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Vážení spoluobčané,
s druhým vydáním Plzeňské jedničky mám

opět příležitost informovat Vás o některých
zajímavostech a aktualitách.

Naposledy zveřejňujeme v našich novinách
výzvu vlastníkům jednotek k uzavření smluv
na sušáky prádla a klepadla koberců. Proto-
že jde o velký počet zařízení, která využívali
obyvatelé sídliš�, věnovali jsme tomuto pro-
blému hodně pozornosti a dali dostatečně
velký časový prostor k rozhodnutí nejen vlast-
níků, ale i nájemců bytových jednotek. Po
anketě v roce 2006, která napověděla, že mír-
ně převládá názor sušáky odstranit, byla v
dubnu 2007 výzva zveřejněna v Plzeňské jed-
ničce. V průběhu května jsme adresně obe-
slali všechny námi zjištěné vlastníky jedno-
tek a protože termín uzávěrky je konec červ-
na, výzvu se zdůrazněním tohoto data
opakujeme.

Podle mého názoru jde o rozumné řešení.
Je na Vás, zda se rozhodnete sušáky dále
využívat, tedy přijmout je do svého majetku
a starat se o ně, nebo nabídku odmítnete
a sušáky budou odstraněny. Neumím dnes od-
povědět na dotazy, kdy se tak stane a co bude
na jejich místě. Náměty od Vás na využití
uvolněných míst jsem nezahodil, dle možností
je zohledníme v připravovaných obvodních
záměrech.

Mimořádně se v rámci celostátní akce
„Bambiriáda 2007“ vydařila v Plzni ta naše
– Lochotínská. Proběhla ve dnech 24. – 26.
května v Centrálním parku a díky bohatému
programu i pěknému počasí přišlo přes šest
tisíc návštěvníků. Na své si přišly zejména děti
a mnoho z nich využilo neobvyklou kombi-
naci zábavy – koupání ve fontáně (mimořád-
ně tolerováno), bruslení na kluzišti v Ice
Parku i řádění na sněhu. Řadu institucí, ani
všechny účinkující, pomáhající a pořádající,
nelze vyjmenovat. Za obvodní Bambiriádu
pro děti děkuji tedy všem bez rozdílu a vě-
řím, že si to za rok zopakujeme.

Již tradiční a velkou zábavní akci „Město
her aneb prázdniny na Boleváku“ připravil
náš obvod na 28. července. Srdečně Vás na
ni zvu a věřím, že se dobře pobavíte.

Obyvatele Roudné by mohlo zajímat, že v
neděli 24. 6. zde proběhne úklid zpevněných
chodníků a komunikací. Respektování umís-
těného dopravního značení nám provedení
úklidu značně usnadní.

Novou věcí je zavedení stálých strážníků
pro obvodní části Roudná a Bílá Hora. Vy-
braný strážník Městské policie Plzeň bude
mít na starosti výhradně určenou část.
Hlavní náplní jeho práce bude pochůzko-
vá činnost a sledování všeho, co se zde
děje. Vím, že obnovení role „obecního
strážníka“, který zná důkladně svůj rajón
a lidi v něm, není jednoduchou záležitostí.
Velmi záleží na osobě strážníka a na tom,
jak bude místními obyvateli či podnikateli
přijat a respektován. Pokud ano, vyřeší se
řada problémů na místě, bez sankcí a po-
kut. Pokud ne, je volání po policistech nebo
strážnících na ulici zbytečné.

Závěrem úvodníku přeji Vám všem hezké,
slunečné léto a příjemné prožití prázdnin
a dovolených.

S přátelským pozdravem
Jiří Winkelhöfer, starosta

Pokud máte zájem dále využívat sušáky na
prádlo a klepadla na koberce, nezapomeňte
zaslat souhlas s uzavřením smluv do 29. 6. 2007!

Výzva vlastníkům bytových jednotek k uza-
vření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce.
Vážení vlastníci bytových jednotek,

opakovaně zveřejňujeme výzvu, kterou jsme
adresně zaslali všem námi zjištěným vlastníkům
jednotek na našem obvodě.

 Dne 23. 11. 2006 schválila Rada města Plz-
ně svým usnesením č. 1414 záměr darovat ven-
kovní sušáky na prádlo a klepadla na koberce
a současně vypůjčit části pozemků dotčené su-
šáky a klepadly příslušným subjektům (spole-
čenstvím vlastníků jednotek), které o ně na zá-
kladě výzvy úřadů městských obvodů projeví
zájem. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu 10 let, s podmínkou automatického pro-
dlužování, nebude-li ukončena některou ze
smluvních stran.

V případě, že o darování sušáků a klepadel se
současnou výpůjčkou pozemku nebude ze stra-

V dubnovém vydání „Jedničky“ jsme vás in-
formovali o investičních záměrech, které chys-
tá MO Plzeň 1 k realizaci v letošním roce. Zá-
roveň jsme vám slíbili, že v nejbližším dalším
vydání našeho občasníku seznámíme veřejnost
podrobněji s časovým rozložením realizace
těchto akcí do jednotlivých měsíců.

Vzhledem k poměrně příznivým klimatickým
podmínkám letošní zimy byla realizace někte-
rých staveb zahájena relativně brzy, tudíž
v době, kdy vás seznamujeme s touto zprávou,
jsou již některé akce dokončeny. Jedná se ze-
jména o parkoviště v Toužimské ul., kde bylo
koncem května dokončeno 18 zcela nových par-
kovacích stání. Podle kladných ohlasů místních
obyvatel je zřejmé, že i přes nevelký nárůst
parkovacích stání je každá nová parkovací
možnost v této kritické lokalitě přínosem. Za
zmínku jistě stojí, že MO Plzeň 1 je těsně před
zahájením projekčních prací na další parkoviš-
tě pro rok 2008 v prostoru Toužimská x Kra-Rejstřík trestů v Plzni

V přízemí budovy Okresního soudu Pl-
zeň – sever ve Stehlíkově ulici na Borech
byla koncem března letošního roku zpro-
vozněna pobočka rejstříků trestů. Zde mů-
žete pořídit výpis z trestního rejstříku bez
dlouhého čekání.

Úřední hodiny plzeňské pobočky pro občany:
Pondělí 8.00 – 15.00 hodin
Úterý 8.00 – 15.00 hodin
Středa 8.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu

ny uživatelů zájem, budou venkovní sušáky
a klepadla na koberce trvale odstraněny.

Ve smyslu usnesení Rady města Plzně a za
účelem zjištění zájemců o uzavření příslušných
smluv Vás Městský obvod Plzeň 1 vyzývá:

– k projednání této výzvy v orgánech spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek

– k písemnému sdělení souhlasu společen-
ství vlastníků bytových jednotek s uzavřením
darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce čás-
ti pozemku nejpozději do 29. 6. 2007

Písemná sdělení společenství vlastníků jedno-
tek budou předána na Hospodářský odbor Ma-
gistrátu města Plzně ke schválení a uzavření
jednotlivých smluv. Aby záležitost mohla být
vypořádána k Vaší spokojenosti uvítáme ve
Vašem sdělení i další upřesňující informace –
například o užívání sušáků jedním či více sub-

jekty, apod. Písemná sdělení zašlete poštou na
adresu:

Úřad městského obvodu Plzeň 1
Majetkový odbor
alej Svobody 60
323 00 Plzeň,
nebo předejte na podatelně ÚMO Plzeň 1,

č. dveří 113, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1

šovská. Dalšími dvěma dokončenými stavbami
jsou zpomalovací prahy v Kralovické a Maně-
tínské ulici. Obě tyto stavby byly dokončeny
shodně poslední květnový den. Oba zpomalo-
vací prahy vznikly na frekventovaných místech
před 4. ZŠ, resp. v nepřehledné části komuni-
kace Manětínské, kde již v minulosti došlo ke ko-
lizním situacím automobilů zejména s dětmi. Vě-
říme, že těmito, by� menšími stavbami, přispěl ob-
vod k vyšší bezpečnosti všech obyvatel žijících
ve shora uvedených místech. V trendu realizace
zpomalovacích prahů na rizikových místech bu-
deme pokračovat s tím, že tato místa budou po-
stupně vytipována ve spolupráci s Policií ČR.

Další letošní stavby jsou bu	 rozestavěné,
nebo se chystá jejich zahájení v nejbližších
týdnech.

U parkoviš� je to rozestavěná plocha v Ta-
chovské 17, kde do konce června přibude míst-
ním obyvatelům 18 nových stání. Největší le-
tošní akcí v této oblasti je však parkoviště Ta-
chovská 47 – 57, kde do konce srpna vznikne
84 parkovacích stání. Tato stavba jednak zlepší
situaci pro motoristy v této ulici, zároveň tím,
že parkoviště bude striktně odděleno od lesní-
ho pozemku opěrnou zdí, dojde alespoň částeč-
ně k zamezení poškozování přilehlého lesního
porostu od zaparkovaných aut, která v tomto
úseku stojí tzv. „nadivoko“ až za hranicí lesa.

Rozsáhlé stavební úpravy probíhají v Rab-
štejnské ul., kde v současné době probíhá cel-
ková obnova stávajícího parkoviště. Tato plo-
cha se značně narušeným povrchem již delší
dobu nesplňovala svými parametry podmínky

komunikace své kategorie. Nejpozději koncem
července zde bude parkovat 41 vozidel s tím,
že u této stavby je reálný předpoklad zkrácení
termínu realizace o několik týdnů.

Poslední parkoviště v letošním roce bude re-
alizováno v Brněnské ulici, kde v termínu září
– říjen vznikne 13 nových parkovacích stání.

Do komunikačních úprav spadá i kompletní
rekonstrukce Řepové ul. Konečná podoba ulice
bude formou obytné zóny a vznikne zde i 20
nových parkovacích stání. Zahájení celé akce
bude v červenci, dokončení celého díla by pak
nemělo přesáhnout konec října.

Na základě námětů občanů našeho obvodu,
SVSMP a zároveň ve spolupráci s dalšími od-
bory našeho úřadu dochází na výstavbu chod-
níků, chodníkových spojek a zpevněných cest
tam, kde většinou zcela chybí. Prvním rozesta-
věným chodníkem je nezpevněná cesta na Kar-
lovarské, spojující hlavní třídu s Kotíkovskou
a přilehlou nemocnicí. Tento chodník bude do-
končen do konce června. Další tři chodníky jsou
v Sokolovské, Gerské a v ul. U Jam, zahajují
koncem června a do poloviny srpna budou
všechny dokončeny. Poslední chodník, který
bude v letošním roce vybudován, bude lemovat
areál 31. ZŠ a přispěje k bezpečnosti zejména
dětí této školy, protože dopravní situace v okolí
celého komplexu je poměrně riziková vzhledem
k tomu, že děti vycházejí ze školy přímo do vo-
zovky a chybějící chodník znamená značné ri-
ziko střetu aut s dětmi.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 nabízí svým
klientům novou službu – vydávání výpisů z ka-
tastru nemovitostí. Výpisy vydává Majetkový
odbor ÚMO Plzeň 1 v pokladně úřadu, alej
Svobody 60, Plzeň, I. patro, č. dv. 102, v rám-
ci běžné pracovní doby úřadu. Žadatel musí
uvést základní údaje potřebné k vyhledání
výpisu - u katastru nemovitostí je to katastrál-
ní území a k tomu alespoň jeden z dalších
údajů: číslo listu vlastnictví, číslo parcely, číslo
budovy nebo jednotky, jméno či název opráv-
něné osoby; u obchodního rejstříku je to IČ
nebo název firmy. Výpisy se vydávají na po-
čkání po zaplacení správního poplatku, který
činí 50,- Kč za každou stranu výpisu a platí se
na místě v hotovosti.

Vydávání ověřených výpisů provádí úřad na
základě zákona č. 365/2000 Sb., o informač-
ních systémech veřejné správy, ve znění poz-
dějších předpisů.

Ing. Ivana Bubeníčková,
vedoucí majetkového odboru

Výpisy z katastru
nemovitostí

Sušáky a klepadla
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Poděkování Správě veřejného statku města Plzně

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za provedení úpravy rampy na Velkém boleveckém
rybníku. Soustava boleveckých rybníků se těmito úpravami stává příjemnějším místem pro rekre-
aci a to nejen pro občany MO Plzeň 1. Na nově upravené rampě na hrázi Velkého boleveckého
rybníka se výrazně zvýšil komfort pro slunění, koupání a zlepšil přístup do vody.

Vedení MO Plzeň 1

Pokračování na str. 3



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Poradna správce nemovitostí, Plzeňský servis, s. r. o.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 10. 4. 2007 mimo jiné:
– Schválila návrh organizačního zabezpe-

čení 4. zasedání Zastupitelstva MO Pl-
zeň 1 dne 26. 4. 2007 a 5. zasedání Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 dne 12. 6. 2007;

– Jmenovala nové členy Komise pro za-
dávání veřejných zakázek Rady MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s přidělením finančních pří-
spěvků dle návrhu Komise sociální a pro
občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila se směnou pozemků za úče-
lem získání pozemků pro plánovanou
výstavbu nových expozic ZOO, zejmé-
na nového výběhu pro slony;

– Souhlasila s aktualizací projektové do-
kumentace a s rozšířením plánu vlastní
investiční výstavby na r. 2007 o reali-
zaci akce „Tenisová hala v Luční ulici“;

– Souhlasila s uzavřením nájemní smlou-
vy k bytu, smlouvy o složení finanční
jistoty v souvislosti s užíváním bytu
a smlouvy o přenechání garážového stá-
ní do užívání v lokalitě Sylván;

– Vzala na vědomí informativní zprávu
o činnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů MO Plzeň 1, tj. JSDH Bolevec
a JSDH Bílá Hora;

– Vzala na vědomí oznámení zahájení
zjiš�ovacího řízení dle zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na život-
ní prostředí záměru „Horkovodní pří-
pojka pro zimní stadion Košutka“ –
souhlasila se záměrem.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 26. 4. 2007 mimo jiné:
– Projednala pronájem rekreačního stře-

diska Javorná na Šumavě za účelem
provozování rekreační a pohostinské
činnosti;

– Souhlasila s rozpočtovými opatřeními
rozpočtu MO Plzeň 1 č. 15 – 21;

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 15. 5. 2007 mimo jiné:
– Schválila obnovení pamětních desek

obětem z řad motocyklových závodní-
ků na bývalém Lochotínském okruhu
v Plzni na žádost společnosti Classic
Car Clubu Plzeň, člena Českého klubu
historických vozidel: schválila poříze-
ní pamětní desky závodníka Normana
Crofta a její umístění na části pozemku
č. p. 1626/72 v k.ú. Bolevec a pamětní des-
ky závodníka Jana Novotného a její umís-
tění na části pozemku č. p. 12688/28
v k. ú. Plzeň;

– Souhlasila s rozborem hospodaření MO
Plzeň 1 k 31. 3. 2007;

– Schválila vyřazení a likvidaci nefunkční-
ho inventáře a majetku z účetní evidence;

– Souhlasila s přidělením finančních
příspěvků dle návrhu Komise sociál-
ní a pro občanské záležitosti Rady
MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí informativní zprávu ve
věci úprav okolí Košuteckého jezírka;

– Schválila změnu termínu zasedání Za-
stupitelstva MO Plzeň 1 v červnu 2007.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 5. 6. 2007 mimo jiné:
– Schválila návrh Organizačního řádu

Úřadu městského obvodu Plzeň 1 včet-
ně příloh, Organizační struktury ÚMO
Plzeň 1 a Pracovních náplní odborů
ÚMO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí žádost p. Petra Jand-
la o uvolnění z funkce člena Rady MO
Plzeň 1;

– Projednala zprávu Finančního odboru
ÚMO Plzeň 1 o vybírání místních po-
platků a správních poplatků v roce 2006;

– Souhlasila s návrhem na rozdělení fi-
nančních prostředků části výtěžku z vý-
herních hracích přístrojů, odvedených
podle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných podobných hrách v plat-

ném znění na účet MO Plzeň 1 v celko-
vé výši 2 336 902,04 Kč na veřejně pro-
spěšné účely;

– Souhlasila s rozpočtovým opatřením
MO Plzeň 1 č. 22;

– Souhlasila s poskytnutím půjčky z fon-
du rozvoje bydlení dle vyhlášky MP
č. 2/2001;

– Projednala informativní zprávu o vý-
stavbě na území MO Plzeň 1;

– Schválila nájem bytu v areálu 90. MŠ
pro Dětský domov Domino;

– Souhlasila se záměrem MO Plzeň 1 zís-
kat nemovitý majetek v areálu „Proko-
pávka“ do vlastnictví města Plzně;

– Povolila výjimku z počtu dětí ve třídě
v mateřských školách v MO Plzeň 1 pro
školní rok 2007/2008;

– Schválila odpisové plány MŠ, příspěv-
kových organizací, v působnosti MO
Plzeň 1 pro rok 2007;

– Souhlasila s odběrem „Zelené energie“
pro objekt ÚMO Plzeň 1;

– Souhlasila s návrhem obnovy Locho-
tínského parku podle projektové doku-
mentace k územnímu řízení;

– Souhlasila s předloženým záměrem
„Vysokoškolská kolej – parkoviště a
podzemní garáže Plzeň, p. p. č. 11700/1,
k. ú. Plzeň“ z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí;

– Souhlasila s rozšířením plánu vlastní in-
vestiční výstavby na r. 2007 o realizaci akce
„Chodník a obratiště pro auta u 31. ZŠ“;

– Doporučila provést opravy všech navr-
hovaných stávajících kontejnerových
stání na separovaný odpad v ulicích: Ta-
chovská 29 – 35, Tachovská 21 – 23,
Tachovská 79, Tachovská 17, Plaská 51,
Plaská 54, Kaznějovská 48, Komenské-
ho 9, El. Krásnohorské 17, Mozarto-
va 3, Majakovského 42, Majakovského
28, Sokolovská 90, Sokolovská 59, So-
kolovská 12, Žlutická 20 a odstranění
nevyhovujících přístřešků, které dosud

Plzeňský servis, s.r.o. – Váš
partner ve správě nemovitostí

V tomto vydání najdete informace k tématu
zabezpečení bytu a k provádění úprav v bytech.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s Va-
ším společenstvím vlastníků nebo hledáte
správce pro Vaši nemovitost, můžete se na nás
obrátit: Plzeňský servis, s.r.o., Karlovarská 30,
Plzeň; tel. 377 542 310, 377 541 690-1;e-mail:
klientskecentrum1@plzenskyservis.cz.

Vzhledem k blížícímu se létu Vám všem pře-
jeme hezké a slunečné prázdniny a dovolené.

Za Plzeňský servis, s.r.o.,
Michaela Protivínská

manažerka oblasti

Zabezpečení bytu před létem
Ideální stav je samozřejmě takový, když se

s vaším bytem či domem v době letní dovole-
né nic nestane. Věcí, na které je dobré pro vět-
ší bezpečnost pamatovat, je celá řada. Zákla-
dem je samozřejmě mít obydlí dostatečně za-
jištěno. Pro případ krádeže, vandalismu
a živelních událostí je třeba mít obydlí také
dobře pojištěno.

Dveře
Nejslabším místem domů i bytů jsou dveře,

kterými zloděj nejčastěji útočí. Zloději si vy-
bírají takové vstupní dveře, u kterých předpo-
kládají, že je otevřou jednoduchým nářadím
během několika sekund. Proto je žádoucí poří-
dit si kvalitní bezpečnostní dveře. Na trhu se
ceny těchto dveří pohybují od sedmi tisíc až
do několika desítek tisíc korun. Ty by měly být
vybaveny tak, aby pachateli znesnadnily násil-
ný vstup. K tomu slouží bezpečnostní zámky,
kování, vložky, pojistky proti vysazení z pan-
tů, různé přídavné zámky, závory.

Podle toho, do jaké míry odolávají dveře
napadení, je podle evropských norem rozdělu-
jeme do šesti bezpečnostních tříd. Kvalitní
bezpečnostní dveře by měly odpovídat alespoň
2. bezpečnostní třídě a kromě prevence proti
vloupání by měly plnit také funkci protipožár-
ní. Pro běžnou potřebu v bytech a rodinných
domech se nejčastěji používají dveře 3. a 4. bez-
pečnostní kategorie. Mají tuhou kovovou kon-
strukci s ocelovou kostrou. Ta je po celé ploše
pokrytá 1 – 4 milimetrovým plechem, který je
v okolí zámku ještě zesílen. Samotné dveře ale
nestačí, důležitou úlohu hraje i kvalita zárub-
ně, v níž jsou usazeny. A velmi záleží také na
zámku, vložce a jejich krytu. Třeba v panelo-
vých domech, kde jsou namontovány kovové
zárubně, lze jednoduše namontovat bezpečnost-
ní dveře, které mají až 21 zamykacích bodů
a dokonale eliminují síly vznikající při pokusu
o jejich násilné překonání. Bezpečnost dveří
zdvojnásobí také přídavné zámky či klasický
bezpečnostní řetízek. Tyto věci lze přitom po-
řídit jen za stovky korun.

Speciální zámky
Bezpečná vložka je taková, kterou nelze vy-

háčkovat ani odvrtat. Pořídíme-li si bezpečnější
dveře, bylo by nerozumné opatřit je obyčejným
zámkem. Na trhu jsou dnes zamykací systémy,
které splňují nejvyšší požadavky (až 4. bezpeč-
nostní třídu) pro zajištění soukromých objektů.
Jsou to zámky s cylindrickými vložkami a spe-
ciálními klíči, které lze kopírovat pouze po před-
ložení vlastnické karty, originálního klíče a po

osobní identifikaci. Každý zámek představuje
unikát, protože pro jeden profil klíče jsou k dis-
pozici stovky milionů kombinací, a podle své
specializace je zcela odolný proti vyhmatání
a vytržení jádra, proti odvrtání a roztržení vlož-
ky. Tyto zámky však vyžadují také speciální
krytí, které dále zvyšuje jejich odolnost proti po-
škození a násilnému vniknutí.

Zabezpečení oken
Okno a sklo jsou pro případného pachatele

snadno překonatelným místem. Zabezpečení
oken nemusíte v patrovém domě příliš řešit, ale
naopak je to zejména v rodinných domcích
a v prvních podlažích domů. Základní ochra-
nou oken je jejich řádné zavření. Nejznámější
formou zabezpečení oken jsou mříže. Tady
dáme především pozor na jejich dostatečně
pevné zabudování. Zvolíme takové výrobky,
které byly ověřeny státem akreditovanou zku-
šebnou a jsou odolné proti průniku, průrazu
a nárazu. A nejde jen o okna v obytných míst-
nostech, ale i balkonová okna a dveře, o malá
sklepní a garážová okénka, větrací nebo násy-
pové otvory budov, případně i prosklená kříd-
la vstupních dveří. Např. nůžková mříž zabez-
pečující balkonové dveře a okno stojí zhruba
20 – 25 tisíc Kč. Pokud z různých důvodů nelze
mříže namontovat, je jednou z variant použití
vícevrstevného skla nebo tvrzeného skla. Nej-
lepší formou bezpečnostního vylepšení skla je
bezpečnostní fólie. Ta je tvořena vrstvami po-
lyesterového filmu a lze ji zkombinovat i s dal-
šími fóliemi – například s protisluneční nebo
s fólií zabraňující úniku tepla. Lepí se na sklo
z vnitřní strany, je na první pohled nepozo-
rovatelná a poměrně hodně vydrží. Zloděj sklo
může rozbít, ale nemůže jím projít do domu.
Dobrou službu udělají i vnější hliníkové nebo
ocelové rolety.

Balkon
I balkon je cesta, to vědí jak zloději, tak

majitelé bytů, zejména panelákových. Ochra-
na tu spočívá především v zamykání balkono-
vých dveří i oken. Krom toho je možné bal-
kon také zamřížovat. Ve vyšších patrech je
možné instalovat jen mříže, které přečnívají po
stranách balkonu, můžeme tak zabránit zlodě-
ji postupovat z jednoho balkonu na druhý.

Elektronické zabezpečení
Vynikajícím pomocníkem zabezpečení bytu

nebo domu je elektronický systém, jehož stan-
dardní podoba se skládá ze tří částí. Detektory
registrují pohyb osob, otevření dveří nebo
oken, rozbití skla apod., centrála vyhodnotí
jejich signál a odešle ho na výstupní zařízení,
což může být siréna, telefon nebo bezpečnost-
ní služba. Základní systém je možné doplňo-
vat, k centrále lze připojit v kuchyni detektor
plynu či požáru, luxusnější modely také umož-
ňují dálkové ovládání domácích elektrospotře-
bičů či světel. U bytů nebývá s instalací elek-
tronického zabezpečení větší problém, částky
za instalaci profesionálního zařízení začínají už
někde kolem deseti tisíc korun. Na trhu půso-
bí množství firem specializovaných na mon-
táž elektronického zabezpečení, na které je
možné se obrátit.

Pojištění majetku
Pokud nechce člověk o svůj majetek přijít,

respektive v případě jeho zničení či odcizení
získat adekvátní finanční náhradu, neměl by
rozhodně zapomenout na pojištění majetku, kte-

ré sice nemůže zabránit tomu, aby dům nepo-
stihlo nic zlého, ale může snížit finanční škody.

V tomto ohledu se nabízejí dvě základní
pojistky – pojištění domácnosti a pojištění
nemovitosti. Pojištění domácnosti se vztahuje
pouze na věci náležející k domácnosti. Tím se
myslí hlavně nábytek, elektronika, cennosti
a další. V tomto případě se doporučuje zdoku-
mentovat své cenné věci nejen formou sezna-
mu, ale i fotografií (zejména u šperků), případ-
ně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informa-
ce pomohou policii v pátrání po odcizených
věcech a pojiš�ovnám při likvidaci pojistné
události. Naproti tomu pojištění nemovitostí se
vztahuje pouze na stavbu a nikoliv na věci,
které dům (nebo byt) obsahuje. U obou typů
pojistek platí, že jejich důležitost stoupá s hod-
notou nemovitosti, respektive vybavení domác-
nosti. Problémy nadstandardně vybavených
bytů jsou v rámci běžných pojistek nedostateč-
né limity pojistného plnění, proto je v takovém-
to případě nutné počítat s tím, že je nutné mít
ještě doplňkovou pojistku.

Pro sjednání standardní pojistky pro běžně
vybavenou domácnosti přitom ani není nutný
odhad nějakého znalce či prohlídka bytu po-
jiš�ovacím poradcem. Pojištění lze uzavírat na
pobočkách pojiš�oven na počkání.

Dobře zvažte rizika, která domu nejvíce hrozí
– povodně, výbuch plynu, záplavy a řada dalších.
Hlavním vodítkem pro sjednání optimálního
pojištění pro dům (byt) a jeho vybavení by měla
být především kvalita pojištění, nikoli jeho cena.
Pokud je větší pravděpodobnost, že vzniknou
škody menšího rozsahu, ale zase poměrně často,
uzavřete pojištění s malou spoluúčastí. Pojistné
je sice dražší, ale vyplatí se.

Úpravy bytů
Máte byt a myslíte si, že vám nikdo nemůže

mluvit do úprav, které v něm děláte? Bohužel, může.
1. Stavební úřad, to když rekonstrukce bytu

bude vyžadovat ohlášení, nebo dokonce staveb-
ní povolení. Na stavební úřad nemusíte, když
budete vyměňovat okna za úplně stejná. Také
jakékoli úpravy interiéru, například rekonstruk-
ce kuchyně či koupelny, projdou bez povole-
ní, pokud nezasahujete do nosných konstrukcí
a neměníte požární bezpečnost stavby. Může
to být třeba výměna kuchyňské linky, obkla-
dů, podlah či starých rozvodů za nové ve stej-
ných trasách.

Pokud stavíte či rekonstruujete na ohlášení
nebo stavební povolení a stavba se chýlí ke
konci, stačí alespoň 30 dnů předem oznámit sta-
vebnímu úřadu, že chcete bydlet. Stačí jen vy-
plnit formulář, jímž oznámíte užívání stavby.

Kolaudace je třeba jen u staveb, ke kterým
musíte mít stavební povolení a jejichž vlastnos-
ti nemůže jejich uživatel ovlivnit – tedy napří-
klad u škol, nemocnic, ale také žump či studní.

U staveb a prací, na které nepotřebujete
ohlášení ani stavební povolení, není nutné uží-
vání oznamovat.

Formuláře žádostí vyplývajících z provádě-
cích předpisů k novému stavebnímu zákonu
č. 183/2006 Sb. (žádost o stavební povolení,
ohlášení stavby, oznámení o užívání stavby
atd.) včetně obsahu dokumentace, která je
k nim předepsána, najdete na stránkách minis-
terstva pro místní rozvoj.

2. Majitel bytu – tedy obec (město), po-
kud bydlíte v obecním bytě; družstvo, když

žijete v družstevním bytě; pronajímatel
bytu, když bydlíte v nájmu; nebo společen-
ství vlastníků jednotek, renovujete-li byt ve
svém vlastnictví:

– Byt v osobním vlastnictví v domě, kde
existuje společenství vlastníků

 Obecně platí, že se nikdy nesmí dělat tako-
vé úpravy, které by zasahovaly do vlastnické-
ho práva ostatních. Společenství vlastníků bytů
řeší věci spojené se správou, provozem a opra-
vami společných částí domu. Chcete-li tedy dát
nová okna, měli byste orgány společenství
požádat o souhlas, když pokládáte ve svém bytě
nové podlahy apod., nemusíte se ptát nikoho.
Žádost je vhodné adresovat výboru společen-
ství nebo pověřenému vlastníkovi s tím, že by
měla být zařazena do programu nejbližšího
shromáždění. Souhlas by mělo společenství
udělit písemně a uvést v něm, co se jím přesně
povoluje. Minimálně je vhodné výbor spole-
čenství o Vašich případných plánech zásahů do
společných částí domu informovat. Úpravy
bytu si samozřejmě provádějí vlastníci na své
náklady.

– Kdy tedy potřebujete souhlas?
ANO – např. výměna oken; rekonstrukce

bytového jádra a posouvání příček (když se
ovlivní konstrukce domu); rozšíření bytu o část
společné chodby (souhlas všech vlastníků
bytů); změna ve využívání některé místnosti
(souhlas všech vlastníků bytů); zasklení lod-
žie nebo balkonu (souhlas tříčtvrtinové větši-
ny vlastníků bytů)

NE – např. nové vnitřní omítky a výmalba;
výměna podlah, kuchyňské linky, stropních
podhledů či sanitárního zařízení; rekonstrukce
bytového jádra a posouvání příček (nesmí se
ovlivnit konstrukce domu); výměna rozvodů
elektřiny, vody, plynu (nesmí se ovlivnit roz-
vody ve společných částech domu)

– Družstevní byt, obecní byt
Pokud se jedná o standardní družstevní byd-

lení je ve skutečnosti majitelem bytu družstvo,
které jej uživateli pronajímá. A proto může
mluvit do toho, jak se bude s bytem nakládat.
Při rekonstrukcích tedy je třeba jeho souhlas.

Bez něj se nesmí stavební úpravy provádět, a to
ani v případě, že si je uživatelé provádějí na
své vlastní náklady. Souhlas družstva není vět-
šinou třeba u drobných oprav bytu a u jeho běž-
né údržby, kterou si hradíte sami. Forma sou-
hlasu není předepsána, pokud si ji družstvo
samo nestanoví.

Když platíte nájem v obecním bytě, je jasné,
že vám byt nepatří, a tudíž vám majitel, tedy obec,
musí povolit jakékoli výraznější zásahy. Podmín-
ky jsou podobné jako u družstevního vlastnictví.
To znamená, že bez souhlasu obce byste se ne-
měli pouštět do žádných stavebních úprav v bytě,
ani do těch, které si platíte sami. Svolení obce
není potřeba u drobných oprav bytu a u běžné
údržby, již si hradí nájemníci sami.

– Kdy tedy potřebujete souhlas?
ANO – při každé stavební úpravě či rekon-

strukci bytu, jako je třeba bourání a posouvání
příček, renovace bytového jádra, výměna oken

NE – při drobných úpravách bytu či udržo-
vacích pracích: například opravách podlaho-
vých krytin, částí oken a dveří, při výměnách
vypínačů, zásuvek, zvonků, domácích telefo-
nů, při opravách měřičů tepla a teplé vody

– Bydlím v nájmu u majitele
 Bydlí-li někdo v nájmu, většinou ani neu-

važuje o tom, že by si byt nějak výrazně při-
způsoboval. Zvláště když nejde o dlouhodobý
nájem. Jestliže se přesto rozhodnete, že v bytě
něco opravíte, vyměníte či zrenovujete, musí
to odsouhlasit majitel – tedy pronajímatel, který
to dále musí případně řešit ve vztahu ke spole-
čenství či družstvu.

Lze doporučit uzavřít s pronajímatelem písem-
nou dohodu, v níž bude jasně uveden souhlas s
opravami, dohoda o kompenzaci nákladů a doba,
kdy vám je pronajímatel zaplatí. Pokud vám ten,
kdo vám byt pronajímá, dal souhlas s opravami,
ale nezavázal se k tomu, že je také zaplatí, může-
te po skončení nájmu vyžadovat protihodnotu
toho, o co se zvýšila cena bytu. Jestliže provede-
te rekonstrukci bez svolení pronajímatele, může
se stát, až se jednou budete stěhovat pryč, že
budete muset na přání majitele uvést vše do pů-
vodního stavu, a to za své peníze.

nebyly na těchto stáních demontovány;
– Souhlasila s návrhem Koncepce podpo-

ry sportu a volnočasové aktivity mlá-
deže na území MO l – vydala doporu-
čení pro Zastupitelstvo MO Plzeň 1;

– Projednala návrh na volbu přísedícího
u Okresního soudu Plzeň – město.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 12. 6. 2007:
– Souhlasila se zajištěním dovybavení slu-

žeben obvodních oddělení Policie ČR na
území MO Plzeň 1 – Plzeň 1 a Vinice;

– Souhlasila s návrhem rozpočtového
opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 23;

– Projednala personální změnu v členství
Komise bezpečnosti a veřejného pořád-
ku Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s předloženými záměry ve
věci odběru podzemní vody z kopané
a vrtané studny z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí.
Na každém zasedání Rady MO Plzeň 1

jsou předkládány zprávy o plnění usnese-
ní z předchozích jednání Rady MO Plzeň
1, dále jsou projednávány majetkové zále-
žitosti. Jedná se například o pronájmy ne-
bytových prostor a pozemků, směny pozem-
ků, žádosti o odkoupení pozemků atd.

Radě jsou předkládány zápisy ze zase-
dání komisí Rady MO Plzeň 1.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
4. zasedání dne 26. 4. 2007:
– Projednalo rozpočtová opatření rozpoč-

tu MO Plzeň 1 č. 15 – 21.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
5. zasedání dne 12. 6. 2007:
– Vzalo na vědomí odstoupení p. Petra Jan-

dla z funkce člena Rady MO Plzeň 1;
– Zvolilo nového člena Rady MO Plzeň

1 Ing. Vladimíra Tichého;
– Vzalo na vědomí kontrolu plnění usne-

sení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Pl-

zeň 1 dne 20.3.2007 a 4. mimořádného
zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
26.4.2007;

– Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady
MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí zprávu o činnosti sta-
rosty MO Plzeň 1;

– Schválilo rozbor hospodaření MO Pl-
zeň 1 k 31.3.2007;

– Schválilo rozpočtové opatření rozpoč-
tu MO Plzeň 1;

– Schválilo přidělení finančních příspěv-
ků pro sportovní a mládežnické orga-
nizace;

– Souhlasilo se záměrem MO Plzeň 1 zís-
kat nemovitý majetek v areálu „Proko-
pávka“ do vlastnictví města Plzně;

– Schválilo rozšíření plánu vlastní inves-
tiční výstavby na rok 2007 o akci „Te-
nisová hala v Luční ulici“ a dále akci
„Chodník a obratiště u 31. ZŠ“;

– Schválilo poskytnutí půjčky z fondu
rozvoje bydlení dle vyhlášky MP
č. 2/2001;

– Schválilo přidělení finančních prostřed-
ků z výtěžku výherních hracích přístro-
jů na veřejně prospěšné účely dle § 4
zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a ji-
ných podobných hrách v platném zně-
ní jednotlivým žadatelům;

– Schválilo Koncepci podpory a sportu
a volno-časové aktivity mládeže na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Zvolilo přísedícího u Okresního soudu
Plzeň – město;

– Vzalo na vědomí zápisy z výborů Za-
stupitelstva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informativní zprávy:
– o výstavbě na území MO Plzeň 1,
– k udržovacím pracím v OD Družba,
– vyhodnocení činnosti Jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů Bolevec a Bílá
Hora v roce 2006;
– o obnově Lochotínského parku.



Pokračování ze str. 1

Nefunkční zářivky a výbojky
nepatří do kontejneru se směs-
ným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky.

Správným místem pro vyřa-
zené světelné zdroje (trubico-
vé zářivky, kompaktní úspor-
né zářivky a výbojky) je sběr-
ný dvůr odpadů v Úněšovské
ulici na Košutce (100 m od
konečné autobusu č. 30, 33,
39, 40), který slouží jako mís-
to bezplatného zpětného odbě-
ru elektrozařízení z domác-
ností. Mimo vysloužilé televi-
ze, ledničky, monitory a jiné
odpady tady můžete bezplat-
ně odevzdat i zářivky nebo

úsporky. Tyto světelné zdroje
však musí být celé a nepoško-
zené. Jinak nepodléhají bez-
platnému zpětnému odběru
a likvidují se jako odpad. Mís-
ta zpětného odběru mohou
bezplatně využívat i právnic-
ké a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, aniž by se muse-
ly v případě odevzdání zářivek
a výbojek prokazovat speciální
kartou nebo jiným dokladem.

Dalším místem, kde je mož-
né zdarma odevzdat použité
zářivky, jsou prodejny, ve kte-
rých tyto výrobky nakupujete.
V prodejně Vám vezmou zpět
tolik kusů použitých světel-
ných zdrojů, kolik kupujete

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 zahájil v letošním roce
plošnou likvidaci přestárlých
dřevin, zejména jalovců napa-
dených rzí hrušňovou.

Obnova zeleně byla v mě-
síci dubnu zahájena v Maja-
kovského ulici č. 28 – 42, kde
bylo odstraněno cca 500 m2

nevzhledného a prosychají-
cího keřového porostu. Po
vytrhání kořenů z půdy za-

hájila firma OŠTĚP Plzeň, s.
r. o., obnovu zeleně v zasa-
žené lokalitě. Mezi chodník
a komunikaci bylo postupně
vysázeno 5 ks alejových
stromů jasanu ztepilého
s vysokonasazenými koruna-
mi a založen hustý keřový pás
tavolníku. Dále v zelené plo-
še přilehlé k panelovému
domu bylo vysázeno celkem
442 ks keřů tavolníku, boro-

vice kleče, kdoulovce, cypři-
šku, pustorylu, buxusu, brsle-
nu, weigelie, dřiš�álu, vavří-
nu a 2 ks převislých vrb. Zbý-
vající plocha byla po obnovení
vrchní vrstvy zeminy zatrav-
něna.

V obnově zeleně po plošném
odstranění dřevin budeme
i nadále pokračovat v ostatních
lokalitách.

Bc. Romana Tomašuková
OŽP ÚMO Plzeň 1

Obnova zeleně v Majakovského ulici

Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu

Neházejte zářivky do popelnic
nových. Při nákupu musí být
zákazník informován o způso-
bu a možnostech zpětného od-
běru použitého elektrozařízení.
V případě, že zákazník v ob-
chodě tuto informaci nedosta-
ne, je prodejce povinen od něj
stará elektrozařízení odebrat
v neomezeném množství, aniž
by jejich odběr vázal na nákup
nových výrobků. Poslední pro-
dejci pak mohou tyto odebra-
né světelné zdroje odevzdat
v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru
použitých elektrozařízení, kte-
rý zajiš�ují společnosti EKO-
LAMP, ASEKOL a ELEK-
TROWIN, snižuje počet čer-

ných skládek a šetří obvodu
peníze. Kolektivní systém
EKOLAMP vybavuje sběrné
dvory speciálně označenými
kovovými nádobami a zajiš�u-
je jejich výměnu za prázdné.
Nepoškozené světelné zdroje
jsou pak na náklady EKO-
LAMPu přepravovány k re-
cyklaci.

Městský obvod Plzeň 1 má
zájem, aby se množství ode-
vzdaných použitých lineárních
a úsporných zářivek stále zvy-
šoval. Proto uzavřel smlouvu
o zpětném odběru s kolektiv-
ním systémem EKOLAMP.
Pomoci můžete i vy – žádnou
zářivku ani úsporku neházejte
do popelnice nebo do kontej-
neru. Tam se s největší pravdě-
podobností rozbijí. Pokud se
však v nepoškozeném stavu
dostanou k recyklaci, bude
možné z nich více než devade-
sát procent materiálu (sklo,
hliník) využít.

Bc. Romana Tomašuková
OŽP ÚMO Plzeň 1

Sběrný dvůr odpadů
v Úněšovské ul.

(100 m od konečné autobusu č. 30, 33, 39, 40; sídliště Košutka)
bude mít  upravenou provozní dobu o svátcích:

 ve čtvrtek 5. července od 13.00 do17.00 hod.
v pátek 6. července 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.

Začátkem června letošního
roku zajistil odbor životního
prostředí ÚMO Plzeň 1 prove-
dení rozboru vzorků vody ode-
braných z pramenů pod Fakult-
ní nemocnicí v Plzni, v lokali-
tě Roudná.

Rozborem, který provedl
Zdravotní ústav se sídlem
v Plzni, bylo zjištěno, že voda
ani z jednoho pramene nevyho-
vuje ve stanovených ukazate-

Pátek dne 1. června 2007 nás
od rána vítal sluncem. Na sběr-
ném dvoře v ul. Úněšovská
připravila společnost AVE CZ
odpadové hospodářství ve spo-
lupráci s MO Plzeň 1 a se stu-
denty Gymnázia Fr. Křižíka
EKOhrátky pro naše nejmenší.

Přišlo postupně okolo 150
dětí a mohly si zkusit různé
disciplíny, např. malý popelář
– třídění odpadu, čištění ryb-
níčku od odpadu, malování kří-
dou, závody na koloběžkách,
házení míčků atd.

Děti plné energie a radosti
pobíhaly mezi jednotlivými
stanovišti a získávaly razítka či
obrázky za plnění úkolů. Od-
měnou pro naše nejmenší

Kvalita vody v pramenech
pod fakultní nemocnicí

lích normě pro pitnou vodu,
a to ani po tepelné úpravě. Oba
prameny vykazují nadlimitní
hodnoty dusičnanů a levý pra-
men (při čelním pohledu) ne-
vyhovuje normě pro pitnou
vodu ještě svojí kyselostí.

Detailní výsledky rozborů
jsou k nahlédnutí na odboru ži-
votního prostředí ÚMO Plzeň 1.

Bc. Romana Tomašuková
OŽP ÚMO Plzeň 1

Dětský den na sběrném dvoře

z mateřských škol byly balíč-
ky sladkostí, reklamní předmě-
ty a balonky.

Tradiční pořádání EKOhrá-
tek na sběrném dvoře přispívá
k ekologické osvětě a vzdělá-
vání dětí. Děti se učí zábavnou

formou od útlého věku třídit
odpady, řádně s odpady naklá-
dat, tj. nezatěžovat životní pro-
středí černými skládkami.

Děkujeme za spolupráci MO
Plzeň 1 a Gymnáziu Františka
Křižíka.

Termín realizace je stanoven
na srpen tohoto roku.

Jednou z dalších již rozesta-
věných staveb je rekonstrukce
78. MŠ v Sokolovské ul. Jedná
se o velmi významnou stavbu
nejen z hlediska rozsahu, ale
i z hlediska vztahu ke snaze
MO Plzeň 1 přispět k podpoře
zlepšení prostředí, ve kterém
tráví nemalou část dne naši
nejmenší. V pěti pavilonech tak
budou vyměněna všechna okna
a dveře, budou opravena zejmé-
na soc. zázemí, ve mohly do
opravené školky nastoupit od
nového školního roku.

Další stavbou, která bude za-
hájena v červnu, je obnova
Centrálního parku, který se
nachází mezi bazénem Pedago-

gické fakulty a Ice parkem.
Vzniknou zde nové parkové
cesty, které budou lemovány
lavičkami, dále zcela nové dět-
ské hřiště pro nejmenší a po-
chopitelně bude na celé ploše
obnovena zeleň s novými stro-
my a keři. Tento kout zeleně,
který bude dokončen do polo-
viny října, je určen obyvatelům
všech věkových skupin.

V naší letošní investiční vý-
stavbě nebylo zapomenuto ani
na možnost sportovního vyžití
cyklistů. Plníme slib, který
jsme dali všem příznivcům
cyklistiky již v loňském roce.
V květnu byly zahájeny práce
na realizaci cyklistické stezky
z Plzně – Bolevce do Třemoš-
né. Tato nová cyklostezka, kte-
rá bude dokončena koncem

další možnost sportovního vy-
žití a aktivnějšího trávení vol-
ného času.

Stalo se již tradicí, že se kaž-
doročně snažíme přispět k zvy-
šování bezpečnosti občanů a je-
jich majetku budováním kame-
rových systémů, zejména na
parkovištích a před některými
problémovými zábavními klu-
by. Nejinak tomu je i letos
a nový kamerový systém v Ta-
chovské ul. or. č. 2 je v průbě-
hu června postupně spouštěn do
provozu a od začátku července,
kdy bude definitivně dokonče-
no spojení s pracovištěm Měst-
ské policie v budově ÚMO Pl-
zeň 1 bude tento systém moni-
torovat parkoviště u konečné
tramvaje č. 1 a jeho přilehlé
okolí, kde dle policejních sta-

září, povede od železniční za-
stávky Plzeň – Bolevec lesem
směrem na Orlík, protne na své
trase železniční tra� a kolem zá-
vodu Škoda JS, Čepra, a. s.,
bude ukončena ve Třemošné.
Kromě příjemného prostředí
jízdy v lese v neposlední řadě
zvýší bezpečnost cyklistů, kte-
ří často používají při cestě do
Třemošné státní silnici I/27.

Poslední rozsáhlou stavbou
je dokončení tenisové haly
v Luční ulici. V současné době
se v místě stavby nacházejí stá-
vající základy, které po static-
kém posouzení poslouží k rea-
lizaci vlastní haly. Hala bude
dvoukurtová, vytápěná horko-
vodně pro možnost celoroční-
ho provozu a jejím dokonče-
ním vznikne na území obvodu

tistik dochází k četné majetko-
vé trestné činnosti, zejména
k poškozování a vykrádání za-
parkovaných automobilů.

Závěrem lze konstatovat, že
hlavní snahou při sestavování
plánu investic je preferováno
řešení problematiky, která nej-
více trápí obyvatele našeho ob-
vodu, a dle finančních možnos-
tí realizace těch záměrů, které
zlepší životní podmínky nás

V rámci Katedry celoživot-
ního vzdělávání Vysoké školy
v Plzni, o. p. s. jsme rozšířili
naše aktivity a za výrazné pod-
pory starosty prvního městské-
ho obvodu pana Jiřího Winke-
lhöfera jsme zajistili pro veřej-
nost nabídku vzdělávacích
kurzů pro laickou veřejnost.

Odborné programy Škola
zad a První pomoc pro laiky
byly zaměřeny na zdokonalo-
vání znalostí v péči o své fyzic-
ké zdraví. Představiteli MO 1
byl schválen příspěvek na účast
pro občany našeho obvodu.
Nabídka byla uveřejněna
v minulém čísle Plzeňské jed-

ničky a každý, kdo projevil zá-
jem a prokázal se kupónem
z časopisu, mohl tyto kurzy ab-
solvovat.

První pomoc pro laickou ve-
řejnost v rozsahu 10 výuko-
vých hodin proběhla pod vede-
ním odborné lektorky Renaty
Bastlové ve třech termínech od
února do května 2007 a celkem
se kurzů zúčastnilo 58 občanů.
V první fázi byli proškoleni za-
městnanci úřadu 1. městského
obvodu, mateřských škol a dále
všichni, kdo měli zájem o roz-
šíření svých znalostí a doved-
ností při poskytování první po-
moci. Stále více lidí si uvědo-

muje vlastní odpovědnost v si-
tuacích, které nejsou běžné a je
potřeba poskytnout první po-
moc například na výletech, při
sportu, na dovolené i na praco-
višti. Někteří z účastníků byli
k účasti na kurzu motivováni
právě takovou situací, kdy byli
postaveni před nelehký úkol
poskytnout první pomoc
a uvědomili si, že nemají do-
statek znalostí, jak se zacho-
vat. Účastníci hodnotili kurzy
velmi pozitivně, přednášky
byly dostatečně srozumitelné
a sdělené informace považo-
vali za užitečné a využitelné.
Všichni měli možnost vyzkou-

šet si resuscitaci (oživování)
na modelech.

Škola zad v rozsahu 30 výu-
kových hodin  proběhla v ter-
mínech od května do června
2007 pod vedením odborné
lektorky Marty Trázníkové.
Škola zad je výchovný pro-
gram, který učí optimalizaci
pohybu v nejrůznějších zátěžo-
vých situacích tak, aby se za-
bránilo vzniku bolesti zad.
Naučené metody mohou trva-
le od těchto potíží pomoci
a jsou převážně plně v rukou
samotných postižených. Účast-
níci našeho kurzu ocenili nejen
organizační zajištění a odbor-

nou úroveň kurzu, ale i přínos
pro udržení vlastního zdraví.
Odborný teoretický program se
ukázal přijatelný i pro laickou
veřejnost, byl přijímán se zá-
jmem a vyvolával živou disku-
zi. Praktickou část absolvovali
vždy, alespoň částečně, všich-
ni frekventanti a naučili se řadu
užitečných cviků a pohybů.

Celkem se zúčastnilo 24
osob, z toho i 13 členů svazu
tělesně postižených, kteří velmi
ocenili přístup lektorky k úpra-
vě prostředí i průběhu kurzu.

Oba kurzy proběhly v příjem-
né atmosféře a účastníci obdrželi
výukové materiály a potvrzení o

Vzdělávací akce pro laickou veřejnost na Vysoké škole v Plzni, o. p. s.
účasti. Rádi bychom v kurzech
pokračovali. Budete-li mít zá-
jem, prosím, navštivte naše
stránky www.vsplzen.cz nebo
nás kontaktujte na adrese:

Vysoká škola v Plzni, o. p. s.
Katedra celoživotního
vzdělávání
Komenského 42

Vedoucí katedry:
Bc. Nina Müllerová
Sekretariát:
 Štěpánka Regentová
Tel.: 377 534 450
e-mail: Mullero-
va@vsplzen.cz

všech, kteří žijeme na Měst-
ském obvodě Plzeň 1.

V případě vašeho zájmu
o podrobnější informace ohled-
ně investiční výstavby MO Pl-
zeň 1 kontaktujte investiční
odbor na tel. 378036050–1,
e mail: brecik@plzen.eu,
event. osobní návštěvou.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru



Bambiriáda v našem obvodu

Olympiáda mateřských škol

Hokejový turnaj v Ice Parku



K dobrovolným hasičům na
Bílou Horu proudily na přelo-
mu května a června zástupy
dětí s doprovodem svých uči-
telů. Právě pro ně zde hasiči ve
spolupráci s MO Plzeň 1 při-

V pátek 1. června 2007 bylo
v Ice Parku na Lochotíně plno.
MO Plzeň 1 zde připravil osla-
vu Dne dětí. Celé odpoledne se
soutěžilo, hrála muzika, mode-
rátor komentoval výkony akté-
rů bruslařských závodů a sou-

pravili naučný program se za-
měřením na prvky v záchran-
ném systému. Hlavním úkolem
bylo prověřit si nejen zdatnost
na pravé hasičské dráze, ale
projevit i znalosti a informova-

nost v dané oblasti. Střelba ze
vzduchovky byla zpestřením a
předvedení práce s defibriláto-
rem poučením pro všechny pří-
tomné.

Dětský den v Ice Parku
těží, zatímco malí nebruslaři
malovali obrázky nebo házeli
balonem. Každý, kdo obul
brusle a přihlásil se do sloso-
vání, měl šanci v závěru akce
vyhrát horské kolo. To bylo
velkým, nikoliv však jediným

lákadlem, všichni zúčastnění si
přišli na své a nikdo neodchá-
zel z oslavy dětského svátku s
prázdnou. Zpestřením akce
bylo vystoupení taneční skupi-
ny TCO Dance.

Děti se školily u hasičů



Enkaustika je zábava. Enkausti-
ka je vzrušující. Každý může vytvo-
řit zajímavé a často i obdivuhodné
výkresy, díla s relativně jednodu-
chými znalostmi a dovednostmi.
Enkaustika je fascinující koníček,
který může být rozvinut přes ře-
meslo až k umění. I v případě, že
neumíte malovat, můžete být kre-
ativní a vyzkoušet něco nového.
Základní techniky enkaustiky jsou
jednoduché a dávají kouzelné vý-
sledky, které jsou téměř v jakém-
koli okamžiku tvorby obrázku,
díla, dokončeny. Voskové barvy
mohou být jednoduše znovu pře-
pracovány zahřátím kdykoliv v
budoucnosti, takže pokud chcete
cokoliv na práci změnit, můžete
tak učinit. Nástroje pro enkausti-
ku jsou snadno ovladatelné, dob-
ře se čistí a šikovně drží v ruce.

Koníček je zrcadlem vašich zá-
jmů a zábavy. Řemeslo je rozvíje-
ním dovedností, praktická strana
vašeho koníčku. Umění je o vaší
pozornosti – cesta pozorování a
porozumění tomu, co je kolem
vás, čím jste obklopeni, co se do-
týká vaší mysli, ducha, vnímání.
Enkaustika je ideální aktivita pro
jakoukoli věkovou skupinu od dětí
až po důchodový věk. Dokonce
ani pokud nemáte vůbec žádnou
prvotní dovednost, zkušenost s
malováním, budete překvapeni
svými prvními vlastními výsled-
ky. Vosk jako médium je fantas-
ticky všestranný. Začnete menší-
mi kartičkami o velikosti pohled-
nice a pokračujete více
strukturovanou a komplikovaněj-

ší prací až po obraz určený na stě-
nu pokoje, haly.

Enkaustická malba spočívá
v zamíchání pigmentů do roztave-
ného včelího vosku a jejich nane-
sení za horka na povrch podlož-
ky. Povaha voskové malby zname-
ná, že pro ni potřebujeme určité
speciální nástroje a vybavení. Při
malbě používáme malé enkaustic-
ké žehličky vyrobené přímo pro
enkaustiku s nastavitelnou nižší
teplotou (70–90 st. C). Vyzkouše-
li jsme i práci s domácí žehličkou
bez otvorů tzv. nenapařovací, pro-
tože vosk je vysoce hořlavá látka
a při styku s vyšší teplotou se pálí
nebo může i vzplanout. Malování
s domácí žehličkou jde dobře, ale
je třeba zachovávat přísné bezpeč-
nostní pokyny a malovat s žehlič-
kou sice dostatečně nahřátou, ale
vypnutou. Dále používáme Stylu-
sy, což jsou jakési malé žehličky,
pera, špachtle a štětce permanent-
ně zahřáté na teplotu tání vosku.
Technik, způsobů a postupů, jak
dosáhnout kýženého výtvarného
projevu díla, je více a určitě kaž-
dého překvapí, že  žehličkou lze
namalovat nejen abstraktní obrá-
zek, ornament, mandalu, ale i kra-
jinku. Samozřejmě, že vše po zís-
kání nezbytných základních do-
vedností a informací, jak na to.

Na kurzech je možno si během
několika málo základních lekcí
vytvořit, namalovat abstrakta –
chaotická, rytmická, zrcadlová,
mandalu. Krajinky – jednoduché,
dvou- i vícebarevné, s horizonty

hor, vodními plochami jezer,
s různě dramatickou oblohou.
Další techniky, kterými můžeme
dosáhnout dalších nádherných
efektů, které bu� doplní jednodu-
ché základní techniky, nebo mo-
hou figurovat naprosto samostat-
ně, jsou ubrouskové techniky –
nepřímý přenos, kovové efekty,
muchláž, tisk na látku, práce s tis-
kátky nebo můžeme využít k roz-
dílnému konečnému efektu růz-
ných médií, na které malujeme –
kancelářský papír, čtvrtku, perga-
menový papír, muchlanou čtvrtku,
savý papír. K základním kurzům
jsou k dispozici jak vzory a před-
lohy, tak odborné brožury a video.
Na základní kurzy volně navazují
workshopy – tvůrčí dílny, na kte-
rých je již více času a prostoru na
rozvinutí dovedností získaných
v základních kurzech a realizová-
ní vlastních nápadů. A nejen to!
Jde spíše o relaxační záležitost,
kam zařazujeme i jednoduché prv-
ky z arteterapie a relaxační tech-
niky vybrané v souvislosti s hlav-
ním tématem tvůrčí dílny.

Dějiny enkaustiky sahají nejmé-
ně do starověkého Řecka. Větši-
na zachovalých příkladů rané en-
kaustiky jsou římsko – egyptské
desky známé jako Fajjúmské por-
tréty (2/3 století po Kristu) obje-
vené v Haváře. Jde o velmi pod-
manivé podobizny, které charak-
terizuje bezprostřednost
vycházející přímo z techniky en-
kaustické malby. Enkaustická
malba se používala až do středo-
věku. Pak se s ní pracovalo jen
občas a její nový rozkvět nastal
v Německu v druhé polovině de-
vatenáctého století, kdy vznikla
řada speciálně připravených en-
kaustických nástrojů a materiálů
včetně elektricky vyhřívaných
palet na stojanech, jejichž součás-
tí byly misky, nebo speciálních
ohřívačů na ohřátí povrchu při
práci a konečně ohřívaných
špachtlí, napájených nízkovolto-
vým proudem transformátoru.

Marie Kielbusová
Lektorka enkaustiky ve

SVČDM, Ledecká ulice v Plzni

ENCAUSTIC. ART IV.
Výstava obrazů vytvořených

na enkaustických workshopech
Od středy 13. června až do 30. září 2007 můžete na chod-

bě v 1. patře Úřadu městského obvodu Plzeň 1 zhlédnout
výstavu obrazů, které vytvořily účastnice enkaustických
workshopů. Vernisáž výstavy zahájil krátkým kulturním pro-
gramem člen opery DJKT v Plzni pan Jiří Langmajer.

(red)

ENKAUSTIKA

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku
slouží občanům

Také v tomto volebním období
působí v našem obvodě Komise
Rady MO (městského obvodu) Pl-
zeň 1 pro bezpečnost a veřejný
pořádek (KBVP). Její složení se
sice na rozdíl od téže komise z mi-
nulého volebního období poněkud
změnilo – tak, aby aktuálně kopí-
rovalo výsledky voleb do Zastupi-
telstva městského obvodu Plzeň 1
– ale její poslání a činnost zůstaly
prakticky stejné.

Znamená to, že její jednotliví
členové i nadále shromaž�ují při-
pomínky občanů k bezpečnosti
a veřejnému pořádku v obvodě, vy-
hodnocují je, a v případě, že hla-
sováním uznají jejich relevantnost,
předají je ve formě návrhu na usne-
sení radě obvodu. Ta potom pově-
ří věcně příslušný odbor Úřadu
městského obvodu Plzeň 1 prošet-
řit možnosti realizace takového
usnesení a rozhodne, zda usnesení

bude předloženo ke schválení Za-
stupitelstvu MO Plzeň 1.

V nynějším volebním období už
KBVP podala radě obvodu několik
návrhů na usnesení, které by po
schválení zastupitelstvem a jejich
realizaci odstranily určitou část pro-
blémů, které trápí občany obvodu.

Tím nejvýznamnějším byl ná-
vrh usnesení, který by napravil ně-
které nedostatky, vyskytující se na
nově upravené křižovatce ulic
Gerská a Studentská. Členové
komise tak reagovali na připomín-
ky mnohých občanů, kteří argu-
mentovali, že křižovatka je po re-
konstrukci hůře průjezdná než
před ní. Komise proto doporučila
Radě městského obvodu Plzeň 1
(RMO) požádat příslušnou insti-
tuci (v tomto případě jde o Sprá-
vu veřejného statku města Plzně –
SVSMP), aby prověřila režim svě-
telné signalizace na této křižovat-

ce a případně jej optimalizovala.
Podle posledních informací byly
poznatky o světelném režimu kři-
žovatky Gerská – Studentská již
posbírány a nyní je příslušní od-
borníci vyhodnocují.

Snad nejvíce návrhů na usnesení
předala KBVP po svém březnovém
večerním výjezdu, při němž se se-
znamovala se stavem parkování
vozidel v nejkritičtějších místech
obvodu. Byly hned tři, které bezpro-
středně souvisely s tzv. dopravou
v klidu, tedy s parkováním vozidel
a čtvrtý, který vyplýval z dalších při-
pomínek některých občanů.

Komise především doporučila
RMO Plzeň 1 apelovat na volené
zástupce města Plzně v obou ko-
morách PS P ČR, aby iniciovali
změnu silničního zákona ve
smyslu kategorizace nákladních
vozidel. Cílem takového opatře-
ní by byla následná možnost
omezit parkování menších ná-
kladních vozidel, zejména v těch
kritických místech, kde to nemu-

sí být zrovna kamión, ale kde sta-
čí nevhodně postavený „skříňový
nákla�ák“, a už tudy neprojedou
hasiči a někdy ani záchranka. Za
týmž cílem pak komise doporu-
čila radě obvodu iniciovat měst-
skou vyhlášku o parkování vozi-
del. A protože součástí téhož jed-
nání KBVP byla i zpráva velitele
Městské policie Plzeň – Locho-
tín Miroslava Nováka, věnovaná
právě stavu parkování v obvodě,
z níž vyplynula celá řada konkrét-
ních nedostatků, doporučila ko-
mise radě dát prověřit možnosti
jejich odstranění.

Poslední významnější návrh
(kromě několika drobností), který
KBVP doporučila pozornosti RMO
Plzeň 1, směřuje spíše ke zvýšení
komfortu občanů obvodu, kteří
jsou současně uživateli MHD, kon-
krétně autobusové linky č. 30. Jde
totiž o vyřešení zastávky autobusů
této linky v ulici K Prokopávce ve
směru k Malému Bolevci.

Zatím poslední jednání KBVP,
které se konalo 24. května, bylo
rovněž výjezdní. Jeho cílem bylo
zkontrolovat připravenost rekreač-
ní oblasti Boleveckých rybníků na
nadcházející letní sezonu. Členové
komise konstatovali, že rekreační
oblast je z hlediska bezpečnosti
občanů a veřejného pořádku připra-
vena optimálně. Pouze v některých
lokalitách doporučila nechat roz-
místit větší počet nádob na odpad-
ky a byly zjištěny drobné nedostat-
ky pokud jde o viditelnost někte-
rých dopravních značek.

Vítězslav Klíma,
předseda KBVP

Členové Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady MO Plzeň 1
kontrolují stav a připravenost rekreační oblasti Boleveckých rybníků
před letní sezonou.

Výměna grázlíků
Počátkem tohoto roku jsme se v Komisi pro

bezpečnost a veřejný pořádek Rady městské-
ho obvodu Plzeň 1 rozhodli, že navážeme spo-
lupráci s komisí stejného určení, která působí
ve třetím plzeňském obvodě. Její jméno je od
té naší trochu odlišné – je to Komise pro ve-
řejný pořádek a prevenci kriminality při RMO
Plzeň 3.

Na jménech a názvech jistě záleží, rozbor
uvedených odlišností by mohl být zajímavý.
Raději si však toto téma necháme „napříště“.

Zmíněná spolupráce je zatím v té fázi, které se říkává „výměna in-
formací“. Ani ta ale, jak ukázala reciproční návštěva předsedů na
zasedání obou komisí, nebyla zbytečná. Z diskusí bylo možno vcelku
realisticky vyvodit minimálně jeden poznatek.V létě je hůř u nás (Pl-
zeň 1), v zimě zase u nich (Plzeň 3). Proč?

Odpově� na tuto otázku je vcelku prostá. Grázlíci cestují po městě
podle ročního období. V létě se stahují do rekreační oblasti Bolevec-
kých rybníků, v zimě putují do pubů, hospod a klubů, jejichž nabídku
má vnitřní město bohatší. Škody dělají všude.

V rekreační oblasti to odnášejí prvky, s nimiž si přírodní architekti
dali nemalou práci a město stály nemalé peníze, ve vnitřním městě ničí
výkladní skříně obchodů, či se procházejí po zaparkovaných autech.

Postmoderní společnost se vyznačuje i určitou ztrátou vztahů k hod-
notám. Zvláště k těm takzvaně konzervativním. To je pravda. Přesto
mi tu něco chybí.

Na nedávném výjezdním zasedání Zastupitelstva obvodu jsme se do-
zvěděli, že policie chystá opatření, jemuž říká community policying. Čes-
ky to znamená, že policajt  bude na kdejakém rohu (v rekreační oblasti
asi za borovicí). Dodávám – už aby to tady bylo.                                      (kl)

• PRODEJ KOL
• STAVBY SILNIČNÍCH A HORSKÝCH KOL
• OPRAVY VŠECH TYPŮ KOL
• RYCHLOSERVIS

Otevírací doba:
Po – Pá: 8.00 –10.00 a 14.00 – 19.00 hod.
So: 8.00 – 11. 00 hod.

Mimo uvedené hodiny po tel. domluvě
Tel.: 606 554 724
Horní Bříza, Pod Hřištěm 682 (fotbalovým)

10 min autem z Lochotína

Od 70. let 19. století měl měš-
�anský pivovar pronajatu část
Velkého rybníka u hráze za úče-
lem získávání ledu.

Vznik rampy se datuje do ob-
dobí let 1883-1884, kdy byla po-
stavena železniční vlečka od ža-
tecké dráhy pro odvoz získané-
ho ledu do pivovaru. Rampa
byla za tímto účelem používána
zhruba do poloviny 90. let
20. století. V té době již byla
vlečka zrušena a led se nakládal
na nákladní automobily. V celém
tomto období sloužil svah ram-
py i pro rekreaci.

„Rampa“ na hrázi Velkého boleveckého rybníka

V roce 2000 provedla SVSMP
restauraci pískovcové opěrné zdi
rampy a na horním ochozu bylo
zbudováno dřevěné zábradlí s la-
vičkami a altánem.

V roce 2006 bylo rozhodnuto
využít projektové dokumentace

nazvané „Úprava svahu rampy
Velkého boleveckého rybníka“
a na základě výběrového řízení
byla stavba zadána plzeňské fir-
mě Stavmonta. Délka výstavby
byla sjednána na 7 měsíců.

Práce na rampě 15.3.2007

Vzhledem k příznivému počasí
v zimním období byla délka rea-
lizace stavby zkrácena o 1 měsíc.
V rámci akce došlo k opevnění
břehů kamennými bloky skláda-
nými nasucho, vybudování
vstupních schodiš� do vody, sjez-
dové rampy pro přístup vozíčká-
řů do vody, byl realizován přístu-
pový chodník k lavičkám a pís-
ková cesta podél břehu a bylo
vybudováno i molo pro slunění.
Celkové náklady vynaložené na
úpravu rampy činí 5 mil. Kč.

Jiřina Kopáčková, Správa
veřejného statku města Plzně

Rampa před rekonstrukcí.



Již 90 let uplynulo od tragického
výbuchu muniční továrny Škodo-
vých závodů v Bolevci na Orlíku.

Pátek 25. května 1917 zůstane
nesmazatelně zapsán v dějinách
Plzně a okolí jako den největší
hrůzy celé první světové války.
Bylo 13 hodin 32 minut, což přes-
ně ukázaly elektrické hodiny po-
žárních hlásičů, když továrnou
a širokým okolím zatřásla obrov-
ská detonace, po níž celou továr-

nu zahalil obrovský mrak dýmu
a prachu. V den výbuchu bylo za-
městnáno v závodě více než 3 ti-
síce zaměstnanců. Všech těchto
lidí se zmocnila nepopsatelná pa-
nika. Lidé šílení hrůzou se hleděli
zachránit a hledali spásu v útěku
všemi směry. Děs a hrůza hnaly
lidi i do vzdálenosti mnoha kilo-
metrů od závodu. Velký počet po-
raněných hnal se v šíleném děsu
po silnici Plzeň – Třemošná i při-
lehlým lesem. Obrovská detonace
otřásla i celou Plzní a způsobila
zde veliké zděšení. Každému bylo
jasné, že došlo k velké katastrofě.
Směrem nad Bolevcem se objevil
obrovský oblak kouře a prachu do-
sahujícího výše 1500 metrů. Na
místo dorazili záchranné jednotky
hasičů Škodovky a města, lékaři
a u zdi boleveckého hřbitova bylo
zřízeno improvizované obvaziště
raněných. Zdravotní i nákladní
auta v nepřetržitém sledu odváže-
la raněné do plzeňských nemocnic
a vojenských lazaretů. Ve dvě ho-

tím myslím neziskovou orga-
nizaci Svazu tělesně postiže-
ných Lochotín.

Je to v podstatě jedna z nej-
starších organizací ZP v Plzni.
Zakládající organizací byl Svaz
invalidů Roudná a Bílá Hora,
časem se rozrostla o Lochotín,
Košutku a Vinice – všude tam
má své členy. Ještě před šesti
lety tu dobře fungovaly dvě
organizace (Lochotín a Košut-
ka). Bohužel nadšených dobro-
volníků ubývá, členská základ-
na stárne, a tak zde pro celý
obvod pracuje již jen jedna or-
ganizace.

V minulém čísle Plzeňské
jedničky jsme dostali dostatek
informací k projektu zdravotní
prevence MO Plzeň l i s pří-
stupnou možností se do projek-
tu zapojit pomocí slevových
kuponů.

V úterý 3. 5. 2007 byl kurz
Škola zad zahájen. Účastníci se
tak po létech vrátili do školních
lavic za účelem vzdělávání.
Z 24 účastníků kurzu bylo 12
osob se zdravotním postižením,
kteří dobrovolnicky pracují v
organizacích ZP nebo jako

Pietní akt na boleveckém hřbitově

Jako blesk z nebe proběhla
dne 14. ledna 2007 mezi Bole-
veckými rodáky, známými a ši-
rokou veřejností velmi smutná
zpráva, že náhle zemřel dlouho-
letý starosta Sdružení Bolevec-
kých rodáků pan Ing. Václav
Kabát. Nikdo nečekal, že by člo-
věk, i když ve vyšším věku – 85
let, ale zdráv, pln elánu a chuti
do života, odešel náhle z našich
řad. Byla to pro všechny velmi
těžká rána. Odešel člověk, kte-
rý se význačnou měrou zaslou-
žil za mnoho dobrých věcí ve
prospěch zachování a zvelebení
Bolevecké návsi a Městského
obvodu Plzeň 1. Byl váženým
občanem ve svém okolí, ale i na
úřadech, institucích, kde měl při
jednáních s představiteli obvo-
du a města vždy otevřené dveře.
S panem Ing. Václavem Kabá-
tem jsme se rozloučili 18. ledna
letošního roku v kostele sv. Bar-
toloměje v Plzni.

Je tomu dnes již více než de-
set let, kdy v květnu roku 1996
několik boleveckých rodáků při-
šlo s nápadem zorganizovat se-
tkání v sokolovně. Tento nápad
vzešel od pana Ing. Kabáta a

diny deset minut odpoledne násle-
doval další výbuch, nemálo po-
dobný zemětřesení, kdy zbytky to-
várny a celé okolí bylo zasypáno
deštěm nábojů různých ráží. Byl
to výbuch hotového střeliva. Zá-
chranné práce byly komplikovány
střelami a náboji, které se naléza-
ly v širokém okolí továrny a po-
lesí. Pět minut před třetí hodinou
se náhle země zachvěla, následo-
vala ohlušující třetí rána, prováze-
ná mocným tlakem vzduchu. Nad
boleveckou továrnou se objevil
obrovský sloup černého dýmu,
který vytvořil tvar pinie a dosáhl
výšky 2000 metrů. Všem zasvěce-
ným zaměstnancům bylo jasné, že
došlo k výbuchu skladiště černé-
ho prachu v lomu v bezprostřední
blízkosti továrny, kterého zde bylo
uskladněno na 60 tisíc kilogramů.
Výbuch byl asi zapříčiněn někte-
rou střelou, která zalétla do skla-
diště při předchozím výbuchu.
Tento výbuch způsobil rozsáhlé
lesní požáry v okolí, požáry obilí,

natropil škody na objektech
v okolních obcích zejména v Tře-
mošné a Senci, ale i v Plzni, kde
popraskala okna v Měš�anské be-
sedě a hotelu Waldek a jinde. Vý-
buch vyvolal velkou paniku
v okolí i celé Plzni.

Lidé zachváceni strachem se
houfně stěhovali s nejnutnějšími
zavazadly za město do polí a lesů.
Mezitím se dostavily na místo vo-
jenské ženijní jednotky z Plzně
a Prahy, které v širokém okolí uza-
vřely přístup do boleveckých lesů.
Okolo sedmé hodiny večerní poča-
ly hromadné výbuchy ustávat, ale
do rána hořely některé objekty a vy-
buchovaly jednotlivé střely. Příčinu
této strašné katastrofy se nepodaři-
lo zcela prokázat, ale se vší pravdě-
podobností zapalovače vrhací miny,
které byly montovány naostro – tj.
opatřeny trhací náplní a kompleto-
vány, v ykazovaly vícekrát závady,
které mohly vést k předčasné explo-
zi. Ač byly tyto závady zjiš�ovány
v průběhu výroby, nedošlo k záka-
zu výroby těchto zapalovačů.

V důsledku tragického výbuchu

Škodových závodů na Orlíku za-
hynulo přes 200 pracovníků závo-
du, 114 pracovníků bylo a je po-
hřešováno a 650 pracovníků bylo
zraněno. Škody vzniklé výbuchem
byly vyčísleny tehdy na 20 milio-
nů rakouských korun.

U příležitosti tohoto 90. výročí
zorganizovalo Sdružení Bolevec-
kých rodáků dne 25. května pietní
akt u kaple boleveckého hřbitova,
kde se také nalézá hromadný hrob
200 obětí bolevecké katastrofy. Na
společném hrobě byla odhalena
nová pietní deska na pamě� obětem
katastrofy za finančního přispění
Škody Holding, a. s., dále Škody Ja-
derného strojírenství, a. s., MO Pl-
zeň 1 a Sdružení Boleveckých ro-
dáků. Pietního aktu se zúčastnilo na
boleveckém hřbitově mnoho rodá-
ků a občanů ze širokého okolí, zá-
stupce Škody Holding, a. s., pan
Josef Bernard – personální ředitel,
zástupce Škody Jaderného strojíren-
ství, a. s., pan Ing. Klaisner, finanč-
ní ředitel a člen představenstva, zá-
stupce MO Plzeň 1 pan Jiří Winke-
lhöfer, starosta MO Plzeň 1, starosta

Boleveckých rodáků pan Jaroslav
Čechura a další hosté. Po slavnost-
ním odhalení nové pietní desky a
položení věnců a kytic byla zaháje-
na zádušní mše, kterou celebroval
arciděkan římskokatolické církve
pan Emil Soukup. Před kaplí byla
Sdružením boleveckých rodáků in-
stalována  výstava historických fo-
tografií z výbuchu muniční továrny
a pohřbu obětí této katastrofy, který
se konal tři dny po výbuchu za účas-
ti státních úřadů, Škodových závo-
dů a zástupce rakouského císaře ar-
civévody Karla Elbrechta. V blíz-
kosti společného hrobu Škodovy
závody nechaly vystavit na památ-
ku obětem katastrofy kapli, která
byla vysvěcena sv. Vojtěchu a stala
se trvalou dominantou boleveckého
hřbitova a místem každoročního
shromáždění občanů a místem po-
sledního rozloučení při konaných
pohřbech a místem každoročního
uctění památky zesnulých u příle-
žitosti „Dušiček“.

Jaroslav Čechura
Předseda Sdružení

Boleveckých rodáků, Bolevec

pana profesora Janečka. Návrh
byl všemi nadšeně přijat a prvé
setkání se konalo za účasti té-
měř 500 boleveckých rodáků,
účasti význačných hostů MO
Plzeň 1 a MMP. Na tomto pr-
vém setkání všichni schválili,
aby se starostou stal Ing. Vác-
lav Kabát, vzhledem k jeho hlu-
bokému vztahu k Bolevci a zna-
lostem historie Bolevce a jeho
okolí. Volba pana Kabáta se
ukázala velkým přínosem pro
Sdružení Boleveckých rodáků,
které bylo schváleno ještě téhož
roku Ministerstvem vnitra ČR
jako občanské sdružení, jehož
hlavním cílem je obnova sta-
rých lidových zvyků v Bolevci,
obnova historické části Bolev-
ce do původní podoby, vybudo-
vání národopisného muzea
v památkově chráněné usedlosti
č. p. 1, U Matoušů, dokončení
komunikačních úprav na návsi,
výsadba a údržba zeleně a dal-
ší. Pan Kabát byl hlavní tažnou
pákou při realizaci těchto při-
jatých cílů k zvelebení a obno-
vě dnes již vyhlášené památko-
vé zóny. Mnohé se již podařilo,
některé cíle jsou připravené
k realizaci, jako je zahájení pra-
cí na záchraně památkově chrá-
něné zóny, památkově chráně-
né usedlosti U Matoušů a do-
končení komunikačních úprav
Bolevecké návsi. Tyto úkoly za-
braly jemu i jeho přátelům ve
výboru mnoho námahy a času
při jednáních s úřady, dokonce
na úrovni ministerstev. O někte-

rých potížích a nepochopeních
státních úředníků a orgánů stá-
le hovořil a tyto věci ho velice
trápily až do posledních dnů
jeho plodného života plného
elánu a činorodé práce pro
Bolevec a vlastně celý obvod
Plzeň 1. Díky jeho návrhům se
podařilo vydat mapku Bolevec-
ké rybníky, ve které jsou zobra-
zeny již některé zapomenuté
názvy míst, cest a objektů. Dal-
ší povedené dílo bylo vydání
knihy Bolevec a okolí, která se
připravovala s celým kolekti-
vem rodáků a odborných po-
radců několik let a její vydání
překonalo očekávání. Je to tr-
valý historický dokument, který
obsahuje historii Bolevce a při-
lehlého okolí od jeho založení
až po současnost. Nezůstalo
však jen u této publikace, pan
Ing. Kabát přišel s návrhem vy-
dat obrazovou knihu, která

bude obsahovat více než 300
historických a současných foto-
grafií o Bolevci a okolí. Kniha
bude obohacena o písemné pří-
spěvky rodáků ze života, z dět-
ství i pozdějších let. Vydání kni-
hy bylo připravováno k příležitos-
ti 10. výročí setkání Boleveckých
rodáků dne 4. listopadu minulé-
ho roku. Přes obrovské vynalo-
žení organizačního úsilí pana
Ing. Kabáta nebyl tento termín
vydání knihy z časové tísně vy-
davatelem splněn, což bylo pro
Ing. Kabáta a celý výbor velké
zklamání. Ing. Kabát se tímto
časovým neúspěchem velmi trá-
pil, ale úsilí k dokončení díla ne-
vzdal. Obrazová kniha bude vy-
dána a slavnostně pokřtěna po-
čátkem července letošního roku
pod názvem „Od starého Bolev-
ce k Městskému obvodu Plzeň 1“.
Nyní již Ing. Kabát není mezi
námi, nečekaná smrt nedopřála,
aby se spolu s rodáky radoval
z tohoto velkého úspěchu – vy-
dání obrazové knihy, která
bude dalším trvalým historic-
kým dokumentem našeho obvo-
du, ale i celého města. V jeho
bohulibé činnosti pro Bolevec
a MO Plzeň 1 budou rodáci in-
tenzivně pokračovat, aby krás-
né cíle ve prospěch našeho ob-
vodu byly naplněny. Nikdy na
pana Ing. Václava Kabáta neza-
pomeneme a při našich jedná-
ních a společenských akcích
bude stále mezi námi.

Čest jeho věčné památce
Jaroslav Čechura

Sdružení Boleveckých rodáků,
Bolevec

Vedení obvodu a pracovníci ÚMO Plzeň 1 byli zprávou
o náhlém úmrtí p. ing. Kabáta překvapeni. Zůstane nám
na něho vzpomínka jako na jednoho z nejaktivnějších čle-
nů obvodu, milovníka starého Bolevce, který navzdory
poměrně vysokému věku dokázal racionálně řídit řadu
akcí a projektů, které dokázal vždy dovést do cíle.

Vzpomínka na Ing. Václava Kabáta

Škola zad
osobní asistenti těžce zdravot-
ně postižených osob. Skupina
se rychle stmelila. Nemalou
zásluhu na tom má lektorka-
odborná asistentka katedry fy-
zioterapie a ergoterapie VŠ
v Plzni, Komenského ul. 42 –
paní Marta Trázníková.

Vlastní vzdělávací akce byla
rozdělena do 30 výukových
hodin s teoreticko-praktickým
zaměřením k prevenci bolesti
zad včetně funkčních a struktu-
rálních poruch. Získali jsme
informace o základech anato-

mie, neurofyziologie hybného
systému, o funkčních poru-
chách páteře, cenné informace
o mozku a míše a mnoho dal-
ších potřebných informací. Na-
učili jsme se pracovat s míčky
a také jsme se pak vzájemně na-
míčkovali. Poslední lekce byla
věnována shrnutí získaných vě-
domosti – desateru Školy zad,
praktickému nácviku cvičební
jednotky kondičního charakte-
ru včetně brožurky se správným
návodem pro každodenní cviče-
ní. Všichni absolventi obdrželi
potvrzení o absolvování kurzu.

Záleží te	 na nás všech, jak
se získanými informacemi na-
ložíme. Určitě je využijeme při
rekondičních pobytech, v péči
o těžce ZP a při pravidelném
cvičení, které pro naše členy or-
ganizujeme.

Myslím, že tato vzdělávací
akce byla přínosem pro všech-
ny zúčastněné.

Zařízení VŠ – bakalářské
obory je bariérové. Tak měly
2 naše vozíčkářky praktický tré-
nink stejně jako ostatní s berle-
mi. Ale blýská se na lepší časy.

Díky grantu bezbariérovosti
MMP bude i tato škola s pro-
gramem Celoživotní vzdělává-
ní postupně bezbariérově pří-
stupná. Bezbariérovost je slovo,

na které již začíná slyšet stále
více a více lidí. Je třeba si uvě-
domit, že bezbariérovost je po-
třebná pro lidi s handicapem,
stejně tak pro seniory, mamin-
ky s dětmi i pro lidi s dočasným
postižením. V našem obvodě je
hodně bytů zvláštního určení –
upravitelných bytů, proto je tu
silná koncentrace osob s těž-
kým postižením, pro které mu-
síme pomáhat vytvářet bezba-
riérové životní prostředí – rov-
né přístupy ke vzdělání,
zdravotní a sociální péči, služ-
bám, kultuře a sportu.

Marie Macková

Velký dík patří našim dobro-
volníkům, kteří všechny ty zají-
mavé akce vymyslí, připraví
a zajistí, věnují tomu svůj čas
i síly. Tak se mohou naši členo-
vé těšit na zajímavé přednášky
z různých oborů lidských čin-
ností, kulturní akce, semináře
a kurzy. Největší zájem je o re-
kondiční pobyty ve zdravém
prostředí Šumavy nebo lázeň-
ských městech. Pro nemocné
a starší občany je důležité, že
organizace pro ně zajistí pobyt
a dopravu, jsou ve společnosti
lidí s určitým omezením, vzá-
jemně si pomáhají, předávají si
zkušenosti. Dle svých možností

plavou, cvičí, chodí na vycház-
ky a relaxují.

Důležité je, že naším partne-
rem je vedení MO Plzeň l, bez
jeho finanční podpory našich
projektů bychom, toto vše ne-
mohli realizovat. Vážíme si
uznání naší práce a podpory
občanské společnosti.

Třeba tato naše informace
a zajímavé akce, které připra-
vujeme, osloví další osoby se
zdravotním postižením, spolu-
občany, a získáme i potřebné
dobrovolníky pro zajímavé pro-
jekty ve prospěch potřebných
spoluobčanů.

Marie Macková

Přij�te mezi nás,



Již třetím rokem v plzeňské
zoologické a botanické zahra-
dě přicházejí v druhé polovině
jara na svět zvířata, jejichž zrod
je spojen s výtvarným uměním.
Vše začalo v roce 2006, kdy se
poprvé podařilo naplnit něko-
likaletou myšlenku akademic-
kého malíře Jiřího Šindeláře
uskutečnit v zoo studentské
sochařské sympózium. Loni na
tuto rodící se tradici navázali
umělečtí kováři. Obě sympózia

byla bezpochyby pro návštěv-
níky zajímavou a nezvyklou
podívanou. Vždy�, kdy se
může člověk zblízka podívat,
jak se rodí z pískovce socha,
nebo jak plamen a šikovné ruce
dokáží zformovat z kusu žele-
za věrnou podobu nejrůzněj-
ších zvířátek. Studentské sym-
pózium připomíná v zahradě
osm soch a upomínkou na
umělecké kováře je plameňák
a pásovec.

Community policing
– vstřícná policie

Co jsou policii platné úspěš-
né zásahy proti organizovaným
a mnohdy mezinárodním gan-
gům? Se zločinci „těžkého ka-
libru“ se běžní lidé denně ne-
potkávají. O zadržení těchto
pachatelů se většinou dozvědí
ze sdělovacích prostředků, ale
jinak je tento druh kriminali-
ty vlastně ani nezajímá. Zato
pokud jsou okradeni na ulici,
či jim někdo vnikne do bytu,
oprávněně se necítí bezpečně.
A to je právě problém, který by
měl vyřešit projekt communi-
ty policing.

Běžná kriminalita se postupem
času dostala na okraj zájmu.
Toho mediálního určitě. Žádný
novinář nebude informovat o ba-
nálních krádežích na ulici, když
může prezentovat pořádného
„sólokapra“ v té či oné podobě.
Policie sice tuto trestnou činnost
nebere jako okrajovou, ale sama
přiznává, že její odhalování je
velmi složité. Když vás někdo na
ulici okrade, většinou za sebou
nezanechá žádné stopy, které po-
tom mohou být kriminalistický-
mi metodami vyhodnoceny a po-
užity jako důkaz. Když pomine-
me kamerové systémy, které se
postupem času zavádějí do vel-
kých měst, jedinými prostředky
boje, které zbývají, je prevence
v podobě většího počtu unifor-
movaných policistů v ulicích
a spolupráce s občany. Fenomé-
nem doby je však fakt, že za po-
sledních několik let se společ-
nost stala lhostejnou k dění oko-
lo sebe. Co se člověka
bezprostředně netýká, jako by
neexistovalo. Jak tedy přimět ob-
čana, aby uvědomil policii, když
se stane svědkem nějaké nepra-
vosti? Většinou si řekne: „Budu
někde dlouho čekat, mluvit
s neochotnými úředníky a oni
stejně nikoho nechytí, tak co
bych se snažil“ a odvrátí hlavu.
A to je právě ten problém. Po-
kud však občan bude přesvěd-
čen, že se mu budou věnovat

Letošní druhá polovina červ-
na patří opět budoucím socha-
řům ze Soukromé střední umě-
lecko-průmyslové školy Záme-
ček v Plzni. Spolu s nimi se
sympózia zúčastní jejich přátelé
z Akademie Sztuk Pieknych im
J. Matejki z polského Krakova.

Jestliže předloni si mohli stu-
denti pro své umělecké ztvárně-
ní vybrat libovolný motiv se
vztahem k zoo, letošním téma-
tem jsou africká zvířata. To pro-

to, že vzniklé sochy budou zdo-
bit okolí nového pavilonu pro
africké kopytníky. Otevřen bude
na konci léta. Stane se první
stavbou zamýšlené africké expo-
zice, v níž nemají chybět ani tak
návštěvnicky atraktivní zvířata,
jakými jsou například žirafy.

Polským mladým sochařům
připadl naopak úkol vytvořit
sochy hospodářských zvířat.
Určeny jsou samozřejmě k vý-
zdobě statku Lüftnerka. Vybra-
li si motivy kohouta a kozy.

Kdyby měl dostat svoji so-
chu nejoblíbenější statkový ži-
vočich, byla by to bez jakých-
koliv pochyb Amálka, populár-
ní prasnice Přeštického
černostrakatého prasete, jež se
stala doslova ikonou statku.
Původní Amálka, kterou pro
její stáří nahradila v únoru
Amálka II, by si trvalou upo-
mínku určitě zasloužila.

Souběžně s přípravami na
mezinárodní kamenosochařské
sympózium s příznačným ná-
zvem Afrika v kameni vznikalo
v ateliérech na Zámečku i umě-
lecké ztvárnění českého cestova-
tele a badatele Dr. Emila Holu-
ba a významného britského spi-
sovatele a zoologa Geralda
Durella. Jejich autory budou
učitelé mladých sochařů. První
osobnost najde své místo v již
vzpomenutém pavilonu afric-
kých kopytníků, druhá v dalším
novém pavilonu, představujícím
unikátní přírodu čtvrtého největ-
šího ostrova světa – Madagaska-

Umělecká sympózia v ZOO předznamenávají léto
Okolí nového afrického pavilonu budou zdobit kamenná zvířata mladých sochařů

ru. Právě Durell věnoval znač-
nou část svého života a své me-
zinárodní přírodovědecké auto-
rity záchraně tohoto nenahradi-
telného přírodního klenotu.

Plzeňská zoologická a bota-
nická zahrada má v ČR jedny
z nejrozsáhlejších živočišných
a rostlinných kolekcí z tohoto
ostrova a v letošním roce se jí
konečně podaří velkou část
z tohoto bohatství i představit
v ucelené podobě veřejnosti.

Po mezinárodním sochařském
sympóziu bude zoologická za-
hrada bohatší o osm zvířat, jež
přežijí všechna letošní živá mlá-
	ata. Vzniknou opět z nejkvalit-
nějšího českého sochařského
pískovce, jenž se láme v okolí
Hořic v Podkrkonoší.

V tomto ateliéru na zámečku musely nejdříve vzniknout sádrové modely budoucích soch. Že studenti k za-
dání přistupovali zodpovědně svědčí to, že se odborné porotě všechny návrhy líbily a doporučila je převtělit
do soch. Foto Ondřej Šindelář

Nakládání pískovcových kvádrů v kamenolomu v Podhorním Újezdu
u Hořic v podkrkonoší. Při sympóziu se ho spotřebuje nejméně jedno
nákladní auto. Foto Ondřej Šindelář

Každé kamenosochařské
sympózium je poměrně ná-
kladná záležitost. Že ho moh-
la zoologická a botanická za-
hrada ve spolupráci se střední
umělecko-průmyslovou ško-
lou Zámeček uskutečnit, je do
značné míry zásluhou sponzo-
rů, všech kteří mají zoologic-
kou a botanickou zahradu rádi
a podle svých možností jí po-
máhají v jejím rozvoji i ve
snaze připravovat pro návštěv-
níky zajímavý doprovodný
program. Městský obvod Pl-
zeň 1 má na tom, že se mohlo
v zoo i letos uskutečnit stu-
dentské sochařské sympózi-
um, velkou zásluhu.

František Hykeš

Malé okénko do práce Policie České republiky
vstřícní, ochotní a slušní policis-
té, i jejich přístup ke strážcům
zákona bude jiný, aktivnější.
A zde policie musí udělat vstříc-
ný krok. Pozor, to však nezname-
ná, že se nyní policisté k lidem
chovají neslušně a arogantně. To
by rozhodně nebyla pravda. Jsou
však zavaleni případy, úkoly a
přebujelou administrativou, kdy
kvůli striktním předpisům ve vět-
šině případů při setkání s lidmi
na více, než neosobní jednání,
prostě nemají čas.

Policie – uzavřené
společenství

Někteří pamětníci si jistě
vzpomenou na „obecního poli-
cajta“, kterého měl každý okr-
sek. Každý ho znal a kdo byl
slušný, neměl s ním nikdy žád-
ný problém. Naopak, pokud ně-
jaký ten problém nastal, svěřil se
s ním a věci se daly do pohybu.
A když se třeba jen tak potkali
na ulici, klidně a bez jakékoli
obavy se s ním dal do řeči. Do-
kážete si to představit dnes? Jde-
te po ulici, potkáte pěší hlídku
policie a začnete si s ní jen tak
povídat? Prostě povídat o živo-
tě, o rodině, o starostech. Nor-
mální obyčejná slušná a bezpro-
střední komunikace mezi lidmi.
Možná, že se takové případy stá-
vají i dnes, ale rozhodně to není
masový jev. To je další chyba.
Faktem je, že obecní policajti to
v minulosti měli samozřejmě da-
leko jednodušší. Kriminalita byla
v porovnání s dneškem téměř za-
nedbatelná. Ale o to projektu
community policing ani nejde.
Jde o vzájemnou komunikaci.
Pokud prvorepublikový obecní
policista potřeboval zjistit něja-
kou informaci, věděl, že má za-
jít za tím či oním, a většinou se
dozvěděl, co potřeboval. Dnes se
policie do jisté míry oddělila od
lidí. Je to komunita sama pro
sebe. S občany obvykle komuni-
kuje jen v případě, když vyšet-
řuje nějaký skutek a jednání
s lidmi se obvykle nese v přísné
úřední formě. Předvolání, čeká-
ní na vrátnici, neútulné prostře-

dí, poučení o právech, ale hlav-
ně o povinnostech a sankcích.
Následují nepříjemné otázky.
Nebo se běžní občané s policis-
ty potkají na ulici poté, co spá-
chali dopravní přestupek a dosta-
li od nich pokutu. Někdo by
mohl namítnout, že jinak se do-
držování zákonů nedá vynutit.
Ano, zákonné normy se musí do-
držovat a jejich porušení trestat.
Na druhou stranu se však poli-
cie musí naučit komunikovat, ne
jen nařizovat a zakazovat. Náš
národ není horší či lepší než jiné
národy. Sdělovací prostředky
jsou plné násilí, a tak obyčejný
člověk nabývá dojmu, že okolí
není bezpečné. A policisté? Ti se
většinou setkávají jen s podezře-
lými osobami a jejich obě�mi, že
mnohdy v každém člověku vidí
potencionálního pachatele. Sku-
tečnost je však jiná. Většina lidí
jsou poctiví občané, kteří pracu-
jí, starají se o rodiny a řeší osob-
ní problémy.

Toho já znám, to je
náš policajt

Kromě slušnosti a vstřícnosti
směrem k veřejnosti se projekt
community policing zaměřil i na
práci v komunitě. Komunitou
v tomto případě není myšleno
nějaké uzavřené společenství ná-
boženského či národnostního
charakteru, ale příslušnost k ur-
čité lokalitě. Lokalitě, kde člověk
bydlí, kam chodí na nákupy, na
procházky, čili kde se cítí být
doma. Komunitou může být ves-
nice, menší město, ale také část

velkého sídliště. Právě problé-
mem velkých sídliš� je anonymi-
ta, kde lidé často neznají ani své-
ho souseda. Policie, resp. projekt
community policing, samozřej-
mě tento problém neodstraní. Na
druhou stranu může toto neosob-
ní prostření sama v pozitivním
slova smyslu narušit svojí prací
v terénu. Pokud se po ulicích
v dané lokalitě bude pohybovat
pořád stejný policista v unifor-
mě, bude aktivně komunikovat
s občany, drobnými živnostníky,
učiteli a žáky škol, nebude dlou-
ho trvat a právě policie vystoupí
z anonymity. Navíc, pokud se
tento policista nebude schovávat
za uniformu a služební číslo, ale
každý bude vědět, jak se jmenu-
je, kde konkrétně pracuje a jaké
má telefonní číslo, časem se ur-
čitě prohloubí důvěra z obou
stran. Nyní je míč na straně hřiš-
tě policie. Řadoví policisté, kte-
ří by se na ulici měli pohybovat,
musí překonat obavu o prozraze-
ní své identity. Jistě zazní názo-
ry, že tak bude narušeno jejich
soukromí. Na druhou stranu,
služba u policie je službou lidem,
čili policisté by s určitými rizi-
ky povolání měli počítat. A po-
kud se tímto přístupem získá dů-
věra veřejnosti, či alespoň její
části, bude to výhra pro obě stra-
ny. Přece, kdo by nechtěl mít
v ulici svého policajta? Ne poli-
cii jako instituci, která se občas
v ulici zjeví v podobě projíždě-
jícího auta s majákem, ale sku-
tečného pochůzkáře, který bude
jednak garantem dodržování zá-
kona a pořádku v dané lokalitě,

ale možná bude i známým či ka-
marádem, který dokáže pomoci
a poradit, ale i důrazně zasáh-
nout, když je třeba. Vzájemnou
důvěru totiž nelze nařídit, ta se
musí vybudovat. Bude to práce
pomalá, ale pokud se policie
v tomto směru nezmění, nezmě-
ní se ani přístup veřejnosti k ní.
Na co pak budou policii vzděla-
ní, schopní a ve svém oboru
úspěšní odborníci v kriminalis-
tických ústavech a kriminalisté
vyšetřující tu nejzávažnější trest-
nou činnost, když obyčejný člo-
věk se nebude cítit bezpečně tam,
kde to nejvíce čeká. Doma, ve
„své“ ulici, či tam, kam chodí rád.

Co říci na závěr? Tento článek
v žádném případě nepopisuje, že
policie a její policisté pracují
špatně. Ani nepoukazuje na chy-
by. Naopak. Policisté pracují ve
velkém stresu, fyzickém vypětí,
kdy zvládnout složitou adminis-
trativu s výkonem služby je ně-
kdy doslova nadlidský úkon. Dr-
tivá většina policistů jsou „poli-
cajty“ tělem a duší, kteří
dennodenně bojují se zločinnos-
tí. Jde spíše o celkový koncepč-
ní posun v práci celého resortu
ve směru k většímu se otevření
občanům. Tím by se
měla odstranit určitá
uzavřenost a i „démoni-
zace“, kterou někdy
zcela neoprávněně vy-
volávají sdělovací pro-
středky. Také by nikdo
neměl nabýt dojmu, že
se nyní po ulicích bude
pohybovat spousta uni-
formovaných policistů,

kteří nebudou dělat nic jiného,
než si s úsměvem povídat
s každým kolemjdoucím. Od
toho tady policie opravdu není.
Policie byla, je a bude především
represivní složkou a jedinou hrá-
zí mezi pachateli trestných činů
a poctivými občany. Také nikdo
nemávne kouzelným proutkem
a nepřičaruje stovky policistů,
kteří především v přímém výko-
nu služby chybějí. Community
policing je projekt, který se vy-
víjí a vyvíjet bude. Jeho cílem je
slušná, korektní, vstřícná a pře-
devším otevřená policie, která na
druhou stranu dokáže být rázná
a nekompromisní.

Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí městského ředi-

telství Policie ČR Plzeň – město



Jak se chovat v přírodě? – Otázku,
kterou si připomínají přírodovědci na
7. ZŠ a MŠ častokrát. Při svých toul-
kách přírodou poznávají, že ne všich-
ni si přírody váží a dovedou chránit,
co krásného nám vskutku dává. Je tře-
ba naučit se vnímat ji s citem, touhou
vzít si z ní něco neobyčejného a zají-
mavého, vychutnat její barvitost, krá-
su, která mnohému z nás pomůže opro-
stit se od svých problémů a objevit zas
něco zcela nového.

Sídliště Sylván otevírá postupně
svou bránu dokořán a nejedna vycház-
ka kroužku mladých přírodovědců
vedla právě sem. Je nač se dívat, po-
znávat další část našeho měs-
ta.Výstavba sídliště, pěkně upravené
zahrádky, poznávání rostlin, zvířat,
stavebních památek, to bylo letos ná-
mětem našich „Výprav za poznáním“.
K prohloubení těchto znalostí došlo za-
jisté při „Cestě za pokladem Bolevec-
kými rybníky“, která otevřela dětem

náruč tajemných zákoutí Seneckého,
Boleveckého rybníka a Košináře a při-
tom ještě poklad plný sladkostí a ji-
ných překvapení. Mnozí přiznali, že
ještě v těchto končinách nikdy nebyli.
Nevšedními zážitky se staly však ná-
vštěvy Akvária-terária, kdy jsme byli
přítomni krmení hadů a ještěrů a pou-
tavé vyprávění průvodců nám pomoh-
lo proniknout do říše ryb, plazů a oboj-
živelníků.

Na závěr lze podotknout, že lásku
k přírodě vyjádřily děti na 7. ZŠ a MŠ
svými pěknými kresbami a pracemi ve
výtvarných soutěžích „Jaro v přírodě“
a „Svět zvířat“. Nejlepší práce lze
zhlédnout v hale a prostorách školy.
A nyní již čeká malé přírodovědce vy-
hodnocení celoroční práce, které pro-
běhne jako součást jejich závěrečné
schůzky při návštěvě zoologické
a botanické zahrady v Plzni, dále však
ti nejlepší se zúčastní v posledním
červnovém týdnu návštěvy ZOO

Ohrada v jižních Čechách, zámku Hlu-
boká nad Vltavou, nebo� tam se bude
také odehrávat závěrečné vystoupení
letošního školního roku, tanečního
klubu TK IMPRO pionýrské skupiny
Mikulka při 7. ZŠ a MŠ.

Co lze ještě podotknout? Akce i
v letošním roce se tanečníkům nevy-
hýbaly, ba naopak. Přibývaly jedna za
druhou. Jen z posledních bychom chtě-
li připomenout prohlídku zákulisí
DJKT v Plzni, vystoupení v DD Zá-
padní ul., na akademii školy a po dva
dny na Bambiriádě 2007. Za týden je
čeká Krajské setkání Pionýrů v Pla-
sích, kde si změří spolu s přírodověd-
ci své sportovní a turistické znalosti,
dovednosti a dokáží, co správná parta
kamarádů dokáže. Některé z nich čeká
i setkání o prázdninách. I tento rok
patřil na 7. ZŠ a MŠ a PS Mikulka
k úspěšným a nezbývá než popřát
všem hezké prázdniny.

Věra Řežábová
vedoucí přírodovědců a TK

IMPRO při 7. ZŠ a MŠ

Výpravy za poznáním přírodovědců
a TK IMPRO na 7. ZŠ a MŠ

TK IMPRO po svém oblíbeném a úspěšném vystoupení plesových for-
mací ve stylu country „Fešáci na cestách“.

David Lašek a Filip Šatra – pří-
rodovědci, jedni z nejlepších, hrdě
zkoumají, co s nimi užovka červe-
ná může udělat, když mají možnost
ji pochovat a pohladit.

1. 6. 2007 v tradiční páteční ter-
mín v 18 hodin startoval již
20. ročník plzeňského Večerního
triatlonu a závodu o pohár staros-
ty Městského obvodu Plzeň 1
v objemech 500 metrů plavání,
30 km jízdy na kole a 5 km běhu.
Tento v pořadí 3. závod ZČP se
každým rokem odehrává v areálu

autocampu na Bílé Hoře a v přileh-
lém okolí Boleveckých rybníků.

Z vody vyběhl suverénně prv-
ní Zbyšek Zeman (TTK Slavia
VŠ Plzeň) a osamocen se vydal
na cyklistickou část. Reprezentant
v X-teře Petr Novák (X-TEAM
BaNo K.Vary), druhý po plavec-
ké části, vyrazil po xterácku na
cyklistickou část a tak brzo vy-
tvořili čelní dvojici. A zbytek pole
se postupně ve větších či menších
skupinkách vydával za nimi. Po
třetině trasy se vytvořily dvě sil-
né skupinky za uvedenou dvojí-
cí, které se pak cca po 2/3 trati
sjely. V tu dobu již dával Petr
Novák zapomenout na triatlono-
vou jízdu v háku a uháněl v čele
osamocen do cíle cyklistické části
a kde měl téměř 30vteřinový ná-
skok. Za ním přijela do depa de-
setičlenná skupinka se závodníky,
kteří také mohli pomýšlet na stup-
ně vítězů. Proto následných pět
kilometrů běhu se šlo hned od za-

čátku velmi zostra. Na obrátce po
2,5 kilometru si každý mohl po-
měřit odstupy a stav svých sou-
peřů a znejistět, případně se po-
vzbudit na zbývající část běhu.
Díky profesorskému pojetí plavá-
ní a cyklistiky a suverénně nej-
rychlejšímu běhu se dostal těsně
před Petra Nováka na první mís-
to Matěj Valtr (TRIVA Praha).
Celkově třetí místo uhájil před
dotírajícím Jaroslavem Holečkem
(TTK Slavia VŠ Plzeň) junior
Martin Jiskra (X-TEAM BaNo
K.Vary). O páté místo se na po-
sledních dvou kilometrech svedl
vyrovnaný boj tří závodníků. Ne-
celých 300 metrů před cílem špat-
ný došlap na terénní nerovnosti
a následná křeč vyřadila z tohoto
souboje i ze závodu Zbyška Ze-
mana. V cíli tak v závěrečném fi-
niši získal páté místo junior Lu-
boš Bachura (X-TEAM BaNo
K.Vary) před vítězem veteránské
kategorie Milanem Ungrem

(TTK Slavia VŠ Plzeň). Další zá-
vodníci pak postupně dobíhali zá-
věrečný kopeček do cíle, kde je
všechny vítal s mikrofonem hlav-
ní organizátor pan Petr Bečvář
starší a záblesky fotoaparátů.

20. hodina pak za potlesku
všech přítomných patřila vyhláše-
ní celkových vítězů i jednotlivých
kategorií. Pohár starosty předal
místostarosta Městského obvodu
Plzeň 1 pan Jan Husák.

Výsledky:
Pohár starosty Městského ob-

vodu Plzeň 1 vyhrál celkově prv-
ní Matěj Valtr (TRIVA Praha).
Muži do 39 let: 1. Matěj Valtr
(TRIVA Praha), 2. Petr Novák (X-
TEAM BaNo K.Vary), 3. Jaroslav
Holeček (TTK Slavia VŠ Plzeň)
Junioři do 19 let: 1. Martin Jisk-
ra (X-TEAM BaNo K.Vary),
2. Luboš Bachura (X-TEAM
BaNo K.Vary), 3. Vojtěch Veselý.
Veteráni 40–49 let: 1. Milan

Jubilejní 20. ročník Večerního triatlonu
 a závodu o pohár starosty Městského obvodu Plzeň 1

Ungr (TTK Slavia VŠ Plzeň),
2. Jiří Procházka (TTK Slavia VŠ
Plzeň), 3. Petr Pasev (TJ Slavia
Chomutov).
Veteráni nad 50 let: 1. Miroslav
Novák (Slavie Karlovy Vary),
2. Pavel Bouda (Ramala Plzeň),
3. Jan Jaňour (TK JASO Plzeň).
Kategorii žen vyhrála Blanka Ji-

Nevím, zdali se dá letos vůbec hovořit o jaru, protože
z velmi teplé zimy jsme poměrně rychle přešli do téměř let-
ního počasí. Sluníčka a teplíčka jsme si tedy užívali dosy-
tosti, hojně jsme pobývali venku v přírodě, nebo vymýšleli
různé výlety a tematicky zaměřené vycházky. Tedy – my Ko-
síci – děti z 87. mateřské školy v Komenského ulici.

V polovině dubna se dvě třídy – 3. A a 3. B – vydaly do
plzeňského podzemí. Šikovná paní průvodkyně seznámila děti
odpovídající formou s historií této části města. Viděli jsme též
vystavené staré zbraně a nádobí z různých období dějin Plzně.

Koncem dubna se postupně všechny naše čtyři třídy vy-
pravily do Zoologické zahrady města Plzně. Vlastníme totiž
permanentku, která nás opravňuje k deseti vstupům do zoo.
Tentokrát měl připravený program název „Cesta za varanem“.
Průvodci nás podrobně seznamovali s obyvateli terária a af-
rického pavilonu. Jako perličku nám připravili na ukázku
živého hroznýše, pořádně velkého a těžkého. Mnohé děti
byly tak odvážné, že si hada nechaly dát kolem krku!

V pátek 27. dubna jsme byli pozváni Sborem dobrovolných
hasičů z Plzně – Bolevce na jejich cvičiště u konečné tramvaje
číslo 4. Velitel hasičů pan Pytlík dětem poutavě vyprávěl o po-
slání dobrovolných hasičů, vyzkoušel děti, zdali znají telefonní
číslo, které je potřeba v případě nebezpečí volat a pochlubil se
i soukromou sbírkou modelů hasičské techniky. Ta nadchla pře-
devším kluky. Poté další dva hasiči, oba Honzové, ukázali dětem
veškeré vybavení a oblečení, které při zásahu musejí na sobě ha-
siči mít. Nářadí, které hasiči používají, si všichni chtěli vzít do
ruky. A hlavně! Každé dítě si mohlo vyzkoušet chvíli být hasi-
čem, uchopit hadici se stříkačkou a kropit okolí. Že byli pak
všichni kolem trochu mokří nikomu nevadilo. Poděkovali jsme
boleveckým hasičům za pěkné dopoledne.

Začátek května byl opět bohatý na různé akce.
V pátek 4. května dopoledne navštívili naši MŠ zástupci

firmy Danone, aby každému dítěti předali Actimel a záro-
veň nás vyzvali ke vstupu do soutěže ve sběru lahviček od
tohoto výrobku. Celý měsíc mohly děti nosit prázdné lah-
vičky a že se opravdu snažily! Nejlepší sběrači totiž pak ob-
drželi diplom prince Actimela, omalovánky a sladkou me-
daili. Z obrovského množství prázdných obalů pak třída 3. B
pod vedením svých učitelek vyrobila velký „Strom zdraví“,
který pak zástupci firmy náležitě ocenili. Školka dostala jako
cenu hezké míče.

Tentýž den se vydala třída 3. A na akci „Rej čarodějnic“,
kterou pořádalo občanské sdružení Motýl. Za dozoru čaro-
dějnic plnily děti různé úkoly, vyrobily si parádního pavouka
a odnesly si domů kouzelný kamínek a sladkou odměnu.

Děti a rodiče ze třídy 2. B se opět v tento den odpoledne
vydali na cyklistický výlet kolem boleveckých rybníků.
Cyklovýlet měl velmi kladnou odezvu, a tak se všichni
shodli na tom, že se příště určitě sejdou zase.

V době od 21. do 25. května vyjelo 43 děti se svými uči-
telkami a správními pracovnicemi na školu v přírodě na
chatu „Povydří“ blízko Srní. Každý den měly naplánovaný
nějaký výlet – např. na Čeňkovu pilu, na koňskou farmu
v Jiřičné, turistický pochod kolem plavebního kanálu. K dis-
pozici jsme měli i dobře vybavené dětské hřiště. Nechybě-
la ani sportovní mini-olympiáda. Protože škola v přírodě
nesla název „Po stopách šumavských skřítků“, vyrobili
a vyzdobili jsme si hezké skřítkovské čepice. Nikomu z nás
se po rodičích nestýskalo.

Hned po příjezdu – ve středu 30. května – připravili za-
městnanci školky pro své žáčky „Zahradní slavnost“, ten-
tokrát na motivy Čapkových hrdinů – kočičky a pejska. Děti
plnily dané úkoly na mnoha stanovištích a na závěr si od-
nesly perníkovou kytičku jako odměnu.

Při této příležitosti si mohli rodiče důkladně prohlédnout
nové zahradní prvky, které školka nechala pro své děti na-
instalovat – např. helikoptéru, auto, kohouta a houpačku.

O týden později – 6. června – se v bolevecké sokolovně
odehrálo slavnostní rozloučení s předškoláky. Letos odchází
do ZŠ 36 dětí. Sokolovna byla ten den plná. Všichni nej-
dříve zhlédli divadelní představení, pak budoucí školáčci
předvedli své taneční umění a pak už je rytíř s dvorní dá-
mou pasovali na opravdové školáky. Školka je obdarovala
pěknými dárky na památku a krásnou šerpou. Překvapením
pro všechny pak byl připravený a krásně naaranžovaný raut.
Ohlasy rodičů na takovouto formu rozloučení s dětmi byly
nadšené.

Te	 už nás čeká jen celoškolní výlet na vodní hamr do
Dobříva u Rokycan a pak už se pomalu budeme chystat na
prázdniny, na které se všichni moc těšíme.

„Kosíci“ přejí všem krásné prázdniny, bohaté na zážitky,
hezké počasí a v září opět nashledanou!

Jaroslava Valentová, učitelka 87. MŠ
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„Kosíci“ neznají nudu

žačky nejmladší
1. Beberová Pavlína SK Chodsko
2. Lukešová Denisa CK Sport Beran Chrást
3. Černá Michaela SK Kaznějov
žáci nejmladší
1. Svoboda Tomáš SKC Pečky
2. Hlaváček Josef Plzeň
3. Eibish Petr Kdyně
žačky mladší
1. Vališová Tereza Maxidek Praha
2. Švelechová Ivana CK Sport Beran Chrást
3. Vlčková Veronika Bike Sport Plzeň
žáci mladší
1. Keller Luděk SK Chodsko
2. Kobes Lukáš SK Chodsko
3. Rajchart Jan TT Sport Stupno
žačky starší
1. Fremuntová A. PSK Klatovy
2. Thomayerová J. SK Chodsko
3. Štádlerová Šárka Škoda Plzeň
žáci starší
1. Kotas Jaroslav SK Kaznějov
2. Lukeš Daniel CK Sport Beran Chrást
3. Pašek Daniel Bike Sport Plzeň
kadeti
1. Rajchart Josef Scanie Apache Kolín
2.Dvořáček Daniel Cykloteam Kotva Bráník
3. Mladenov Cyril Cykloteam Kotva Bráník

kadetky
1. Kuntová Vendula VC Pek Servis Jičín
2. Pánková Linda MTB Hepos Plzeň
3. Janoušková V. LK Čkoda Plzeň
open
1. Švarc Jiří Bikesport Plzeň
2. Vaic Petr KC Klabava
3. Janoušek Petr Plzeň
junioři
1. Cink Ondřej TT Sport Stupno
2. Adamec Petr VC Pek Servis Kolín
3. Cinterhof Pavel Bikesport Plzeň
ženy
1. Polívková Kája Gary Fischer – Salomon
2. Hirmanová B. VC pek Servis Kolín
3. Spěšná Radka Plzeň
veteráni
1. Polívka Petr Gary Fischer – Salomon
2. Mandaus Jiří Cykloservex Chotěšov
3. Leško Jiří Cyklodrak Stříbro
muži B
1. Bretšnajdr Jiří TT Sport Stupno
2. Kobes Miroslav SK Chodsko
3. Černý Václav Kletr Plzeň
muži A
1. Pešek Tomáš Scania Apache Kolín
2. Aška Václav Survival – Walmark – Colnago
3. Götz Petr Maxidek Praha

Oddíl turistiky „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ
Rozvoj Plzeň a OKČT TJ Lokomotiva Plzeň

 Vás srdečně zvou 28. ZÁŘÍ 2007
na 9. ročník turistického pochodu

 SENIOR POCHOD,
 který se koná u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ
TRASY: 10, 18, 22, 33 km,  akce IVV
START: Hořovice, žst. 7:00 – 11:00 hodin
CÍL: Hořovice, žst., průběžný cíl: Spole-
čenský dům do 16:45 hod.
VEDENÍ TRAS: 33 km: Hořovice, žst. –
Újezd – kóta 477,4 – Doubravka – Tři su-
dy,východní Kařízky – Jivina – Svatá Dobrotivá
– Kvaň – Chaloupky – Mrtník – nad Hvozdcem
– U Krejcárků – Šibeniční kopec – Hořovice
18 km: Hořovice, žst. – Rpety – Ostrý vrch –
Felbabka – Dehtín – Podluhy – nad Hvozdem
– U Krejcárků – Šibeniční kopec – Hořovice
STARTOVNÉ: zdarma – senioři od 60 let a
členové OT "AS"10,-- Kč členové KČT,
důchodci a děti do 15 let 15,-- Kč ostatní
UBYTOVÁNÍ: neposkytujeme
DOPRAVA: Plzeň, žst. Hl. nádraží 6:07,
7:07,  8:07, 9:07, 10:07 hod. Hořovice, žst.
6:49,  7:49, 8:49, 9:49, 10:49 hod.
Zpět: Hořovice, žst. 13:12,  14:07,  15:12,
16:12, 17:12 hod. Plzeň, žst. Hl. nádr.
13:55, 14:47, 15:55, 16:55, 17:55 hod.
MAPA: Brdy a Rokycansko 1: 50 000
ODMĚNA: pamětní list, malé občerstvení,
odznak pro seniory od 60 let, odměna pro
nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka,
razítko IVV

INFORMACE: Oldřich Okrouhlý,
tel.: 737 002 915  Pořadatelé se těší na Vaši účast!

ZDRÁVI DOŠLI!

ráňová, juniorky Alena Mejsnaro-
vá před Hanou Blažkovou (obě
TSK Praha).
Podrobné výsledky a fotografie ze
závodu a závěrečného vyhlášení je
možno zhlédnout prostřednictvím
http://vasek1.webzdarma.cz/triat-
lon.htm.

Ing. Milan Ungr

V našem obvodě byl uspořádán
12.května jeden ze závodů P.A.L.
(Plzeňské amatérské ligy) hor-
ských kol.

Celý seriál závodů nese název
„Becker Cup 2007“ a skládá se z 8
závodů: (Úterý, Plzeň – Košutka,
Nečtiny, Kralovice, Stříbro, Plzeň
– Homolka, Klabava, Kaznějov).

Závod horských kol „Porsche Plzeň
Fabia cup 2007“ je minulostí.

Seriál má dlouholetou tradici
a v Plzni se závodí již 5 let a popr-
vé byl do seriálu zařazen závod na
Lochotíně. Pořadatel připravil tratě
v okolí autosalonu Porsche Škoda.

Sportovní Club Černý vybral
a připravil tratě, které vyzkoušelo
na 160 závodníků od nejmladších
žáků po veterány. Závodili nejen

jezdci z Plzeňského kraje, ale i
z Liberce, Kolína, Prahy. Potěšila
účast v dětských kategoriích kte-
rých bylo 74.

Pořadatel SC děkuje touto cestou
všem soukromým osobám, institu-
cím města, že umožnily uspořádat
tento sportovní podnik a autosalon
za zázemí závodu.

Výsledky druhého závodu Becker Cup 2007

V prestižní kategorii muži A, B se postavilo do boje 41 závodníků.



Dne 10. 5. 2007 pro naši MŠ
přichystal Sbor dobrovolných ha-

sičů v Bolevci zábavné dopoled-
ne plné her a soutěží ve výcviko-
vém areálu SDH Bolevec zvaném
„Na ledárně“. Děti se formou
praktické ukázky činnosti a vyba-
vení hasičů a prostřednictvím peč-
livě připravených soutěží dozvě-
děly více o práci hasičů, mohly se
zeptat na vše, co je zajímalo, vy-
zkoušet si hasičský oblek a pro-
hlédnout si nové hasičské auto. Ze
soutěží na stanovištích se dětem
nejvíce líbilo stříkání na sklápěcí
terč s figurkami a lezení na visutý
žebřík, kde si mohly zazvonit na
kouzelný zvoneček, aby jim spl-
nil jejich přání. Za každou soutěž
byly děti odměněny sladkostmi.
Celé dopoledne uváděl pan Milo-
slav Pytlík, starosta SDH Bolevec,
kterému bychom tímto chtěli moc

Hasičské dopoledne pro 91. MŠ Plzeň

Pan M. Pytlík – starosta SDH
s Markétou Šmídlobou

Natálka Rittichová a Nikolka Pa-
lečková s hasičem.

poděkovat za milý přístup k dětem
a za celkově výborně zorganizo-
vanou akci. Děkujeme též ostat-
ním členům SDH, kteří se podíle-
li na organizaci dopoledne, a rádi
přijdeme příští rok znovu.

Za 91. MŠ Plzeň
Renata Kočandrlová, uč. MŠ

Dne 2. 5. 2007 se děti z naší MŠ
zúčastnily finále hudební a výtvar-
né soutěže Miniskřivánek 2007,
kterou pořádalo SVČ dětí a mláde-
že Plzeň. V pěvecké soutěži jsme
získali od odborné poroty v čele
s předsedkyní pí. Venuší Dvořáko-
vou, sólistkou operety divadla
J. K. Tyla, tato ocenění: V katego-
rii jednotlivců: 2. místo – Barbo-
ra Vávrová, 3. místo – Nikola Pa-
lečková, 5. místo – Marek Čejka.
V kategorii pěveckých dvojic:
1. místo – Hanka + Lenka Kočan-
drlovy, 3. místo – Barbora Vávro-
vá + Matěj Bajer. Měli jsme radost
z úspěchu dětí a byli jsme velice
spokojeni s organizací celé soutě-
že. Líbilo se nám prostředí sálu
SVČ v Pallově ulici a opět nás ne-
zklamal humor p. Zdislava Prince,
který celou akci vtipně moderoval.

91. MŠ Plzeň na Miniskřivánku 2007
Ve výtvarné soutěži byly oceně-

ny všechny děti, Lenka Macháč-
ková za 1. místo. Děkujeme pí Ing.
Janě Radové, která celou akci or-
ganizovala, a také všem, kteří se

Opět po roce zorganizovala
91. mateřská Plzeň, Jesenická 11
již XVI. ročník výtvarné soutěže
mateřských škol města Plzně „Svět
pohádek“. Záměrem této soutěže je
vést děti k tvořivosti, rozvíjení vý-
tvarné představivosti a podporová-
ní jejich zájmu o malování od nej-
útlejšího věku pod dohledem peda-
gogických pracovnic.

Výtvarné práce dětí na motivy
pohádek O Budulínkovi, O slepič-
ce a kohoutkovi, O Sněhurce za-
slalo 11, mateřských škol z města
Plzně – 2. MŠ, 7. MŠ, 21. MŠ,
7. ZŠ + MŠ, 29. MŠ, 33. MŠ,
44. MŠ, 46. MŠ, 63. MŠ, 90. MŠ a
91. MŠ. Dětem i pedagogickým sbo-

rům děkujeme za zaslané obrázky.
Dne 10. května 2007 odborná

komise ve složení Mgr. Jana Jere-
miášová – učitelka ZUŠ, a výtvar-
ník Petr Parlásek měla velice slo-
žitý úkol: vybrat z každé kategorie
po třech nejlepších soutěžních pra-
cí. Na slavnostním vyhodnocení,
které se konalo 21. května v pen-
zionu U Jam, pořadatelé pozvali
rodiče a děti, které obdržely diplo-
my a věcné ceny. Veškeré výdaje
s touto akcí byly financovány z pří-
spěvku Nadačního fondu pro pod-
poru vzdělávacích programů a mi-
moškolních aktivit dětí a mládeže.

Po vyhodnocení a předání cen
zhlédli všichni přítomní divadel-

ní představení v podání umělecké
agentury Mgr. Štěpánky Kašparo-
vé O flekatém míči.

Na závěr slavnostního odpoled-
ne si děti společně s rodiči pro-
hlédli zajímavou výstavku z vý-
tvarných prací všech dětí, která je
umístěna ve spojovací chodbě
91.MŠ. Tato výstava je přístupná
pedagogickým kolektivům a ve-
řejnosti do 15. června 2007,
v době od 8.00 – 13.30 hodin.

Děkuji svým kolegyním pí uč.
Vlkové, Novákové, Voglerové
a Švagrové za pomoc při přípravě
a organizaci této akce.

Za pořádající MŠ: Bc. Marie
Hrachovcová, řed. školy

Svět pohádek očima dětí

Dětský folklorní soubor Jis-
křička byl založen v roce 1982,
jako zdroj tanečníků a později
hudebníků pro dospělý soubor
Jiskra. Zakladatelem Jiskřičky
byla Vlasta Černá, která až do
roku 1993 soubor vedla za spo-
lupráce sourozenců Fajtových
a Miluše Žáčkové. Vlasta Čer-
ná byla také choreografkou
a její dvoutanec Na louce, Dře-
váčkový a Motovidlo a s Jis-
křičkou získala četná uznání na
festivalech doma i v zahraničí.

Od roku 1993 soubor vedou
Lenka Bajerová, Jitka Nejdlo-
vá a do roku 2006 Martin
Mencl. O několik let později
měla Jiskřička i svoji vlastní

kapelu, kterou zakládala Jitka
Šantorová a manželé Bískovi
a ti muziku stále vedou. Členo-
vé taneční složky jsou rozdě-
leni podle stáří na dvě věkové
skupiny, v rozmezí od pěti do
šestnácti let. Věkem 16 let ně-
kteří členové přecházejí do
souboru Jiskra. Kolik členů za
dvacet pět let účinkovalo dnes
nikdo nespočítá.

Svůj název Jiskřička převzala
od předchozího zřizovatele, ja-
kým byl Závodní klub železničá-
řů. Železničáři na soubor nezapo-
mínají a zvou jej na četná vystou-
pení. Jiskřička projela nejen kus
své vlasti, ale i část Evropy.

K uvedenému výročí nutno

poděkovat všem, kteří se sou-
borem spolupracovali či nadá-
le spolupracují a vedou členy
souboru jak tanečníky, tak
muzikanty, na veřejná vystou-
pení. Není to lehká práce tako-
vé vystoupení secvičit s dětmi
různého věku, i když to není
často plně oceněno. Odměnou
je každé dobře provedené vy-
stoupení.

Slavnostní koncert Jiskřička
připravuje na podzim letošní-
ho roku.

Jan Dolejš

Jiskřičce je dvacet pět let

Vše to začalo v říjnu minulého
roku, kdy jsme přijali na celých 14
dní mezi sebe čtyři děvčata – dvě
studentky z církevní odborné ško-
ly ve Sp. Poříčí a dvě německé
praktikantky z církevní školy
St. Marien v Neumarktu.

Pro děti to byl ohromný záži-
tek a něco výjimečného a netra-
dičního, dokonce jsme obohatili
náš repertoár o německou verzi
dětské písně. Zkrátka to bylo moc
fajn a prostřednictvím děvčat
jsme obdrželi kontakt na církev-
ní mateřskou školu, také v Neu-

marktu, kam jsme po čase byli
pozváni na návštěvu.

Bylo to na pouhý jeden den, ale
program byl velmi bohatý a krásný.

Hlavní bod programu na nás
čekal v nedaleké MŠ St. Johannes,
kde jsme byli s velkou vřelostí při-
vítáni ředitelkou – řádovou sestrou
G. Reichold, všemi vychovatelka-
mi, dětmi i rodiči, ale také předsta-
viteli města a církve. Přítomna byla
i redaktorka místních novin, která
vše pečlivě dokumentovala.

Děti si pro nás připravily velmi
dojemné pásmo na téma přátelství

– o dvou stromech, které sice ne-
mohou jít k sobě, ale přece spolu
mohou kamarádit skrze zvířátka,
jež v nich bydlí. Tato alegorie
nápaditě vypovídá i o vztazích
mezi našimi školkami. Nemůžeme
stát vedle sebe, ale skrze učitelky
a děti můžeme mít k sobě blíž
a společně vybudovat přátelství
mezi sebou i mezi našimi národy
a možná tím i trochu přispět
k urovnání leckterých předsudků.

Na závěr si německé děti připra-
vily písničku v češtině, takže jsme
si mohli všichni společně zazpívat
a zatancovat taneček přátelství.

Bylo to krásné a jako třešnička
na dortu se červenalo obrovské
papírové srdce, zdobené mnoha
malými srdíčky přání, kterým
jsme byli obdarováni. Navíc jsme
dostali dárky od představitelů je-
jich města a celou školku jsme si
měli možnost prohlédnout.

Naše rozběhnutá spolupráce se
i nadále rozvíjela prostřednictvím
internetu a klasické pošty, vzájem-
nou výměnou výrobků a přání
k Vánocům, či Velikonocům.

A letos v květnu jsme i my měli
příležitost německé straně jejich
pozvání oplatit. Přivítali jsme
v naší křes�anské třídě asi 20 přá-
tel z Neumarktu – obě řádové sest-
ry, celý personál, rodiče i předsta-
vitele města.. Připravili jsme pro

ně s dětmi různé výrobky, zahráli
hudebně dramatické pásmo
„O srdíčku“, zazpívali písně i

v němčině, a za spolupráce rodi-
čů nachystali pohoštění.

Paní ředitelka provedla hosty po

Děti překračují všechny hranice
Mezinárodní spolupráce mezi mateřskými školami

Základní kámen přátelství byl položen v 90. MŠ v Plzni – křes�anské třídě.

Dne 29. 5. 2007 se podle do-
mluvy objevily v respiriu naší
Bolevecké základní školy děti ze
46. a 91. mateřské školy se svými
učitelkami. Proč přišly? Děti
z dramatického kroužku školní
družiny, žáci 4. C a 3. A pro ně
připravily „Pohádkové odpoled-
ne“. Malé děti nejprve slyšely pís-
ničky z pohádek a potom již sle-
dovaly „Popletenou pohádku“.
A protože děti z MŠ rády malují,
měly možnost po představení na-
malovat na velké papíry pohádko-
vé bytosti, perníkové chaloupky
a čarovné předměty, které znají
z jiných pohádek. Všichni byli od-
měněni, a obrázky, které udělali,
zůstanou v prostorách školy na vý-
stavce jako připomínka hezky
stráveného dopoledne.

S přípravou představení pomá-
haly děti z uvedených tříd, pí uči-

telky Růčková a Roubalová, pí vy-
chovatelka Hončíková. Velmi po-
mohli i členové školního parlamen-

Den dětí pro mateřské školy
na přípravě soutěže podíleli a při-
pravili pro děti pěkné ceny.
Za 91. MŠ Plzeň učitelky Rena-
ta Kočandrlová a Ivana Vlková.tu – žáci 2. stupně, kteří připravili

sezení pro malé diváky a starali se
o ně během dopoledne.

Mgr. Eva Růčková

celé naší mateřské škole a na zá-
věr jsme jim pro jejich školku pře-
dali hry a dárky s typicky český-
mi motivy, které finančně podpo-
řil Magistrát města Plzně.

Návštěvy se zúčastnili i generál-
ní vikář plzeňské diecéze P. RNDr.
Robert Falkenauer, zástupkyně
ÚMO 1 paní Janová, rodiče a přá-
telé školy.

Měli jsme možnost si popoví-
dat, navzájem se obohatit o zku-
šenosti z praxe a nastínili jsme
další vzájemnou spolupráci. Toto
milé setkání bylo pro nás velmi
prestižní a těšíme se na nové pří-
ležitosti v budoucnosti.

Dagmar Ettlerová
a Ilona Tomanová, učitelky

Děti ze třídy „Vlčat“ s vítěznými výtvarnými pracemi.

Barbora Vávrová a Matěj Bajer vybojovali 3. místo ve zpěvu dvojic.

Vpravo na fotu starší tanečníci ze
souboru Jiskřička.



Sebranka opět v Atriu

O letních prázdninách pořádáme devět letních táborů s různým za-
měřením pro děti, mládež a rodiče s dětmi. Informace o posledních
volných místech najdete na WWW.SVCDOMECEK.CZ nebo získáte
na telefonu 377 523 962.

PŘEHLED ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
na školní rok 2007/ 2008

Středisko volného času dětí a mládeže
Plzeň, pracoviště Ledecká 23, 323 16
tel.: 377 523 962, fax: 377 538 822
info@svcdomecek.cz

www.svcdomecek.cz
“Zábava a poznání nudu z ulic zahání”

PŘÍRODOVĚDA Jana Radová
4297301 Zlatá udice od 7 let Čt 15:30–17:00 

4297302 Tajemství přírody od 7 let Čt 16:30–18:00 

4297303 Rybáři od 7 let Út 17:00–18:00 

4297304 Akvateraristický od 7 let Čt 16:30–18:00 

 
PŘEDŠKOLÁCI Jana Radová
4297305 Sluníčko 1 od 2,5 let Po–čt 9:30–11:30 

4297306 Sluníčko 2 od 2,5 let Po–čt 9:30–11:30 

4297307 Sluníčko 3 od 2,5 let Po–čt 9:30–11:30 

4297308 Sluníčko 4 od 2,5 let Po–čt 9:30–11:30 

4267215 Míček  od 4 do 7 let St 16:30–17:30 

4267216 Taneční pohybový od 4 do 7 let Út 18:00–19:00 

 
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Jana Radová
4297309 Anglický jazyk předškoláci St 13:00–14:00 

St 14:00–15:00 
4297310 Anglický jazyk mírně pokročilí od 6 let Po 15:00–16:00 
4297311 Anglický jazyk začátečníci dospělí od 15 let Po 19:00–20:00 
4297312 Anglický jazyk mírně pokročilí dospělí Po 18:00–19:00 
4297313 Anglický jazyk pokročilí dospělí Čt 18:30–19:30 
4297314 Německý jazyk dospělí mírně pokročilí St 17:00–18:00 

VÝTVARNÉ DÍLNY Anna Langmajerová
4297401 Výtvarné dílny od 7 do 15 let Po 15:00–17:00 
4297402 Výtvarný ateliér od 14 let St 18:00–20:00 
4297403 Kreativní dílna od 13 let Po 18:00–20:00 
4297404 Barvička od 4 do 6 let St 14:00–16:00 
4297405 Tvořivé a pohybové hry maminky s dětmi 3–5 let Čt 14:00–16:00 

4297406 Zážitkový kurz sebepoznávání 
pomocí výtvarných technik od 18 let Út 18:30–21:00 

4297407 Kurz enkaustiky (3 lekce) od 15 let So 10:00–16:00 

4297408 Arteklub při FN  od 5 do 17 let Po 13:00–15:00 
Čt 13:00–15:00 

4297409 Arteklub pro občany s tělesným postižením v ID Čt 9:30–12:30 

KERAMIKA Ivana Škabradová
4257501 Keramická dílnička pro mš Út–pá dopoledne 
4257502 Keramická dílna rodiče s dětmi Po 14:00–16:00 

4257503 Keramická dílna začátečníci od 6 let Po 16:00–18:00 
St 15:00–17:00 

4257504 Keramická dílna mírně pokročilí St 17:00–19:00 
Čt 15:30–17:30 

4257505 Keramická dílna mládež a dospělí od 15 let Po 18:00–20:00 
4257506 Kreativ od 12 let, 1x měsíčně Út 17:00–20:00 

4257507 Dámský keramický 
klub dospělí Pátek 1x/ měsíc 

4257508 Volná tvořivá dílna mládež, dospělí Út 14:00–17:00 

4257509 Keramické páteční 
odpoledne 2x měsíčně Pá 15:00–20:00 

   
 

POČÍTAČE Marcel Hlaváč
4287601 Základy obsluhy a Internetu od 7 let St 15:00–16:00 
4287602 Počítač doma pokročilí od 9 let St 16:00–17:00 

4287603 Internetová komunikace kurz pro dospělé Út 10:00–11:00 
Čt 18:00–19:00 

4287604 Vytváření  WWW od 9 let St 18:00–20:00 
4287605 Základy programování od 12 let Po 18:00–20:00 
4287606 Programování v jazyku C od 14 let Út 18:00–20:00 
4287607 Počítače pro MŠ skupiny dětí z MŠ dle MŠ 
4287608 Počítače pro předškoláky pro MŠ Eufrat Út 9:00–10:00 
4287609 Game klub od 9 let Po 16:00–18:00 
4287610 Fantasy klub mládež Čt 18:00–20:00 

 
 DIVADLO, MÓDA  Princ
4297701 THÁLIA divadelní soubor 5–14 let Po 16:30–18:00 

4297702 SEBRANKA divadelní soubor 15–26 let Pá 17:30–20:00 

4297703 MAEBH divadelní soubor 18–24 let Čt 16:00–20:00 

4297704 Módní návrhářství 12–25 let Út 15:00–17:00 

4297705 Móda klub modeling 12–18 let Út 17:00–19:00 

4297706 Chci být super  pro ZŠ 12–16 let Po–čt 9:00–13:00 

4297707 Help me 15–21 let St 15:00–17:00 

HUDBA Marcela Holomelová 
4297101 Klasická kytara od 9 let Út 15.00–16:30 

4297102 Folková kytara začátečníci od 7 let St 15:00–16:30 
Čt 15:00–16:30 

4297103 Folková kytara mírně pokročilí St 16:45–18:20 

4297104 Folková kytara pokročilí Út 16:45–18:20 
Čt 16:45–18:20 

4297105 Kytarový klub mládež od 15 let Po 18:30–20:00 
4297106 Kytarový klub  dospělí začátečníci Po 18:30–20:00 

4297107 Kytarový klub dospělí pokročilí Út 18:30–20:00 
St 18:30–20:00 

4297108 ZaTrest hudební skupina Po 17:00–19:00 
4297109 FleKy hudební skupina Út 18:00–20:00 
4297110 Negativ hudební skupina Čt 18:00–20:00 
4297111 Demoliční četa hudební skupina St 18:00–20:00 
4297315 Flétna  začátečníci od 4 let St 16:00–17:00 
4297316 Flétna pokročilí od 7 let St 17:00–18:00 

 
TURISTIKA Marcela Holomelová 
4297112 Cykloturistika od 12 let 1x So /měsíc  

4297113 Šlápoty od 6 let Po 16:00–18:00 

4297114 Sudoku od 9 let Po 16:00–18:00 

 
SPORT Marcel Hlaváč
4267201 Aerobic od 10 let Út 17:00–18:00 

4267202 Basketbal od 8 let St 17:30–19:00 
4267203 Míčové hry od 6 do 10 let Út 16:00–17:00 
4267204 Step od 10 let St 15:00–16:00 
4267205 Stolní tenis začátečníci od 7 let Po 16:00–17:00 
4267206 Stolní tenis pokročilí od 7 let Po 17:00–18:00 
4267207 Taneční kroužek začátečníci od 10 let Pá 15:00–16:30 
4267208 Taneční kroužek  pokročilí od 10 let Pá 16:30–17:00 
4267209 Taneční skupina MIRA při baletní škole divadla J.K. 

Tyla 
Út 14:30–16:00 
Út 16:00–17:30 

4267210 Škola skateboardingu od 7 let Čt 18:00–20:00 
4267211 Jóga dospělí Út, st, čt, pá 
4267212 Wellness, Bodyforming ženy Út 17:30–20:00 
4267213 Rekondiční a relaxační cvičení dospělí St 16:00–18:00 
4267214 SM Systém – 3 měsíční kurz dospělí St 18:00–20:00 
4297708 Rehabilitační cvičení od 15 let Út 17:30–19:00 

V sobotu 9. června 2007 od
9.00 hod. uspořádal fotbalový od-
díl TJ Sokol Plzeň Košutka již
IV. ročník turnaje základen (žáci
ročník nar. 1996 a mladší)
„O pohár starosty ÚMO Plzeň 1“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6
družstev, z toho dvě družstva po-
řádajícího oddílu, dále SKP RAPID
Plzeň, Žlutice, Chotěšov a Zruč.

Hrálo se systémem každý s kaž-
dým na dvou hřištích. Celkovým
vítězem turnaje se stal celek Cho-
těšova, na druhém místě skončil
celek Žlutic a bronzový stupínek
obsadilo první družstvo pořádají-
cího oddílu.

 Na závěr turnaje se konalo vy-

hodnocení, na kterém všichni zú-
častnění přijali z rukou předsedy
sportovní komise ÚMO Plzeň 1
pana Radka Mráze chutné ceny
a diplomy, první tři družstva navíc
poháry a medaile. Odměněni byli
též nejlepší hráč, brankář, střelec a
nejmladší aktivní účastník turnaje.

Celá akce byla velmi dobře po-
řadatelsky zajištěna, vydařilo se
i počasí (možná až moc) a tak z úst
početného davu přihlížejících ro-
dičů, prarodičů či fanoušků zazně-
la slova chvály a zároveň přání,
aby se v tradici pokračovalo
i v příštích letech.

Vždy� akcí pro tu nejmladší
generaci není nikdy dost.

Fotbalové mládí na Košutce

V termínu od 24. 5. 2007 do
26. 5. 2007 se na území Centrál-
ního parku na Lochotíně a Ice
Parku uskutečnil devátý ročník
Bambiriády na téma „Každý jsme
jiný, všichni rovnoprávní“. Tato
největší prezentace občanských
sdružení pracujících s dětmi a mlá-
deží a středisek volného času při-
lákala na osm tisíc návštěvníků.

Během akce představilo své
aktivity ve volném čase dvacet
osm organizací z celého regionu,
které připravily bohatý hudební
program na pódiu, taneční a spor-
tovní program na umělém kluziš-
ti a mnoho her a soutěží ve svých
prezentačních stanech. Každý dět-
ský účastník si odnesl bambiriád-
ní pexeso a vstupenku se slevou
na vstupné do vybraných kultur-
ních zařízení v Plzni.

Do programu letošního ročníku
se zapojily základní školy a sí�
knihoven města Plzně. Největší
ohlasy u návštěvníků si získala
ukázka činnosti a následná pro-
hlídka vrtulníku Letecké záchran-
né služby Líně. Velký zájem si
získal Graffiti projekt, který uká-
zal tento styl jako významnou for-
mu umění. V rámci letošního té-
matu byly všechny atrakce přizpů-
sobené zdravotně postiženým
dětem.

Akci organizovala Plzeňská
krajská rada dětí a mládeže ve spo-
lupráci se Střediskem volného
času dětí a mládeže Plzeň, praco-
viště Ledecká 23, a za velké pod-
pory Městského obvodu Plzeň 1.

Další informace o Bambiriádě
naleznete na www.bambiriada.cz.

V rámci Bambiriády 2007 se
uskutečnil osmý ročník tradiční
soutěže pro mateřské školy měst-
ské části Lochotín. O hodnotné
ceny a úplně nový pohár soutěžila
šestičlenná družstva ze všech devíti
lochotínských mateřských škol.

Akce se konala ve sportovním are-
álu 31. ZŠ a připravilo ji Středisko
volného času dětí a mládeže Plzeň,
pracoviště Ledecká 23, ve spolu-
práci s ÚMO Plzeň 1. Více infor-
mací včetně výsledkové listiny
najdete na www.svcdomecek.cz.

Bambiriáda 2007
proběhla na Lochotíně

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň,
pracoviště Ledecká 23 Vás zve na

Olympiáda mateřských škol
o pohár starosty MO Plzeň 1

Po úspěšném uvedení premiér pro
rok 2007 v souboru Thália, pohád-
ky „O pěti princez-nách“, a v sou-
boru Sebranka komedie „Dárek tety
Loty“, připravuje Divadelní soubor
Sebranka při Středisku volného času
dětí a mládeže v Plzni, Ledecké uli-
ci, již jedenáctý ročník představení
z cyklu Divadlo v atriu. Každým ro-
kem na konci prázdnin a začátkem
školního roku se tak účastní závěru
Plzeňského kulturního léta a v krás-
ném prostředí atria Cukrárny U Per-
nera v Pražské ulici nabízí široké ve-
řejnosti zajímavý kulturní zážitek

z netradičního divadelního prostře-
dí. V letošním roce ve dnech 31. 8.,
1. 9., 7. 9. a 8. 9. 2007 vždy od 18.00
hodin můžete vidět zábavný pořad
slova,hudby a zpěvu s názvem „Cuk-
rované bez opony“. Účinkují členo-
vé Sebranky a hudební skupina De-
moliční četa. Zcela jistě naleznete to
zábavné pro sebe. V pásmu jsou
mimo dobré živé muziky i ukázky
ze slavných komedií W. Shakespea-
ra, A. P. Gogola a J. B. Moliéra.

Marcel Hlaváč
Středisko volného času dětí

a mládeže v Plzni, Ledecká ul.

Pozvánka
Na finálový galavečer ve zpěvu základních škol města Plzně

„NEBE PLNÉ HVĚZD“
dne 20. 6. 2007 od 17.00 hod do K. D. Šeříková ul.

v Plzni. Nominováno je 8 finalistů ze čtyř ZŠ obvodu Plzeň 1
(1. ZŠ, Západní ul., 4. ZŠ Kralovická ul., Bolevecká ZŠ, nám. Odboje
a 31. ZŠ E. Krásnohorské). Nenechte si ujít krásné výkony skutečné

elity malých plzeňských hvězd.  Srdečně zve Roman Audes



Helena Zeťová
•Michal Suchánek a Richard Genzer 
•Dan Nekonečný •Lucie revival •Kečup
•The Doors revival •Replay •V.I.P. host JESUS 
•Relaxis •Loreal proměny-kadeřnická show a další... 
•obří dětská skluzavka •poníci pro nejmenší •obří elektrický býk •paintball aréna pro každého 

OHŇOSTROJ
z vodní hladiny

28.7.2007
Bolevecký rybník
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