožděné
platby jednotlivých vlastníků
Tyto jsou příjmem společenství, kte-
rý podléhá dani z příjmu právnické
osoby a je nutno podat do 31.břez-
na za společenství přiznání k dani
z příjmu právnické osoby.

e) Příjmy z penále a úroků z pro-

dlení např. od nájemců nebyto-
vých prostor (ne od vlastníků by-
tových jednotek)

I v tomto případě je příjem pří-
jmem fyzických osob (viz. Příjmy
z pronájmu v bodě a.).

2. Daň z odměny statutárnímu
orgánu

Odměna statutárnímu orgánu
patří dle § 6 odst. 1c) zákona o da-
ních z příjmu mezi příjmy ze zá-
vislé činnosti a funkčních požitků.
Bude-li zúčtována odměna poplat-
níkovi, který u plátce nemá pode-
psáno Prohlášení k dani, pak se zá-
loha na daň vypočítá měsíční saz-
bou, a to nejméně 20 % ze
zdanitelné mzdy (pokud měsíční
hrubá mzda nepřesáhne částku
18 200,- Kč, viz § 38h zákona
o daních z příjmů, odsta-
vec 2). Zálohová daň, kte-
rá se dle § 38h, odstavce
7 vypočte ze zdanitelné
mzdy zaokrouhlené do
100,- Kč na celé koruny
nahoru a nad 100,- Kč na
celé stokoruny nahoru,
musí být odvedena nej-
později do 20. dne kalen-
dářního měsíce, v němž
povinnost srazit zálohy
vznikla, na účet daně

Společnost Plzeňský servis, s.r.o.,
zabývající se správou bytového a ne-
bytového fondu, vyzvala děti
z 5. ZUŠ v Sokolovské ulici k účas-
ti ve výtvarné soutěži na téma: Byd-
lení ve světě dětské fantazie. Do sou-
těže bylo přihlášeno okolo 60 děl
mladých tvůrců, kteří se snažili
v obrázcích zachytit svou představu
ideálního bydlení. Vítězné obrázky
pak byly vystaveny v klientském
centru Plzeňského servisu v Komen-

Městský obvod Plzeň 1

Výbor pro Roudnou ZMO Plzeň 1

ve spolupráci s Rádiem FM Plus

zve všechny děti na

Dětský den na Roudné

2. června 2004 od 13.00 hod

dětské hřiště v ul. Pod Všemi svatými

pestrý program po celé odpoledne
sportovní soutěže o ceny

hasiči v akci
výtvarná dílna a soutěžní výstava

kouzelnické vystoupení
návštěva ze ZOO na hřišti

opékání buřtů
diskotéka, ruleta a soutěže Rádia FM Plus

Přij"te určitě, nudit se nebudete!!!
Spoustu nových zážitků, zábavy

i poučení vám všem přeje
starosta MO Plzeň 1

ve spolupráci se

Soukromou SOŠ
ochrany osob a majetku, Plzeň

zvou širokou veřejnost na odpolední program
pořádaný při akci „Krkavčí běh“

Dne 16. 6. 2004 od 13.00 hodin
Do areálu školy v Krašovské 30, Plzeň

kde se představí:

Kynologie Policie ČR

Zásahová jednotka Policie ČR

Sbor dobrovolných hasičů Bolevec

Záchranná služba Andy – speleologická technika

Bojová umění (Aikido, Wu-shu, Sebeobrana apod.)

31. 7. 2004, pláž Boleveckého
rybníku

Přesně v polovině prázdnin se
všichni přeneseme ve žhavém ryt-
mu samby do kouzelného prostředí
Karibiku, kde si užijeme tu pravou
tropickou atmosféru při vodních
hrách, míchaných nápojích a tan-
cích v latinskoamerickém stylu!

z příjmu ze závislé činnosti u pří-
slušného FÚ. Každému poplatní-
kovi, který nemá podepsáno Pro-
hlášení, musí plátce vystavit Po-
tvrzení o sražených daňových
zálohách, neboJ poplatník je povi-
nen podat daňové přiznání, a to
i v případě, že nepobírá příjmy dle
§ 6 současně od více plátců (§ 38g
odst. 2 zákona o daních z příjmu).

3. Daň z přidané hodnoty
S odvolávkou na § 4 zákona

o dani z přidané hodnoty je konsta-
továno, že společenství není oso-
bou podléhající dani z přidané hod-
noty, to znamená, že se nemůže re-
gistrovat jako plátce daně, neboJ
je subjektem, který nepodniká, ani
nevykazuje znaky podnikání ve
smyslu obchodního zákoníku.

– Správa a provoz Vašich nemovitostí
– Vedení kompletního účetnictví
– Právní poradenství
– Zajiš.ování oprav, údržby a revizí
– Zajištění nepřetržité havarijní služby

Váš partner ve správě nemovitostí

Úslavská 33, 326 00
Plzeň, tel.: 377 456 301
www.plzenskyservis.cz
info@plzenskyservis.cz

Dětská tvorba v chodbách správců
Bydlení očima dětí

ského 99, kde byli výherci oceněni
drobnými dárky. Spolupráce mezi
školou a Plzeňským servisem bude
dále pokračovat, v rámci stálé expo-
zice obrazů mladých výtvarníků se
budeme v prostorách firmy s jejich
tvorbou pravidelně setkávat. „Vě-
řím, že expozice bude zpříjemněním
každému, kdo do našich prostor
vstoupí,“ dodává oblastní ředitelka
společnosti Gabriela Prokopová.

(red)

Karibský den na Boleváku – 31. července
dou ve svém táboře praví nefalšo-
vaní piráti. Kolem 23. hodiny se
hladina Boleváku rozzáří velkole-
pým vodním ohňostrojem!

Přímo na pláži Ostende bude in-
stalován velký pivní stan a mnoho
stánků s občerstvením. Nebudou
samozřejmě chybět ani typické plá-
žové bary plné exotických drinků.

Celá akce je koncipována tak, aby
v ní rozptýlení a zábavu našel každý
návštěvník; pestrost a rozmanitost
programu bude vyhovovat všem vě-
kovým kategoriím.

Cílem akce je umožnit těm, kteří
budou trávit letní dny v Plzni, ba-
vit se stejně dobře, ne-li lépe, než
na vzdálených mořských plážích
a nechat odplout všední starosti na
vlnách Boleveckého rybníku.

Ing. M. Raboch

Městský obvod Plzeň 1

Vyhlášení v rámci zahajovací vernisáže se zúčastnil i starosta MO Plzeň 1
Jiří Winkelhöfer.

Některé obrázky jsou plné fantazie (např.
ztvárnění bydlení pro krále elfů či skřít-
ky), jiné zachycují současné bydlení na
Lochotíně.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže mla-
dí tvůrci sledovali s napětím.

Po celý den bude pro
návštěvníky připraven
bohatý program, řada tra-
dičních i netradičních
soutěží na vodě i na sou-
ši (např. běh po vodě, hod
létajícím talířem, hledání
pirátského pokladu
apod.), na své si přijdou
děti i dospělí. Vystoupí
kubánská kapela, taneč-
níci předvedou latinsko-

americké tance, které se na „Sal-
sotéce“ můžete naučit i Vy.

V celé své kráse se představí pl-
zeňský Jachtclub, k vidění budou
i závody surfařů. Na vedlejších
scénách se nejen dětští diváci bu-
dou moci seberealizovat při stav-
bách z písku a jiných dovednos-
tech. Na vedlejší scéně v lese bu-

Tiráž: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15082, vydává městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23, tel. : 378 036 026, fax: 378 036 002.
Sazba: Nakladatelství Kletr Plzeň. Tisk: Novinové centrum Plzeň.



Sbor dobrovolných hasičů v Plz-
ni na Bílé Hoře se již řadu let věnu-
je výchově mládeže. Děti se každo-
ročně zúčastňují různých soutěží,
ale nejdůležitější je pro ně celore-
publiková hra PLAMEN. Tato sou-
těž je rozdělena na podzimní část,
kterou je závod hasičské všestran-

František Maloch (1862 – 1940)
byl učitelem a významným plzeň-
ským botanikem.

V pátek 30. dubna bylo v hasičské
zbrojnici na Bílé Hoře rušno. Nešlo
však o požární poplach a rychlý vý-
jezd hasičského dobrovolného sboru
k ohni. Děti z mateřských škol byly
zvědavé na práci hasičů, a proto pro
ně připravil organizační tým Sboru
dobrovolných hasičů Bílá Hora
a Úřadu městského obvodu Plzeň 1
tematické hravé dopoledne přímo
v hasičské zbrojnici. Součástí progra-
mu byly soutěže o ceny, ukázka tech-
niky i výcviku mladých hasičů
a odborný výklad přítomných členů
JSDH Bílá Hora. Na závěr vyčerpá-
vajícího dne děti poseděly u táborá-
ku hlídaného zraky těch nejpovola-
nějších a za statečnost při zdolávání

Mladí hasiči z Bílé Hory
nosti, a jarní část – štafeta dvojic,
štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, útok
CTIF a poslední disciplínou je po-
žární útok s vodou. Tuto soutěž
v loňském roce vyhrálo naše bě-
lohorské družstvo v kategorii od
11 do 15 let. Tento úspěch by si
samozřejmě chtělo zopakovat i le-
tos. Plamen 2004 odstartoval pod-
zimní částí s nejlepším výsledkem
nejen pro družstvo starších, ale
i družstvo dorostu. Jaké bude cel-
kové umístění se dozvíme na jaře.

Nesmím opomenout naše nejmen-
ší. Jedná se o kategorii od 6 do 11
let. Toto družstvo se nám rozrostlo
o nové členy. Naším úkolem bude,
předat jim takové zkušenosti, aby
dosahovali tak dobrých výsledků,
jako jejich starší kamarádi.

Letošní sezonu děti zahájily Ha-

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Plzeň – Bílá Hora v čele s velitelem chce
touto cestou dodatečně poděkovat za ve-
lice srdečný přístup k přidělení požární-
ho automobilu CAS - 25K 101 LIAZ.

V první řadě odborné radě velitelů
JSDH Plzeň – město, dále Magistrá-

Na návštěvě u hasičů

Poděkování tu města Plzně a ing. Liškovi – ve-
doucímu odboru obrany a ochrany
obyvatelstva, v neposlední řadě ve-
lice kladnému přístupu v řešení
problematiky PO našemu panu sta-
rostovi MO Plzeň 1 panu Jiřímu
Winkelhöferovi.

Velitel JSDH Bílá Hora
Jan Domin

Naučná stezka „Po stopách Františka Malocha“
Pocházel z rodiny veterináře

z Horní Sloupnice u Litomyšle. Vy-
studoval učitelský ústav v Kutné
Hoře, poté učil v České Třebové,
Třemošné, Plzni a také na Sloven-
sku. V roce 1925 se vrací do Plzně,
kde v nedožitých 78 letech umírá.

S myšlenkou vytvořit naučnou
stezku a věnovat ji památce Fran-
tiška Malocha přišel v r. 2001 teh-
dejší absolvent Pedagogické fakul-
ty ZČU v Plzni, Petr Charvát.

Již na podzim téhož roku začal na
přípravě rigorózní práce s názvem
„Návrh naučné školní stezky s vyu-
žitím flóry a vegetace spilitových
skal v polesí Háj u Druztové v okre-
se Plzeň – sever“. Na podzim
v r. 2002 byla práce obhájena a na-
bídnuta tehdejšímu starostovi obce
Druztová, Jiřímu Šulcovi. Do pří-
prav se zapojil také Ing. Stanislav

Rauch. Následně bylo rozhodnuto o rozšíření trasy až na
Bílou Horu (Městský obvod Plzeň 1). V průběhu r. 2003
se podařilo zajistit dostatek finančních prostředků a pro-
jekt naučné stezky byl předán studiu RAMAP. Na reali-
zaci naučné stezky se podílely: obec Druztová, Městský
obvod Plzeň 1, Plzeňský kraj, Správa veřejného statku
města Plzně, Západočeská energetika, a. s., Cyklo Anto-
nín Bartoníček a firma Jan (čištění peří Druztová).

Slavnostní otevření proběhlo 10. října 2003 před bu-
dovou Mateřské školy v Druztové.

Trasa naučné stezky „Po stopách Františka Malocha“
je dlouhá asi 9 km a vede po žluté turistické značce.
Začíná na Bílé Hoře (zastávka MHD), prochází přes
chráněné území Malochova skalka a dále pokračuje přes
obec Druztovou (zastávka ČSAD) až ke zřícenině go-
tického hradu Věžka. Odtud lze dále pokračovat do
Chrástu (zastávka ČD, ČSAD). Texty jsou srozumitel-
né i pro návštěvníky jdoucí opačným směrem.

Celkem 11 informačních tabulí nabízí ucelený pohled
na krásu a rozmanitost zdejší přírody i historii území.
Prohlídka celé trasy trvá přibližně 4 – 5 hod.

-rr-

Plzeň se v době od 20. června do
27. června 2004 stane hlavním
městem orientačního běhu ve svě-
tě. Centrem závodů Akademické-
ho mistrovství světa v orientačním
běhu se stanou studentské koleje
Lékařské fakulty UK v Bolevecké
ulici. Všechny zveme na slavnost-
ní zahájení mistrovství světa v úte-
rý 22. června do Křižíkových sadů.

Vlastní závody (klasická traT,
sprint, krátká traT a štafety) pak
proběhnou ve městě i v jeho oko-
lí. Přímo na území města se usku-
teční sprint v Borském parku ve
čtvrtek 24. června (start v 10.00)
a v pátek 25. června (start
v 10.00), pak krátká traT s cílem
v blízkosti konečné stanice auto-
busů na Košutce. Právě v rámci
závodů ve městě si orientační běh
mohou vyzkoušet i příchozí všech
věkových kategorií (na školy bu-
dou rozeslány rozpisy vložených
závodů).

Organizační výbor zatím obdržel
přihlášky z 31 zemí (vždy 10 – 16
účastníků). Pořadatelem Akade-
mického mistrovství světa v orien-
tačním běhu je Česká asociace uni-
verzitního sportu, technické zabez-
pečení zajišTuje Český svaz
orientačního běhu prostřednictvím
Západočeské univerzity v Plzni
a Klubu orientačních sportů Slavia
VŠ Plzeň samozřejmě s pomocí
města a městských obvodů.

Akademické mistrovství světa v orientačním běhu 2004

překážek na pravé závodní dráze si
odnesly nejen diplom, ale i drobné
ceny a sladkosti od organizátorů.
V rámci dobré spolupráce zmíně-
ných subjektů se připravuje podob-

ná akce pro větší děti ze základní
školy v červnu. Program prevence
kriminality mládeže, kterým se ob-
vod zabývá již delší dobu, tak na-
vazuje na potřebu informovat děti
a mládež o činnosti záchranných
složek v obvodě.

- rr -

lovou soutěží ve Skvrňanech a ná-
sledovat bude Jarní soutěžní klá-
ní, které pro kolektivy mladých
hasičů připravuje náš sbor.

Za celoroční činnost je pro naši
mládež odměnou a zároveň přípra-
vou pro další aktivity letní soustře-
dění pořádané naším sborem.

Šárka Modrá,
vedoucí mládeže



sobota 5.6., IVV
SENIOR POCHOD – 6. r., akce IVV, TP
Start: Plasy, nádraží ČD 7.00 – 9.30 h.
Trasy: 12, 21, 31 a 40 km. Cíl: Plasy, rest. Pod nádražím do 16.30 h.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604 331 050

sobota 12.6.
VÝSTUP NA JAVOR – 1. r., SP, nutný cestovní pas, odj. v 6.18 h.
Start: Železná Ruda, nádraží ČD v 8.30 h.
Trasy: cca 20 km a další budou upřesněny v propozicích
Informace: Pavel Hegner, Rabštejnská 37, 323 31 Plzeň, t: 377 537 170

sobota 19.6., zájezd
PŘECHOD HALTRAVY, TP 10 – 42 km, pořádá O KČT Rozvoj Plzeň, AZ – O KČT
B. Líně
Odjezd: Líně – 6.00 h.,Nová Hospoda (MHD č. 12) – 6.15 h., Sulkov (zast. ČSAD) –
6.20 h., Zbůch (DOM) – 6.30 h., Chotěšov (ČSAD) – 6.40 h.
Zpět: Klenčí p. Č. v 17.30 h. PP nutná do: 13. 6. 2004
Jízdné: člen B. Líně a děti 80 Kč, členové z Chotěšova 70 Kč, ostatní 90 Kč
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337 911 741, m: 605 234 797

sobota 26.6.
SKÁLY JIŽNÍHO PLZEŇSKA – 2. r.,TP
Start: Nezvěstice, nádraží ČD 7.00 – 9.00 h.
Trasy: 15, 25 a 35 km. Cíl: Nezvěstice, rest. BON do 16.00 h.
Informace: Jiří Machulka, Olešná 1, 332 04 Nezvěstice, m: 607 206 952

sobota 3.7., zájezd
PŘES MEDVĚDÍ VRCH – 2. r., TP, AZ – O KČT B. Líně
(Krušné hory – zámky Jezeří a Červený hrádek)
Trasy: 10, 16, 21, 26 a 32 km. PP nutná do: 26. 6. 2004
Odjezd: Líně – 5.15 h., Plzeň Peklo – 5.30 h., Plzeň Bolevec u Gery – 5.40 h.
Jízdné: člen B. Líně a děti 200 Kč, ostatní 210 Kč
Informace:
doprava: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337 911 741, m: 605 234 797
pochod: Robert Vorel, R. Svobodové 35, 323 00 Plzaň , m: 732 237 342

sobota 10.7.
ZEMÍ ZAMYŠLENOU – 6. r., TP
Start: Jetenovice, nádraží ČD 8.15 – 8.30 h. (traI č. 190)
Trasy: 22 a 30 km. Cíl: Blatná, nádraží ČD do 14.45 h.
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, t: 371 523 277

sobota 17.7., IVV
V ČERTOVÝCH STOPÁCH NA BRNO – 13. r., TP, akce IVV
Start: Chrást, nádraží ČD 7.15 – 10.00 h.
Trasy: 10, 22, 36 a 42 km, RT. Cíl: Chrást ČD do 17.30 h.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604 331 050

sobota 24.7.
VOJENSKÉ BUNKRY – 1. r., SP
Start: Heřmanova HuI, nádraží ČD 7.30 – 7.45 h.
Trasy: 15 a 30 km. Cíl: Svojšín ČD do 15.30 h.
Informace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň, m: 604 331050

sobota 7.8.
MALOVANÁ JESKYNĚ – 1. r., SP
Start: Chýnov, nádraží ČD v 9.10 h. po příj. spěš. vlaku
Trasy: 16 a 21 km. Cíl: Dobronice u Tábora, zast. ČD
Informace: Pavel Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, t: 371 523 277

pá+so 13. – 14.8.
MEMORIÁL STANDY CHODORY – 4. r., TP, CT
Start: Starý Plzenec, nádraží ČD 6.00 – 10.00 h.
Trasy: 18, 23, 30, 40 a 50 km, cyklotrasy 50, 90 a 100 km
Cíl: Starý Plzenec, Staroplzenecká rest. na nám. do 18.00 h.
Informace: Fr. Beneš, Heyrovského 31/22, 301 00 Plzeň, m: 737 477 106

14. – 21.8.
LETNÍ TÁBOR – 5. r.
Soustředění pro děti od 9 let v Krkonoších, turistika – hry. Zajištěno: doprava, stravování,
ubytování v osadě Labská u Špindlerova Mlýna, chata OS KOVO HOŘOVICE.
PP nutná do: 30.6.2004
Informace: Ludmila Melicharová, Pecháčkova 30, 318 14 Plzeň, t: 377 383 810

sobota 21.8.
ZA BRDSKÝM FLORIÁNEM – 1. r.,TP
Start: Zdice, nádraží ČD 7.00 – 8.30 h.
Trasy: 18, 28, 30 a 40 km. Cíl: Hořovice, nádraží ČD do 16.15 h.
Informace: Jiří Triner, 267 62 Osek, m: 724 074 417

sobota 28.8., zájezd
PŘES KOCHÁNOVSKÉ PLÁNĚ, AZ – O KČT B. Líně
Trasy: 20, 25 a 33 km
Odjezd: Líně – 5.30 h., Plzeň Bory (MHD) – 5.45 h. PP nutná do: 22. 8. 2004
Jízdné: člen B. Líně a děti 130 Kč, ostatní 140 Kč
Informace: Fr. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, t: 337911741, m: 605 234 797

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KČT LOKOMOTIVA PLZEŇ a O KČT BANÍK LÍNĚ NA ROK 2004

Veřejná sportovní akce pro všechny příchozí
a za každého počasí

Pořadatel závodu INSTEL TT – TEAM Plzeň

Datum konání: 4. 6. 2004 (pátek)
18.00 hodin (prezence v 16.00 – 17.30 hod.)
Místo konání: Autokempink Bílá Hora, Plzeň

      Délka tratí: 0,5 km plavání
30 km cyklistika
5 km běh

Kategorie: juniorky a junioři do 19 let
Ženy a muži do 39 let

Veteráni a veteránky nad 40 let
Startovné: 120,- Kč

Cyklistická přilba povinná!!!

Bližší informace Ing. Václav Nápravník,
Manětínská 16, 323 20 Plzeň

Josef Haltmar

Zásluhou plzeňského rozhlasu,

můžeme tímto oslavit měsíc

ptactva celého světa.

U nás na konečné třicítky

hnízdí a zpívají kosi.

Koncert jako samo nebe

od časného rána do noci,

Bez ocenění, bydlí v chlívku

keřů, zaneřáděném od lidí.

Lidé si lebedí v palácích a bídu

kosů v tom bordelu nevidí.

A proč ne, jako v písni

 „…u kosů jako u lidí“?

Plzeň se řadí k městům s nejrozvinutějším
systémem centrálního zásobování v rámci Čes-
ké republiky. Touto cestou získává teplo a tep-
lou vodu nejen řada podniků a institucí, ale pře-
devším 40 tisíc plzeňských domácností – cel-
kem 127 tisíc plzeňských občanů. Plzeňské
teplárenství bývá oceňováno nejen pro dobré
hospodářské výsledky, ale především pro spo-
lehlivost dodávek a jedny z nejnižších cen tepla
v celé ČR. V poslední době ale získává respekt
také díky novým nápadům, technickým inova-
cím a uplatňování nejmodernějších technologií.

Plzeňská teplárenská, a. s., hlavní plzeňský
výrobce tepla, zvítězila v soutěži Energetický pro-
jekt roku 2003, kterou vyhlásilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR se svým „revolučním“
projektem dodávky chladu pro Plzeňský Prazdroj.
Odborná komise ocenila především vysokou
efektivitu využití prvotních energetických zdro-
jů a mimořádnou ohleduplnost tohoto způsobu
získávání chladu vůči životnímu prostředí.

Plzeňská distribuce tepla, a.s., zajišIuje, jak
vyplývá už z jejího názvu, především distribuci
tepla a teplé vody v Plzni. Celý systém dvou sto-
vek výměníkových stanic a dalších technických
zařízení je za pomoci nejmodernějších informač-
ních technologií ovládán z jednoho místa – cen-
trálního dispečinku. A právě tento projekt zví-
tězil v soutěži IT projekt roku 2003, vyhlášené
Ministerstvem informatiky ČR. Předseda hod-
notitelské komise prof. Zdeněk Molnár k tomu
uvedl: „V minulosti byl svět IT, svět odborníků

Sdružení knihovníků a informačních pra-
covníků, Národní knihovna, Národní technic-
ká knihovna a partneři vyhlásili anketu o nej-
oblíbenější knihu obyvatel České republiky
s názvem „MOJE KNIHA“.

Proč knihovny a spolupořádající instituce
vlastně hledají nejoblíbenější knihu občanů
ČR? Četba je po staletí jednou z nejpopulár-
nějších forem zábavy, ale i jedním z nejdůleži-
tějších nástrojů získávání informací a poznání.

Zapojte se a hlasuje ! UveVte svoji nejoblíbe-
nější knihu. Může to být kniha, která vás nejví-
ce ovlivnila nebo ke které se často vracíte, kte-
rou doporučujete přátelům, která změnila nebo
poznamenala váš život, na kterou nemůžete za-
pomenout, která vám ukázala něco nového. Ne-
záleží na tom, kdy jste ji četli – v dětství, do-
spělosti, či právě včera odpoledne.

Anketa má několik etap, kdy budou vyhla-
šovány dílčí výsledky. Již v červnu bude zve-
řejněn seznam sta nejoblíbenějších knih v ČR.
V září pak žebříček padesáti nejoblíbenějších
knih a v Týdnu knihoven 4. – 10. října bude
slavnostně vyhlášena jedna nejoblíbenější
kniha obyvatel ČR.

Do této ankety se samozřejmě zapojila
i Knihovna města Plzně. V obvodní knihovně

Centrální zásobování teplem v Plzni slaví úspěchy

na informační technologie, tak trochu uzavře-
ným kruhem. Ale jak informační technologie
prosakují do stále většího počtu lidských čin-
ností, firemní systémy se otevírají veřejnosti.
Plzeňská distribuce tepla může být v tomto pří-
kladem, právě tuto její otevřenost ocenila ko-
mise nejvíce.“ Do systému řízení distribuce tep-
la v Plzni může totiž prostřednictvím internetu
nahlédnout každý občan a získat tak jakékoliv
aktuální informace o jeho chodu a parametrech.
Stačí jen vyhledat adresu www.pdt.cz.

O centrální dispečink Plzeňské distribuce tepla se zají-
mal i hejtman Plzeňského kraje P. Zimmermann. Do
podrobností ho zasvěcuje technický ředitel O. Kolečko.

Máte svoji nejoblíbenější knihu?
Lochotín odevzdala již řada čtenářů svoje tipy
pomocí anketních lístků nebo je poslala přímo
na internetovou adresu www.mojekniha.cz. Do
ankety se zatím zapojují především děti, u kte-
rých vedou knihy o Harry Potterovi.

Po prvním celostátním vyhodnocení dílčích
výsledků ankety k 7. dubnu 2004 vyplynulo,
že mezi 200 nejoblíbenějších knih patří ze-
jména:
– díla, která byla zfilmována
– vede beletrie (romány a povídky), poezie se

téměř nevyskytuje
– v celé republice hlasují především děti
– boduje dívčí četba a čtení pro ženy
– mezi oblíbenci nechybí současné „hvězdy“

světové literatury, např. Rowlingová a její
cyklus o Harry Potterovi a Tolkienova fan-
tasy Pán prstenů

– česká literatura má prvenství a druhou sku-
pinou jsou díla přeložená z angličtiny
Zúčastněte se a pomozte hledat nejoblíbenější

knihu občanů ČR. Přemýšlejte o své nejmilejší
knize a odevzdejte pro ni svůj hlas na interneto-
vé adrese www.mojekniha.cz nebo přímo
v knihovně Lochotín, Kralovická 22, kde jsou
k dispozici anketní lístky. Těšíme se na vás !

Knihovna Lochotín

 V knihovně na Lochotíně lze prostudovat potřebnou literaturu a přečíst deníky a časopisy. Knihovnice rády
poskytnou informace, studentské referáty.

Kosi v křovíVečerní triatlon



Pod střechou Střediska volného času dětí a mlá-
deže v Plzni, Ledecké ulici, se stále něco děje
a malí i mladí občané zde mohou najít velkou šká-
lu nabídky aktivit pro využití volného času. Jed-
nou z nich jsou dobře pod tímto zaštítěním pra-

Počet dětí s opakovaným onemocněním dý-
chacích cest stále stoupá. Plzeňská aglomera-
ce se může pochlubit počtem nemocných dětí
na horní hranici průměru ostatních měst. Proto
před dvanácti lety byly zřízeny respirační tří-
dy pro žáky prvních až pátých ročníků v pl-
zeňských obvodech Lochotín, Bory a Slovany.

Pro následující školní rok 2004/2005 nabí-
zíme pro 1. – 5. třídu několik míst v každém
ročníku.

Výuka
– výukový program základní školy podle os-
nov ZŠ 16847/96-2
– individuální přístup pedagogů k žákům
– netradiční způsoby výuky
– menší počet dětí ve třídě i školní družině
Ozdravný program
– inhalace vitamínových roztoků
– masáže
– cvičení jógy, relaxační cvičení, cvičení na re-
habilitačních míčích
– hra na flétnu zábavnou formou
– třídy vybaveny pračkami vzduchu
– pobyty v tuzemsku (Šumava), v zahraničí
(Španělsko, Švýcarsko)
– lázně, ozdravovna

Úspěšné premiéry lochotínské Sebranky
cující divadelní soubory Thália (se členy ve věku
od 5 do 15 let) a Sebranka (se členy od 15 do
26let). Každým rokem nastudují oba soubory
nejméně jednu novou premiéru a vystupují při
mnoha významných příležitostech. Letošní rok

Scéna z komedie No, nekup to aneb Červené sáčko.
Na fotografii zleva Baba kasa – Rita Firýtová, Po-
ptávka – Jakub Sachr, Super sleva – Pavla Dupáko-
vá, Stálá cena Marcelka – Lucie Černíková, Týdenní
sleva – Martina Bulková.

Na snímku ze závěrečné scény z komedie Mrtvý prd ví
zleva: Dušan Leder – Pavel Srb, Julie – Martina Bul-
ková, Betty Lederová – Lucie Černíková, Poslanec
Maxa – Martin Srb, MUDr. Záruba – Jan Krafka.

Záběr z kabaretu Škola po škole aneb Známky čaru-
jí. Zleva Jednička: Jana Kuglerová, uprostřed shora
Čtyřka: Michaela Šmídová, Trojka: Tereza Plicová,
Dvojka: Kateřina Princová, vpravo Pětka: Michae-
la Körnerová.

trhl rekord v počtu premiér, protože soubor Se-
branka nastudoval dvě inscenace a jednu Thália.

Tou první od Sebranky byla inscenace „součas-
ně zlevněné komedie“ pod názvem NO, NEKUP
TO aneb Červené sáčko, která s humorem nahlí-

žela do zákulisí jednoho ze supermarketů plného
každodenních slev a lidských osudů. Inscenace
tradičně autorská, shledala mladý soubor hrající
s plným nasazením a mladistvým elánem. Dru-
hou letošní premiérou byla kriminální komedie
MRTVÝ PRD VÍ. Samotný název vzbuzující vra-
žedné obavy a úsměv zároveň sliboval nové zá-
žitky. Inscenace nepostrádala napětí, vtip, situač-
ní humor. Obsazení těmi nejzkušenějšími z již tak
dobrého kolektivu mladých hereček a herců při-
spěl k nebývalému úspěchu. Zásluhu na tom má
hlavně precizní režijní vedení herců Zdislavem
Princem, který je schopen léty nabyté divadelní
zkušenosti předat a dovést inscenaci k velmi uce-
lenému a úspěšnému tvaru. Podobně dopadla pod
jeho vedením i inscenace kabaretu ŠKOLA PO
ŠKOLE aneb Známky čarují nastudovaná v ko-
lektivu souboru Thália. V této sezóně připraví
ještě soubor Sebranka inscenaci bláznivé kome-
die ze současnosti JE TO POD VODOU pro Pl-
zeňské kulturní léto,kdy již tradičně hraje v pro-
storách atria cukrárny U Pernera v začátku září.

Zdislav Princ

To jsme my, děti ze speciálních tříd

Dále nabízíme
– školní družina s pestrým programem
– zájmové kroužky
– společné akce pro rodiče a děti

Kde nás najdete?
– ředitelství:
Speciální školy při FN, alej Svobody 80, 323
18 Plzeň
Ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková
tel.: 377 10 31 38
– Lochotín:
Manětínská 37, 323 00 Plzeň (pavilony v areá-
lu 60. MŠ)
tel.: 377 53 13 53
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Třída III. B zareagovala na vyhlášení soutěže
„O nejtěžší hliníkovou zeměkouli“, kterou pořádala
32. ZŠ. Jejich zeměkoule byla opravdu největší, nej-
těžší, nejoriginálnější. Po zásluze získaly děti 1. místo
ohodnocené novým počítačem.

Ve výtvarné soutěži „Krásy a historická tajemství
ČR – Plzeňský kraj“ byli naši předškoláci také oce-
něni a jejich práce byly vystaveny v galerii Paletka.

Obrovskou radost vyvolalo získání 4. místa v celo-
státní výtvarné soutěži „Krásné je žít“, kterou vyhlásil
Zdravotní ústav v Jihlavě. Malba na textilu s názvem
„Studánka“ odbornou porotu nadchla tak, že zástupce
třídy pozvala na slavnostní předávání cen osobně.

I na poli sportovním jsme letos uspěli. 4. 5. orga-
nizovalo SVČ v Ledecké ulici sportovní olympiádu
lochotínských mateřských škol. Výborné výkony na-
šeho družstva „Kosíků“ ve všech disciplínách ved-
ly k získání 1. místa v soutěži a k opětovnému ná-
vratu putovního poháru.

S přicházejícím jarem, svěží zelení a sluneč-
ními paprsky jsou všichni hned veselejší, plní
dobré nálady a skvělých nápadů, jak „Kosíkům“
(tedy dětem z 87. MŠ v Komenského ulici) zpří-
jemnit každodenní pobyt v mateřské škole.

K zdařilým akcím, kterou vymysleli a pro nás
zorganizovali studenti Zdravotní školy dr. Mau-
ritzové, bylo „Putování za velikonočním za-
jícem“ kolem rybníku Šídlovák. Velikonoční-
ho zajíčka i sladký poklad děti nakonec našly.
Nejvíce nás ale mrzelo počasí, které k nám bylo
nemilosrdné. Od rána lilo jako z konve!

Že naši flétničkoví „Kosíci“ mají dobrou pověst,
o tom svědčí fakt, že jsou zváni představiteli ÚMO 1,
aby hraním na flétničky zpestřili slavnostní akt vítá-
ní nových občánků.

Velké oživení přinesl všem dětem poslední dub-
nový den, kdy mezi ně „přilétla“ na koštěti zatoula-
ná čarodějnice. Po jejím řádění zůstaly všem na tvá-
řích černé šmouhy. To byl zážitek!

A to ještě není konec!
V červnu nás čeká zahradní slavnost, slavnostní

rozloučení s předškoláky, kteří od září nastupují do
základních škol. Těšit se můžeme i na výlet na zá-
mek v Manětíně, spojený s divadelním představením
pohádky „Jak se Honza naučil bát“.

A pak už nás čekají dva měsíce prázdnin. Je až ne-
uvěřitelné, jak ten čas rychle ubíhá!

Jaroslava Valentová,
učitelka 87. MŠ

Úspěchy dětí naší MŠ spadají do všech oblastí.

Základní umělecká škola, Sokolovská 30,
Plzeň, a Spolek rodičů a přátel školy Vás srdeč-
ně zvou na poslední koncert školy ve školním
roce 2003/2004.

6. června 2004 dopolední matiné
10. 30 hod. Zpč. muzeum

Na uvedený koncert je vstup zdarma a jste sr-
dečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vaše
děti nebo vnoučata uvidí, co všechno se na naší
škole učí.

Za vedení školy, pedagogy a všechny žáky
Vlastimil Pelc – ředitel

Jarní putování s „Kosíky“
Zcela jiný charakter měla akce zvaná „Malo-

vání na hedvábí“ . Pod odborným dohledem
vznikaly obrázky plné pestrých barev. Výsled-
ky dětského snažení příjemně překvapily i ro-
diče.

V polovině dubna vyjeli naši předškoláci se
svými učitelkami na školu v přírodě do Kašper-
ských Hor. Tentokrát počasí nezlobilo, celý tý-
den bylo nádherně. Však si ho děti opravdu vy-
chutnaly! Výlet na hrad Kašperk, putování po
Zlatokopecké stezce, „rýžování“ zlatých kamín-
ků je jen malý výčet náplně školy v přírodě.

I letos v květnu připravili žáci lochotínské
základní umělecké školy se svými učiteli pro-
gram výchovných koncertů pro děti mateřských
škol celého sídliště.

Ve dnech 10. a 11. května dopoledne se v aule
32. ZŠ vystřídalo na 500 dětí, které si vyslechly
velmi pěkný, pestrý koncert, při kterém se vy-
střídaly nástroje smyčcové, dechové i klávesové
a kde nechyběly ani zpěv a tanec. Děti měly mož-
nost prohlédnout si i práce žáků výtvarného od-
dělení. Zájem o koncert projevili i žáci 1. tř., a tak
byli též vítanými hosty. Věříme, že se dětem
koncert líbil a že se s nimi setkáme na naší ško-
le, aby zde mohly rozvíjet své nadání pod od-
borným vedením kvalifikovaných učitelů.

Dana Šašková

Přij&te na koncert

V sobotu 8. května 2004 vpodvečer překvapil
obyvatele malé obce nedaleko Konstantinových
Lázní zvuk akordeonů.

Své kolegy z výtvarného oddělení Základní
umělecké školy z Plzně – Lochotína přijeli navští-
vit mladí akordeonisté. Plzeňští výtvarníci v míst-
ní faře pořádali již počtvrté „Keramickou Do-
maslav“, na kterou pozvali i své spolužáky z hu-
debního oddělení. Připravili pro ně vernisáž svých
výtvarných prací. Místní kostelík byl svědkem
velice pěkné výstavy nádherných barevných lino-
rytů a jehel žáků lochotínské ZUŠky. Mladí hu-
debníci na oplátku za milé přijetí uspořádali pro
účastníky keramických kurzů asi hodinový pro-
gram, o který se postaral akordeonový soubor
UNIVERSE a jeho sólisté. Sólový akordeon zněl
v podání Marcely Matějkové, Adély Visingerové

Děti hrály dětem

Každý, kdo ve středu 28. 4. 2004 zavítal do
17. ZŠ, se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak pro-
bíhá projektová výuka na naší škole.

Nebylo to poprvé, co žáci strávili celé dopoled-
ne prací na zvoleném projektu, ale tentokrát uči-
telé uzpůsobili svému oboru jedno společné téma:
Evropská unie.

Vznikla tak velice pestrá nabídka projektů. Ně-
kteří žáci si mohli připravit pokrm podle rozličných
receptů evropských zemí, další výtvarně zpracova-
li typické znaky zemí EU, jiní prováděli průzkum
v plzeňských ulicích. Další projekty se zaměřily na
sestavení „evropské“ kuchařky, přípravu časopisu,
vytvoření cestovní kanceláře či na evropskou vědu.
Žáci 1. stupně rozdělení do mnoha družstev pak celý
den zápolili s řadou úkolů týkajících se vstupu naší
země do EU. Nejlepší družstva pak byla oceněna.

Prostorami kostelíka v Domaslavi zněla hudba
a Jiřího Jílka. Marcela Matějková s Adélou Visin-
gerovou pak spolu zahrály ještě dvě skladby jako
duo. Místní varhany rozezněly prsty Heleny Tit-
manové a svaly Martina Konopa. Kostelem se nesl
i hlas saxofonu Zuzany Škardové s doprovodem
basové kytary Romana Hasnedla a bicích Jiřího
Trnky. Závěr koncertu patřil akordeonovému sou-
boru UNIVERSE pod vedením Václava Soubus-
ty. Na přípravě programu se podíleli uč. D. Dvo-
řáková, M. Srb, V. Soubusta a D. Šašková. Zvuky
linoucí se z kostelíka přilákaly i hrstku místních
obyvatel. Program se velmi líbil a možná to byl
i první krok k nové tradici.

Po koncertě si všichni v klidu prohlédli vysta-
vené práce a jako na každé správné vernisáži se
zahřáli sklenkou vína.

Zapsala Dana Šašková

V 17. ZŠ je živo Naše škola se touto cestou snaží zpestřit dětem
pobyt ve škole. Není to ale cesta jediná. Dbáme
také na to, abychom si každoročně připomínali
významné dny. Jedním z nich je i Den Země, kte-
rý připadá na 22. duben. I letos připravila paní uči-
telka přírodopisu velice pečlivě zajímavý program.
Pro žáky 1. stupně zajistila přednášku organizace
Svoboda zvířat. Žáci druhého stupně navštívili psí
útulek,  ZOO,  Arboretum Sofronka a záchrannou
stanici ptactva. Úklid v okolí školy je již samo-
zřejmostí.

A naši nejmladší předškoláčci z mateřské školy
Křížkova 2 se již velice těší na otevření nové za-
hrady, která bude po více než ročním úsilí dětem
slavnostně předána jako dárek k jejich svátku dne
1. června v prostoru parku Pod Všemi svatými.
Chcete-li, přijXte nás navštívit.

Mgr. Lenka Klepáčková
a Mgr. Bohdan Franc

KOMPLEXNÍ PÉČE O POHYBOVÝ APARÁT
Masáže klasické, sportovní a regenerační

Nová rehabilitační metoda MFK, Manuálně Fyzioterapeutická Korekce, (e-korekce)

Jedná se o rehabilitační metodu s využitím počítačového programu, který zpra-
cuje komplexní přehled o stavu pohybového aparátu a doporučí terapeutovi
místo a optimální postup korekce pohybu. Počítač zobrazí problematické ob-
lasti v přehledném grafu. Zahrnuje účinné a příjemné ošetření na principu ma-
nuální masáže neurolymfatických bodů (60 – 90 min) celého těla.

Tato korekce harmonizuje samotnou příčinu potíží

 Při zablokování (ztuhlosti a bolestivosti) svalového aparátu

 Pomáhá po úrazech a operacích (konzultace předem)

 Při velkém sportovním či fyzickém zatížení

 Působí také preventivně proti bolestem zad, harmonizuje činnost

  orgánů, napomáhá při vnitřní očistě – stimulací lymfatického systému

  urychluje odstraňování škodlivých látek z těla, zlepšuje celkovou kondici

 Korekce nemá žádné kontraindikace, je registrována a schválena MZ ČR

OBJEDNÁNÍ A INFORMACE – LIBUŠE ŠKOLOVÁ tel.: 721 854 551
Podrobné informace o metodě získáte na www.e-korekce.cz

alej Svobody 56, 323 18 Plzeň





Zubní ordinace

– veškeré stomatologické práce

– dětská stomatologie

– protetika

– bělení zubů

Zajímavým způsobem se k dubnovým
oslavám Dne Země postavili žáci 32. ZŠ
v Plzni. Formou projektového dne se zapo-
jilo více než pět stovek žáků všech tříd ško-
ly do tematiky ochrany životního prostředí.
Vedení školy ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1
a garantem a sponzorem projektového dne
společností RWE Umwelt CZ připravilo
různé volné náměty, převážně zaměřené na
problematiku odpadů. Jednotlivé třídy si je
poté upravily podle svých představ a schop-
ností a připravily jejich realizaci.

Vlastní projektový den proběhl ve středu
21. dubna. Ti nejmenší se např. seznamo-
vali se základy ochrany přírody v areálu
školy, ale některé třídy zavítaly také do sběr-
ného dvora odpadů v Úněšovské ulici, kde
se dozvěděly, jak nakládat s jednotlivými
druhy komunálních odpadů, včetně praktic-
kých ukázek. Žáci vyšších ročníků se s od-
pady seznamovali v praxi, a= již to byla ná-
vštěva závodu na zpracování plastů Trans-
form Stod nebo skládky komunálních

Poslední medaile, poháry a ceny pro ty
nejlepší jsou rozdány. Je sobota 8. května
a odjíždějí poslední účastníci. Nad sídlištěm
se rozprostřelo hrobové ticho. Organizáto-
rům spadl obrovský kámen ze srdce. Tak
náročný turnaj snad ještě nezažili. Skončil
XIII. ročník Memoriálu Karla Šulce – nej-
většího republikového turnaje v dívčí háze-
né. V tomto ročníku však vyhrál každý, kdo
se ho zúčastnil. Každý sám nad sebou a pře-
devším nad počasím.

Od středy do soboty se po hřištích DHC
Plzeň hemžily holčičky od 1. do 6. tříd, aby
změřily své schopnosti s ostatními. Turnaje
se zúčastnilo celkem 53 družstev v kategorii
mini a mladší žačky. Plzeň navštívilo téměř
650 dětí a 130 trenérů a doprovodu.

I přes znepokojující předpověJ počasí
jsme všichni věřili, že to snad nebude tak
zlé. Středeční odpoledne skutečně nasvěd-
čovalo tomu, že se předpověJ nenaplní. Ve
čtvrtek se dokonce po poledni objevilo slu-
níčko, které vlilo trochu tepla i do našich
duší, ale bohužel jenom na chvilku. Černý
mrak se neúprosně blížil, a pak to přišlo.

Den Země na 32. ZŠ
odpadů v Chotíkově, či provozu firmy za-
bývající se svozem odpadů. Nechybělo ani
mapování černých skládek v lokalitě obvo-
du, ale také vlastní úklid okolí školy nebo
Sigmundovy naučné stezky. Někteří žáci se
vydali do ulic mezi občany, aby anketou
zjistili zapojení lidí do třídění sběru, případně
spokojenost s hustotou sběrné sítě.

Vyvrcholením celé akce bylo vyhodno-
cení jednotlivých projektů v následujícím
týdnu. Porota, složená ze zástupců školy,
ÚMO Plzeň 1 a firmy RWE Umwelt CZ,
to vskutku neměla jednoduché. Veřejná
presentace projektů byla mnohdy doslova
profesionálně připravena. Nechyběly zde
videozáznamy z výše zmíněných návštěv,
statistické tabulky (anketa), fotografie
a hlavně originální ústní presentace žáků.
Zajímavé bylo, jak se tematika nakládání
s odpady prolnula řadou školních předmě-
tů: matematika (statistické zpracování an-
kety), český jazyk (básničky, reportáže, ča-
sopis), výtvarná výchova (strašidla vyro-

bená z odpadů, pomalované nádoby a kon-
tejnery na odpad, návrhy kalendářů), peda-
gogika (příprava dětského dne pro děti
z MŠ), ale i tělocvik (pěší výlet na skládku
Chotíkov).

O vítězi nakonec rozhodl los, jelikož na
prvním místě se umístily tři projekty se
stejným počtem bodů: tým IX. A s repor-
táží v Transformu Stod, II. A s přednesem
a videozáznamem ze sběrného dvora
a VIII. B s nevšedními mediálními výstu-
py. Vítězství a odměnu ve formě finanč-
ního příspěvku na školní výlet si nakonec
odnesli žáci VIII. B, kteří se porotě před-
stavili v roli mladých novinářů, coby vy-
davatelů časopisu EKOSVĚT.

Cílem projektového dne bylo nejenom
zasvětit žáky do problematiky ochrany ži-
votního prostředí, ale také zapojení dětské
fantazie, jejich schopností a vlastní aktivity
do řešení řady problémů, se kterými se den-
ně setkáváme doslova na každém kroku. Vý-
sledky práce, znalosti a přístup žáků 32. ZŠ
k jednotlivým otázkám v rámci projektové-
ho dne nám ukázaly, že jsme snad na dobré
cestě ochránit si své životní prostředí.

Skončil XIII. ročník Memoriálu Karla Šulce
Provazy deště, které se spustily z nebe, za-
chmuřily čela všech organizátorů. Verdikt
hlavního pořadatele zněl: „Přátelé, pro dne-
šek bohužel končíme. Ráno se domluvíme,
co bude dál.“ Zbývá dohrát přibližně 30
čtvrtečních zápasů. Prvořadé je, jak v tak již
„našlapaném“ turnaji tyto zápasy dohrát,
pokud se počasí umoudří. Jako jediná mož-
nost se jeví zkrácení zápasů. Trenéři souhla-
sí, a tak se předělává celý rozpis. Venku stále
prší a prší. Jako přízrak mezi přítomnými ob-
chází slovo skreč. To se v historii tohoto tur-
naje ještě nestalo. Prší celou noc. Páteční
osmá hodina ranní nic nerozhoduje, déš= je
neúprosný. Porada trenérů se odsouvá na de-
sátou. Dvě antuková hřiště jsou zcela pod
vodou, na asfaltových hřištích se drží kaluže
vody. Devátá hodina přináší obrovskou úle-
vu. Nebe se vyjasňuje, déš= ustává. Je jasné,
že na antuce se hrát nedá. Asfaltová hřiště se
začínají vymetat. Kolegové z bolevecké so-
kolovny nám vycházejí vstříc a půjčují nám
hřiště. Minižačky odehrávají páteční zápasy
právě zde. Přichází páteční večer a skupiny
jsou dohrány. Jsou známa družstva, která se

spolu utkají v sobotním klání o konečné
umístění. I zde jsou určité změny oproti pů-
vodnímu plánu, ale všichni to chápou. Ko-
lem dvanácté víme, že jsme protentokráte nad
přírodou vyhráli. Známe vítěze i poražené.
Ale to není důležité, hlavně že se turnaj na-
konec dokončil, že kromě pár odřenin a jed-
noho podvrknutého kotníku nedošlo k žád-
ným vážným zraněním.

A co říci závěrem. Díky, díky, díky všem,
kteří přiložili svoji ruku k tomu, aby se tur-
naj nejen uskutečnil, ale především v extrém-
ních podmínkách hlavně dokončil. Velké
díky patří všem sponzorům, trenérům a hráč-
kám z DHC Plzeň i rodičům, kteří pomáha-
li. Poděkování patří rovněž 31. ZŠ, v jejíž
spolupráci se tento turnaj pořádá. Ve škole
našli všichni vzdálení účastníci svůj přechod-
ný domov a školní jídelna naplnila jejich hla-
dová bříška.

XIII. ročník skončil a příprava XIV. roč-
níku právě začíná.

Nakonec přece jenom uveJme alespoň ty,
kdo si odvezli poháry a medaile.

Za DHC Plzeň Eva Voláková

Minižačky:

1. místo Slavie Praha „A“
2. místo Písek „B“
3. místo Protivín

ZHOTOVUJEME VŠECHNY DRUHY PROTÉZ A ORTÉZ HORNÍCH A

DOLNÍCH KONČETIN, SPORTOVNÍCH ORTÉZ, ČTYŘBODOVÝCH KO-
LENNÍCH ORTÉZ, TRUPOVÝCH ORTÉZ, BŘIŠNÍCH PASŮ, MĚKKÝCH

BANDÁŽÍ A POLOHOVACÍCH SEDAČEK DO INVALIDNÍCH VOZÍKŮ.
NABÍZÍME ODBORNOU KONZULTACI PRO VÝBĚR ÚČINNÉ ORTOPE-
DICKÉ POMŮCKY, REHABILITACI A ŠKOLU CHŮZE NA PROTÉZÁCH.
VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU HRAZENY VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠ-
ŤOVNOU.

Dovolujeme si Vám oznámit otevření
nové ortopedické protetiky.

Josef Nehonský
Ortopedická protetika

Rubešova 8, Plzeň (u Mikulášského nám.)

�Provozní doba:
 Po 800 – 1500

 Út 800 – 1500

 St 800 – 1800

 Čt ZAVŘENO
 Pá 800 – 1300

Tel./fax: 377 457 728
Mobil: 777 123 870

Sokolovská 77
Plzeň

Foniatrie
tel.: 377 523 264

MUDr. M. Hřídelová

V rekreační oblasti Plzeňanů vyrostl 5. 5. 2004 u Šídlovského ryb-
níka monumentální pomník naší civilizaci, „reklama“ na místo pro
rekreaci a odpočinek, kterou jen tak v nabídce turistického průvodce
nenajdete – odpadkový vrch, kopec či dokonce hora.

Ta se stávala v odpoledních hodinách magnetem pro kolemjdoucí,
kteří se vypravili za odpočinkem do rozkvetlé probouzející se přírody.
„Tohle že jste všechno vynosili z rákosí u Šídlováku?“, „Neuvěřitel-
né!?“, „Za to bychom se měli stydět!“ „Brr!!“, „Hrůza!“

Takových ohlasů a zděšených výkřiků slyšeli žáci 7. C spoustu,
když se vraceli z „rekreační oblasti“ plné plastů, hadrů, igelitů,

Ve dnech 7. –  8. 4. 2004 se zúčastnili pracovníci plzeňské 34. ZŠ vý-
jezdního zasedání ,které se konalo v hotelu Stavbař v Javorné na Šumavě.

Po příjezdu a ubytování následovala pedagogická rada a pak prá-
ce v sekcích. Chvíli poledního klidu někteří účastníci využili k vy-
cházce jarní šumavskou přírodou. Odpolední program byl nabitý.
Přednášku o environmentální výchově vystřídala další přednáška na
aktuální téma řešení složitých situací ve škole. Jednotlivé její části,
jako např. jak zvládat stres, jak se mu bránit nebo asertivní techni-
ky, přinesly mnohým nové poznatky. Zajímavá byla také přednáška
o dětské kresbě, kterou je možno využít při zkoumání osobnosti
a vývojových poruch dětí.

Večer bylo na programu posezení u příležitosti Dne učitelů.
Druhý den ráno všechny překvapila sněhová nadílka a sluncem

prozářená obloha. Zatímco celé dopoledne pedagogové přemýšleli
o koncepci školy a plánech do budoucna, správní zaměstnanci na
procházce zažili typické šumavské jarní počasí, kdy během chvilky
sluníčko vystřídala sněhová vánice. Pracovní setkání bylo podnětné
a většina zaměstnanců je hodnotila kladně.

Jiří Ryneš, 34. ZŠ Plzeň

Fejeton žáků 7. C 32. ZŠ v Plzni

Nové metody práce

Poděkování za zdárný průběh (a to ne-
jenom této akce) patří hlavně paní uči-
telce Heleně Steiningerové, jejíž nápa-
dy, organizační schopnosti a zapálení pro

ekologii jsou hodny následování i na ji-
ných školách a institucích.

Ing. Milan Korecký,
RWE Umwelt

Mladší žačky:

1. místo Pardubice „A“
2. místo Cheb
3. místo Písek

PET lahví, drátů, bot a svíček,zjevně ve velkém kra-
dených na hřbitově.

„Proč jsme se do této akce pustili?“ vysvětlují
Martin, oba Jakubové a Marek. „Z přírodopisu i eko-
logického praktika víme, že mokřiny a rákosí jsou do-
movem vodního ptactva, obojživelníků a drobných

savců. Pro ně se stávají zvláš= roztrha-
né igelity a dráty smrtelnými pastmi,
a to přece nechceme. A tak, když nás
pan Makoň ze Záchranné stanice živo-
čichů v Plzni vyzval k pomoci při li-
kvidaci černé skládky, neváhali jsme.“

My děti pomůžeme přírodě rády, ale
řešení, jak likvidovat četné černé sklád-
ky, vidíme jinde. Hodně se hovoří

o trestech, které odsouzení vykonávají
při veřejně prospěšných pracích. Proč
by to nemohlo platit právě při úklidu
černých skládek? Věříme, že i neza-
městnaní by mohli přiložit ruce k dílu,
abychom se za rekreační oblast Bole-
vecké rybníky nemuseli stydět.

Autoři: M. Egner, M. Čekan,
J. Štrunc, J. Marval

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE

hledá lékaře / lékařky do výjezdových posádek
pro výjezdová stanoviště

Radnice, Rokycany, Kralovice, Planá, Stříbro, Stod,
Vlčice a Plzeň.

Možný hlavní pracovní poměr i zkrácený úvazek,
příp. dohoda o činnosti.

Podmínka – atestace I. stupně z AR, chirurgie,
vnitřního lékařství, všeobecného

lékařství, pediatrie. Zkušenosti z práce
v intenzívní medicíně vítány.
Výhodné platové podmínky.

Adresa: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Edvarda Beneše 19
301 00 Plzeň

Faxové číslo: 377 672 145
Telefon: 377 672 107



– kuchyňské linky na míru

– kancelářský nábytek

– vestavěné skříně a postele

Akční cena kuchyňské linky z lamina
8600 Kč za běžný metr

Zakázková výroba nábytku
z masivu dýhy i lamina.

Návrh, výroba a realizace interiérů
dle přání zákazníka.

Kontakt:
Foltýn Petr
Ledce 94
301 00 Ledce
Tel: +420602416886, +420602185119
E-mail: foltyn.p@centrum.cz
Internet: www.volny.cz/foltyn.p

Celé předjaří jsme se mořili v eko-
logickém praktiku s ptačími budkami.
Jsme žáci 7. ročníku, a to nejen chlap-
ci, ale i dívky, a zvládnout řezání,
pilování, hoblování, stloukání a bar-
vení není pro nás jen tak. Ale ostudu
jsme si určitě neudělali. Už když jsme
vezli z 32. ZŠ na Lochotíně své sý-
korníky na Chlum, budily naše výrob-
ky patřičnou pozornost. Pochválil by
nás i náš sponzor a dodavatel poloto-
varů, vydlabaných kmenů, pan Falout
z Plzně.

Te2 už visí námi vyrobené budky
na Chlumu a my doufáme, že si je
zamilují i sýkorky, kterým jsou urče-
ny. Víme i to, že je třeba je každoroč-
ně otevřít a vyčistit.

Tohle i spoustu jiných informací
jsme se dozvěděli v Záchranné stani-
ci živočichů v Plzni na Doubravce.

Náš dárek sýkorkám
Výr, poštolky, kavka, sýkory i jiní

pacienti se tu léčí a čekají na návrat
do volné přírody. Někteří se ho však
vinou střetnutí s civilizací nikdy ne-
dočkají a na pomoc člověka jsou ce-
loživotně odkázáni.

Záchranná stanice živočichů je tu
i pro nás, děti, abychom se zde dozvě-
děly více o životě zvířat v naší příro-
dě. Zvláš7 te2 na jaře jsou velmi dů-
ležité informace pro všechny, kteří se
toulají probouzející se přírodou, jak
se chovat k mlá2atům zajíců a srnčí
zvěře. Ři2te se vždy pravidlem, že
pokud nejsou zraněna, nesmíme se
jich dotýkat, ani je nijak přemis7ovat.
Matka si je najde a my bychom svou
dobře míněnou snahou napáchali více
škody než užitku.

Marek Čekan, 7. C
32. ZŠ v Plzni

Po úspěšném absolvování lyžař-
ských zájezdů, které jsme nazvali
„středy na lyžích“, a po „bruslařských
čtvrtcích“ jsme se začali společně
s dětmi l. a 3. tříd s rozšířenou výu-
kou tělesné výchovy připravovat na
devítidenní sportovní ozdravný pobyt
v Itálii – Bibione. O půlnoci z 30. 4.
na 1. 5. jsme byli prvním autobusem,
který přejížděl hranice bez zastávky
a kontroly pasů. Jako každoročně děti
pomáhaly při vaření a úklidu a my
učitelé se stali na tuto dobu vychova-
teli, náhradními maminkami, kuchař-
kami, uklízečkami, ošetřovatelkami
a plavčíky.

Tento pobyt byl naším jubilejním
desátým pobytem u moře. I když po-
časí nebylo takové, na jaké jsme byli

Z lyží rovnou do plavek

V pátek 30. 4. 2004 se školní hřiště
zaplnilo čarodějnicemi, čerty, princezna-
mi, indiány a spoustou dalších masek.
To si čtvr7áci a pá7áci naší školy připo-
mněli zvyk pálení čarodějnic. Celý den
na hřišti sportovali, hráli vybíjenou, jez-
dili na koloběžce, běhali na koštěti
a plnili dovednostní i vědomostní úko-
ly. Asi nikomu nevadilo, že se ten den
neučilo. Myslím, že se všichni dobře po-
bavili a den si naplno užili.

M. Štejrová, uč. 31. ZŠ

z minulých let zvyklí, děti strávily
devět dní ve zdravém prostředí, kou-
pání bylo nahrazeno vycházkami, jíz-
dou na kolečkových bruslích a spo-
lečnými sportovními akcemi.

V den odjezdu nám počasí přálo,
rozloučili jsme se s mořem, pláží,
s „naší“ zmrzlinářkou, naposledy
jsme si v restauraci pochutnali na pra-
vé italské pizze a docela zapomněli na
to, že koupání nebylo letos tolik jako
v předcházejících letech.

Při pohledu na čerstvě zasněžené
Alpy na zpáteční cestě se autobusy
nesla otázka:

„Pojedeme zase na lyže, paní uči-
telko?“ A pojedeme ……

L. Horáková, M. Hupačová,
uč. 31. ZŠ

Pálení čarodějnic

Olympiáda mateřských škol se stala již
tradiční akcí obvodu, kterou pro předško-
láky připravuje Středisko volného času
dětí a mládeže v Ledecké ulici. Téma
letošního 5. ročníku se neslo v duchu
olympijských tradic. Děti soutěžily v kla-
sických disciplínách, i když částečně
upravených, aby se při závodech malí
olympionici i pobavili a něco nového
naučili. O putovní pohár starosty přišlo
bojovat celkem 11 družstev z obvodních
mateřských škol. Po slavnostním nástu-
pu se Motýlci, Zajíčci, Myšáci, Ko7ata,
Žabky, Lištičky a jiní závodníci rozeběh-
li na jednotlivá stanoviště, kde sbírali
vzácné body za své výkony. Po absolvo-

Vstup ČR do EU jsme si nenechali
ujít ani na naší škole – 34. základní
škole v Plzni.

V rámci zasedání žákovského par-
lamentu si v únoru zástupci jednotli-
vých tříd (5. – 9. ročníku) vylosovali
„svoji“ zemi EU.

Během dvou měsíců se pak žáci
snažili o to, aby si vyzdobili třídu
v duchu vybrané země. V hodinách
výtvarné výchovy si připravovali vlaj-
ky, nápisy a obrázky; v zeměpise vy-
učující poradili s dalšími potřebnými
údaji. V hodinách informatiky si žáci
mohli vyhledat důležité údaje na in-
ternetu a vytisknout si je.

Během dne a mnohdy i v odpoledních

Olympiáda mateřských školek
vání všech disciplín již pak netrpělivě
vyhlíželi ředitelku závodu, kdy jim při-
jde oznámit výsledky. Všichni závodníci
dostali od vedení obvodu drobné odmě-
ny. Třetí místo vybojovali Myšáci I.
z 60. MŠ, druhé místo obsadili Zajíčci
z 90. MŠ. Putovní pohár starosty bude až
do další olympiády zdobit prostory
87. MŠ, nebo7 jejich Kosíci byli nejlepší
a s největším počtem bodů vyhráli.

Počasí již tentokrát dětem nakloněné,
nepršelo jako v uplynulých letech, a tak
se všem na 5. ročníku Olympiády MŠ
v MO Plzeň 1 líbilo a všichni si na zá-
věr slíbili, že příští rok opět přijdou.

-rr-

Středisko volného času dětí a mládeže
Ledecká 23, 323 16 Plzeň – Lochotín

tel.: 377 523 962, fax.: 377 538 822

e-mail svc.Plzen@seznam.cz,www.svc.zde.cz

Prázdninové aktivity ve Středisku volného času dětí a mlá-
deže na Lochotíně

Prázdninová činnost střediska se soustře2uje na pořádání
letních táborů formou příměstských a výjezdních pobytů.
V letošním roce je připraveno 10 táborů pro více než 260
účastníků z řad dětí, mládeže i dospělých.

Příměstský letní tábor v ZOO má název Deset dní s ka-
marády ze ZOO.

Po celou dobu tábora probíhá etapová hra na motivy zví-
řátka a rostliny na naší Zemi.

Tábory proběhnou ve všední dny kromě státních svátků
od 1. 7. do 16. 7. 2004, a to vždy od 8.00 do 17.00.

Pro menší děti (5 – 8 let) se již třetím rokem koná od poloviny
července (12. 7. – 23. 7. 2004) příměstský tábor s názvem „Pas-
telka“, který je zaměřen na výtvarnou výchovu a keramiku. Pro-
gram bude pestrý a na každý den jiný. Kromě tvoření obrázků
netradičními technikami a krásných výrobků z keramiky si děti
na památku pomalují tričko, upečou a nazdobí perníčky, navštíví
plzeňskou ZOO, absolvují tradiční táborovou olympiádu, při níž
nechybí vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů.

Oddělení techniky má letos v programu dva týdenní
příměstské počítačové tábory. Náplní jsou nejen počíta-
čové hry a internet, ale i sport, exkurze, výlety a soutě-
že. Při pěkném počasí nechybí ani koupání. Tábory pro-
běhnou ve všední dny od 12. 7. do 23. 7.2004.

Ve spolupráci se sdružením DEMARO proběhnou v no-
vém rekreačním středisku V Lomech u Domaslavi dva letní
tábory. Od 5. 7. do 17. 7.2004 je připraven tábor pro mlá-
dež s názvem „Cesta do neznáma“, zaměřený na turistiku
a drobné úpravy rekreačního zařízení.

Od 19. 7. do 1. 8. 2004 je zde připraven další tábor „Cesta
na severozápad“ pro děti od 10 let, bude se chodit přede-
vším na výlety do krásného okolí v oblasti Konstantinových
Lázní, hrát celotáborová hra a další zajímavé soutěže.

Oddělení turistiky pořádá každoročně Cyklotábor (od 3. 7.
do 10. 7.2004). Výchozí místo bude opět v Horšovském Týně,
kde bylo v loňském roce skutečně krásně a odkud si všichni
odnesli nezapomenutelné zážitky.

V dalším rekreačním objektu na Javorné na Šumavě, kam
již řadu let jezdíme, je připraven pro děti od 7 do 16 let vše-
stranně zaměřený tábor – sportovní hry, turistika, keramika
a další výtvarné techniky. Nebude chybět ani celotáborová
hra a večírek na rozloučenou (26. 7. – 5. 8. 2004).

Ve stejném objektu bude pokračovat od 5. 8. do 14. 8. 2004
Rodinná dovolená na Javorné.

Je určena všem, kteří chtějí strávit dovolenou se svými
dětmi či vnoučaty, ale mají možnost si také od nich i trochu
„odpočinout“. Program je připraven pro děti a dospělé jak
samostatně, tak i společně. Náplň je pestrá – turistika, kera-
mika, textilní a jiné zajímavé techniky, sportovní program
pro děti, jóga pro dospělé atd.

Letní tábor s názvem „Sluníčko“ v hájovně Rotava má
již svou mnoholetou tradici. Je určen pro děti od 7 do 22 let.
Letošní tematické zaměření plné her, výletů a radovánek je
pod názvem „Fantomova dobrodružství“.

D. Vejražková

34. základní škola a vstup do Evropské unie
hodinách pak děti třídy zdobily a reali-
zovaly své zajímavé náměty a nápady.

A tak již podle dveří víte, do které
země vstupujete. Uvnitř vás čekají
vyzdobené stěny i prostory třídy –
vlajky, historie státu, typické sporty,
osobnosti, národní jídla…

Každý žák i návštěvník naší školy
si může hned při vstupu do budovy
prohlédnout přehled všech států EU
a základní informace o nich.

Chcete-li poznat jednotlivé země
podrobněji, nemusíte cestovat daleko!
Stačí přijít se podívat do tříd 34. zá-
kladní školy.

Petra Barochová,
žákyně 9. B, 34. ZŠ Plzeň

Dne 1. 6. 2004 dopoledne pořádá 31. ZŠ
pro děti ze 78. MŠ Den dětí s názvem
„Z pohádky do pohádky“. Pro děti je připra-
veno mnoho zábavných úkolů a jedno vel-
ké překvapení… Zveme všechny rodiče ma-
lých kluků a holčiček k účasti na této akci.

Plánované akce
na květen a červen:
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