
Vážení spoluobčané,
podruhé v letošním roce využívám možnosti oslovit Vás na strán-

kách Plzeňské jedničky. Náš obvodní čtvrtletník má již svou tra-
dici, vychází nákladem dvaceti tisíc výtisků a jeho motem zůstá-
vá poskytování užitečných informací. Věřím, že i červnové vydá-
ní, které doputuje do Vaší domácnosti pod novým logem, k tomu
přispěje. Uvítám Vaše názory a náměty nejen k novému logu, ale
zejména k obsahu vydávaných novin.

Věkovou skladbou obyvatelstva patříme mezi mladší obvo-
dy. Chci se dnes dotknout tématu, který je pro mladé lidi (ale
nejen pro ně) velmi aktuální. Je jím otázka bydlení. Nemohu
ovlivnit a nechci na tomto místě řešit ekonomické otázky ce-
nové dostupnosti bytů. Poptávka po bydlení je stále obrovská
a naším dlouhodobým úkolem je vytvořit podmínky a podpořit
všechny aktivity výstavby rodinných a bytových domů. Údaje
Českého statistického úřadu z června letošního roku hovoří o
zpomalování výstavby v Plzni, při porovnání se stejným obdo-
bím posledních let. O příčinách se vede polemika, ale jedním
z hlavních faktorů je zřejmě nedostatek vhodných míst pro
výstavbu. Jsem rád, že náš obvod disponuje v tomto směru po-
měrně slušným potenciálem, který udržuje zájem investorů
o výstavbu. Tak například soukromá společnost, která zkolau-
dovala bytové domy v Kotíkovské ulici, pokračuje zde i na Bílé
Hoře výstavbou rodinných domů. Na 95 nových rodinných
domů je vydáno stavební povolení v lokalitě Sylván. Jiná fir-
ma dokončila bytové domy ve Štikové ulici, plánuje zde vý-
stavbu ještě jednoho a v současnosti staví ve Studentské ulici.
Terasové bytové domy se budou stavět na aleji Svobody, v ulici
Pod Záhorskem se dokončují dvě bytovky a rozjíždí se výstav-
ba čtyř dalších. Dokončuje se také dosavadní rozsáhlá výstavba
bytových domů na Sylvánu.

Zájem soukromých investorů o výstavbu bytů je ale jen malým
segmentem v uspokojení poptávky po bydlení. Se zájmem očeká-
vám, kdy a zda vůbec se v praxi projeví vládou slibovaný soubor
opatření, vedoucí k oživení výstavby bytů a jejich větší dostup-
nosti, zejména pro začínající rodiny s malými dětmi.

Vedle bytové výstavby běží samozřejmě i jiná stavební činnost. Za
poslední období bych zmínil dokončení budovy Českého hydromete-
orologického ústavu, Centrální požární stanice Plzeňského hasič-
ského sboru, obchodního střediska Lidl a rekonstrukci statku Lüft-
nerka v ZOO. Pod prodejnou Ford Hornát se dokončuje motosalon
Honda a autosalon Renault. Průběžně probíhá i stavební činnost ve
Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín. Nyní jde především o novou
gynekologicko porodnickou kliniku a oddělení nukleární medicíny.
Mít za humny moderní, komfortně vybavenou nemocnici považuji
za velkou výhodu.

Přes zdraví se dostávám k dalšímu tématu, kterým je možnost
relaxace, rekreace, turistiky a sportovního vyžití. Prostředek
k tomuto máme rovněž v dosahu našich velkých sídlišD a jde o to,
jak si jej uchovat. Hovořím o soustavě Boleveckých rybníků
a jejich okolí. Péčí města Plzně a našeho obvodu byly zadány
studie, jejichž cílem je udržení kvalitního životního prostředí
a citlivé doplňování rekreační vybavenosti. Většina z Vás si jistě
všimla, že voda Velkého Boleveckého rybníka není z důvodu nad-
měrné přítomnosti vodního květu sinic po část léta vhodná ke
koupání. Ke zlepšení jakosti vody byl zadán a zpracován návrh
systému opatření, jak dosáhnout změny fungování celého eko-
systému. Jde v zásadě o redukci rybí osádky, posílení úlohy vod-
ních rostlin, ošetření sedimentu a čerpání vody z hydrologického
vrtu. Časový harmonogram provedení opatření je rozložen do tří
let a předpokládané náklady činí jeden a půl milionu korun.

Protože další vydání Plzeňské jedničky obdržíte až po prázd-
ninách a protože je řeč o vodě, dovoluji si Vás všechny opako-
vaně pozvat na druhý ročník „Dne na Boleváku“, který se usku-
teční 6. srpna. Pořádá jej Městský obvod Plzeň 1 spolu se spo-
lečnostmi Plzeňská teplárenská, Lasselsberger, Eliod servis
a Plzeňská distribuce tepla. Po loňském, vydařeném „Karib-
ském dni“ je laDka nasazena pěkně vysoko. Věřím, že dlouho
připravovaná akce bude veřejností přijata s pochopením a s to-
lerancí jedné živější srpnové noci.

Úplným závěrem Vás upozorňuji na dvě dlouhodobé uzavír-
ky komunikací na našem obvodě. Jde o uzavírku Malické
(6. 6. – 31. 10. 2005) a Kotíkovské ulice (15. 6. – 31. 12. 2005).
Podrobnější informace jsou uvedeny v článku oddělení dopravy
v tomto vydání.

Přeji slunečné léto, hezké prázdniny a dovolené Vám všem.
Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

Útvar investic města Plzně ve spolupráci s Úřadem
městského obvodu Plzeň 1 zařadil do plánu investič-
ní výstavby v tomto roce rekonstrukci dalších komu-
nikací v oblasti Roudné.

Jedná se o úsek ulice Na Roudné, od křižovatky
s ulicí Lipovou po křižovatku s Malickou ulicí, kde
se stavba napojí na komunikaci, která je již oprave-
ná, a dále bude pokračovat Malickou ulicí až ke kři-
žovatce s ulicí Otýlie Beníškové. Rekonstrukce se
skládá z nových povrchů komunikace a chodníků.
Před úpravami povrchů dojde k výměně vodovodního
řadu včetně přípojek a zároveň k výměně vedení ply-
novodu. Rekonstruováno bude i veřejné osvětlení. Na
světelné křižovatce ulic Malická – Otýlie Beníškové
bude zřízen samostatný pravý odbočovací pruh.

Vlastní stavba bude probíhat v několika etapách, vždy
po úsecích mezi jednotlivými křižovatkami tak, že do-
prava ve směru od Bílé Hory do centra bude vedena
jednosměrně přes stavbu a doprava v opačném směru
bude vedena po objízdné trase od Rooseveltova mostu
ulicemi Na Roudné, Plánskou, Bělohorskou a Lipovou.
Po této trase bude jezdit i autobus MHD, a proto jsou
připraveny i náhradní zastávky.

V ulicích, ve kterých bude prováděna vlastní rekon-
strukce, bude vždy zachován přístup pro pěší do jed-
notlivých domů, bude však značně omezena dopravní
obsluha objektů a zároveň i zásobování obchodů.
I. stavební etapa – termín od 6. 6. 2005 – do 30. 6.
2005. Kompletní rekonstrukce plynovodu a vodovodu.
II. stavební etapa – termín od 1. 7. 2005 – do 31. 8.
2005. Úsek Malické ulice mezi křižovatkami Otýlie

Je tady léto, děti se už nemohou
dočkat prázdnin a asi každý z nás
už přemýšlí, co si zabalí do kufru na
dovolenou. Pro ty, kteří budou trá-
vit alespoň část letních dní doma
v Plzni, jsou určeny následující řádky.

Kam se můžeme o prázdninách
na našem obvodě vypravit? Asi nej-
větším a nejznámějším místem pro

zábavu, odpočinek a poznání je zoologická a botanic-
ká zahrada a s ní sousedící atraktivní Dinopark. Ale
to není zdaleka všechno.

Kdo se chce podívat do přírody, do lesa a k vodě,
ten určitě zamíří do oblasti Boleveckých rybníků. Ve
všech „koupacích“ rybnících – Kamenném, Šídlov-
ském, Seneckém i Velkém Boleveckém – je po celou
sezonu sledována kvalita vody. Pro návštěvníky jsou
k dispozici převlékárny a WC. V celé oblasti jsou
zbudována veřejná ohniště, u kterých je po dobu letní
sezony doplňována zásoba dřeva.

U Kamenného rybníka najdete nově opravené hřiš-
tě a altánek, u Šídlovského rybníka se můžete opalo-
vat na nové písčité pláži a využít provizorní občerst-
vení. Ještě toto léto by se zde měly objevit stoly na
ping-pong a hřiště na badminton. Provizorní občerst-
vení funguje také u Seneckého rybníka. Největší ná-
por návštěvníků každoročně směřuje k Velkému Bo-
leveckému rybníku. Bohužel na nejnavštěvovanější
pláži, na Ostende, stav zázemí pro návštěvníky dlou-
hodobě neodpovídá současnému standardu ani před-
stavám našeho obvodu o této lokalitě. Kolem Bolevá-
ku byla vybudována bezbariérová trasa, která by měla
sloužit především vozíčkářům a maminkám s dětský-

Informace pro majitele psů
K zachování čistoty na veřejných prostranstvích a tím

i k zlepšení životního prostředí přichází Městský obvod Pl-
zeň 1 s novou službou pro chovatele psů. Touto službou se
rozumí vydávání papírových sáčků s lopatičkou na psí
exkrementy. Zájemci si mohou zmiňované pomůcky vyzved-
nout od 1. srpna 2005 na vrátnici Úřadu městského obvodu Plzeň
1, alej Svobody 60. Vedení MO Plzeň 1 věří, že všichni maji-

Beníškové – Pod Všemi svatými. Tato stavba bude pro-
váděna za úplné uzavírky dopravy v daném úseku.
III. stavební etapa – termín od 15. 8. do 30. 9. 2005.
Úsek ulice Na Roudné mezi křižovatkami Malická –
Lipová.
IV. stavební etapa – termín od 1. 10. do 31. 10. 2005.
Úsek Malické ulice mezi křižovatkami Pod Všemi sva-
tými – Na Roudné.

Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravy

Rekonstrukce ulic na Roudné

mi kočárky, nikoliv cyklistům. S touto trasou souvisí
i nová cesta a pláž pod Bílou Horou, která bude do-
končena v polovině července.

Právě v okolí Boleveckých rybníků se na konci června
uskuteční událost mezinárodního významu, a to 9. světo-
vá turistická Olympiáda IVV 2005. Centrem olympiády
bude sportovní areál na Prokopávce, ale olympijské dění
zasáhne prakticky celé město. Po skončení Olympiády Vás
pozveme na v pořadí již druhý Den na Boleváku, o kte-
rém se dočtete v tomto čísle Plzeňské jedničky.

Příjemné koupání nabízí tradičně i Košutecké jezír-
ko, které letos nabídne návštěvníkům nově upravené
cesty a jako jediné přírodní koupaliště i dvě kvalitní
a atraktivní dětská hřiště.

Kdo dá před koupáním přednost procházce po lese,
může si vybrat hned ze dvou naučných stezek, které na
našem obvodě máme. První z nich je Sigmondova stez-
ka, která měří 7 km a tvoří okruh, začínající a končící
na konečné stanici tramvaje č. 4 na Košutce. Děti i do-
spělí si na ní letos mohou prohlédnout mimo jiné i nově
opravenou kolomaznou pec z 18. století. Druhá nauč-
ná stezka je nazvaná Po stopách Františka Malocha. Její
trasa je dlouhá asi 9 km. Začíná na Bílé Hoře a vede
okolo tvrze Roudná, Čertova mlýna, údolím řeky Be-
rounky přes chráněné území Malochova skalka až do
Druztové ke zřícenině gotického hradu Věžka.

Nakonec ještě informace pro ty z Vás, kteří chtějí mít
Plzeň jako na dlani. Určitě si nenechte ujít výhled
z rozhledny na Sylvánu. Má otevřeno celé léto každý
všední den kromě pondělí od 16 do19, o víkendu od
10 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Krásné léto Vám přeje
Ing. Helena Maciarzová, místostarostka MO Plzeň 1

Léto a volný čas na Jedničce

čert
telé psů využijí nabídky a pomo-
hou sběrem psích exkrementů
a jejich ukládáním do odpadko-
vých košů nebo do nádob na do-
movní odpad k udržení čistoty
Městského obvodu Plzeň 1.

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1
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Rozhodování na shromáždění vlastníků pod-
le zákona 72/1994 Sb. v platném znění

Obecně platí, že při hlasování je rozhodu-
jící velikost spoluvlastnických podílů vlast-
níků jednotek na společných částech domu.

– Shromáždění je schopné usnášení, jsou-
li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají
většinu hlasů – tj. v součtu podílů mají více
jak 50% ze všech podílů v objektu (domu).
(dle §11,odst.2 zákona 72/1994 Sb.)

Praktický příklad:
Uvažujme společenství vlastníků o 6 byto-

vých jednotkách s vlastnickými podíly dle
tabulky vpravo dole na této straně.

V našem příkladě tedy součet podílů přítom-
ných vlastníků musí být větší než 240/480, tj.
je potřebná minimální účast vlastníků 2 bytů
3+1 a 1 bytu 2+1. V takovémto případě by
byl součet podílů přítomných vlastníků 250/
480 a shromáždění tedy schopné usnášení.
Z této minimální přítomnosti budeme vychá-
zet v dalších uvedených příkladech.

– Pokud nejsou podmínky potřebného hla-
sování zpřísněny (tyto jsou uvedeny níže) je
zapotřebí k přijetí jakéhokoliv usnesení (na-

Tiráž: vydává Městský obvod Plzeň 1. Adresa: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002. Foto: redakce, ZOO – Milan Pták, Jaroslav Vogeltanz a Roman Kočí.
Sazba: Nakladatelství Kletr Plzeň. Tisk: Novinové centrum Plzeň.

Rada MO a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
1. 3. 2005 projednala:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2004;
– Zprávu o průběhu zimní údržby na MO Plzeň 1

v zimním období 2004/2005;
– Návrh Komise pro sport a mládež Rady MO

Plzeň 1 na přidělení finančních příspěvků;
– Návrh na jmenování přísedících u Okresního

soudu Plzeň – město;
– Schválila záměr uspořádat zábavný den v are-

álu Boleveckého rybníka dne 6. 8. 2005;
– Schválila personální změny v Komisi bezpeč-

nosti a veřejného pořádku Rady MO Plzeň 1;
– Schválila aktualizaci Koncepce dětských hřišC

v MO Plzeň 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
22. 3. 2005 projednala:
– Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za

rok 2004, stav účelových fondů MO Plzeň 1
po finančním vypořádání, finanční vypořádá-
ní mateřských škol za rok 2004;

– Zprávu o výsledcích přezkoumání hospoda-
ření města Plzně za období roku 2004;

– Rozpočtová opatření MO Plzeň 1;
– Personální změny v Komisi životního prostře-

dí a územního rozvoje Rady MO Plzeň 1;
– Schválila místo a termíny pro konání slavnost-

ních obřadů na ÚMO Plzeň 1;
– Schválila přijetí finančního daru ve výši 100

tisíc Kč od společnosti ELIOD servis, s.r.o.,
se sídlem Vřesová 494, Zruč – Senec na za-
jištění výměny písku v pískovištích na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Souhlasila se změnou názvu ulice „Vontská“
na „Tleskačova“;

– Souhlasila s poskytnutím finančních prostřed-
ků Policii České republiky, Městskému ředi-
telství Plzeň, na zakoupení počítačového vy-
bavení ve výši 250 000,- Kč;

– Souhlasila s pořízením U-rampy na skate-
boardové hřiště v Lochotínské ulici do výše
500 tis. Kč;

– Projednala návrh úpravy a doplnění plánu re-
alizace staveb VIV v roce 2005;

– Radě MO Plzeň 1 byla předložena informa-
tivní zpráva – „Návštěvnost Lipové lékárny
při pohotovostní službě“.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
12. 4. 2005 projednala:
– Návrh organizačního zabezpečení přípravy

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
21. 6. 2005;

– Informativní zprávu o činnosti jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů MO Plzeň 1 – JSDH
Bílá Hora a JSDH Bolevec;

– Návrh Sociální a bytové komise Rady MO
Plzeň 1 na přidělení finančních příspěvků;

– Informativní zprávu sociálního odboru o dáv-
kách sociální péče a o příspěvcích zdravotně
postiženým;

– Informativní zprávu odboru životního prostře-
dí o zlepšení jakosti vody Velkého Bolevec-
kého rybníka – návrh systému opatření.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
10. 5. 2005 projednala:
– Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2005;
– Souhlasila s jmenováním zástupců MO Plzeň 1

do školských rad při 1. ZŠ, Západní 7,
a 31. ZŠ, El. Krásnohorské 10, pro nové
funkční období;

– Povolila výjimku z počtu dětí ve třídě v ma-
teřských školách v MO Plzeň 1;

– Projednala návrh na zrušení odloučeného pra-
coviště 29. MŠ, Plzeň, Lidická 3, ve Žlutické
ulici č. 2, ke dni 31. 8. 2005; schválila umís-
tění dětí z 29. MŠ odloučené pracoviště Žlu-
tická 2 na 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň;

– Návrh Sociální a bytové komise Rady MO
Plzeň 1 na přidělení finančních příspěvků;

– Doporučila výše nájemného v bytech v domě
K – Dům s pečovatelskou službou Sylván;

– Vydala stanovisko ke zvýšení smluvního ná-
jemného u bytů ve vlastnictví statutárního
města Plzeň;

– Schválila změnu loga zpravodaje MO Plzeň 1
„Plzeňská jednička“.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne
7. 6. 2005 projednala:
– Informativní zprávu o výstavbě na území MO

Plzeň 1;
– Návrh zadání změn Územního plánu města

Plzně;
– Základní regulační podmínky pro zástavbu

lokality „Vinická“;

– Souhlasila se zrušením veřejně prospěšné stav-
by D 301 – železniční spojka z pražské trati
přes Pecihrádek do třídícího nádraží;

– Souhlasila s poskytnutím půjček z fondu roz-
voje bydlení dle vyhlášky MP č. 2/2001;

– Projednala zprávu o vybírání místních a správních
poplatků v roce 2004 a v I. čtvrtletí roku 2005;

– Projednala návrh na použití části výtěžku z pro-
vozu výherních hracích přístrojů na veřejně pro-
spěšné účely dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteri-
ích a jiných podobných hrách v platném znění;

– Souhlasila se změnou Statutu fondu rozvoje
a rezerv městského obvodu Plzeň 1;

– Projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO
Plzeň 1;

– Rozhodla o poskytnutí věcných darů (náram-
kové hodinky) za poskytnutí pomoci zraněné
dívce – Jakubovi Purkartovi, Janu Dominovi
a Janu Vyhnánkovi;

– Povolila výjimku v souladu se zákonem č. 561/
2004 Sb., § 23 odst. 3 z počtu dětí ve třídě mateř-
ské školy, stanoveném Vyhláškou o předškolním
vzdělávání č. 14/2005 Sb. k zabezpečení prázd-
ninového provozu, u 60. MŠ Plzeň, Manětínská
37 a 87. MŠ Plzeň, Komenského 46;

– Schválila personální změny v Majetkové ko-
misi Rady MO Plzeň 1;

– Schválila pronájem pozemků České poště, s.p.,
odštěpný závod Západní Čechy, za účelem
umístění poštovních schránek, a to v Plaské
ulici nad OC Delvita, v Komenského ul. 52,
v Sokolovské ulici u Severky, v Komenského 73,
v Toužimské ulici 6 a 22, v Gerské ulici u
tramvaje č. 4 na Košutce, v ulici V Prokopávce
16 A, v Tachovské ulici u tramvaje č. 1 v Bo-
levci, v Brněnské 24, v Sokolovské 34, v ulici
Alej Svobody, v Bolevecké ulici 22, v ulici
U Jam – u OC Orlík a v Plaské 15.

– Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1 jsou
projednávány bytové, nebytové a majetkové
záležitosti. Jedná se například o pronájmy ne-
bytových prostor a pozemků, směny pozem-
ků, žádosti o odkoupení pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zápisy ze zasedání
komisí Rady MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 22. 3. 2005 projednalo:

příklad odsouhlasení výše dlouhodobé zálohy na
správu domu a pozemku = fondu oprav) nad-
poloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

Vrátíme-li se tedy k našemu příkladu …. Na
shromáždění jsou přítomni vlastníci s podílem
250/480. Pro přijetí usnesení je zapotřebí sou-
hlasu nadpoloviční většiny, což je podíl vyšší
než 125/480. Potřebný je tedy souhlas mini-
málně 1 bytu 3+1 a 1 bytu 2+1, který odpoví-
dá podílu 160/480.

Usnesení, pro jejichž odsouhlasení jsou
podmínky zpřísněny:

– ¾ přítomných vlastníků (dle §11, odst. 4)
Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlast-
níků je zapotřebí k přijetí usnesení o:
a) schválení nebo změně stanov
b) věcech, které jsou obsahem prohlášení
vlastníka budovy podle § 4 zákona
c) uzavření smlouvy o zástavním právu
k jednotkám
d) způsobu rozúčtování cen služeb na jed-
notlivé vlastníky dle § 9a odst. 2 zákona
Vzorové stanovy, které jsou přílohou nařízení
vlády č.371/2004 Sb. v čl.II, odstavec 13, sta-
novují potřebu tříčtvrtinové většiny hlasů ještě
při hlasování o usnesení ve věci
e) rozdělení zisku z hospodaření společenství
Zde je však třeba konstatovat, že v případě zvý-
šené potřeby souhlasu bodu e) záleží pouze na
konkrétních platných stanovách společenství.
Taktéž si společenství může pro některá usnese-
ní, která považuje za důležitá, formou úpravy ve
stanovách zpřísnit potřebu podílu při hlasování.
V našem příkladě tedy pro přijetí usnesení např.
o změně stanov musí souhlasit s usnesením všich-
ni přítomní, tj. 2 byty 3+1 a 1 byt 2+1. (přítom-
ni jsou vlastníci s podílem 250/480, 3 přítom-
ných odpovídá 188/480).

– Více než 50% ! všech ! vlastníků
Ke zvolení členů výboru nebo pověřené-

ho vlastníka je zapotřebí souhlasu nadpo-
loviční většiny všech vlastníků. (dle § 9,
odst.12 zákona)

V tomto případě je třeba zdůraznit slovo
VŠECH vlastníků. V našem příkladě tedy ke
zvolení člena výboru musí být součet podílů pro
zvolení hlasujících vlastníků větší než 240/480.

Opět je tedy nutný souhlas všech přítomných,
kteří mají podíl 250/480.

– ¾ ! všech ! vlastníků
Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, sta-

vební úpravy a opravy společných částí
domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání
domu a zároveň velikost spoluvlastnických
podílů na společných částech domu, posta-
čuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech
vlastníků jednotek. (dle §11,  odst. 5 – no-
vela zákona ze dne 27. 4. 2005)

V našem příkladě tedy součet podílů musí
být min. 360/480. Součet podílů přítomných
vlastníků je 250/480, což je menší než 360/
480, takže odsouhlasení např. rekonstrukce

Jméno vlastníka Velikost bytu Spoluvlastnický podíl
SJM Katner Jan a Katnerová Anna 3 + 1 90/480
SJM Sedlák Ivo a Sedláková Jana 2 + 1 70/480
Ing. Petra Pišlovská 3 + 1 90/480
Eva Stará 2 + 1 70/480
Josef Matouš 3 + 1 90/480
Jana Krňáková 2 + 1 70/480
Celkem: 480/480

– Zprávu o činnosti Rady městského obvodu
Plzeň 1;

– Zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1;
– Zvolilo nového člena Rady MO Plzeň 1;
– Schválilo změnu termínu zasedání Zastupitel-

stva MO Plzeň 1 v září 2005;
– Projednalo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.

12. 2004, finanční vypořádání rozpočtu MO
Plzeň 1 za rok 2004, stav účelových fondů MO
Plzeň 1 po finančním vypořádání, výsledky
hospodaření mateřských škol za rok 2004;

– Projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření města Plzně za období roku 2004;

– Projednalo změnu schváleného rozpočtu MO
Plzeň 1 na rok 2005 v souvislosti se změnou
finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů
městských obvodů;

– Projednalo a schválilo rozpočtová opatření
MO Plzeň 1;

– Projednalo zprávu o provedené řádné inven-
tarizaci majetku, pohledávek a závazků MO
Plzeň 1 k 31. 12. 2004;

– Projednalo zprávu o průběhu zimní údržby na
MO Plzeň 1 v zimním období 2004/2005;

– Zhodnotilo plnění vlastní investiční výstavby
za rok 2004;

– Schválilo úpravu a doplnění plánu realizace
staveb VIV v roce 2005;

– Jmenovalo nového člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

– Jmenovalo přísedící u Okresního soudu Pl-
zeň – město;

– Přidělilo finanční příspěvky dle návrhu Ko-
mise pro sport a mládež;

– Přijalo finanční dar ve výši 100 tis. Kč od
společnosti ELIOD servis, s. r. o.;

– Schválilo změnu názvu ulice Vontská na Tles-
kačova;

– Rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků
Policii České republiky, Městskému ředitelství
Plzeň na zakoupení počítačového vybavení;

– Schválilo pořízení U-rampy na skateboardo-
vé hřiště v Lochotínské ulici;

– Schválilo záměr uspořádat zábavný den v are-
álu Boleveckého rybníka dne 6. 8. 2005;

– Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jed-
notlivých výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás přivítala v letním díle Porad-

ny bytového správce. Dnešní díl bude věnován
tématu potřebného souhlasu vlastníků s jednot-
livými usneseními shromáždění. K tomuto té-
matu nás dovedla novela zákona 72/1994 Sb.
ze dne 24. března 2005, která upravila potřebu
souhlasu vlastníků při usnesení v některých pří-
padech oprav a rekonstrukcí ze 100 % na 75 %.
V níže uvedených příkladech se Vám pokusí-
me shrnout zákonem stanovené potřebné podí-
ly pro přijetí různých usnesení.

I dnes připomínám, že na Vaše dotazy rádi
odpovíme na naší adrese:

Plzeňský servis s. r. o., klientské centrum
Komenského 99, 323 00 Plzeň, e-mail: kli-
entskecentrum1@plzenskyservis.cz, telefon:
377 541 690-1.

Sluncem prozářené léto přeje všem čtenářům
za Plzeňský servis s.r.o.

Prokopová Gabriela
oblastní ředitelka společnosti

společných částí domu není na tomto shro-
máždění možné. Pro toto usnesení by byla
potřebná přítomnost i souhlas min. 3 bytů 3+1
a 2 bytů 2+1, tj. vlastníků s podílem 410/480.

– 100% ! všech ! vlastníků
K přijetí usnesení o změně účelu užívá-

ní stavby a o změně stavby je zapotřebí sou-
hlasu všech vlastníků jednotek. (dle § 9,
odst. 5 zákona)

Jak již pojem všech stanovuje, musí být sou-
čet podílů 480/480. Opět tedy nelze v našem
případě např. změnu stavby na tomto shromáž-
dění odsouhlasit, přítomni a pro by museli být
všichni vlastníci jednotek společenství.

SJM = společné jmění manželů



Záchranáři často ztrácejí drahocenný čas hle-
dáním domu bez označení

„...Vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu čísly určenými obec-
ním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Barvu a provedení čísel určuje obecní
úřad“...

„ …Čísla se umís'ují tak, aby byla viditel-
ná. Čísla orientační se umis'ují vždy pod ta-
bulku s číslem popisným“. Toto je citace před-
pisů, které se zabývají označováním budov. Stej-
ný předpis stanoví, že ulice a veřejná prostranství
označuje na své náklady obecní úřad.

Kontrolou označování nemovitostí, která
vznikla na základě žádosti složek Integrované-
ho záchranného systému jsme zjistili, že velké
množství budov není označeno popisnými
a orientačními čísly vůbec.

Žádáme Vás proto, abyste se v případě, že Vaše
nemovitost není označena popisným a orientačním
číslem, informovali na ÚMO Plzeň 1, jak má toto
číslo vypadat a všechny budovy a nemovitosti
v souladu s výše uvedenými předpisy označili.

Toto označení je nutné nejen z hlediska ori-
entace při výjezdech složek Integrovaného zá-

Rekonstrukce Kotíkovské ulice
 Další velkou stavbou, která zasáhne dopra-

vu v našem obvodu, je pokračování rekon-
strukce Kotíkovské ulice v úseku od ulice Na
Chmelnicích až ke křižovatce s ulicí K. Bu-
reše, kde navazuje na již opravenou část.
Dojde k výměně inženýrských sítí a do sil-
ničního pozemku bude uložen i horkovod.
V rámci rekonstrukce komunikace dojde také
k výstavbě nového parkoviště u odbočky k ne-
mocnici PRIVAMED. Stavba bude realizová-
na v několika úsecích tak, aby byl zajištěn
příjezd do okolních ulic a především k měst-
ské nemocnici a do areálu Městského ústavu
sociálních služeb. Pro chodce budou připra-
veny provizorní chodníky přes stavbu, pouze

při výstavbě obslužné komunikace k nemoc-
nici budou návštěvníci a pacienti nuceni po-
užít náhradní trasu přes areál Domova dů-
chodců.

Po celou dobu stavby nebude možné v Kotí-
kovské ulici parkovat, proto doporučujeme ři-
dičům, aby při návštěvě nemocnice nebo Do-
mova důchodců odstavili svá vozidla mimo
uvedenou oblast a nekomplikovali dopravu
v místě stavby.

Předpokládaný termín zahájení stavby je
v polovině měsíce června a celková částka na
rekonstrukci je 32 milionů korun.

Zdeněk Soukup
vedoucí oddělení dopravy

Kvalita vody v pramenech
V květnu letošního roku provedl Zdravotní ústav

v Plzni rozbor vzorků vody odebraných z pramenů
v městském obvodu Plzeň 1. Voda byla odebrána
z prameniště pod fakultní nemocnicí na Roudné.

Rozbor vody potvrdil, že voda z pramenu (při
čelním pohledu) vpravo i nadále vyhovuje ve
stanovených ukazatelích normě pro pitnou vodu
pro dospělou populaci. Její tepelná úprava není
nutná. Pro přípravu umělé kojenecké stravy
voda není vhodná ani po převaření.

Ve vzorku vody z levého pramenu bylo zjiš-
těno překročení bakteriálních ukazatelů (Esche-
richia coli a koliformní bakterie). Voda není
v žádném případě vhodná pro kojence ani pro
dospělé. Její užití je na vlastní nebezpečí.

Odbor životního prostředí
Úřadu městského obvodu Plzeň 1

V Plzeňské jedničce se pravidelně zabývá-
me problematikou odpadů. Často je poukazo-
váno na to, že vzhled okolí hyzdí zejména ty
odpady, které nejsou ukládány do nádob urče-
ných na odpad, ale vedle nich, nebo v kontej-
nerových stáních.

Každý z nás vyprodukuje denně určité množ-
ství odpadu, které ukládá do kontejnerů. Až
potud je vše v pořádku. Často se však stává, že
nádoby určené na odpad stojí v hromadách
odpadků a vedle kontejnerů jsou odkládány
i jiné, velkoobjemové odpady jako jsou ledni-
ce, pneumatiky, nábytek, koberce, okna aj.
Podstatnou měrou k uváděnému nepořádku
přispívají přeplňované kontejnery na zbytko-
vý komunální odpad a mnohde již zmiňované
skládky odpadů v jejich bezprostřední blízkosti.

Pro zlepšení stavu čistoty obvodu, který se
často nelíbí ani občanům městského obvodu Pl-
zeň l, ale ani pracovníkům Úřadu městského
obvodu Plzeň 1 je organizován svoz odpadu
s jeho následným uložením na skládku. Jedná
se o úklid veškerého objemného odpadu,který
se v kontejnerových stáních nachází. Protože
pravidelné úklidy všech kontejnerových stání

si vyžadují nemalé finanční náklady, obrátili jsme
se na zástupce firem zabezpečujících odvoz do-
movního odpadu ze sídlišA Lochotín, Bolevec,
Košutka a Vinice se žádostí, aby v době, kdy do-
chází k pravidelnému svozu odpadu, byl prove-
den nejen úklid odpadků pod nádobami, ale
i úklid plochy kontejnerového stání.

K zlepšení životního prostředí, zejména v síd-
lištích našeho obvodu, přispěje nejen Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1, ale i firmy provádějící
svoz odpadu. Věříme, že značnou měrou přispě-
jete i Vy, občané našeho obvodu, tím, že budete
odpady ukládat do nádob k tomu určených, ob-
jemné odpady odvezete na sběrný dvůr odpadů
na Košutce, jehož provozní doba je ve dnech
pondělí – pátek od 10 do 17 hodin a v neděli od
13 do 17 hodin. K bezplatnému uložení odpadu
mohou občané obvodu využít i mimořádných
sběrových dnů odpadů. Jejich konání je zveřej-
něno ve vývěsních skříňkách ÚMO Plzeň 1.

Věřím, že společnými silami se nám podaří
udržet území městského obvodu Plzeň l v tako-
vém stavu, aby se nám v něm dobře žilo
i pracovalo.

Romana Šatrová, odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu
č. 30, 33, 40; sídliště Košutka) bude mít uprave-
nou provozní dobu o státních svátcích:

v úterý 5. 7. 2005 (státní svátek) od 13.00 do
17.00 hod.

ve středu 6. 7. 2005 (státní svátek) od 13.00
do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Sběrný dvůr odpadů

První letošní stavební akce obvodu dokončeny

Již v průběhu dubna byly v soula-
du s naším plánem vlastní investiční
výstavby předány do užívání 3 pří-
střešky na autobusových zastávkách
MHD. Jedná se o nástupní zastávku
na konečné stanici v Toužimské, dále
v ul. Na Chmelnicích a Na Roudné.

V oblasti parkovišA, jedné z nejsle-
dovanějších problematik, kterou pri-
oritně naše investiční výstavba zahr-
nuje, byly dokončeny první stavby
tohoto charakteru. První z nich v So-
kolovské pod bazénem zahrnuje 7

nových kolmých parkovacích stání
včetně jednoho stání na umístění
kontejnerů na komunální odpad. Ve
Studentské bylo stávající parkoviště
vhodně rozšířeno, takže zde přibylo
14 nových parkovacích možností
včetně části zrekonstruovaného pří-
stupového chodníku.

Původně plánovaný termín, konec
května, byl zkrácen o 14 dní, takže
těchto několik parkovacích stání
bylo předáno veřejnosti do užívání
již v polovině května.

Orientační a popisná čísla
na domech chybějí

chranného systému, ale zároveň se ti, kdo nemo-
vitost neoznačí, vystavují nebezpečí postihu až
do výše 10 000 Kč.

Ing. Helena Řežábová
Tajemnice ÚMO Plzeň 1

Nepořádek u kontejnerů

Dobrovolní hasiči z Bílé Hory opět potvrdili
svoje odborné i lidské kvality. Příkladem pro
všechny je obětavost, duchapřítomnost a znalost
první pomoci tří mladých členů jejich sboru.

Jejich příběh začal všedně. Na hrázi Senec-
kého rybníka to v neděli 29. května vypada-
lo jako každý volný horký letní den. Mládež
se bavila skákáním ze stavidla do vody až do
chvíle, kdy třináctiletá dívka z Horní Břízy
při skoku dopadla na beton. Při pádu utrpěla
závažná zranění obou kolen, těžký otřes moz-
ku, mnohačetné rány v obličeji, vyražené
zuby a odřeniny v širokém rozsahu. Naštěstí
vše zahlédli v blízkosti se koupající tři chlap-
ci, kteří okamžitě přispěchali na pomoc. Na

rozdíl od některých dospělých, kte-
ří si se situací zjevně nedokázali po-
radit, chlapci zasáhli, zastavili zra-
něné krvácení, uvedli ji do stabili-
zované polohy, prováděli
protišoková opatření k zabezpečení
životních funkcí až do příjezdu slo-
žek Integrovaného záchranného sys-
tému, které přivolali z vlastního mo-
bilního telefonu. Sanitka převezla
dívku do Fakultní nemocnice v Plz-
ni – Lochotín, kde jí byla poskyt-
nuta odborná lékařská pomoc s ná-
slednou hospitalizací.

Jakub Purkart, Jan Domin, Jan Vy-
hnánek jsou jména tří chlapců, kteří
nezaváhali. Možná byli rychlí díky
tomu, že jako členové dobrovolné-
ho hasičského sboru mají poskyto-
vání první pomoci „v popisu práce“.

Jejich chování však budiž příkladem i pro nás
dospělé. Všichni se zamysleme nad tím, zda by-
chom stejně jako Jakub a Honzové zvládli po-
moci člověku v nouzi.                           (rr)

V ul. Elišky Krásnohorské podél
obslužné komunikace bylo zrušením
úzkého zeleného rabátka naproti stáva-
jícímu obytnému domu vybudováno
celkem 41 kolmých parkovacích stání
ze zámkové betonové dlažby, včetně
vyhrazených míst pro invalidy. Součástí
celého díla je i výsadba nových stromů
a keřů. Celá akce byla dokončena ve
zkráceném termínu 23. května s tím, že
po řádné kolaudaci bylo hotové dílo
předáno do užívání.

Na západní straně Kaznějovské
ulice u nákupního centra Orlík do-
šlo k rozšíření stávajícího parkoviš-
tě vložením střední řady pro kolmá
parkování a vhodná úprava chodní-
ku umožnila vznik dalších parkova-
cích stání. Prostorové řešení této lo-
kality ještě zahrnuje vybudování
obslužné komunikace a nových
chodníků u Orlíku s tím, že nová
parkovací plocha, čítající nyní 85
parkovacích stání, je lemována no-
vou výsadbou stromů a keřů.

I toto parkoviště bylo dokončeno
zhruba týden před plánovaným termí-
nem, který byl stanoven na konec

května. Po kolaudačním řízení byly
i tyto nové parkovací plochy předány
veřejnosti do užívání.

V předchozím vydání „Jedničky“
jsme informovali své čtenáře o plá-
novaném dokončení čtyř nových par-
kovišA do konce letošního května.

Jsme rádi, že se nám podařilo pláno-
vaný objem prací splnit ještě několik
dní před tímto termínem a obvod tak
mohl opět přispět k částečnému zlep-
šení situace v této oblasti.

Ing. Milan Brecík
Majetkový odbor ÚMO Plzeň 1

Zachránili život

Místostarosta Jiří Uhlík děkuje a předává dar.

Nová parkovací stání v ul. Elišky Krásnohorské.

Jeden z přístřešků MHD v ul. Na Chmelnicích.



Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás tímto informovat o připra-

vované likvidaci nadbytečných a již několik let
neudržovaných pískoviš" v sídlištní zástavbě
Vinice, Košutka, Bolevec a Lochotín. V celém
obvodu je 140 evidovaných pískoviš", která
ÚMO Plzeň 1 nemůže z ekonomických důvodů
udržovat tak, aby byla splněna všechna kritéria
pro jejich provoz stanovená zákonem. Z tohoto

důvodu se úřad rozhodl jejich počet zreduko-
vat a ponechat jen ta pískoviště, která jsou sku-
tečně dostatečně využívána a o které byl proje-
ven zájem z Vaší strany. Za tímto účelem již
probíhala veřejná projednání, jejichž závěrem
bylo zlikvidovat neudržovaná pískoviště. Na
základě požadavků od občanů, finančních mož-
ností a také s ohledem na docházkovou dostup-
nost v příslušných lokalitách obvodu jsme vy-

brali 55 dětských pískoviš", která budou nadále
udržována v souladu s platnými právními před-
pisy. Ostatní pískoviště jsou určena k postupné
likvidaci počínaje letošním rokem 2005 (viz
mapka, která se nachází v tomto čísle Plzeňské
jedničky a která znázorňuje rozmístění dětských
pískoviš" určených k provozu, pískoviště urče-
ná k likvidaci jsou označena X). Prázdné plo-
chy, které vzniknou po zlikvidování daných

pískoviš", budou upraveny a osázeny travním se-
menem. V případě, že byste měli zájem některá
pískoviště zachovat, obra"te se na pí Hejduko-
vou, tel.: 378 036 041. Pro informaci ještě uvá-
díme, že pískoviště v ul. Pod Stráží (Zavadil-
ka) a Pod Všemi svatými (Roudná) jsou též za-
řazena do údržby pískoviš".

Marta Hejduková, odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Likvidace neudržovaných pískoviš�

ÚMO Plzeň 1 znovu upozorňuje všechny občany na stálou po-
hotovostní službu Lipové lékárny, která byla otevřena

v lednu letošního roku v budově úřadu.
Denní provoz lékárny probíhá od 7 do 18 hodin. Víkendy, svát-

ky i noční služby jsou zajištěny pohotovostním výdejem léků na
zazvonění pacienta. Lékárna svým nonstop provozem poskytuje

služby obyvatelům našeho obvodu i přilehlého okolí.   (rr)

Lipová lékárna
s nonstop provozem



Pobočka Knihovny města Plzně
v Kralovické ul. 22 na Lochotíně
bude od 20. 6. do 29. 8. procházet roz-
sáhlými stavebními úpravami, zejmé-
na to bude přístavba výtahu a důklad-
ná oprava vnější omítky. V této době
dojde také k přestěhování hudebního

Upozornění pro čtenáře lochotínské knihovny

Ústřední knihovna pro dospělé
B. Smetany 13
tel.: 377 201 428;
ukd@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT, ST, ČT 9 – 18
PÁ – 9 – 12
Bolevec
Západní 18
tel.: 377 537 101;
bolevec@kmp.plzen–city.cz
PO, ČT – 9 – 18, ÚT, ST 9 – 12
PÁ – zavřeno
Vinice
Hodonínská 55
tel.: 377 536 236;
vinice@kmp.plzen-city.cz
ÚT, ČT 9 – 12, 13.30 – 18
PO, ST, PÁ – zavřeno

Integrovaná doprava Plzeňska – možnosti využití
V roce 2002 byl v Plzni uveden do

provozu integrovaný dopravní systém,
který zajiš@uje dopravu v Plzni a jejím
okolí. Integrovaná doprava Plzeňska
(IDP) je dopravní systém, ve kterém Pl-
zeňské městské dopravní podniky, Čes-
ké dráhy, ČSAD, PROBO TRANS BE-
ROUN a dopravce Miroslav HROUDA
uznávají jednotné jízdní doklady.

Systém je rozdělen na dvě zóny, tj. na
vnitřní zónu P, která zahrnuje města a obce
Dýšinu, Chrást, Kyšice, Plzeň, Smědčice,
Starý Plzenec, Tlučnou a Vejprnice,
a vnější zónu Z zahrnující města a obce
Bdeněves, Chválenice, Čeminy, Čižice,
Dobřany, Dolany, Druztovou, Ejpovice,
Horní Břízu, Chotíkov, Klabavu, Kozolu-
py, Ledce, Letkov, Lhůtu, Líně, Losinou,
Město Touškov, Mokrouše, Myslinku,
Nadryby, Nezbavětice, Nezvěstice, No-
vou Ves, Nýřany, Rokycany, Š@áhlavy,
Štěnovice, Štěnovický Borek, Třemošnou,
Tymákov, Úherce, Útušice, Vochov,
Zbůch a Zruč-Senec.

V každé ze zón se cestuje za odpoví-
dající tarif, tj. předplatné jízdné aktivo-
vané na Plzeňské kartě. Máte-li předplat-
né, můžete využít ten dopravní prostře-
dek, který právě jede. Takže občané
okrajových částí Plzně, například Bílé
Hory, mohou využít kromě linek PMDP

(v této lokalitě konkrétně linek č. 20 a 39)
i spojů ČSAD a ČD. Hranice zón IDP
jsou určeny hraničními zastávkami. Hra-
niční zastávky mezi vnitřní a vnější zó-
nou jsou pro ČD zastávka Třemošná u
Plzně – zastávka a dále pak Plzeň – Kři-
mice, Dýšina, Starý Plzenec, Plzeň –
Valcha a Tlučná. Pro ČSAD je hraniční
zastávka na Bílé Hoře lesním závodě,
v Bolevci u železniční zastávky, na Ger-
ské a na Karlovarské. V ostatních čás-
tech vnitřní zóny je to například zastáv-
ka ve Starém Plzenci, v Tlučné v kolo-
nii, v Plzni na ústředním hřbitově,
v Božkově, v Černicích na rozcestí, na
Nové Hospodě, v Radobyčicích, ve
Smědčicích, v Křimicích Chebská,
v Malesicích a ve Lhotě.

V tomto území mohou cestovat se vše-
mi dopravci ti, kteří mají předplacený
tarif zóny P. Chcete-li zajet i do vnější
zóny, ale nemáte předplatné zóny Z,
můžete si ve vozidlech zakoupit jednot-
livé jízdné dopravce, s nímž cestujete, ale
toto jízdné neplatí ve vozidlech ostatních
dopravců. Největší výhodou jízdného
v IDP je jeho cena, která je při pravidel-
ném cestování nižší, než by bylo jízdné
dopravce.

Se zavedením Plzeňské karty se rozší-
řila nabídka tarifů pro cestující vnější

zóny. V obou zónách se poskytují stejné
tarify, a to tzv. volný s možností volby
libovolného začátku předplatného a dél-
ky do maximálně 123 dní, šestiměsíční
(190denní s platností vždy od 1. dne
měsíce) a roční (380denní s platností
vždy od 1. 1.). Tyto výše uvedené tarify
jsou poskytované jako plnocenné a zlev-
něné. Na zlevněný tarif mají v obou zó-
nách nárok důchodci a osoby pobírající
rodičovský příspěvek, ve vnitřní zóně
navíc žáci, studenti a učni. Ve vnější zóně
je od 1. 1. 2005 určeno pro žáky, studen-
ty a učně tzv. žákovské jízdné, které se
poskytuje na základě platného žákovské-
ho průkazu mimo měsíce červenec a sr-
pen. Pro žáky bylo jízdné ve vnější zóně
zlevněno z 200 Kč na 150 Kč, pro stu-
denty a učně nebylo zdraženo (dle ceno-
vého výměru MF má být poskytnuto ve
výši 75% plnocenného jízdného), ale
cena zůstala zachována na 200 Kč za
měsíc.

Nárok na bezplatnou přepravu v IDP
mají dvě děti do 6 let, doprovází-li je
cestující s platnou jízdenkou IDP, drži-
telé průkazu ZTP nebo ZTP/P včetně
jejich průvodce nebo vodícího psa, drži-
telé zlaté Jánského plakety. Ve vnitřní
zóně se navíc bezplatně přepravují ob-
čané starší 70 let. Bezplatné dovozné

v celém IDP se vztahuje na dětský kočá-
rek s dítětem a pojízdné tašky nebo za-
vazadla stanovené velikosti.

V následující tabulce jsou uvedeny ceny
vybraných tarifů. Cena volného tarifu je
dána tabulkou uveřejněnou na každém pro-
dejním místě. Cena tarifu P+Z odpovídá
vždy součtu tarifů obou zón.

Plzeňskou kartu lze dobít na prodejních
místech PMDP, na Hlavním nádraží ČD,
na Centrálním autobusovém nádraží
(CAN) a na Plzeňském holdingu, a.s.
v Divadelní ulici (tj. v blízkosti Autoturis-
tu či prodejny hudebních nástrojů Houdek).
V Zákaznickém centru PMDP byla zříze-
na reklamační přepážka, která vyřizuje aty-
pické reklamace jízdného. Telefonní číslo
na tuto přepážku je 378 037 489. V přípa-
dě nejasností o Plzeňské kartě je možno

volat na její zákaznickou linku, tj. na tele-
fonní číslo 378 035 959.

Cestování v IDP nabízí v jarních a let-
ních měsících řadu možností na výlet,
např. na Kozel, na Radyni, do zoologic-
ké nebo botanické zahrady, ale také
např. do okolí Krkavce, rybníků Bole-
veckého, Šídlovského, Košináře či do
okolí Borské přehrady. Vycházky do
přírody můžete naplánovat i s využitím
železniční zastávky v Bolevci. Ke všem
těmto cestám vám stačí mít předplatné
vnitřní zóny.

A tak přejeme dobré cestování v IDP
a hezké výlety do okolí Plzně.

Gabriela Bezděková
Plzeňský holding, a. s.

Organizátor IDP

tarif zóny P          tarif zóny Z

plnocenné zlevněné plnocenné zlevněné
volný (1 denní)    40 Kč    20 Kč   46 Kč   23 Kč
volný (28-31 denní)   350 Kč   140 Kč  400 Kč  200 Kč
volný (90-92 denní) 1 000 Kč   400 Kč 1 100 Kč  550 Kč
šestiměsíční 1 800 Kč   720 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč
roční 3 100 Kč  1 240 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč
žákovské (do 15 let) - - -   150 Kč
žákovské (15 až 26 let) - - -   200 Kč

Poznejte naši vlast aneb zájezdy pro seniory – jaro a podzim 2005
Sociální odbor Úřadu městského

obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s ces-
tovní agenturou PRIMA VIA s.r.o.
uspořádal pro seniory našeho obvo-
du dva jarní poznávací zájezdy.

3. května jsme navštívili Starou Bo-
leslav – Brandýs nad Labem, jedno
z mála našich dvojměstí. Většina pa-
mátek ve Staré Boleslavi má církev-
ní charakter. Mezi nejznámější patří
kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde
je nejcennějším exponátem tzv. „Pa-
ládium země české“ – gotický mědě-
ný pozlacený reliéf Staroboleslavské
madony, kdysi hlavní cíl slavných
poutí. Dále jsme si prohlédli kostel sv.
Václava s památníkem zavraždění sv.
Václava v r. 935 a kostel sv. Klimen-
ta z 11. stol., který patří k nejstarším
dochovaným stavbám v Čechách.
Nadšený přístup a hluboké znalosti
paní průvodkyně učinily z prohlídky
nezapomenutelný zážitek.

Brandýs nad Labem se stal za vlá-

dy Rudolfa II. královským městem.
Často zde pobýval i učenec Tadeáš
Hájek z Hájku a astronom Tycho de
Brahe. I přes nepřízeň počasí jsme si
vychutnali plavbu parníkem po Labi
z Brandýsa až k Lázním Toušeň, kde
se do Labe vlévá řeka Jizera.

Odpoledne jsme strávili v Mladé
Boleslavi, kde si přišli na své zejmé-
na automobiloví fanoušci. Avšak ne-
jen je zaujaly unikátní exponáty v Mu-
zeu ŠKODA AUTO, kde je zdoku-
mentován vývoj výroby automobilů
od roku 1895. Multimediální prezen-
tace a sestřihy přenosů z výrobních
procesů byly jakýmsi předvojem pro-
hlídky závodu. Autobusem s průvod-
cem jsme projeli celý areál a prohlédli
si halu, kde se vyrábějí převodovky, i
nejnovější montážní linku na výrobu
Octavií.

Cílem druhého zájezdu 17. května
byly města Kolín, Kladruby n. Labem
a Kouřim. Město Kolín je spjato se

jmény několika slavných rodáků, ja-
kými byli básník J.S.Machar, malíř
Otakar Kremlička, rybníkář Jakub Kr-
čín z Jelčan či „největší z pierotů“
mim Jean Gaspar Debureau. Nejvíce
je však proslavil svým působením
muzikant František Kmoch. Nás zlá-
kala k prohlídce dominanta města –
gotický chrám sv. Bartoloměje, ná-
městí a starý židovský hřbitov.

Zlatým hřebem tohoto zájezdu byla
návštěva národního hřebčína v Klad-
rubech nad Labem. Zde nás čekala
projížZka výletním vozem s dvojspře-
žím po zámeckém parku a prohlídka
stájí. Měli jsme to štěstí, že jsme se
mohli potěšit romantickým pohledem
na krásná a ušlechtilá zvířata při je-
jich návratu z pastvin.

Město Kouřim bývalo ve středově-
ku jedním z nejvýznamnějších krá-
lovských měst, jednu dobu prý do-
konce soupeřilo s Prahou. Leží na
průsečíku 15. poledníku s 50. rovno-
běžkou. Nejdůležitějšími památkami
jsou bazilika sv. Štěpána a zvonice,
která má jednu zvláštnost – dva zvo-
ny zavěšené srdcem vzhůru. Závěr zá-
jezdu patřil návštěvě skanzenu lido-
vé architektury v Kouřimi. Vznik to-
hoto Muzea lidových staveb je spojen
s počátky výstavby vodárenské nádr-
že na Želivce. Aby nedošlo k zatopení
některých zajímavých památek, začal
v roce 1972 vyrůstat v Kouřimi zá-
chranný regionální skanzen. Dvě
zdejší stodoly si dokonce „zahrály“ ve
filmech Komediant a Nesmrtelná teta.
V současné době probíhají ve skan-
zenu vždy několikrát do roka ukázky
lidových zvyků a řemesel.

Stará garda plzeňských fotbalistů
V pátek 10. června se v kanceláři

starosty MO Plzeň 1 uskutečnilo se-
tkání mezi zástupci Staré gardy plzeň-
ských fotbalistů a vedením obvodu
u příležitosti životního výročí zaslou-
žilého sportovního pracovníka, člena
Staré gardy plzeňských fotbalistů pana
Františka Mašata.

Hlavním bodem programu setkání
byla gratulace starosty k 90. narozeni-
nám dlouholetému hráči a pozdějšímu

velmi obětavému funkcionáři fotbalové-
ho klubu S. K. Viktoria Plzeň. František
Mašat vyprávěl o svých sportovních zá-
žitcích, které prožil na trávě plzeňského
klubu, i o výstavbě Zimního stadionu
v Plzni s umělým ledem, na které se sám
organizačně podílel. Celý svůj život vě-
noval sportu a tělovýchově. Dodnes sle-
duje veškeré sportovní dění v televizi
a najde si čas na setkání se Starou gar-
dou plzeňských fotbalistů.             (rr)

Seznam knihoven a jejich letní půjčovní doba
Lobzy
Rodinná 39
tel.: 377 201 740;
lobzy@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT– 10 – 18, ST – 10 – 17
ČT – 10 – 16, PÁ – 10 – 14
Skvrňany
Macháčkova 28
tel.: 377 385 966;
skvrnany@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT, ČT – 9 – 12, 13 – 17.30
ST, PÁ – 9 – 12

Nabídka
podzimních zájezdů

Na podzim letošního roku připra-
vil sociální odbor ÚMO Plzeň 1 dal-
ší dva zájezdy, bohužel jsou již oba
plně obsazené. Pro velký zájem jsme
se proto rozhodli uspořádat ještě je-
den zájezd:

20. září 2005 pojedeme do Li-
berce, kde navštívíme místní ZOO,
součástí programu bude i návštěva
nákupního centra Babylón a koupá-
ní v aquaparku. Zájemci se mohou
přihlásit opět na sociálním odboru
ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208, a to
od 18.července 2005. Cena zájezdu
pro důchodce činí 100,- Kč, občan-

ské průkazy vezměte s sebou.
Kromě zájezdů zajiš@uje sociální od-

bor ÚMO Plzeň 1 každý měsíc pro dů-
chodce prodej zlevněných vstupenek do
divadla. Prodej probíhá vždy předpo-
slední úřední den v měsíci od 8.00 hod
v kanceláři č. 208 (kromě divadelních
prázdnin).

Přejeme všem svým klientům a se-
niorům obvodu Plzeň 1 krásně pro-
žité slunečné léto a těšíme se s nimi
na některé z akcí pořádaných soci-
álním odborem na viděnou.

Mgr. Dana Krausová
sociální odbor ÚMO Plzeň 1

oddělení do nových, větších prostor
v Táborské ul. 22 na Slovanech. Po
dobu stavebních úprav – 20. 6. – 29.
8. – bude knihovna uzavřena. Čtená-
ři mají možnost půjčování knih napo-
sledy v pátek 17. 6. Doby půjčené
knihy se jim budou automaticky pro-

dlužovat o dobu uzavření knihovny.
Pokud si nechtějí půjčit větší množ-
ství knih na celé léto, mohou navště-
vovat ostatní pobočky Knihovny měs-
ta Plzně – k zaregistrování budou po-
třebovat pouze občanský průkaz
a legitimaci z OK Lochotín.       (rr)

Slovany
Táborská 24
tel.: 377 442 761;
slovany@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT, ČT – 9 – 12, 13 – 18
ST, PÁ – 9 – 12
Bory
Skupova 24
tel.: 377 673 676;
bory@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT, ČT – 9 – 12, 13 – 18
ST, PÁ – 9 – 12
Doubravka
Masarykova 75
tel.: 377 262 400;
doubravka@kmp.plzen-city.cz
PO, ÚT, ČT – 9 – 12, 13 – 18
ST, PÁ – 9 – 12

Knihovna v Kralovické ul. na Lo-
chotíně bude opět otevřena 30. 8.
2005, hudební oddělení 1. 9. 2005
na nové adrese.

Hezké prázdniny a dovolenou přejí
svým čtenářům pracovníci knihovny.



V rámci oslav dvacátých narozenin
1. ZŠ, Západní 18, proběhla 28. dubna
2005 na dopravním hřišti v areálu školy
soutěž nazvaná „Cyklistický dvojboj“.
Uspořádaly ji Autoklub Plzeň a 1. ZŠ pro
rodinné kolektivy a jednotlivce prvního
městského obvodu. Konala se pod patro-
nací Městského obvodu Plzeň 1 a BESI-
Pu pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Její náplní byla jízda po dopravním hřiš-
ti, kde rodiče a děti jezdili po dobu 5 minut
po jeho vozovkách s postupným zastavením
u kontrolních stanoviš9. Po celou dobu
museli dodržovat pravidla silničního provo-

Cyklistický dvojboj na 1. ZŠ
zu. Jejich chování sledovali a bodovali pří-
slušníci Policie ČR a Městské policie Plzeň.
Následně účastníci soutěže prokázali své
znalosti při plnění úkolu z poskytování prv-
ní pomoci. Toto zajiš9ovaly studentky Střed-
ní zdravotnické školy v Plzni. A nakonec
všichni vyplnili test z požární ochrany, kte-
rý pro ně připravili členové Hasičského zá-
chranného sboru Plzeňského kraje.

V další části zábavného odpoledne
zhlédli účastníci ukázky z výcviku služeb-
ních psů při zadržení pachatele a přísluš-
níci Policie ČR jim zodpověděli řadu do-
tazů spojených s touto problematikou.

Dále členové Hasičského záchranného
sboru ukázali vybavení přistavených vozi-
del a následně předvedli zásah při likvidaci
požáru. Akce se zúčastnila i vozidla ABA.

V kategoriích rodinných kolektivů zví-
tězili Klára Kopicová s maminkou Věrou
a Jan Kohout s tatínkem Janem. V soutěži
jednotlivců obsadili 1. místa Jan Krisman
(1. ZŠ/6. A) a Jakub Rott (1. ZŠ/7. A).

Ceny pro soutěžící byly zajištěny z pro-
středků odboru dopravy Magistrátu měs-
ta Plzně a Městského obvodu Plzeň 1.

Ing. Tomáš Kinský

Dne 26. 4. 2005 proběhlo v prostorách
ÚMO 1 slavnostní předání cen vítězům
soutěže „Plzeň magická“.

Tuto výtvarnou soutěž vyhlásilo Stře-
disko volného času dětí a mládeže Ledec-
ká 23, ve spolupráci s ÚMO 1. Tématem
byly plzeňské pověsti, které se vážou
k Lochotínu, Bolevci, Košutce, Vinicím,
Roudné a Bílé Hoře. Soutěž měla za cíl
nejen povzbudit děti k výtvarné tvorbě, ale
i seznámit je s pověstmi, které souvisí
s místem jejich bydliště. Největší úspěch
u dětí měla pověst o lochotínském pous-
tevníkovi a o pokladu, který tu prý zane-
chalo francouzské vojsko.

Soutěže se mimo základních škol a stře-
diska volného času dětí a mládeže účastni-
lo i dětské oddělení neurologie FN Locho-
tín. Právě tyto práce měly u poroty velký

Plzeň magickáZmoklá olympiáda MŠ
Olympiádu MŠ v letošním roce pro-

vázelo neskutečně špatné počasí. Orga-
nizátoři ze Střediska volného času dětí
a mládeže z Ledecké ulice se v ranních
hodinách báli při pohledu na oblohu, jak
to všecko dopadne. Děti se však mraků
nezalekly a statečně se pustily do při-
pravených soutěží. Zhruba v polovině
dopoledne hustý liják vyplavil soutěží-
cí a téměř zničil všechny rekvizity.
I přesto se poté pokračovalo v načatých
disciplínách. Když před polednem při-
jeli zástupci obvodu předávat ceny pro-
močeným vítězům, spustil se déš9 zno-
vu a s přibývající silou urychlil celé
slavnostní vyhlašování výsledků.
Všichni věříme, že příští rok nás poča-

sí již podrží a nebude kazit sportovní
výkony a radost dětem ani těm, kteří
akci připravují.                               (rr)

úspěch. Odborná porota vybrala ze 71 prací
20 nejlepších a z těch určila 1., 2.a 3. mís-
to. Na 1. místě se se svou expresivní rytou
kresbou umístil talentovaný Jaromír Parák
(7 let), 2. místo za kreslený komiks o pous-
tevníkovi obsadila Lenka Radová (11 let),
o 3. místo se podělily Karolínka Raucho-
vá (6 let) a Zuzanka Zemanová (7 let).

Vítězové soutěže a jejich rodiče se se-
šli v obřadní síni ÚMO 1 k malé vernisá-
ži a k předání cen. Slavnostním odpoled-
nem provázela vyhlašovatelka soutěže
Mgr. H. Kršňáková za podpory mladé
hudební skupiny Casiopea; výtvarné ceny
a diplomy předal pan starosta a místosta-
rostové městského obvodu Plzeň 1.

Vybrané práce můžete zhlédnout ve
všední dny v 1. patře budovy ÚMO 1, alej
Svobody 60.                                    (rr)

Dětský den aneb EKOHRÁTKY
Pro děti z MŠ v obvodě připravila fir-

ma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ve spolupráci s MO Plzeň 1, ekologickým
praktikem při Bolevecké základní škole
a společnosti EKO-KOM a.s. na středu
1. června Dětský den aneb „EKOHRÁT-
KY“. Na děti ve sběrném dvoře v Úně-
šovské ulici ten den čekala jízda zručnos-

ti, panák odpadák, dovednostní autodrá-
ha, PETlahvové kuželky, přechod zamo-
řeným územím, opičí dráha, záchrana
kapky vody, malí popeláři a třídění od-
padu. Soutěže malé předškoláky pobavili
při příležitosti Dne dětí a zároveň je hra-
vou formou seznámily se základní pro-
blematikou odpadů.                                 (rr)

Ve čtvrtek 2. června 2005 oslavily děti svůj svátek na hřišti v ul.
Pod Všemi Svatými. MO Plzeň 1 ve spolupráci s Rádiem FM Plus
a Sborem dobrovolných hasičů Bílá Hora pro ně připravil řadu nových
informací, soutěží a zážitků. Součástí odpoledne bylo vystoupení kou-
zelnického kroužku KoŠ a návštěva ze Zoologické zahrady v Plzni.
Všichni přítomní měli možnost projít soutěžemi až k závěrečnému
losování o ceny. Příjemným zpestřením programu byla pěvecká soutěž
přihlášených o titul Roudenská Superstar.                                          (rr)

Dětský den na Roudné se Superstar

Při rozdávání medailí zmokli všichni, děti i vedení obvodu.

Při zdravovědě se zapotili děti i rodiče.

Jaromír Parák obsadil 1. místo v soutěži.

O soutěž ve zpěvu byl velký zájem.

Pan Vobruba ze ZOO se svojí svěřenkyní. O svlažení v horku se postarali hasiči z Bílé Hory.

Jednou z disciplín byl i ping-pong. Malí kouzelníci předvedli své umění.

Někdy pomáhaly i maminky. Závody na chůdách. Děti sledují, co nového se děje na pódiu.



Nohejbalový turnaj
O pohár starosty MO Plzeň 1 v nohej-

bale se ve středu 15. června přišli utkat
žáci z obvodních základních škol. V are-
álu dobrovolných hasičů na Bílé Hoře se
rozhodl turnaj uspořádat v rámci progra-
mu prevence kriminality MO Plzeň 1 ve
spolupráci s SDH Bílá Hora. Po rozlo-
sování skupin se pustili hráči do boje.
Celé dopoledne se hrálo o postup ze sku-
pin. Do finálových zápasů se probojova-
li žáci 31. ZŠ, 34. ZŠ a družstvo hasičů.
Finále bylo napínavé do poslední chvíle,
vítězně však z něj vyšlo družstvo 34. ZŠ

ve složení Luděk Puna a Petr Gřonka. Na
druhém místě skončila 31. ZŠ – Jan Mi-
sař a Jaromír Stašek, třetí skončili hasiči
Jakub Purkart a Kamil Fictum. Pohár
a ceny vítězům přijel předat místostarosta
obvodu Jiří Uhlík. Součástí slavnostní-
ho vyhlášení výsledků bylo ocenění sta-
rosty MO Plzeň 1 skupiny mladých bě-
lohorských hasičů, kteří pomohli zachrá-
nit život třináctileté dívce po úrazu
u Seneckého rybníka. O tomto případu
hovoří samostatný článek na jiném mís-
tě Plzeňské jedničky.                    (rr)

Již 18. ročník veřejného závodu v triat-
lonu připravil pro všechny příchozí IN-
STEL TT-TEAM Plzeň na pátek 3. 6.
2005. Za překrásného počasí zahájili zá-
vodníci v 18.00 hodin skokem do vody
Boleveckého rybníka k překonání 0,5 km
vzdálenosti libovolným stylem plavání.
Následující disciplínou byla cyklistika po
35 km dlouhé trase, kdy po startu v auto-

Večerní triatlon

Dětská plzeňská udice
Rybářské závody pro děti připravil na

sobotní dopoledne 4. června MO Plzeň 1
ve spolupráci se Správou veřejného stat-
ku v Plzni a MO ČRS Plzeň 3eCity. Po
šesté hodině ranní se k Seneckém rybní-
ku blížily postavy dětí s rybářskými pru-
ty, aby se utkaly v lovení ryb podle pře-
dem stanovených pravidel. Malí rybáři do
věku do 15 let brzy usedli na stanoviště
a závod začal. Již v prvním poločase sou-
těže se ukázali být velkými borci ve svém
oboru. Rozhodčí měli plné ruce práce
a kolikrát nestačili přecházet od jednoho
soutěžícího k druhému, aby přeměřili prá-
vě vytažený úlovek. Největšího kapra ulo-
vil v prvním kole Tomáš Květoň, kontro-
lor naměřil celých 58 cm. Vítězem celé-
ho závodu se stal patnáctiletý Radek
Kovařík, který vylovil celkem 1327 cm
ryb, druhý byl Václav Bystřický s 1016 cm,
třetí místo obsadil Jan Viták z Křimic
s 967 cm nalovených ryb. Jan Urbánek

kempinku na Bílé Hoře pokračoval pelo-
ton na Druztovou, Zruč, Nynice a zpět.
Zde již závodníci odložili svá kola a po-
kračovali po svých. 5 km dlouhým během
v okolí autokempinku na Bílé hoře zakon-
čili celý závod. Soutěžilo se kategoriích
mužských a ženských od juniorů po vete-
rány. Vítěz celého závodu převzal „Pohár
starosty MO Plzeň 1“.

Soukromá SOŠ ochrany osob a majet-
ku v Plzni uspořádala 20. června 2005 již
2. ročník přespolního závodu pro žáky
základních škol Severního předměstí
v Plzni.

Akce se konala pod záštitou MO Plzeň 1
a zúčastnilo se jí více než 80 žáků plzeň-
ských základních škol.

Po absolvování náročné běžecké trasy
vedoucí krásnou přírodou pod Krkavcem

Krkavčí běh
čekaly na účastníky ukázky záchranných
prací plzeňských hasičů, svou práci před-
vedli členové Záchranné služby Přeštice
i členové kynologického kroužku.

Nechybělo samozřejmě občerstvení
a táborák s vuřty. Domů si mladí závod-
nici odnesli diplomy a balíčky sladkostí.

Atmosféra závodu byla příjemná, poča-
sí přálo, prázdniny za dveřmi, co víc si
žáci základních škol mohli přát!  (rr)

z MO ČAS Plzeň 3eCity nebyl spokojený
s počtem přihlášených dětí, nutno však po-
dotknout, že ti, co přišli, naplno prokázali
své kvality a na příští ročník Plzeňské ry-
bářské udice jejich výkony jistě přilákají
větší množství soutěžících.                  (rr)

Evropa ve škole
MO Plzeň 1 podpořil rovněž výtvarný

a literární projekt Evropa ve škole, jehož
vernisáž se konala v pátek 27. května 2005
v obřadní síni plzeňské radnice. Starosta
Jiří Winkelhöfer předával ceny dětem při
slavnostním vyhlášení vítězů a zahájení
celostátní výstavy již 52. ročníku tohoto
projektu.

Pro děti z Bílé Hory připravili na
sobotu 30. dubna MO Plzeň 1 a SDH
Bílá Hora sportovní zápolení. Děti
soutěžily v mnoha disciplinách o slad-
ké odměny. V  prostorách areálu dob-
rovolných hasičů na Bílé Hoře bylo
veselo, celou akci završila závěrečná
diskotéka.                                 (rr)

Májové sportovní slavnosti

Školy u hasičů na Bílé Hoře
Hasiči z Bílé Hory uspořádali ve

spolupráci s MO Plzeň 1 v prvním
pololetí letošního roku řadu společ-
ných preventivně výchovných akcí
pro děti a mládež z obvodu. Na svoji

základnu na Bílé Hoře zvali děti
z mateřských i základních škol, aby
se zde nejen dobře pobavily a proběh-
ly, ale také něčemu naučily. Při disci-
plinách s hasičskou tématikou soutě-
žící poznali, jak tvrdě musí hasiči
trénovat, aby dokázali být při záchran-
ných akcích v kondici. Zvědavým zá-
jemcům hasiči předvedli řadu svého
zařízení, které používají při svých vý-
jezdech, kdo měl zájem, mohl pro-
zkoumat hasičské auto a někteří šPast-

livci směli na chvíli rozhoukat siré-
nu. Žádné z dětí neodešlo od hasičů
bez odměny a každý si na ohýnku
hlídaném očima nejpovolanějších
opekl vždy na závěr sportovního do-
poledne buřta, neboP po tolika zážit-
cích a výkonech vyhládne. O preven-
tivně výchovné společné akce obvo-
du a hasičů je mezi dětmi velký
zájem a proto se těšíme na podzimní
pokračování této všeobecně prospěš-
né spolupráce.                                 (rr)

Vpravo na fotu diskokreace, na dolním
fotu nervozita před vyhlášením výsledků.

Pohár starosty si odnesli Luděk Puna a Petr Gřonka ze 34. základní školy.

Vyhlášení vítězů Krkavčího běhu.



V letošním školním roce se policisté
z preventivně informační skupiny Plzeň
– město opět zapojili do projektu „Aja-
xův zápisník“, který se jako první obje-
vil v roce 2002 v Sokolově. Ve školním
roce 2003/2004 rozjeli tento projekt po-
prvé i policisté v Plzni a v tomto trendu
pokračují i letos.

V září se dětem druhých tříd základ-
ních škol dostane do ruky pracovní se-
šit, který je provází po celý školní rok.

Preventivní pětka myslí na školáky
Protože projekt měl velice kladný ohlas
vesměs u všech zúčastněných, tedy ne-
jen u dětí, ale také u rodičů a učitelů,
rozšířili ho policisté i do třetích tříd.

Zápisníky jsou rozděleny do několi-
ka témat a děti v doprovodu psovoda
Standy a jeho čtyřnohého kolegy psa
Ajaxe řeší různé úkoly a situace. Žáci
mají možnost seznámit se s prací poli-
cie, dozvídají se základy dopravní vý-
chovy a důležitými tématy jsou také zá-

sady správného chování v krizových
situacích. Na programu jsou i ožehavé
náměty jako děti a trestné činy nebo
šikana, drogy a hazardní hry.

Na konci školního roku probíhá ve
třídách závěrečné vyhodnocení. Ti nej-
lepší, kteří mají zápisník dobře a peč-
livě vyplněný, jsou odměněni drobný-
mi upomínkovými předměty. Ze zku-
šeností policisté vědí, že vlastnit
propisku nebo odznak s logem policej-

Ze statistik plzeňských policistů je
zřejmé, že mezi jednotlivými druhy
trestné činnosti na teritoriu městského
obvodu Plzeň 1 jednoznačně vede ma-
jetková trestná činnost. V loňském roce
představovala více než 76 % z celko-
vého počtu trestných činů. Svůj podíl
na tom mají krádeže automobilů a po-
čty vykradených vozů.

V loňském roce zaevidovali policis-
té na území městského obvodu Plzeň 1
celkem 192 případů ukradených vozi-
del, což je o deset více oproti roku 2003.
Během prvních pěti měsíců letošního

roku pátrají uniformovaní muži zákona
po šestapadesáti vozech. Každý třetí den
tak zmizí z ulic Vinic nebo Lochotína
jeden vůz.

Přitom zabezpečit si svůj automobil
proti odcizení by mělo být samozřej-
mostí. Jaký způsob majitel automobilu
zvolí, bude záležet na hodnotě zabez-
pečovaného vozidla. Nabízí se hned
několik možností. Nejběžnější je něja-
ký mechanický zabezpečovací systém.
V těchto případech je možnost volby
například mezi systémem uzamykání
řadicí páky, systémem uzamykání vo-

lantu nebo zamykatelnými bezpečnost-
ními tyčemi. Nabízí se také možnost vy-
užít bezpečnostní fólie na okna a ozna-
čování skel vozidel takzvaným písko-
váním se zapsáním do příslušné
databáze.

Zabezpečovací systém může být také
elektrický a elektronický. Volit lze mezi
skrytými vypínači obvodů, immobilizé-
ry, autoalarmy a operátory, což jsou
kapesní přijímače signálu o neoprávně-
né manipulaci s vozem. Vyšším standar-
dem může být monitorovací a vyhledá-
vací systém nebo systém nástrahový.

Alarmující čísla jsou také v kolon-
kách krádeží věcí ze zaparkovaných au-
tomobilů. V roce 2004 policisté na
Lochotíně zaznamenali celkem 204 pří-
pady vykradených vozů, na Vinicích šlo
o 161 případů. V letošním roce není sta-
tistika o nic příjemnější. Během prvních
pěti měsíců tohoto roku policisté na Lo-
chotíně zaevidovali 43 případů vykra-
dených vozů, na Vinicích to bylo o jedn-
advacet skutků méně.

Tato vysoká čísla se však rapidně ne-
změní do té doby, dokud veřejnost ne-
vezme na vědomí, že věci uvnitř vozů

pachatele motivují ke krádežím, a ne-
přijmou proto příslušná opatření. Nejed-
ná se o žádné složité či nákladné postu-
py. Stačí jen z obzoru potenciálního pa-
chatele, tedy z palubní desky, sedadel
a zavazadlového prostoru, odstranit taš-
ky, mobilní telefony, doklady a ostatní
cenné věci. V neposlední řadě je důle-
žité při odchodu z vozidla vyjmout také
autorádio, pokud to daný typ umožňu-
je, popřípadě odnést alespoň odnímatel-
ný panel rádia.

por. Michaela Altmannová

Každý třetí den zmizí z městského obvodu Plzeň 1 jeden vůz

Požární prevence nejsou jen požární kontroly a mentorování
Nové cesty v požární prevenci a ve výchovném

působení na veřejnost hledají a zdá se, že i nacháze-
jí bolevečtí hasiči. Zákon o požární ochraně ukládá
obcím organizovat preventivně výchovnou činnost
a není proto divu, že právě dobrovolní hasiči se roz-
hodli ve spolupráci a s podporou MO Plzeň 1 zá-
ležitost řešit koncepčně a kvalifikovaně. Sbor dobro-
volných hasičů si připravil dlouhodobý program vý-
chovného působení na všech základních a mateřských
školách v obvodě, který v několika různých formách
na začátku roku nabídl ředitelům k realizaci. Jde o
vstupy do školní výuky formou odborných besed,
které vedou kvalifikovaní lektoři z řad členů Sboru,
o Dny otevřených dveří požární zbrojnice, umožňu-
jící školákům poutavou formou seznámení s proble-
matikou požární ochrany nebo o praktické ukázky
výcviku a výstroje hasičů přímo s pobytem ve vý-
cvikovém areálu hasičů. Nabídka už má i podobu
konkrétních výsledků, spolupráce byla navázána
zřejmě k oboustranné spokojenosti se 17. ZŠ v Ma-
lické ulici, 34. ZŠ, s boleveckou základní školou, 46.

MŠ, 60. MŠ, 90. MŠ, 87. MŠ a samozřejmě za nej-
větší klenot svého působení považují bolevečtí ha-
siči spolupráci s 24. MŠ a již legendárními Soptíky.
Celkem s aktivním zapojením Sboru na Bambiriádě
proběhlo již 9 neformálních zdařilých akcí s účastí
téměř 2000 dětí ve věku od 5 do 12 let. Odezva pe-
dagogů i dětí ze zmíněných škol a školek je příznivá
a podporuje záměry Sboru právě těmito formami pře-
dávat mládeži základní znalosti z oblasti požární pre-
vence a formovat jejich právní vědomí. Samozřej-
mě ,že dosažený stav nepovažují hasiči za konečný,
určitě se spolupráce rozšíří i směrem k dalším oslo-
veným subjektům, případně dalším zájemcům. K
prvým kontaktům bylo nakročeno i ve spolupráci se
Střediskem volného času dětí a mládeže, ostatně zde
půjde jen o znovuobnovení spolupráce z předchozích
let. Samozřejmě všechno to cílevědomé úsilí vyža-
duje obrovské nasazení členů Sboru, jde většinou o
akce v dopolední době a ne všichni se mohou pro
tuto práci uvolnit ze svých zaměstnání, navíc musí
mít garanti akcí potřebné odborné i pedagogické

ního psa je pro děti velice motivující.
Všichni druháčci jsou ještě navíc od-
měněni dalším dárkem. Každou třídu
„hlídá“ plyšový maskot „Ajax“.

Závěr a vyhodnocení čekaly mimo jiné
také žáky druhých a třetích tříd 7. základ-
ní školy v Plzni na Vinicích. Policisté
z městského ředitelství Plzeň – město
poté pro žáky celé školy připravili dvou-
hodinový program. Děti mohly na vlastní
oči vidět práci policejních psů a jejich
profesionálních cvičitelů.

Policisté a především celá preventiv-

ně informační skupina věří, že tento
projekt naučí děti lépe rozpoznávat, kdy
je jejich chování správné a kdy už je
v rozporu s danými pravidly nebo do-
konce v rozporu se zákonem. Zároveň
doufají, že přispěje k prohlubování vzta-
hu dítě a policista. Cílem je ukázat po-
licistu coby autoritu, ale také v druhé,
neméně důležité roli, v roli rádce a po-
mocníka v nouzi. Projekt tak zcela jistě
pomůže k prosazování primární sociál-
ní prevence.

por. Michaela Altmannová

předpoklady, přesto se činnost daří v potřebném roz-
sahu zajišJovat.

Zmíněné aktivity jsou svým charakterem působe-
ním vně Sboru, na veřejnost, není žádným tajem-
stvím,že SDH Bolevec má úspěchy i se svojí člen-
skou základnou předškolního, školního i dorostenec-
kého věku. Počet členů těchto kolektivů je téměř
srovnatelný s počtem celé členské základny, a tak není

někdy ani divu, že výcvikový areál i hasičská zbroj-
nice doslova praskají ve švech, téměř každý den
v týdnu se něco děje. Takovou aktivitu lze pocho-
pitelně mimo jiné i chápat za účinný boj proti kri-
minalitě mládeže, vždyJ účelným vyplněním volné-
ho času dětí se jim nedostává času na nežádoucí ak-
tivity a jak známo: Kdo si hraje – nezlobí.

Miloslav Pytlík

MO Plzeň 1 pro Vás na léto připravil a srdečně Vás zve na



V souvislosti se zahájením letních školních prázd-
nin dochází k následujícím změnám v provozu linek
MHD v Plzni: od 1. 7. 2005 budou změněny grafiko-
ny/omezen provoz linek č. 1, 2, 4, 10, 12, 13, 16, 22,
24, 26, 30, 32, 34, 41, 49, 51, 52, 53, 54 a 56.

Od 2. 7. 2005 k drobným změnám dojde i v pro-
vozu linek č. 33, 39 a 40. PMDP, a. s., jejichž jízdní
řády přikládáme. Dále od 4. 7. 2005 bude z důvodu
ukončení uzavírky Zámecké ul. v Plzni Křimicích
obnoven provoz linek č. 20 a 35 v plné podobě.

Prázdninové změny v provozu linek MHD v Plzni od 2. 7. 2005

Myslíte si, že Plzeňské městské dopravní podniky
jsou jen tramvaje, autobusy a trolejbusy? Že se s námi
nedostanete dál, než do okolí Plzně? Považujete nás
pouze za součást vašeho každodenního života na cestě
do práce a za povinnostmi? Omyl. Svezeme vás za
zábavou a za hranice všedních dnů.

Je tomu téměř 80 let, kdy jsme v Plzni zahájili
provoz zájezdové dopravy a dnes brázdí naše vozi-
dla cesty nejen po vlasti české, ale i po celé Evropě.
Pořád nám nevěříte? Tak s námi pojeAte třeba za slun-
cem k Jadranu, Středozemnímu moři či Baltu, nebo
i za sněhem a horskými túrami od Alp přes Pyreneje
až ke skandinávským fjordům, za lázeňskými poby-
ty na Slovensko a do MaAarska a v neposlední řadě
i za krásami starobylých měst celé Evropy včetně An-
glie, Balkánu nebo třeba i Turecka.

Pro zpříjemnění vašeho cestování jsme pro vás před
několika dny pořídili ke stávajícím vozům dva nové
luxusní autobusy Karosa Iliade a LC 956E, se kterými
vám cesta do vzdálených míst uběhne velmi rychle.

A jaká nejvzdálenější místa jsme zatím navštívili?
Autobusy vyrazily do míst vzdálených až 2 500 km, jako
je např. Algeiraz (Španělsko), Andalsnes (Norsko) nebo
Syrakusy na Sicílii. Jen v loňském roce s námi cestovalo
téměř 100 tis. lidí a ujeli jsme přes 180 tis. km.

Ještě váháte? Snad vás přesvědčíme tím, že naši
klientelu tvoří nejen cestující od předškolního věku
přes studenty a osoby v produktivním věku až po
důchodce na zaslouženém odpočinku z Čech, ale i
zahraniční klienti při pobytových, kulturních či spor-
tovních akcích. Neradi bychom se moc chlubili, ale
jako příklad můžeme uvést přepravu fotbalistů MAN-
CHESTERU UNITED FC při pohárovém utkání
s AC SPARTA PRAHA v loňské roce.

Tak již neváhejte!!!Nechte se svést…nechte se
svézt…za hranice všedních dnů.

Kontakt: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň
tel.: 378 037 387, 378 037 303
e-mail: ticha@pmdp.cz, barta@pmdp.cz

Zájezdová doprava PmDP



 Ano. Je tomu tak. 7. ZŠ na Vinicích se
může pochlubit řadou zajímavých akcí
a soutěží, avšak tato měla opravdu svoji
premiéru.

Motivem k nově vzniklé soutěži chlap-
ců a dívek na 7. ZŠ bylo sledování televiz-
ního pořadu Česko hledá SuperStar, který
má ohlas nejen u mladistvých či dospělých
diváků, ale i u dětí školou povinných. Když
jsem dělala průzkum, kdo pořad sleduje,
byla to většina dětí a mohu říci nadšenců.
No a tak soutěž Carusošou, která měla
u nás 10 let trvání, nahradila letos SU-
PERSTAR 7. ZŠ. A jsem moc ráda, že moji
myšlenku akceptovali všichni vyučující.
Ačkoli to byla zkouška pro děti i dospělé,
obstáli všichni na výbornou.

V dubnu se konalo základní kolo ve všech
třídách, kdy porota složená z dětí a třídních
učitelů vybrala tři nejlepší zástupce do
II. kola. Na 200 posluchačů se sešlo v obou
následujících kolech, kdy porota složená

Na Vinicích mají superstar
z dětí, zástupců tříd a odborné poroty učite-
lů měla nelehký úkol, vybrat vítěze z 50 sou-
těžících. Obecenstvo povzbuzovalo potles-
kem každého jedince. A< malý, či velký di-
vák se dovedl vnořit do role účinkujících
a každý si našel svého favorita. Nelehký byl
i výběr písní, nebo< každý si měl vybrat ta-
kovou, která k němu patří. A tak jsme moh-
li zaslechnout rozmanitý výběr písní a vět-
šinou si vybral každý dobře. Tréma dělala
své, vždy< někdo opravdu stál poprvé před
takovou spoustou diváků a ještě zpívat s mi-
krofonem bylo pro něho překvapením. Tepr-
ve tehdy si každý dovedl představit, co ta-
kový koníček či dokonce zaměstnání zna-
mená. Před soutěží jsem dělala s dětmi
anketu o jejich zálibách a výběru povolání.
U mnohých byl tip stát se zpěvačkou. Nyní
si to mohl vyzkoušet každý na vlastní kůži.
A teprve tentokrát si uvědomil, co zpěv, ale
také umělecký projev, s jakým píseň podá,
znamená. Není jen tak lehké se s tím vypo-

řádat. A tak. Kdo s koho? Když jste se po-
dívali do publika, viděli jste napjaté oči. Při
některé písni se až zatajil dech. A co dělat?
Vždy< vítězové mohou být jen dva. Na koho
čeká CD Česko hledá SuperStar a plno dal-
ších pěkných cen, které věnovalo do soutě-
že vedení školy? Nikdo neodejde s prázd-
nou. A hlavně s pocitem, že byl mezi první-
mi účastníky SuperStar 7. ZŠ a dostal se do
finále. Napětí vrcholí. SuperStar 7. ZŠ
v I. kategorii se stává MARTIN KOVÁŘ
s písní „Cestu znám jen já“ a v II. kategorii
ANNA KOKYOVÁ s písní „ Lásko má, já
stůňu“. Právě oni budou mít příležitost uká-
zat se i se všemi finalisty na akademii 7. ZŠ
v tělocvičně školy dne 15. června, na kte-
rou tímto všechny srdečně zveme.

Nyní, když sedím a sleduji samotný vr-
chol televizní soutěže, rozjímám, zda naše
soutěž měla smysl. A já vím, že zajisté ano.
Jen pocit, že se dalo publikum dohromady
a přišlo v tak hojném počtu posílit soutěží-

cí, kteří se s pílí a nadšením připravovali,
jak pod mým vedením i pí uč. Mgr. Zuza-
ny Peškové, je toho svědectvím. Byly to
pěkné a nezapomenutelné chvíle.

Prohlídka zákulisí Divadla J. K. Tyla
v Plzni s poutavým vyprávěním pí J. Kaš-
parové, návštěva divadelního představe-

Nebylo všem dnům konec. Za tři dny
poté, co se konal na Vinicích vydařený rej
masek, přijali pozvání do Hradiště naši ta-
nečníci. Rovněž každoročně se podílejí na
programu maškarního bálu svým několike-
rým předtančením. Ani tentokrát nezklama-
li. Svoji taneční kompozici předvedli taneč-
níci pod názvem Praha je Čechů ráj , coun-
try tance –„Šilhavý mariňák“ a dále premiéru
měla Discoshow, v níž každý našel i svoji
oblíbenou písničku. Tančilo se vesele, ma-
sek bylo moc a moc, vždy< převážně tento
bál, který pořádala PS Homolka, patří větši-
nou těm nejmenším roztomilým předškoláč-

Pozvání na maškarní bál
kům, kde je vidět ta pečlivá práce maminek
a babiček, které dovedou pro své nejmilejší
připravit velmi poutavé a zajímavé masky.
I naše děti si přišly na své. Mimo ocenění za
masky vyhrál každý pěkný dárek v tombole,
nikdo neodešel s prázdnou. Vždy oceňuji na
tomto bále podporu rodičů, kteří neodmítnou
a vydrží s dětmi až do konce. Povzbuzení se
našim dětem dostalo i tentokrát a zajisté již
budou přemýšlet, jaké masky si připravit i na
příští rok. A já ještě plná dojetí z vydařené-
ho odpoledne jsem zakončila tento vydaře-
ný den zhlédnutím premiéry baletu Mackbeth
v Komorním divadle DJKT a mohu potvr-

ní My Fair Lady, to byla odměna pro sou-
těžící, kteří spolu s tanečním kroužkem
TK IMPRO při 7. ZŠ, přijali tuto nabíd-
ku s velkým potěšením . Obě akce se se-
tkaly s velkým nadšením a ohlasem.

Věra Řežábová, vychovatelka ŠD 7. ZŠ
ved. TK IMPRO při 7. ZŠ

Zejména akvaristé a vivaristé dobře vědí,
že součástí zoologické a botanické zahra-
dy je i specializovaná stálá expozice akva-
tera na Palackého třídě. Letos prožívá vel-
ký sváte: Hostí světovou výstavu sklípka-
nů, na níž je k vidění více než stovka těchto
chovatelsky oblíbených pavouků. O zájmu
o ni nejlépe svědčí návštěvnost: Během
prvních pěti měsíců zavítal do akva-tery
prakticky stejný počet lidí jako loni za celý
rok! V květnu výstavu zpestřila ukázka ně-
kolika bezobratlých živočichů původem z
Turecka. Byla mezi nimi i černá vdova –
pavouček, který má na svědomí podle ame-

O připomenutí Dne Země, jenž připadá
na 22. dubna, se zasloužili stále aktivnější
přátelé zoologické a botanické zahrady
města Plzně z občanského sdružení IRIS.
Průvod s výstražně zvonícími budíky vy-
šel od akva-tery a skončil v Zoologické
a botanické zahradě, kde byl připraven dal-
ší ekologický program. Cestou měl důle-
žitou zastávku v chráněné aleji Kilomet-
rovka. Několik dobrovolníků v čele s mís-
tostarostkou 1. plzeňského obvodu Ing.
Helenou Maciarzovou zde vysadili pod ve-
dením odborníků ze specializované firmy
Prostrom Strom Země. Na tuto symbolic-
kou výsadbu by měla navazovat další po-
dél tzv. Zelené trasy do ZOO, o jejíž zalo-
žení napříč lochotínskými loukami občan-
ské sdružení IRIS usiluje. Zpráva o Dnu
Země v režii přátel zoologické a botanické
zahrady by nebyla úplná, kdyby nepadla
alespoň zmínka o velmi malém zájmu ve-
řejnosti o „budíkový“ pochod. Podle jed-
něch vyjadřuje obecný nezájem o věci ve-
řejné, včetně tak klíčových témat, jakým
je životní prostředí, podle dalších to při prv-

Sklípkani mají světovou výstavu v Plzni

Země má svůj strom v Kilometrovce
ních ročnících ne právě masových akcí není
nic mimořádného. A< tak, či tak, Den Země
se bude konat i napřesrok.

Květnový třetí ročník Slavnosti květů
byl zasvěcen roli květiny jakožto projevu
životního stylu a kultury. Lidé se měli
možnost seznámit s různými typy vazeb
z živých i suchých květin, se zahradními
architektonickými prvky a současnými
hlavními trendy v nabídce květin pro
menší zahrádky, předzahrádky a kvetoucí
balkony. Podle jednoho z vystavovatelů –
Vladislava Mourečka ze sušického Studia
garden – směřuje Evropa od vyloženě
okrasných květin ke kombinacím bylinek
a dekorativních zelenin. Návštěvníci si
mohli v prodejním stánku prohlédnout na-
příklad kompozice s mangoldem a pro ty
účely vyšlechtěnými jahodami a rajčaty.

Specifické místo rostlin v asijské kul-
tuře prezentovala letos především výsta-
va japonských inspirací připravená různý-
mi typy středních škol a školských zaří-
zení převážně z Domažlicka v čele se
Speciálními školami v Horšovském Týně.

V party stanu si bylo možno prohlédnout
nejen různé typy ikeban a charakteristic-
kých japonských dárkových předmětů, ale
i ochutnat kulinářské speciality země vy-
cházejícího slunce. Při jeho návštěvě ná-
městkyní hejtmana Plzeňského kraje Mgr.
Olgou Kalčíkovou zazněla z jejích úst
myšlenka učinit ze setkávání české a ja-
ponské kultury v Plzni tradici, na níž se
představí i česko-japonská spolupráce na
poli hospodářském a ekonomickém.

Tolik kultury a tak významných akcí,
jako zažila zahrada v červnu, se tu na-
jednou ještě nikdy nesetkalo. Nadace Te-
rezy Maxové si ji vybrala za místo konání
II. ročníku Jarmarku pro šikovné ručičky,
oblastní přehlídky výrobků dětí z dětských
domovů. Paralelně s hlavními scénami ve
městě vstoupil letos poprvé tradiční mezi-
národní folklorní festival po dva dny i do
zoologické a botanické zahrady. A do tře-
tice – lochotínský areál se stal dějištěm so-
chařského sympozia studentů Soukromé
střední umělecko-průmyslové školy Záme-
ček na téma kámen a zvíře. Všechna vznik-

rických statistik na 200 lidských obětí. Na
začátku období dovolených je varování
zoologa MVDr. Vítězslava Honsy obzvláš<
aktuální: „S černou vdovou se mohou se-
tkat naši turisté například cestující do Chor-
vatska. Dávat pozor by si měli zejména na
záchodech, kde má dostatek much, jež jsou
její hlavní potravou. Může být schovaná
například v roličce toaletního papíru, což
je pro člověka zvláš< nebezpečné. Stejně
jako když se dostane do obuvi nebo do
oblečení!“

Stejně jako loni i letos nabízí Zoologic-
ká a botanická zahrada města Plzně vedle

poučení a osvěty v oblasti zoologické a bo-
tanické různé kulturní a soutěžní akce
a projekty přibližující tradice a zvyky
a obyčeje našich předků. Vlajkovou lodí
mezi nimi byly Tradiční velikonoce na stat-
ku Lüftnerka. Předchozí ročníky znatelně
převýšily počtem ukázek zdobení kraslic,
pletení pomlázek a dalších jarních tradic,
ale především v jejich průběhu vznikla nej-
delší česko – slovenská zcela funkční po-
mlázka. Jejími tvůrci jsou mladí lidé právě
z prvního plzeňského obvodu – Miroslav
Volf a bratři Daniel a Jakub Jedličkovi.
Během necelých tří dnů se jim podařilo

dílo, které překonalo všechna předsevzetí
a očekávání a po zásluze je zapsáno agen-
turou Dobrý den Pelhřimov mezi národní
rekordy a kuriozity. Kdo si nedovede 41,32
metru dlouhou pomlázku představit, může
si ji prohlédnout při návštěvě zahrady. Jako
připomínka na tuto skvělou práci tří nad-
šenců a velkých přátel zoologické a bota-
nické zahrady je zavěšena nad terasou mezi
statkem Lüftnerka a tygřím údolím.

Tradice posledního dubnového a první-
ho májového dne připomněl komponova-
ný pořad Rok na vsi, konaný rovněž na
bývalém viničném statku Lüftnerka. Ná-
vštěvníci zhlédli inscenovaný boj o máj-
ku, na nějž navazovalo pálení čarodějnic
podle filipojakubské tradice.

Novinkou v letošním kalendáriu byla Pta-
čí sobota. Pořadatelé jí připomenuli a před-
stavili široké veřejnosti Mezinárodní den
ptactva, který připadá na 1. duben. Největší
zájem byl o kroužkování opeřenců, slušnou
návštěvnost měly i expozice přibližující čin-
nost mladých ochránců přírody a Záchranné
stanice živočichů v Rokycanech a výsledky
plzeňských záchranářů kolem Karla Mako-
ně. Nechyběla ani demonstrační výroba pta-
čích budek, ale ani příprava hnízdních pod-
ložek z vrbového proutí a dalšího přírodního
materiálu pro hnízdění cizokrajných ptáků
chovaných v zoo. Užitek měli z ptačí soboty
i ti, kterým byla věnována: v lesoparku na
Vinicích a v okolí Lüftnerky bylo pověšeno
přes 50 budek.       Ing. František Hykeš

U prodejního stánku Studia garden se mohli návštěvníci Slavnosti květů inspirovat,
jak si upravit balkon nebo předzahrádku v duchu současných evropských trendů.

dit, že ve mně zanechal hluboké zážitky jak
z nápadité výpravy, scény, tak perfektních
provedení rolí členů našeho baletu. Mohu
říci, že návštěvou divadelních představení
v DJKT, která se mnou často navštěvují děti
i rodiče, se rozšiřuje obzor dětí a mohou na-
hlédnout do pravého světa tanečníků a zpě-
váků, v rolích herců mohou zhlédnout, jak
se chovat na scéně a na jevišti, na svých vy-
stoupeních pak bez ohlédnutí na své blízké
jak tančit s jistotou a s největším přesvědče-
ním rozdávat radost a pocit štěstí svému
okolí.              Věra Řežábová,

ved.TK IMPRO při 7. ZŠ

Nejnavštěvovanější turistický cíl kraje – zoologická
a botanická zahrada – leží v prvním plzeňském obvodu

Pololetí vrchovaté invencí
Je výborné mít pravidelnou možnost

informovat obyvatele 1. plzeňského ob-
vodu o dění a změnách v zoologické
a botanické zahradě města. Je jeho sou-
částí a vzájemná spolupráce potvrzuje na
konkrétních příkladech, že si tuto skuteč-
nost uvědomují obě strany.

Na jaře se do zoologické zahrady chodí
především za mláSaty. Chovatelům uděla-
ly největší radost dva přírůstky: želva pa-

Zooložka Jolana Bezděková a MVDr. Jan
Pokorný čipují jednoho ze tří narozených
vlků evropských.

Prvním červnovým přírůstkem je zubr evropský.

voučí původem z Madagaskaru a kočko-
dan Brazzův. V prvém případě jde o vůbec
první mládě, které se kdy vylíhlo v českých
zoo, a současně o 11. odchovaný druh žel-
vy v Plzni. Vzhledem k tomu, o jak vzác-
ného živočicha se jedná, jde o velice žá-
doucí vklad plzeňských chovatelů k celo-
světové kampani za záchranu želv
SHELLSHOCK. Bližší informace o jejím
poslání, a zejména proč vznikla a je tak
aktuální, se dozvíte v Tropickém pavilo-
nu, kde je jí věnována vstupní expozice.

O výjimečnost mláděte kočkodana
Brazzova se zasloužili jeho rodiče. Naro-
dil se totiž pětiletému samci a jednadva-
cetileté samičce!

Mimořádně plodné bylo letošní jaro na
statku Lüftnerka. MláSata přivedla na svět
téměř všechna zde chovaná hospodářská
zvířata. U české bílé kozy Pepiny to byla
trojčátka, a tak dostala podle velikosti jmé-
na Pepa, Pepík, Pepíček. V současné době
budí největší návštěvnickou pozornost opět
hojné potomstvo prasnice Amálky, zastu-

pující tradiční a dnes už víceméně histo-
rické černostrakaté přeštické plemeno.

Atraktivnost návštěvy na jaře a v časném
létě umocňují i stovky rozkvetlých stromů,
keřů a květin. Právě v letošním roce u příle-
žitosti 5. výročí od úmrtí Ing. Josefa Vágne-
ra, CSc. je třeba si připomenout, jak význam-
ný, moudrý a z hlediska dalšího rozvoje úze-
mí zásadní krok představovalo spojení
zoologické a botanické zahrady v jeden or-
ganizační celek. Osobní angažovanost Ing.
Vágnera v této věci se stala pro jeho usku-
tečnění zásadní. Loňské vybudování kamen-

Komisař agentury Dobrý den Pelhřimov potvrzuje nový rekord v upletení pomlázky.
Je to přesně 41,38 metrů. Rychle hotové dílo svinout do kruhu, aby mohlo být nafoto-
grafováno a nafilmováno pro média.

né japonské zahrady Šówa – en pod památ-
ným Körnerovým dubem by ho jistě potěši-
lo. Jako potěší její návštěvníky, že k medita-
ci a rozjímaní mohou využít znovu celé okol-
ní arboretum, nebo< od letošního roku je

dinopark jen v tzv. lesoparku. Bývalá Kode-
tova zahrada s rozáriem a příjemným stínem
aleje Lipovka je tak znovu součástí prohlíd-
kové trasy zoologické a botanické zahrady.

Ing. František Hykeš

lá díla zůstávají hlavnímu pořadateli a po-
stupně budou navozovat jednotlivé geogra-
fické expoziční celky nebo zdobit hlavní
křižovatky návštěvnických tras.

Současně s konáním jednotlivých akcí se
už pilně připravují další projekty. Mezi stě-

žejní budou patřit hned po prázdninách fes-
tival dobových řemesel k užitku i potěše
STATEK 2005 (10. a 11. 9.) a Loučení s lé-
tem s tradičním vinobraním pod Vinicemi
a Jiřinkovou slavností (17. a 18. září) .

Ing. František Hykeš



Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost kvalitního a smys-

luplného využití volného času Vašich dětí,
které mohou rozvíjet svůj talent v některém
z oborů na naší základní umělecké škole.

Naše nabídka:
Hudební obor – výuka hry téměř na

všechny hudební nástroje – smyčcové,
klávesové, lidové, dechové, včetně key-
boardu, všech druhů kytar, saxofonu
a zpěvu – pracoviště Sokolovská 30, Bo-
levecká ZŠ, ZUŠ U Jam.

Taneční obor – přípravná hudebně–po-
hybová výchova, výuka taneční průpravy,

Občanské sdružení Motýl nabízí dětem
a mládeži se zdravotním postižením bo-
hatý výběr volnočasových aktivit. Pro
malé děti připravují lektorky program do
„Veselé školičky“,  děti se mohou účast-
nit keramiky, dětského vaření, výtvarně-
pracovního kroužku „Veselá dílna“. Vztah
ke zvířatům mohou děti rozvíjet v krouž-
cích „Chovatelství“ nebo „Canisterapie“.
Kroužky probíhají formou odpoledne strá-
veného ve společnosti vycvičeného pejs-
ka nebo odpolední návštěvou statku
v Ledcích u Plzně, kde se děti mohou sta-
rat o hospodářská zvířata. Za odměnu se
děti mohou svézt na koni. Rostliny se učí
děti rozpoznávat a pečovat o ně při akti-
vitě nazvané „Kytička“. Větší děti a mlá-
dež zaujalo plavání, sportovní hry a sport
pro vozíčkáře „Boccia“. Arteterapie je vý-
tvarný kroužek vedený odbornou lektor-
kou. Při kroužku „Kytara“ si děti procvičí

své plíce a hlasivky zpěvem za doprovodu
kytary. V Motýlu je postaráno i o nejmenší
děti. V malých skupinkách zde mohou
cvičit již kojenci od 3.měsíce věku. Sku-
pinky jsou tvořeny podle dosaženého stup-
ně psychomotorického vývoje. Klientům
nabízí Motýl i individuální péči v podobě
rehabilitačního cvičení a hipoterapeutic-
kých jednotek.

Součástí sdružení je klub VLNKA. Zá-
jmové aktivity klubu jsou zaměřené již pro
děti před porodem v kurzech „Těhoten-
ského cvičení“, dále následuje cvičení pro
kojence od 3. měsíce věku, cvičení pro
batolata a děti. Nejžádanější jsou tzv. „Ve-
selé školičky“, kde se děti od 1,5 roku
zapojují do vedeného programu. Děti si
zde vyslechnou pohádku, zazpívají si,
naučí se říkanky, cvičí a malují. Pro děti
od 3let je připravena „Keramika“, zpívá-
ní při kytaře, výtvarně pracovní kroužek

Již čtrnáctý ročník výtvarné soutěže
mateřských škol města Plzně „Svět pohá-
dek“ zorganizovala 91. mateřská škola
v Plzni na Lochotíně. Svá výtvarná díla
mohly děti buC kreslit nebo malovat ten-
tokrát na motivy pohádek: O Budulínko-
vi, Máša a medvěd, Tři prasátka. Do uzá-
věrky soutěže, která byla stanovena na 29.
duben 2005, bylo zasláno celkem 172
prací ze čtrnácti mateřských škol. Komi-
se ve složení: Ivana Krýslová – školní in-
spektorka, Magda Červená a výtvarník
Petr Parlásek měla velice složitý úkol, vy-
brat z každé kategorie po třech nejlepších
soutěžních prací. Na slavnostním vyhod-
nocení, které se konalo 26. května v pen-
zionu U Jam, pořadatelé pozvali rodiče
a děti, které obdržely diplomy a věcné
ceny. Slavnostní odpoledne zhlédli i po-
zvaní hosté – místostarostka MO Plzeň 1
Ing. Helena Maciarzová , metodička pro
MŠ z MmP Jiřina Solfronková a pí Alena
Janová – pracovnice BŠO MO Plzeň 1.

„Záměrem této soutěže je vést děti
k tvořivosti, rozvíjení výtvarné představi-
vosti a podporování jejich zájmu o malo-

Již tradičně oslavily děti 87. MŠ a
46. MŠ Den dětí se svými kamarády
z Bolevecké základní školy. Žáci pá-
tých tříd připravili na páteční dopo-
ledne bohatý program.

Kromě toho, že si děti vyzkoušely
zručnost v jízdě na koloběžkách, ská-
kání v pytlích i porážení kuželek, na
hřišti je nadchly ukázky práce členů
Sboru dobrovolných hasičů Bolevec.
Za asistence jejich starosty pana Pyt-
líka děti usedly do kabin velkých ha-
sičských vozů a sledovaly požární
útok v podání jejich stejně starých

Svět pohádek očima dětí

„Šikulka“, „Cho-
vatelství“, zábav-
né odpoledne
spojené s vy-
cházkou do pří-
rody. Od 4 let je navíc vhodný kroužek
„Flétna“ a „Vaření“.

Od září klub VLNKA rozšiřuje svoji na-
bídku o kroužek „Předškoláček“, kde bu-
deme hravou formou připravovat budoucí
školáky na úspěšný vstup do 1. třídy. Dal-
ší novinkou jsou jazykové kurzy pro děti
od 4 let. Lektorky formou hry učí děti an-
glický nebo německý jazyk.

Srdečně vás zveme do zájmových
kroužků, ale i na naše jednorázové tema-
tické akce konané pravidelně každý mě-
síc pro širokou veřejnost v areálu 29. MŠ
v Plzni na Košutce ve Žlutické ul. č. 2.

Bc. Hana Breníková
předsedkyně sdružení

základy klasického tance, lidové a moderní
tance, taneční praxe – pracoviště U Jam

Výtvarný obor – kresba, malba, grafi-
ka, modelování, dekorativní činnost apod.
Škola je perfektně vybavena včetně kera-
mické pece a hrnčířského kruhu – praco-
viště U Jam. Výuka probíhá v odpoledních
hodinách (l3.00 – l9.00 hod.), je vedena
aprobovanými učiteli.

V případě zájmu přijCte kdykoli odpo-
ledne do ZUŠ Sokolovská 30 Plzeň, u ba-
zénu PF, nejlépe v měsíci červnu.

Bližší informaci na tel. 377 526 516.
Těšíme se s Vámi na shledanou.

Děti, učitelé a hasiči
na Bolevecké základní škole Plzeň

Akordeonisté ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň,
bojovali v ústředním kole akordeonové sou-
těže ZUŠ v Teplicích ve dnech 6. – 7. 5. 2005.

Za naší školu se zúčastnili 4 sólisté
a duo. Nejmladší kategorii – 3./I. ročník
reprezentovala Veronika Lukavská, za 7./
I. ročník bojovala Marcela Matějková.
Obě získaly v silné konkurenci (14 a 11
soutěžících ) krásné 2. místo. V I./II. roč-
níku excelovala Adéla Visingerová, která
si přivezla trofej nejcennější – 1. místo.

Marcela Matějková s Adélou Visingero-
vou si ještě sáhly pro 2. cenu v soutěži duet.
Trochu zklamání si odvážel Ondřej Simon,
který soutěžil za IV./II. ročník a kterého po-
tkala černá můra muzikantů – okno jak vý-
kladní skříň. Díky vypuštěné části Bachovy
fugy nesplnil časový limit a i přes velmi vy-
dařený zbytek soutěžního repertoáru si vezl
do Plzně pouze Pamětní list.

Akordeonisté však nečekají jen na sou-
těže vyhlašované MŠMT – v únoru si při-
vezli krásná ocenění z mezinárodní soutě-
že v německém Klingenthalu: Marcela
Matějková se umístila na 2. místě, Vero-

V pondělí 18. 4. 2005 dopoledne proběhlo
vyvrcholení Projektového dne třídních ko-
lektivů zaměřených na problémy ekologie.
Slavnostní představení projektů se uskuteč-
nilo v aule Bolevecké ZŠ v Sokolovské ul.
54 za účasti představitelů naší společnosti,
dále MO Plzeň 1, Plzeňského deníku, Zá-
chranné stanice živočichů Plzeň atd.

Svoje projekty prezentovalo celkem 12
tříd a všechna jejich vystoupení se setkala
s bouřlivým potleskem. Porota měla velmi
těžké rozhodování a na základě udělených
bodů byla vyhodnocena prvá tři místa:

1. místo VI. D
2. místo III. B
3. místo IX. F
Tyto oceněné třídy dostaly od naší spo-

lečnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. finanční příspěvky na školní aktivity.

Akordeonisté ZUŠ Sokolovská 30, Plzeňvání od nejútlejšího věku pod dohledem pe-
dagogických pracovnic“, řekla nám jedna
z organizátorek výtvarné soutěže, ředitel-
ka 91. MŠ paní Marie Hrachovcová.

Po vyhodnocení a předání cen zhlédli
oceněné děti, jejich rodiče a hosté diva-
delní představení Tři prasátka. Na závěr
slavnostního odpoledne si všichni přítom-
ní prohlédli zajímavou výstavku z výtvar-
ných prací všech dětí. Tato výstava je pří-
stupná pedagogickým kolektivům a veřej-
nosti do 10. června 2005.

Za pořádající MŠ:
pí uč. Vlková, Voglerová, Burešová,

řed. školy Hrachovcová.

Nutno říci, že strávené dopoledne na zá-
kladní škole v bezvadné společnosti žáků
a vyslechnutí či zhlédnutí všech jimi velmi
zajímavě zpracovaných projektů bylo vskut-
ku skvělé. Poděkování náleží všem účast-
níkům z řad žáků, ale především i jejich paní
učitelce Mgr. Steinngerové, která je duší
těchto ekologických projektů a slučuje
v sobě prvky moderního pedagoga.

Projekty:
V. C – nepovolené skládky, průzkum

v terénu, úvaha na téma třídění odpadů
VIII. D – Bolevecké rybníky – zpráva,

historie, zajímavosti
II. C – sběrný dvůr, zpráva + namalo-

vané obrázky
VII. D – zpráva o ohrožených druzích

zvířat v čj, nj, aj + panel s obrázky
IX. F – reportáž (video) práce s malými

dětmi – výroba papíru – divadelní předsta-
vení – třídění odpadu, nepovolená skládka

IV. B – informace o sběrném dvoře
a třídění formou rozhovoru + básnička

VIII. E – ohrožené druhy zvířat – for-
ma průvodce a rozhovory se zvířaty

III. B – zpráva z exkurze společnosti
REPLAST + nástěnka s fotodokumentací

IV. C – sběrný dvůr, zpráva + namalo-
vané obrázky

VII. E – zpráva ze Záchranné stanice
živočichů Plzeň

IX.E – fejeton + fotodokumentace –
odpad kolem školy

VI. D – reportáž (video) hydrometeo-
rologie – TV O3 – reportáž + panel –
hydrometeorologie – časopis – Příroda
kolem nás – meteorologie a hydrometeo-
rologie – rozhovor, zpráva

Den Země v Bolevecké ZŠ

nika Lukavská na 3., stejně jako akordeo-
nové duo M. Matějková s A. Visingerovou.

Posledně jmenovaná zvítězila i na sou-
těži Plzeňské konzervatoře, 2. místo pak
obsadila Marcela Matějková a 3. místo
Petr Šafránek. Poslední květnový víkend
bude naši školu reprezentovat akordeono-
vý orchestr UNIVERSE na festivalu Praž-
ské harmoniky v Praze. Držme jim palce,
reprezentují jako jediní celou Plzeň.

Dana Šašková, zástupce ředitele školy

Je 17. března 2005 a v aule Bolevecké ZŠ,
v Sokolovské ulici to vře a hučí napětím
a nedočkavostí soutěžících. 150 školáků
a předškoláků (zájem byl daleko vyšší, ale ka-
pacitu auly nelze zvětšovat do nekonečna),
si přišlo pro ocenění půlročního snažení.

Vyhlašovaly se výsledky hned dvou sou-
těží – literární a výtvarné Pro úsměv naší
planety a sběrové PPP+V, v níž jsme na je-
denácti ZŠ a MŠ v Plzni dokázali vyburco-
vat děti, pedagogy i celé rodiny ke sbírání
víček od PET lahví. A aby ne, když hlavní
cenou byl počítač do třídy, který věnovala
firma AVE CZ Plzeň, náš největší sponzor.

Celé dopoledne se neslo v soutěžním
duchu, nepředávaly se jen ceny nejlepším
v lit. a výt. soutěži, pěkné odměny si mohl

Pro úsměv naší planety
vysoutěžit každý. Stačí jen zapamatovat
si odpadovou říkanku, vědět něco o jarní
rovnodennosti nebo pomoci hloupému
Honzovi z divadelní společnosti Špalíček
roztřídit odpad, který měl původně skon-
čit v pohádkovém lese.

Děti si k nám přišly zasoutěžit, po-
bavit se i dozvědět se něco nového, tře-
ba to, jaké umělohmotné výrobky se
vyrábějí právě z víček od PET lahví.

Největí radost mám, že se podaři-
lo spojit síly a snažení dětí a učitelů,
rodičů, firem, ÚMO Plzeň 1 i život-
ního prostředí. VždyW o přírodě a ži-
votním prostředí se dá nejen kreslit
a psát, ale i hrát pěkné divadelní
představení či soutěžit.

Doufáme, že jsme se zase jednou posta-
rali všichni dohromady o úsměv naší pla-
nety. Velkou výzvou jsou pro příští roč-
ník letošní výsledky.

Mgr. H. Steiningerová

máš chu3 a zájem hrát na hudební ná-
stroj, tancovat nebo malovat?
PŘIJĎ K ZÁPISU
Kam? do Základní umělecké školy
Sokolovská 30, Plzeň – u bazénu PF
(pobočky máme také na: Bolevecké ZŠ
a U Jam) Kdy? do konce červne od 14.00
do  17.00 hod.
Základní umělecká škola,
Sokolovská 30, Plzeň

Budoucím prvňáčkům

Volnočasové aktivity zdravotně postižených dětí

kamarádů "Soptíků". K nejoblíbenější
disciplině pak určitě patřilo stříkání
z hasičské hadice na terč.

Oslavě Dne dětí přálo počasí, a tak
se děti spokojeně vracely se získaný-

mi odměnami zpět do svých školek.
Mnohé z nich však zanedlouho used-
nou do lavic prvních tříd právě na Bo-
levecké základní škole.

učitelé Bolevecké základní školy

Počasí našim tanečníkům jen přálo. Slu-
nečný víkend, ba mnozí se již vydali i k vodě,
přilákal do Borského parku mnoho ná-
vštěvníků.Ve dnech 27. –  29. května se
zde uskutečnila již tradiční Bambiriáda,
akce pro děti, kde si mohl dle svých zálib
každý přijít na své. I my jsme jako každý
rok přijali pozvání. V sobotu i v neděli ne-
litovala většina našich dětí a přišla zatan-
čit. Jedno vystoupení za druhým. Folklór
vystřídalo country či oblíbená taneční
kompozice „Praha je Čechů ráj“. Zpívalo
se i tančilo s chutí, nadšení zářilo nejen
z tváří tanečníků, ale i jejich rodičů, kteří
nelitovali a přišli povzbudit v hojném po-
čtu své potomky. Líbilo se nám i vstřícné
jednání mladých moderátorů a pořadatelů
akce. Každý si mohl při soutěžích a atrak-
cích vyzkoušet své dovednosti a využít
všech nabídek, které pro ně nachystaly ve
stáncích různé neziskové organizace
a sdružení.

Sluníčko nezklamalo
Nechyběli zde ani hasiči z Bolevce.

S ukázkou jejich poctivé práce i s těmi nej-
mladšími z MŠ se setkali naši tanečníci již
30.dubna na Bolevecké návsi, kde vystu-
povali pro zpestření odpoledne na stavění
májky na Bolevecké návsi. Tamní rodáci
nás nikdy nezapomenou pozvat na jejich
vskutku vždy vydařené akce a že tato pat-
řila k těm nejlepším, potvrdí každý účast-
ník. Od těch nejmenších až po pamětníky,
kteří tradice v Bolevci uctívají a vedou
k tomu i mladou generaci. Je plno památ-
ných míst, která si to opravdu zaslouží.
A právě Sdružení boleveckých rodáků je
za to třeba poděkovat. „Sluníčko už zašlo“,
název folklórního vystoupení, se shledalo
s ohlasem vděčného publika, ale musíme
podotknout, že však jen v názvu písně slu-
níčko zachází, neboW i rodákům se počasí
vydařilo a atmosféra byla báječná.

Věra Řežábová, ved.TK IMPRO PS
Mikulka při 7.ZŠ

 Naši 29. mateřskou školu naleznete
v malebné vilové čtvrti v Lidické ul. vedle
lékařské fakulty. AW jedete tramvajemi č. 1,
4 nebo zvolíte autobusy linky 33, 40, již
od zastávky vás upoutá krásná vila Matyl-
da, připomínající žlutý zámek s červenou
střechou, obklopený velkou zahradou se
zeleným porostem. Zde naše děti tráví
spoustu času jak při hrách, tak při pozná-
vání přírody. Máme dvě třídy, kterým děti
daly jména – KoWátka a Myšata. Jsme ta-
ková velká rodina. S dětmi poznáváme svět
kolem nás, prožíváme s nimi a jejich rodi-
či nejen zklamání, ale i velké radosti. Ro-
dičům se snažíme být rádkyněmi při výcho-
vě jejich ratolestí a poskytujeme jim kon-
zultační hodiny. Oni naopak naši práci
oceňují a v mnohém nám vycházejí vstříc.
Avšak rozzářené oči dětí jsou pro nás nej-
větší odměnou. Nabízíme nejen standardní
činnosti, ale i posezení s rodiči a dětmi,
kroužky (výtvarný, hudební), předplavec-
kou, počítačovou a jazykovou výuku, vý-
lety, exkurze… Například v březnu se

Myšata vydala do centra města, zastávka
byla u andělíčka na nám. Republiky a poté
absolvovaly program v Pivovarském mu-
zeu. Třída KoWátek si pro rodiče přichys-
tala program s karnevalem a hlavním bo-
dem odpoledne byla velká tombola.

Pokud máte zájem poznat mnoho dalších
aktivit, kterými si život v mateřské škole
zpříjemňujeme a užíváme, rády vás mezi
námi přivítáme. Den otevřených dveří se
uskuteční 5. 4. 2005 od 14.00 hodin.

Ivana Krejbichová, učitelka

Dětský parlament už několik let zamě-
řuje svou činnost dvěma směry. Snaží se
zpestřit žákům školní rok zajímavými sou-
těžemi a pomáhat drobnými dobročinnými
akcemi těm, kteří naši pomoc potřebují.

Hned začátkem školního roku se všichni
žáci zúčastnili atletického dne na stadionu ve
Štruncových sadech. Soutěžilo se v několika
disciplínách a vítězové byli odměněni diplo-
mem a malou pozorností od vedení školy.

Jako každoročně u nás proběhla sbír-
ka na psí útulek. Vybrali jsme 3 000,- Kč,
které jsme předali do rukou ošetřovatelů
během návštěvy útulku. Přírodní katastro-
fa v jihovýchodní Asii nás na počátku
roku 2005 přiměla k uspořádání nové
sbírky na pomoc obětem na Srí Lance.

Výtěžkem byly téměř 2 000,- Kč.
Zajímavé bylo také odpoledne, které jsme

strávili v Ústavu sociální péče Nováček, kde
jsme předváděli postiženým dětem různé
scénky. Potěšili jsme je také drobnými dár-
ky, které připravily děti z naší školy.

I letos jsme pokračovali ve spolupráci
s Dětským parlamentem 1. ZŠ Plzeň. Spo-
lečně jsme uspořádali výstavu zvířat, kte-
rá byla spojena se soutěží o nejkrásnější
zvíře. Této akce se zúčastnili i mluvčí
ZOO pan Votruba a zvěrolékařka, která
zadarmo prohlédla přinesená zvířátka.

Na červen plánujeme oslavu Dne dětí
a další atletický den.

Zdeňka Seidlová, Jaroslava Ptáková
žákyně 9. ročníku

Dětský parlament při 17. ZŠ

U nás se děti nenudí



Červen (dle počasí) VÝCVIK MINIMA VHT NA SKA-
LÁCH, skalní terény v okolí Plzně, nutná PP! Informace:
Petr Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841,
mobil: 605 737 448

2. 7. sobota, zájezd VÝSTUP NA FALKENSTEIN – 1. r.,TP
22 a 32 km, AZ-O KČT B. Líně. Odjezd: Líně – 5.45 hod.,
Sulkov – 5.50 hod., Plzeň Bory (MHD č. 4) – 6.00 hod.
Jízdné: člen B. Líně a děti 180,- Kč, ostatní 190,- Kč. PP nutná
do: 26. 6. 2005. Informace: doprava: Fr. Brabec, ul. SNP 499,
330 21 Líně, tel.: 337 911 741, mobil: 605 234 797, pochod:
Pavel Hegner, tel.: 377 537 170.

9. 7. sobota, IVV V ČERTOVÝCH STOPÁCH NA
BRNO, 14. r., akce IVV, TP 12, 22, 30 a 50 km. Start:
Chrást, nádraží ČD 7.20 – 10.00 hod. Cíl: Chrást ČD. In-
formace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň,
mobil: 737 002 915.

4. – 10. 7. VINAŘSKÉ CYKLOSTEZKY JIŽNÍ MO-
RAVY – CT, cca 60 km/den, nutná PP! Informace: Petr
Pola, Nerudova 4, 30126 Plzeň, tel.: 377 325 841, mobil:
605 737 448.

16. 7. sobota, IVV ZEMĚ ZAMYŠLENÁ – 7. r., TP 25
a 30 km, akce IVV. Start: HoražFovice Předm. ČD 7.10 hod.
po příj. R. Cíl: Blatná, nádraží ČD. Informace: Pavel
Fiala, Louňová 47, 336 01 Blovice, tel.: 371 523 277.

12. – 13. 8., IVV MEMORIÁL STANDY CHODORY
– 5. r., TP 13, 24, 30 a 45 km, DP 100 km. Start: Nepomuk
nádraží ČD pá 20.00 – 21.00 hod., so 7.00 – 10.00 hod.
Průchozí cíl: Vrčeň – rest. Na Faře, PP na ubytování do
31. 7. 2005. Informace: F. Beneš, Heyrovského 31/22, 301 00
Plzeň, tel.: 377 376 957, mobil: 737 477 106.

20. 8., sobota, IVV ZBIROŽSKÝMI LESY – 2. r., TP
12, 22, 33 a 38 km, akce IVV. Start: Zbiroh, nádraží ČD
8.00 – 9.00 hod. Cíl: v místě startu. Informace: Jiří Triner,
267 62 Osek, mobil: 724 074 417.

19. – 28. 8. STUBAISKÉ ALPY – náročná VHT ve
velehorách, nutná PP! Informace: Petr Pola, Nerudova 4,
301 26 Plzeň, tel.: 377 325 841, mobil: 605 737 448

27. 8., sobota, zájezd ČESKÁ SIBIŘ – ROZHLEDNY
TÁBORSKA (V. Blaník a Šelmberk), TP 19, 21 a 32 km,
AZ–O KČT B. Líně, PP nutná do: 21. 8. 2005. Odjezd: Líně
– 5.30 hod., Sulkov 5.35 hod., Plzeň – Husova tř. (MHD)
5.45 hod., Plzeň – Slovany (konečná MHD č. 1) 5.55 hod.
Jízdné: člen B. Líně a děti 240,- Kč, ostatní 250,- Kč. In-

Ve čtvrtek 2. května bylo u nás rušno. Vysazovali jsme
totiž stromy, na které jsme získali finanční prostředky
od Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz).
Celý projekt připravila Mgr. Karolína Prokopová,
naše učitelka přírodopisu. Zahradu, na kterou jsme
stromy vysadili, budeme využívat nejen pro výuku,
ale i pro různé školní a mimoškolní akce. Bude to
relaxační centrum pro děti a veřejnost v propojení
s naší komunitní školou. Založení arboreta je spoje-
no s 20. výročím vzniku naší školy. Zasadit si svůj
strom přišlo na 30 dětí, které o něj budou dál pečo-
vat. Odborný dohled zajistili zaměstnanci firmy Pro-
strom pod vedením Jiřího Špinky. Podpořil nás i Úřad
městského obvodu Plzeň 1, který nám pomohl
s úpravou stávajících porostů na naší školní zahradě.
Dál ještě plánujeme vyrobit krmítka a budky pro ptá-
ky, připravit popisky a orientační tabule o vysazené
zeleni. Na tuto část projektu jsme získali peníze od
Nadačního fondu Zelený poklad. Děkujeme našim
partnerům za podporu.

Radek Dolenský, ředitel školy

Projekt Školní arboretum
na 1. ZŠ v Západní ulici

Letos v dubnu uspořádala Bolevecká základní
škola v Plzni pro děti z lochotínských mateřských
škol zábavné dopoledne s názvem „Malování na
chodníku“. Akce se zúčastnily děti ze 46. a 87.
mateřské školy se svými učitelkami a s nimi přišly
i jejich paní ředitelky.

Chlapci a děvčata dostali barevné křídy, a jak to
jen oni dovedou, pomalovali veselými malovánkami
chodník před původním vchodem do školy. Témata
na obrázcích byla různá a velmi pěkné kresby odmě-
ňovali různými sladkostmi žáci třetích a pátých tříd,
kteří tvořili porotu. Jak nám paní ředitelka 46. ma-
teřské školy řekla, děti se na tuto akci velmi těšily
a kreslily s nadšením, jak je vidět na fotografiích.

Určitě je pozveme i v příštím roce, protože bychom
rádi zdařenou akci zopakovali a vytvořili tak novou
školní tradici.

Jarmila Sedláková,
učitelka Bolevecké základní školy v Plzni

Malování na chodníku

formace: F. Brabec, ul. SNP 499, 330 21 Líně, tel.:
377 911 741, mobil: 605 234 797.

3. 9., sobota  TOULÁNÍ PODBRDÍM – 5. r., TP 12,
22, 30 a 36 km. Pořádá KČT Lokomotiva ve spolupráci
s KČT Rozvoj. Start: Rokycany ČD 6.45 – 10.00 hod.
Cíl: restaurace Sparta. Informace: Oldřich Okrouhlý,
Ořechová 19, 326 00 Plzeň, mobil: 737 002 915.

2. – 4. 9. HOCHKÖNIG – víkendová VHT v Alpách,
nutná PP! Informace: Petr Pola, Nerudova 4, 301 26 Plzeň,
tel.: 377 325 841, mobil: 605 737 448

10. 9., sobota CHUDENICKOU VRCHOVINOU –
1. r., TP 23 a 33 km, pořádá KČT Baník Líně. Start: Do-
mažlice ČD 7.15 – 8.15 hod. Cíl: dle propozic. Informa-
ce: Josef Sladký, tel.: 377 824 537.

17. 9., sobota zájezd VYHLÍDKY ZE ZHŮŘÍ – TP 18,
25 a 33 km, AZ– O KČT B. Líně. Odjezd: Líně – 5.45 hod.,
Sulkov 5.50 hod., Plzeň – Bory (konečná MHD) 6.00 hod.
Jízdné: člen B. Líně a děti 190,- Kč, ostatní 200,- Kč, PP
nutná do: 11. 9. 2005. Informace: F. Brabec, ul. SNP 499,
330 21 Líně, tel.: 377911741, mobil: 605 234 797.

24. 9., sobota, IVV ŽELEZNIČÁŘSKÁ 50 – 31. r., TP
11, 22, 30, 40 a 50 km, akce IVV Start: Plzeň Lobzy, rest.
Lobzík 6.30 – 11.00 hod. Cíl: tamtéž. Ubytování: na lůž-
ku v Ubytovně ČD, 126,- Kč/noc, tel. 377 012 310. Infor-
mace: Oldřich Okrouhlý, Ořechová 19, 326 00 Plzeň,
mobil: 737 002 915.

24. – 25. 9. POZNÁVACÍ POCHOD ŠUMAVOU – 18.
r., uzavřená akce KČT LOKO PLZEŇ. Informace: Stanislav
Lukavský, Domažlická 87, 300 00 Plzeň, tel.: 377 388 062.

28. 9. středa POCHOD PĚTI P – 2. r., TP od 5 do 30 km,
pro milovníky zlatavého moku. Start: Plzeň hl. n. ČD 8.00 –
10.00 hod. Cíl: bude upřesněn. Informace: F. Beneš, tel.: 377
376 957, mobil: 737 477 106.

PŘIJĎTE SE PROJÍT, POBAVIT SE A ODREAGO-
VAT! SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ TĚCHTO AKCÍ .

ZDRÁVI DOŠLI!
 www.tjloko–plzen.cz nebo http://www.webpark.cz/kctplzen

AZ – autobusový zájezd, CT – cykloturistika, TP – tu-
ristický pochod pěší, DP – dálkový pochod pěší, RT – ro-
dinná turistika, IVV – mezinár. tur. akce, VHT – akce vyso-
kohorské turistiky. V kalendáři jsou uvedeny pouze hlavní akce
VHT, ostatní akce (promítání v klubovně, víkendové a jedno-
denní) jsou domlouvány každou středu v salonku rest. U Hon-
zíka od 20.00 hod.

„Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny
je jednou z priorit vzdělávacího programu Bolevecké
ZŠ. Probíhá od 1.ročníku v rámci povinného, nepovin-
ného a volitelného předmětu, ale i jako nadstandardní
aktivita. Respektujeme přání žáků, kterým jazykům se
chtějí věnovat. Talentované děti navštěvují třídy s roz-
šířenou výukou jazyků, ve 3.ročníku začínají s anglič-
tinou, v 6.ročníku přibírají druhý jazyk,“ charakterizu-
je pojetí cizího jazyka jako vyučovacího předmětu uči-
telka němčiny Věra Kielbergerová.

O nadstavbě výuky cizích jazyků na zdejší škole
říká Monika Matoušková, učitelka angličtiny, že nej-
účinnější metodou pro aktivní osvojení jazyků je
propojení jazykového vzdělávání s obsahem ostatních
předmětů, ale i s obsahem všech dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo ni. V praxi to zname-
ná, že si žáci testují své znalosti v zahraničí při vzdě-
lávacích pobytech, sportovních soutěžích a soustře-
děních, při výměně poznatků v rámci evropských pro-
jektů, dále při společenských událostech ve škole i na
veřejnosti a při cizojazyčné publikační činnosti.

Významnou událostí pro celou školu je vždy tra-
diční setkání s americkými veterány. Letos se usku-
tečnilo 11.května, bezprostředně po oslavách 60.vý-
ročí osvobození Plzně. Vzácní hosté byli mile pře-

kvapeni, jak žáci tříd II.stupně besedovali v angličti-
ně o událostech týkajících se nejen osvobození Plz-
ně, ale i o složité problematice bojů II.světové války
a současných válečných konfliktů ve světě.

 Velice specifickou roli v tomto nadstavbovém kon-
textu hraje projektové vyučování. Při projektových
dnech, kdy všechny žák.kolektivy zpracovávají zvo-
lená téma podle vlastního výběru průřezově jednotli-
vými předměty a zájmovými oblastmi, je vždy dosta-
tek prostoru věnován tvořivým jazykovým aktivitám.
Posledním zdařilým projektovým dnem byl Den Země
věnovaný tvorbě a ochraně životního prostředí, který
patřil k vrcholům ekologické činnosti v letošním škol-
ním roce. Na následné konferenci představili zástupci
tříd ekologické projekty svých kolektivů. Porota měla
nelehký úkol spravedlivě vybrat vítěze. VždyV se na-
jednou všichni ocitli v tropickém pralese, na černé
skládce, ve firmě věnující se recyklaci plastů, v hyd-
rometeorologickém ústavu, v nahrávacím studiu tele-
vize O3 nebo na břehu Boleveckého rybníka. I když
všichni byli výborní, na stupně vítězů mohly vystou-
pit pouze tři kolektivy, které odměnil hlavní sponzor
AVE Plzeň finančními částkami na školní výlet.

Mgr. Helena Steiningerová, Mgr. Monika Matoušková
učitelky BZŠ

Projektové dny v Bolevecké ZŠ

K 17. základní škole, která sídlí ve velké, 103 let
staré budově na Roudné v Malické ulici, patří i dvě
mateřské školy. Jedna MŠ se nachází ve stejné budo-
vě v Křížkové ulici a druhá na Bílé Hoře. Obě MŠ
úzce spolupracují a předávají si své zkušenosti. MŠ
Bílá Hora je umístěna v krásném prostředí v blízkos-
ti lesa a má velkou, pěkně vybavenou zahradu.

My „Roudeňáci“ jsme přijali pozvání kamarádů
„Bělohoráků“ na společné uvítání jara. Letos jsme si
zimy užili dost a dost. Sice malý kopeček, ale o to
více radosti na bobech, talířích a klouzácích. A co
sněhuláci, bambulatí pajFuláci? Těch jsme postavili
mraky a staveb ze sněhu taky. Jak se nám rýmuje

„Ale zima už se krčí,
jaro na nás růžky trčí.
Přijali jsme pozvání
na to jarní volání.
Zimu společně vyženeme
a jaro si přitáhneme.“
Je středa 23. března ráno a my jedeme na Bílou Horu

vybaveni dobrou náladou, řehtačkami, píšValkami, chras-

Plav, zimo, plav
títky a různými břinkátky, abychom tu zimu, slaměnou
pannu „Moranu“, s pořádnou muzikou vyprovodili. Ví-
táme se s kamarády a společně vyrážíme k řece Beroun-
ce. Z lávky shazujeme do vody paní „Zimu“ a na dale-
kou cestu ji vyprovázíme říkadlem, které již loni pro tuto
příležitost složily děti a paní učitelky z Bílé Hory.

„Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
Zimy bylo dost, jsi nezvaný host!
Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
Vlaštovičko, přileH zas, přines s sebou jarní čas!
Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
A ty, ježku, hybaj z listí, píšHalky už zase piští!
Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
Špaček píská na zobáček, už má také jarní fráček!
Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
Všechny děti zpívají, zimo – už tě nechtějí!
Plav, zimo, plav, víc se nezastav!
Zima plave po vodě pryč a my se vracíme zpět se

sluníčkem a malovanými vajíčky na větvičce, které
symbolizují jaro.

Marie Strejcová, učitelka MŠ na Roudné

Akce KČT TJ Lokomotiva Plzeň

Za tajemstvím krás a památek se vydal kroužek
mladých přírodovědců na 7. ZŠ v Plzni na Vinicích
v rámci svých „Výprav za poznáním“. V letošním
roce uspořádal soutěž „Poznej své město“. Nikdo by
nevěřil, co zajímavostí nám může poskytnout histo-
rické centrum našeho města. Místa, která prochází-
me každodenně, stojí za povšimnutí. A zvláště, když
objevíte člověka, který s nevšedním zájmem a chutí
Vám nabídne několik zastavení a procházek přímo
v centru a jeho okolí.

Dům Zlaté slunce. Tam to vlastně začalo. Skvělé
přivítání a seznámení s historií tohoto domu nám
podali p. Mgr. Karel Foud a Ing. arch. Petr Domanic-
ký z Národního památkového ústavu v Plzni. Nově
rekonstruovaný Dům Zlaté slunce se shledal s obdi-
vem dětí i dospělých. Nikdo netušil, co pěkného nás
dále ještě čeká...

Seznámení s paní Danielou Freitovou v Informač-
ním centru Zlaté slunce přineslo mnoho krásných
zážitků do života nás všech. Poutavá vyprávění o
domech na náměstí Republiky a jeho okolí, pověsti a
zajímavosti z našich dějin, prohlídku zajímavých míst,
to vše nám přiblížila paní průvodkyně s laskavou a
milou tváří v osmero částech našich procházek. Ně-
kdy si člověk myslil, že se nachází v pohádce. Děti

„Poznej své město“
poslouchaly vždy se zaujetím, aniž by tušily, co novi-
nek si přinášejí do učiva přírodovědy a vlastivědy.

Navštívili jsme výstavní sál Západočeské galerie,
„Světovou výstavu sklípkanů“, unikátní výstavu „Ta-
jemství Indonésie“ a Plzeňskou městskou zbrojnici
v Západočeském muzeu. Uspořádali jsme znalostní
soutěž „Putování za Hurvínkem“.Velkým ohlasem a
přínosem byla jako každoročně i prohlídka zákulisí
Velkého divadla DJKT v Plzni.

A na závěr jsme se rozhodli jít za zvířátky. Procház-
ka ZOO je zajisté pro každého potěšením. A tak tomu
bylo i u nás. Zvláště když si na každé putování vždy
našli čas i mnozí rodiče.Ti mohou potvrdit nejlépe, co
jsme se nového dozvěděli a jak to byla prima poznat
nové kamarády i ze strany dospělých, vážených lidí.

Zbývá nyní jen poděkovat všem našim příznivcům,
kteří se dokáží vnořit do kouzelného světa rostlin,
zvířat, vážit si kulturních památek a přírody kolem nás.
Závěrečnou odměnou pro naše přírodovědce je pozvání
na Zámeckou pouV, kde 12. června na zámku Nebílo-
vy vystoupí na zámeckém nádvoří právě jejich kama-
rádi – Taneční klub TK IMPRO PS Mikulka při 7. ZŠ.

Kdo má rád přírodu a prima kamarády, přijFte mezi nás.
Věra Řežábová,

vedoucí přír. kroužku a PS Mikulka

 V 1. ZŠ v Západní ul. 18 jsou třídy s rozšířenou
výukou cizích jazyků. Každoročně se žáci těchto tříd
vydávají na týdenní jazykový kurz. Letos jsem se ho
zúčastnila poprvé.

Ubytovali jsme se v Železné Rudě a odtud jsme pod-
nikali poznávací cesty po Bavorsku. Už vím, co je to
národní park Bavorský les, vím, jak vypadají městečka
Zwiesel, Lohberg či Bodenmais, vím, jaký je nádherný
pohled z Velkého Javoru i jak vypadá práce sklářů. Ale
především jsem pochopila, k čemu mi vlastně ta školní
výuka je. VždyV já jsem se s těmi německými dětmi
domluvila! Dokázala jsem si poradit i při různých ná-
kupech. A tak jsem se rozhodla – já se tu němčinu na-
učím. Je to totiž fajn – poznávat jiné lidi, jiné kraje.

Kristýna Egermaierová, VI. D
1. ZŠ, Západní 18, Plzeň

Proč se učit řečem?

Velikonoce se kvapem blížily a každý chystal ně-
jaké překvapení svým blízkým a sám byl zvědav, co
mu beránek či zajíček přinese. Zrovna tak tomu bylo
zajisté i u školáků na Vinicích, kteří se již těšili před-
časně. Byl pro ně uspořádán Velikonoční maškarní
rej v hale 7. ZS. Odpoledne plné tance, soutěží a
dobré zábavy mělo svůj ohlas jako každoročně, již
14 let od zrodu této školy.

PS Mikulka pořádala ve spolupráci se 7. ZŠ dětem
zábavné odpoledne, kde se mohl každý přesvědčit
o svých tanečních a pěveckých dovednostech, znalos-
tech pohádek, příběhů a i sportovních výkonech, např.
foukání balonků. Atrakcím však předcházel jako vždy
průvod masek jak těch nejmenších, tak vinických ško-
láků. Soutěž „O nejhezčí masku“ byla pěkná, zajíma-
vá a vyžadovala soustředění, neboV porota složená
z rodičů i dětí měla zájem na spravedlivém vyhodno-

Rej masek se vydařil
cení. To se také podařilo. Zajíčky, kuřátka, vajíčka si
odnášeli ti, kteří se snažili nejen hezky tančit, ale je-
jich kostým byl opravdu zvláštní a upoutal oko nejed-
noho diváka. Od té nejmenší indiánky, zvířátek po nej-
větší čarodějnici bylo nač se dívat. A což se ještě zmí-
nit o pravém zahájení? Tentokrát patřilo TK IMPRO,
jehož sólisté si připravili zahajovací taneční sérii v ryt-
mu cha cha a dalších lat. amer. tanců…..

Uběhlo to jako voda. Od těch nejmenších předško-
láků až po rodiče a prarodiče máme nač vzpomínat.
Hala vyzdobená jako sál přilákala plno dychtivých
tváří k soutěžím, tanci i zpěvu. Poslední písnička
a poděkování patří p. I. Hajšmanovi, který zahrál dě-
tem i dospělým mnoho známých melodií a písniček
a vytvořil tak prima atmosféru celého odpoledne.
Každý si odnášel z tohoto odpoledního mumraje plno
hezkých vzpomínek i malou pozornost na tento pri-
ma bál.

Věra Řežábová, ved. PS Mikulka vych. ŠD 7. ZŠ

Na Vinicích bylo veselo


