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Vážení spoluobčané,
s vydáním první letošní Plzeňské jedničky mám opět pří-

ležitost pozdravit se s Vámi a informovat Vás o některých
aktuálních záležitostech.

Hospodaření obvodu v roce 2006 bylo potvrzeno audito-
rem a jeho dobrý výsledek umožňuje předložit zastupitelům
na březnovém jednání návrh na doplnění již schváleného
rozpočtu. Největší položky na straně výdajů tradičně tvoří
péče o vzhled obvodu a investiční výstavba. Protože pěkný
vzhled obvodu považuji za prioritu a společný zájem, upo-
zorňuji vlastníky bytů na výzvu, která se týká sušáků na
prádlo a klepadel na koberce, zveřejněnou na jiném místě
našich novin. Věnujte prosím tomuto problému náležitou po-
zornost, aby celá záležitost byla vypořádána k oboustranné
spokojenosti.

Vlastní investiční výstavba je tradičně zaměřena na zvět-
šení kapacity parkovacích míst, plnění záměru postupné re-
konstrukce budov mateřských škol a doplňování infrastruk-

Zastupitelstvo prvního měst-
ského obvodu rozhodlo v loň-
ském roce o pořízení šesti kusů
automatických externích defi-
brilátorů – přístrojů určených
pro poskytnutí první pomoci
postiženým náhlou srdeční pří-
hodou. Závěrem roku 2006
byly přístroje v hodnotě 300
tisíc korun dodány vítězem
výběrového řízení a počínaje
únorem letošního roku je za-
školená obsluha připravena
poskytnout pomoc.

Pro veřejnost je důležitá in-
formace, že pomocí defibriláto-
ru Powerheart AED G3 mohou
defibrilaci (tj. podání elektric-
kého výboje) provádět osoby
bez odborného zdravotnického
vzdělání, čímž odpadá čekání
na příjezd profesionálního zdra-
votníka. Převratnost technolo-
gie spočívá v tom, že přístroj
AED u obětí náhlé srdeční zá-

Vážení členové společenství
vlastníků bytových jednotek,

Město Plzeň a Městský ob-
vod Plzeň 1 se intenzivně za-
bývají vyřešením otázky ma-
jetkového nakládání se sušáky
na prádlo a klepadly na kober-
ce ve vlastnictví města, které
využívají vlastníci bytů v při-
lehlých domech.

Dne 23. 11. 2006 schválila
Rada města Plzně svým usne-
sením č. 1414 záměr darovat
venkovní sušáky na prádlo
a klepadla na koberce a součas-
ně vypůjčit části pozemků do-
tčené sušáky a klepadly pří-
slušným subjektům (společen-
stvím vlastníků jednotek),
které o ně na základě výzvy
úřadů městských obvodů pro-
jeví zájem. Smlouva o výpůjč-
ce bude uzavřena na dobu 10
let, s podmínkou automatické-

Vážení spoluobčané,
na projednávání závažných

témat si můžete pozvat svého
místostarostu. Jde například o
schůze sdružení vlastníků bytů
či jiných obvodních organizací

tury v okrajových částech obvodu. V článku investičního od-
boru jsou uvedeny podrobné informace, proto pouze zmíním,
že největšími položkami z rozpočtovaných padesáti milionů
jsou parkoviště v Tachovské, Rabštejnské, Brněnské a Toužim-
ské ulici, stavební úpravy 78. MŠ, další etapa revitalizace Cen-
trálního parku, cyklostezka Bolevec – Třemošná a rekonstruk-
ce Řepové ulice na Bílé Hoře. Na tyto a další veřejné zakázky
již probíhají výběrová řízení na dodavatele, aby byly dokon-
čeny řádně a včas.

Poměrně čerstvou novinkou je pořízení moderních zdravot-
nických přístrojů – defibrilátorů a jejich rozmístění v objek-
tech s proškolenou obsluhou po našem obvodu. Jde o preven-
tivní službu veřejnosti s možností poskytnutí včasné pomoci
osobám postiženým náhlou srdeční zástavou. Potřebné infor-
mace jsou trvale k dispozici na webových stránkách obvodu
(http://umo1.plzen-city.cz/).

 I další nový projekt je možné nazvat zdravotní prevencí. Jde
o školení první pomoci pro laickou veřejnost, které zajiš�uje

obvod ve spolupráci s Vysokou školou v Plzni, o.p.s. V jeho
rámci bude proškolena část obvodních úředníků a perso-
nálu mateřských škol; v případě zájmu nabízíme uspořádání
kurzů i pro sportovní kluby či jiné obecně prospěšné organi-
zace. Informace poskytuje organizační odbor ÚMO Plzeň 1.

Radost mám z toho, že v dubnu zahájí ve Žlutické ulici
provoz soukromé předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let.
Do pavilonu „D“ v areálu bývalé MŠ se v trochu jiné po-
době vrací původní účel využití a já přeji provozovateli
i rodičům malých dětí oboustrannou spokojenost.

Závěrem si dovoluji dát Vám tip na procházku či chvilku
volna. Chcete-li se podívat na náš obvod, ale i na celou Pl-
zeň z nadhledu, je od 1. dubna otevřena rozhledna na vrchu
Sylván. Provozování rozhledny jsme svěřili Gymnáziu Fran-
tiška Křižíka, jehož studentům touto cestou děkuji.

S přátelským pozdravem
Jiří Winkelhöfer – starosta

Městský obvod Plzeň 1 zajistil pro
veřejnost moderní zdravotnické přístroje

stavy analyzuje srdeční rytmus
a rozhodne, zda je nebo není
indikováno podání výboje. Sro-
zumitelná hlasová upozornění
včetně průvodního textu na dis-
pleji provedou bezpečně obslu-
hu krok za krokem celou zá-
chranou akcí jasným a jednodu-
chým způsobem.

Defibrilátory jsou na území
Městského obvodu Plzeň 1 in-
stalovány se zohledněním do-
stupnosti pro případ nutného
zásahu takto:
– jeden přístroj na služebně

Městské policie Lochotín (stá-
lá služba), alej Svobody 60,
tel. 378 036 918 – pro oblast
Lochotína

– jeden přístroj je součástí vy-
bavení služebního vozidla
Městské policie Lochotín,
tel. 378 036 918, nebo tel.
156 (tísňové volání) – Roud-
ná a území celého obvodu

– jeden přístroj na služebně
městské policie Vinice (stá-
lá služba), Brněnská 65, tel.
737 312 812, nebo tel. 156 –
pro oblast Vinice a Sylván

– jeden přístroj na pobočce
Knihovny města Plzně (pou-
ze v pracovní době), Kralo-
vická 22, tel. 378 038 230,
378 038 231 – pro oblast
Košutka

– jeden přístroj na požární zbroj-
nici JSDH Bílá Hora, Nad Pri-
orem 12A, tel. 377 562 056
nebo 724 182 444 (p. Domin,
velitel JSDH) – pro oblast
Bílá Hora

– poslední přístroj je na požár-
ní zbrojnici JSDH Bolevec,
Bolevecká náves 20, tel.
377 520 173, nebo 724 182 445
(p. Štorek, velitel JSDH) –
pro oblast Bolevec

Pavel Hrách
majetkový odbor

Výzva k uzavření darovací smlouvy
a smlouvy o výpůjčce

ho prodlužování, nebude-li
ukončena některou ze smluv-
ních stran.

V případě, že o darování su-
šáků a klepadel se současnou
výpůjčkou pozemku nebude ze
strany uživatelů zájem, budou
venkovní sušáky a klepadla na
koberce trvale odstraněny.

Ve smyslu usnesení Rady
města Plzně a za účelem zjiš-
tění zájemců o uzavření pří-
slušných smluv Vás Městský
obvod Plzeň 1 vyzývá:
– k projednání této výzvy

v orgánech společenství
vlastníků bytových jednotek

– k písemnému sdělení sou-
hlasu společenství vlastníků
bytových jednotek s uza-
vřením darovací smlouvy a
smlouvy o výpůjčce části
pozemku nejpozději do
29. 6. 2007

Písemná sdělení společenství
vlastníků jednotek budou pře-
dána na Hospodářský odbor
Magistrátu města Plzně ke
schválení a uzavření jednotli-
vých smluv. Aby záležitost
mohla být vypořádána k Vaší
spokojenosti, uvítáme ve Va-
šem sdělení i další upřesňující
informace – například o užívá-
ní 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

Pozvěte si svého místostarostu
a spolků, kde účast zástupce
obvodu může přispět k vyřešení
problémů, které vás tíží. V pří-
padě projeveného zájmu je nut-
né dát včas na vědomí termín a
plánované projednávané téma.

Kontakt na Jana Husáka,
místostarostu MO Plzeň 1:

tel. 378 036 003,
e-mail: husak@plzen.eu

Všechny objekty, v nichž jsou defibrilátory umístěny, jsou výrazně označeny informačními tabulemi.



Lednová informační kam-
paň ministerstva zemědělství
a ministerstva životního pro-
středí o zániku vybraných po-
volení k odběru podzemních
nebo povrchových vod a
k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo
podzemních byla zahájena
vzhledem k novele vodního
zákona č. 254/2001 Sb.

Základní informačními zdro-
ji k problematice zániku vy-
braných povolení k odběru
vod jsou zejména:
– Oficiální internetové stránky

ministerstva zemědělství
www.mze.cz (záložka „VOD-
NÍ HOSPODÁŘSTVÍ“)

– vybraná povolení k naklá-
dání s vodami
www.zanikpovoleni.cz

– Bezplatná infolinka minister-
stva zemědělství 800 101 197
Pro studny jsou dva mož-

né způsoby povolení:
1) povolení studny jako

stavby
2) povolení k odběru vody

ze studny

Plošné odstraňování dřevin na sídlišti

MO Plzeň 1 připravil ve spo-
lupráci s Vysokou školou v Plz-
ni, o.p.s. projekt zdravotní pre-
vence obyvatel – Školení prv-
ní pomoci pro laickou
veřejnost a Školu zad.

Školení první pomoci pro
laickou veřejnost

Vzdělávací akce je určena ne-
zdravotnické veřejnosti – zahrnu-
je teoretickou výuku poskytová-
ní první pomoci v učebně s audi-
ovizuální technikou a následně
praktický výcvik v odborné učeb-
ně s potřebným vybavením (re-
suscitační model, obvazový ma-
teriál, videotechnika, modely pro
simulaci jednotlivých úrazů).
Školení je v rámci projektu

zdravotní prevence pro zájem-
ce z řad obyvatel MO Plzeň 1
zcela zdarma. Termín školení
bude upřesněn podle počtu při-
hlášených.

Pokud máte zájem zúčastnit se
výše uvedeného školení první
pomoci, kontaktujte Organizač-
ní odbor ÚMO Plzeň 1, Alej
Svobody 60, 323 00 Plzeň, pí
Kocourkovou, tel.: 378 036 006,
mail: kocourkova@plzen.eu.
Termín uzávěrky přihlášek je
30. 6. 2007.

Škola zad
Vzdělávací akce určená do-

spělé populaci s bolestmi
v oblasti zad a hlavy, zaměst-
nancům ohroženým statickým

přetěžováním v sedě i stoji, za-
městnancům ohroženým trva-
lým psychickým stresem, zá-
jemcům o prevenci bolestí zad
a udržování dobrého fyzického
stavu, dospělým jedincům s již
léčenými funkčními i struktu-
rálními poruchami páteře
k zamezení recidiv a následné
pracovní neschopnosti. Škola
zad je výchovný program, kte-
rý učí optimalizaci pohybu
v nejrůznějších zátěžových si-
tuacích tak, aby se zabránilo
vzniku bolestí zad. Naučené
metody mohou trvale od těch-
to potíží pomoci a jsou převáž-

Sběrný dvůr v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu
č.30, 33, 39, 40; sídliště Košutka) bude mít upravenou pro-
vozní dobu o svátcích:

9. 4. 2007, 1. 5. 2007 a 8. 5. 2007 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.

Sběrové dny odpadu
Pro uložení věcí, které nepatří do nádob na směsný komu-

nální odpad, pořádá Úřad městského obvodu Plzeň 1 „SBĚ-
ROVÉ DNY ODPADU“.

BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. 28. října x
Nad Štolou 15. 5. 2007 13.00 – 18.00 hodin
ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi svatými (naproti tenisovým kurtům)

12. 6. 2007 13.00 – 18.00 hodin
Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech:
378036040-1, odbor životního prostředí

Úřad městského obvodu Pl-
zeň 1 obdržel v poslední době
několik upozornění na velké
znečištění od čtyřnohých mi-
láčků, proto tímto vyzýváme
občany, kteří neuklízejí psí ex-
krementy z veřejného prostran-
ství při venčení, aby tak začali
plnit své povinnosti.

Zde zveřejňujeme jeden z do-
pisů na zmíněné téma:

Vážení zastupitelé – spolu-
občané,

rád bych Vás tímto dopisem
požádal o větší aktivitu v téma-
tu životního prostředí ve Vašem
volebním okresku.

Bydlím již více jak třicet let
v Plzni – Lochotíně (Bolevci)
a rád zde bydlel i nadále.

Přesto jsem nucen konstatovat,
že se tato část Plzně ( a ne bohu-
žel jen tato ) začíná stávat jedním
velkým smetiště a záchodem "na-
šich čtyřnohých miláčků".

Myslím si, že v sídlišti s ide-
ální dostupností do školek, škol,
práce,.....  stačí jen trochu po-
řádku a bude zde radost bydlet.

Děláte to také tak?
... pro psí exkrementy je na sídlišti místa dost?!

Povolení k odběru vod
Problematika vybraných povolení k odběru vod vzhledem k novele vodního zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Žádné povolení k odběru
vod nepotřebuje:
– Ten, kdo podzemní nebo po-

vrchovou vodu neodebírá (pří-
klad: někdo má na zahradě
studnu, kterou k odběru pod-
zemní vody vůbec nepoužívá
a používat nehodlá).

– Fyzická osoba, která odebírá
povrchovou vodu bez zvláštní-
ho technického zařízení – např.
vědrem, kýblem, konví apod.
Jedná se o tzv. obecné naklá-
dání s povrchovou vodou.

– Ten, kdo zachycuje povrcho-
vou vodu jednoduchým zaříze-
ním na jednotlivých pozem-
cích nebo stavbách (příklad:
zachytávání povrchové vody
tekoucí ve svahu nad nemovi-
tostí samospádem do jednodu-
ché jímky nebo zachycování
povrchové vody ze střechy
okapem a následné využití za-
chycené vody na zalévání za-
hrady).

– Do 1. 1. 2008 právnická oso-
ba, která odebírá podzemní
vodu ze studny vybudované
před 1. 1. 1955 (tzv. historic-
ká studna)

Studny jednotlivých fyzic-
kých osob (domácností) bez
povolení:

1. Studna bez stavebního
povolení:

V některých případech je
možné, že i stavba studny byla
postavena bez stavebního a ko-
laudačního povolení.

Pokud je vodoprávním úřa-
dem zjištěno, že studna byla
postavena bez stavebního po-
volení, nebo to vlastník (sta-
vebník) sám před vodoprávním
úřadem prohlásí, musí vodo-
právní úřad zahájit řízení o od-
stranění takové studny (§ 129
stavebního zákona). V tomto
řízení lze dodatečně takovou
stavbu povolit za zákonem sta-
novených předpokladů.

2. Studna bez kolaudační-
ho rozhodnutí:

Pokud byla studna v minu-
losti řádně pravomocně povo-
lena a je zjištěno, že nebyla ko-
laudována nebo uvedena do tr-
valého užívání podle
předchozích předpisů (a kolau-
dována nebo uvedena do trva-
lého užívání být měla), platí
ustanovení § 190 odst. 5 sta-
vebního zákona, podle kterého
se u staveb  pravomocně povo-
lených přede dnem nabytí
účinnosti stavebního zákona
(tj. 1. 1. 2007) provede kolau-
dační řízení podle dosavadních
právních předpisů, tzn. podle
zákona č. 50/1976 Sb.

Ing. Zdeněk Hanzelín
Vedoucí odboru

výstavby a dopravy

V březnu letošního roku za-
hájil Úřad městského obvodu
Plzeň 1, odbor životního pro-
středí, plošnou likvidaci pře-
stárlých dřevin, zejména jalov-
ců napadených rzí hrušňovou.

Jedná se o zásahy v lokalitě
sídliště Lochotín – ulice alej
Svobody, E. Krásnohorské, Ko-

menského, Sokolovská a Maja-
kovského, v sídlišti Bolevec –
ulice Kaznějovská, Studentská,
Nad Šídlovákem, Západní
a Plaská a v lokalitě sídliště Ko-
šutka – ulice Rabštejnská, Žlu-
tická a Úněšovská. Následně
v měsíci dubnu a začátkem
května budou dotčené plochy

upraveny a zatravněny.
Veškeré výše uvedené úpra-

vy provádí odborná zahradnic-
ká firma OŠTĚP,  s. r. o., Plzeň.

V této činnosti se bude po-
kračovat i v ostatních částech
sídliště v následujících obdo-
bích vegetačního klidu.

Odbor ŽP ÚMO Plzeň 1

Předem děkuji za zvýšenou
aktivitu.

K řešení problematiky vý-
skytu psích exkrementů na úze-
mí Městského obvodu Plzeň 1
nezbývá než konstatovat, že se
s touto problematikou setkává-
me opakovaně. Vzhledem ke
skutečnosti, že někteří majite-
lé  psů nerespektují svoji po-
vinnost uklízet psí exkremen-
ty, je nezbytné zabezpečit úklid
veřejného prostranství ze stra-
ny Městského obvodu Plzeň 1.
Úklid provádí firma OŠTĚP
Plzeň, s.r.o., pomocí speciální
techniky. Tyto úklidy jsou
v současné době realizovány
v intervalu jednou za 14 dní.

Majitelům psů Městský ob-
vod Plzeň 1 dále poskytuje pro
úklid psích exkrementů papíro-
vé sáčky s lopatku k tomuto
určené, které jsou všem bez-
platně k dispozici ve vrátnici
Úřadu městského obvodu Pl-
zeň 1, alej Svobody 60. V mi-
nulosti byly na území Městské-
ho obvodu Plzeň 1 rozmístěny

i speciální koše na psí exkre-
menty, avšak po negativních
zkušenostech, kdy se tyto koše
staly předmětem vandalizmu
a zdrojem častého nepořádku,
bylo od jejich rozmístnění
upuštěno. K odložení použi-
tých papírových sáčků lze vy-
užít běžné odpadkové koše,
popř. nádoby na odpad.

Za účelem zlepšení stávající
situace spolupracuje Městský
obvod Plzeň 1 s Městskou po-
licií Plzeň, která kontroluje,
zda občan venčící svého psa
plní své povinnosti, mimo jiné
zda provede úklid psích exkre-
mentů z veřejného prostranství.
V případě, že tak neučiní, hro-
zí viníkovi pokuta až do výše
1000,- Kč.

Děkujeme všem občanům,
kteří mají zájem žít v čistém
prostředí a po svých psích mi-
láčcích dokáží vždy uklidit.

Bc. Romana Šatrová
Vedoucí odboru životního

prostředí

Provoz sběrného dvora o svátcích

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1
ně plně v rukou samotných
postižených.

Výuka je rozdělena do 30
výukových hodin s teoreticko-
praktickým zaměřením, termín
lekcí bude vypsán s ohledem na
počet zájemců z řad široké ve-
řejnosti. Výuka probíhá v budo-
vě Katedry fyzioterapie a ergo-
terapie Vysoké školy v Plzni,
o.p.s., Komenského 42, Plzeň,
pod vedením odborné asistent-
ky katedry Marty Trázníkové.
Předběžná cena vzdělávací akce
je 1000,- Kč za osobu.

Po předložení poukazu
otištěného v dolní části zapla-

tí občan pouze 300,- Kč, dů-
chodce a studenti pak jen
100,- Kč, zbylá částka je hra-
zena MO Plzeň 1 v rámci
projektu zdravotní prevence.

Bližší informace o akci obdrží-
te na adrese Vysoká škola o. p. s.
v Plzni, Ledecká 35, 323 21 Pl-
zeň, nebo na elektronické ad-
rese: regentova@vsplzen.cz,
nebo v sekretariátu ÚMO Pl-
zeň 1, Organizační odbor, pí
Kocourková, tel. 378 036 006,
mail: kocourkova@plzen.eu.

Na školení se můžete přihlá-
sit nejpozději do 20. dubna 2007.

(red)

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1

Slevový kupón
ŠKOLA ZAD
Dospělý občan s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 1

Na základě předložení tohoto kuponu zaplatíte
za objednaný kurz ŠKOLA ZAD pouze 300,- Kč

Ušetříte 900,- Kč

Ušetříte 700,- Kč

Projekt zdravotní prevence MO Plzeň 1

Slevový kupón
ŠKOLA ZAD
Důchodce nebo student s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 1

Na základě předložení tohoto kuponu zaplatíte
za objednaný kurz ŠKOLA ZAD pouze 100,- Kč

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



Letošní plán vlastní inves-
tiční výstavby, se kterým
bychom vás rádi seznámili,
pokrývá rovnoměrně řešení
problematiky, která trápí
většinu obyvatel našeho ob-
vodu. Jedná se zejména
o některé lokality, kde situ-
ace v oblasti parkování je
stále nevyhovující. Proto
výstavba nových parkoviš

směřuje zejména na Košut-
ku a Vinice. Nová parkoviš-
tě budeme v průběhu roku
postupně realizovat v Ta-
chovské, Rabštejnské, Br-
něnské a Toužimské.

V oblasti chodníků a ko-
munikačních úprav vychází-
me z některých míst, kde
chodníky bu� zcela chybí,
popř. z námětů občanů žijí-
cích v daných lokalitách.
Nové chodníky tak vznik-
nou v Sokolovské, Gerské
v ul. U Jam a v části Karlo-
varské tř. V rámci zvýšení
bezpečnosti vzniknou nové
přechody opatřené zpoma-
lovacím prahem v Kralovic-
ké a Manětínské ul. Rovněž
bude v letošním roce prove-
dena rekonstrukce Řepové
ul. na Bílé Hoře, kde for-
mou obytné zóny, povrchem
ze zámkové dlažby a nový-
mi plochami zeleně dostane
tato ulice zcela nový ráz.

V letošním roce rovněž
proběhne realizace cyklis-
tické stezky Bolevec – Tře-

mošná, která spojí hlavní
cyklotrasu z centra města do
Bolevce, právě se sousední
Třemošnou. Tato akce byla
plánována již na loňský rok,
ale vzhledem k technickým
problémům, zejména při ře-
šení zabezpečení dvou že-
lezničních přejezdů, které
stezka kříží, došlo k finanč-
nímu navýšení, které ne-
mohlo být v loňském roce
akceptováno. V letošním
roce jsme požádali o státní
finanční dotaci a tato již ne-
trpělivě očekávaná stavba,
která vznikne v letních mě-
sících, doznala i některých
změn, zejména ke své dél-
ce, protože stezka bude pro-
dloužena tak, aby končila až
v centru Třemošné.

V pořadí již druhou ma-
teřskou školkou, tentokrát
78. MŠ v Sokolovské ul.,
založil MO Plzeň 1 v loň-
ském roce novou tradici cel-
kových oprav jedné mateř-
ské školky v každém roce.
Kromě zateplení všech ob-
jektů zde budou vyměněna
okna, opravena soc. zaříze-
ní i venkovní verandy. I přes
finanční náročnost těchto
rekonstrukcí považujeme
tento trend za správný
vzhledem k poměrně znač-
nému nárůstu zájmu rodičů
o umístění svých dětí
v těchto zařízeních.

V rámci zvýšení bezpeč-

Plánovaná investiční výstavba na rok 2007
nosti i ochrany majetku ob-
čanů bude v nejbližším ob-
dobí instalován v Tachovské
ul. u parkoviště v sousedství
konečné tramvaje č. 1 nový
kamerový systém, jenž bude
napojen, tak jako všechny
předchozí, na pracoviště
Městské policie.

Poslední poměrně rozsáh-
lou stavbou bude v letošním
roce celková obnova Cent-
rálního parku. V těsné blíz-
kosti nového ICE parku tak
do podzimu vzniknou nové
parkové cesty, bude zde
koutek pro děti, nové stro-
my i další nové prvky, které
dotvoří tvář lokality určené
zejména pro odpočinek, re-
generaci, či aktivní trávení
volného času sportem. Tím
bude naplněn záměr o zpří-
stupnění a zatraktivnění to-
hoto místa občanům všech
věkových skupin.

Podrobnější informace ne-
jen o této, ale i o všech  uve-
dených akcích vám přinese-
me v dalších vydáních „Jed-
ničky“. Vaše případné
dotazy, připomínky, náměty
nebo zájem o další informa-
ce týkající se plánovaných
investičních akcí adresujte
na investiční odbor ÚMO
Plzeň 1, tel.378036050,
e-mail: brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

Legenda:
1. Parkoviště v Tachovské ul. 17
2. Parkoviště v Rabštejnské ul.
3. Parkoviště v Brněnské ul.
4. Parkoviště v Toužimské ul.
5. Parkoviště v Tachovské ul. 47 – 57
6. Chodník Sokolovská ul.
7. Chodník Gerská ul.

8. Chodník Karlovarská ul.

 9. Chodník v ul. U Jam
10. Zpomalovací práh Kralovická ul.
11. Zpomalovací práh Manětínská ul.
12. Stavební úpravy v Řepové ul.
13. Cyklostezka Bolevec – Třemošná
14. Stavební úpravy 78. MŠ v Sokolovské ul.
15. Kamerový systém v Tachovské ul.
16. Obnova Centrálního parku

13

TŘEMOŠNÁ

13

13

13

13



Tuto výroční zprávu předkládá
MO Plzeň 1 – ÚMO Plzeň 1 jako
povinný subjekt v souladu s usta-
novením § 18 zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k infor-
macím, který nabyl účinnosti
dnem 1. ledna roku 2000.

Informací ve smyslu výše uve-
deného zákona je každé sdělení
nebo zpráva, která odstraňuje míru
neurčitosti, nejasnosti nebo nein-
formovanosti žadatele o informa-
ci. Zákon se však nevztahuje na
poskytování osobních údajů a in-
formací podle zvláštního předpi-
su (§ 2, odst. 3), např. zákon
č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů, apod.

Na ÚMO Plzeň 1 byla tajemnicí
úřadu vydána „Směrnice tajemní-
ka ÚMO Plzeň 1 upravující orga-
nizační záležitosti, postupy a odpo-
vědnost na ÚMO Plzeň 1 při zajiš-

ování povinností vyplývajících mu
ze zákona č. 106/1999 Sb.,“ a dle
této směrnice se postupuje.

Informace k ústním dotazům
občanů, ve smyslu uvedeného zá-
kona, ústně poskytují pracovníci
ÚMO Plzeň 1, kteří jsou věcně
příslušní daný dotaz vyřídit. Po-
kud občan požaduje písemnou
odpově� na svůj dotaz, který po-
kládá v souladu se zákonem 106/
1999 Sb., musí podat písemnou
žádost s tím, že uhradí výši nákla-
dů spojených s vyhledáváním po-
žadované informace (§ 17 zákona
106/1999). K výši nákladů byl sta-

Úřad městského obvodu Plzeň 1, sociální odbor, pořádá ve spolupráci s cestovní agenturou
PRIMA VIA a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., tři jarní a jeden podzimní jedno-
denní zájezd pro důchodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve dnech:
3. května 2007 (čtvrtek) – NAD BEROUNKOU POD TETÍNEM – TETÍN – muzeum věno-
vané životu a zavraždění sv. Ludmily i historii obce, prohlídka kostelů, krátká vycházka, SVATÝ
JAN POD SKALOU – místo, kde žil podle legendy náš nejstarší poustevník, NIŽBOR – návště-
va informačního centra keltské kultury na zámku, STRADONICE – zastavení u hrobu Františka
Nepila, LHOTA – ojedinělé Muzeum milíře s kratičkou naučnou stezkou.
29. května 2007 (úterý) – PRAHA – prohlídka senátu ve Valdštejnském paláci s panem primá-
torem Šnebergerem, procházka Valdštejnskou zahradou, prohlídka vily Bertramka – památník
W. A. Mozarta, Malostranský hřbitov – nejkrásnější výtvory funerální plastiky, klášterní kostel
v opatství sv. Gabriela – beuronské umění, Kinského zahrada s letohrádkem – nová expozice
zaměřená na lidovou kulturu České republiky, kostel sv. Václava – jedna z nejvýznamnějších
památek historizujících slohů, letohrádek Portheimka – původně letní rodinné sídlo K. I. Dien-
zenhofera.
5. června 2007 (úterý) – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – prohlídka kolonády a zpívající fontány, návště-
va motýlí farmy u Frant. Lázní, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – koupání v aquaparku (2 hodiny).
18. září 2007 (úterý) – MALEBNÉ POOTAVÍ – HOSLOVICE – evropský unikát, nově otevře-
ný skanzen, HOŠTICE – prohlídka obce známé z mnoha filmů, ŠTĚKEŇ – památník Karla
Klostermanna, KESTŘANY – unikátní soubor 2 středověkých tvrzí a zámku, SUDOMĚŘ –
zastávka u pomníku známé husitské bitvy, PÍSEK – seznámení s městem, návštěva Pootavského
muzea, turistická vycházka nebo návštěva malé vodní elektrárny z doby Františka Křižíka (volno
asi 2 hodiny).
Každý účastník zájezdu zaplatí 100,- Kč.

Prodej všech zájezdů bude probíhat od středy 18. dubna 2007 každý úřední den (pondělí, stře-
da, 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod) na ÚMO Plzeň 1, sociální odbor. Zájemci zde obdrží
též bližší informace. Občanský průkaz vezměte s sebou.

Mgr. Dana Krausová, vedoucí sociálního odboru

V souvislosti s novými záko-
ny č. 135/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím,
a č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, které nabývají platnos-
ti dne 1.1.2007, vznikají ve
všech krajích ČR intervenční
centra pro oběti domácího nási-
lí. Krajský úřad Plzeňského kraje
pověřil zřízením tohoto centra
Diecézní charitu Plzeň, která jej
bude provozovat v rámci projek-
tu Terénní krizové služby.

Zmíněným zákonem je přes-
ně vymezena součinnost poli-
cejních orgánů a intervenčních
center. Policisté jsou v případě
zákroku u domácího násilí
oprávněni rozhodnout o vykázá-

Dne 6. února 2007 členové Komise sociální a pro občanské záležitosti přivítali mezi občany města Plzně
také trojčata Milana, Marka a Petra Tykalovy a dvojčata Mercedes a Ronalda Neméthovy.

Výroční zpráva o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v oblasti
poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

noven platný sazebník úhrad, kte-
rý byl zveřejněn tak, jak ukládá
§ 5, odst.1, písm. f) zákona.

Jsou dva způsoby poskytování
informací, a to poskytování infor-
mace žadatelům na základě žá-
dosti a zveřejnění informace.

ÚMO Plzeň 1 musí o městském
obvodu Plzeň l zveřejňovat tyto
informace:
– Informace o Městském obvodu

Plzeň 1 včetně podmínek a prin-
cipů, za kterých provozuje svo-
ji činnost

– Popis organizační struktury
Městského obvodu Plzeň 1
a ÚMO Plzeň 1, místo a způ-
sob, jak získat příslušné infor-
mace, kde lze podat žádost či
stížnost, předložit návrh, pod-
nět či jiné dožádání nebo ob-
držet rozhodnutí

– Místo, lhůtu a způsob, kde lze
podat opravný prostředek proti
rozhodnutí odborů ÚMO Plzeň
1 nebo orgánů Městského obvo-
du Plzeň 1 a to včetně výslov-
ného uvedení požadavků, které
jsou v této souvislosti kladeny
na žadatele, jakož i popis postu-
pů a pravidel, která je třeba do-
držovat při těchto činnostech,
a název příslušného formuláře
a způsob a místo, kde lze tako-
vý formulář získat

– Postup, který musí ÚMO Plzeň 1
nebo orgány městského obvodu
Plzeň 1 dodržovat při vyřizová-
ní žádostí, návrhů i jiných do-

žádání občanů, a to včetně pří-
slušných lhůt, které je třeba do-
držovat

– Přehled nejdůležitějších předpi-
sů, podle nichž ÚMO Plzeň 1
nebo orgány Městského obvodu
Plzeň 1 zejména jednají a roz-
hodují, které stanovují právo
žádat informace a povinnost po-
skytovat informace a které upra-
vují další práva občanů ve vzta-
hu k ÚMO Plzeň 1 nebo orgá-
nům Městského obvodu Plzeň 1
a to včetně informace, kde jsou
tyto předpisy poskytnuty k na-
hlédnutí

– Sazebník úhrad za poskytování
informací

– Výroční zprávu za předcházejí-
cí kalendářní rok o činnosti
ÚMO Plzeň 1 v oblasti posky-
tování informací
V předchozím bodu uvedené in-

formace jsou všeobecně dostupné
v kancelářích ÚMO Plzeň 1, na
informačních tabulích a nástěn-
kách jednotlivých odborů v budo-
vě ÚMO 1, nebo jsou uveřejňová-
ny v periodiku „Plzeňská jednič-
ka“ a dále jsou zveřejňovány i na
internetu pod prezentací města
a Městského obvodu Plzeň 1 na
WWW stránkách.

Dalšími informacemi, které
ÚMO Plzeň 1 zveřejňuje, jsou:
(v závorce je uveden odpovědný
odbor za zveřejnění informací):
– Usnesení Zastupitelstva MO Pl-

zeň 1 (organizační odbor)

– Usnesení Rady MO Plzeň 1 (or-
ganizační odbor)

– Platné obecně závazné vyhláš-
ky města Plzně (právní odbor
MMP)

– Ty informace, u kterých to or-
gánům MO Plzeň 1 nebo ÚMO
Plzeň 1 ukládá zvláštní zákon,
nebo právní předpis, v těchto
případech je stanoven i způsob
zveřejnění (věcně příslušný
odbor)

– Ostatní informace jsou zveřejňo-
vány na základě rozhodnutí or-
gánů MO Plzeň 1 nebo z roz-
hodnutí odpovědných pracovní-
ků ÚMO Plzeň 1 v rámci
kompetencí vymezených záko-
nem o obcích nebo organizač-
ním řádem ÚMO Plzeň 1 (věc-
ně příslušný odbor)
Tato výroční zpráva byla zpra-

cována na základě údajů z eviden-
ce, kterou vede správní odbor
ÚMO Plzeň l v souladu se záko-
nem 106/1999 Sb. a se Směrnicí
tajemnice ÚMO Plzeň 1. Z této
evidence vyplývá, že v roce 2006
bylo přijato celkem 27 písemných
žádostí o poskytnutí informací.

Osm žádostí bylo vyřízeno od-
borem životního prostředí a týka-
ly se dotazů k likvidaci psích ex-
krementů, ke kácení dřevin podél
Kotíkovské ul., odpadovému hos-
podářství (sdělení seznamu firem),
kontejnerům na svoz odpadu, zne-
čiš
ování veřejného prostranství,
pískoviš
 a umístění laviček

v Kralovické 18, likvidování od-
padu firmy Stahl eurookna, s. r. o.
a k činnosti sběrného dvora v Úně-
šovské ul.

Další 2 žádosti o informace byly
vyřízeny odborem majetkovým
ÚMO Plzeň 1 a týkaly se zařazení
dítěte do 78. mateřské školy a by-
tové situace v našem obvodu.

Další čtyři žádosti pak byly
vyřízeny správním odborem ÚMO
Plzeň 1. Dvě se týkaly provedení
změny trvalého pobytu, jedna pak
byla žádost o potvrzení trvalého
pobytu a další se týkala dotazu
k rozhodování a výši škody při
přestupkovém řízení.

Osm žádostí o informace pak
vyřizoval odbor výstavby a dopra-
vy ÚMO Plzeň 1. Tyto se týkaly
možnosti rozšíření křižovatky
Kotíkovská – Na Chmelnicích, tři
se týkaly stavebního povolení na
reklamní zařízení v obvodu Pl-
zeň 1, dále pak stavebních prací
v Toužimské ul.(horkovodní pří-
pojka pro Globus), dotace na vý-
měnu oken pro spol. vlastníků, za-
placení parkovací plochy pro fy-
zickou osobu a dotaz k dostatku
parkovacích míst v ul. Rab-
štejnská a Žlutická. Další tři žá-
dosti vyřizovalo oddělení dopra-
vy ÚMO Plzeň 1 a týkaly se kři-
žovatky ulic Kotíkovská a Na
Chmelnicích, přistavení kontejne-
ru na objemný odpad a zabrání ve-
řejného prostranství a dále mož-
nosti ekologické likvidace auto-

vraků. Jednu žádost, týkající se
přihlášení a poplatku za psa vyři-
zoval finanční odbor a poslední
pak jednu žádost vyřizoval odbor
sociální a ta se týkala možnosti
přidělení bezbariérového bytu.

Všem 27 podaným žádostem
o informace bylo vyhověno v pl-
ném rozsahu.

V souvislosti s plněním zákona
106/1999 Sb. nebyl dán žádný
podnět k soudnímu řízení, ani ne-
byla uložena žádná sankce.

Závěr:
Závěrem, dle zjištěných skuteč-

ností, je možno konstatovat, že na
ÚMO Plzeň 1 je při podání žádosti
ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
o poskytování informací postupo-
váno v souladu s tímto zákonem
a také dle směrnice tajemnice
ÚMO Plzeň 1, která podrobně sta-
noví postupy a odpovědnost za po-
skytování informací.

Centrální evidence je vedena
dle spisového řádu ve správním
odboru ÚMO Plzeň 1 a jednotlivé
spisy jsou pak založeny u věcně
příslušného odboru ÚMO Plzeň 1.

Během roku 2006 nebyla na
ÚMO Plzeň 1 doručena žádná stíž-
nost k plnění povinností vyplýva-
jících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla
schválena Radou městského ob-
vodu Plzeň 1 usnesením č. 25 ze
dne 6. 2. 2007.

Zpracovala: Dana Krušinová

Zájezdy pro důchodce v roce 2007

Magistrát města Plzně, Od-
bor sociálních věcí a zdravot-
nictví, Martinská 2, 306 32
Plzeň (dále jen OSVZ MMP)
vydává od 12. února 2007 for-
mulář žádosti o finanční dota-
ci na realizaci projektu v rám-
ci zajištění bezbariérovosti.

Informace o vzniku intervenčního centra
ní násilnické osoby ze společné-
ho obydlí nebo zákazu vstupu do
něj na dobu 10 dní. Následně
jsou povinni do 24 hodin vyro-
zumět intervenční centrum
(v případě přítomnosti nezleti-
lých osob také OSPOD přísluš-
ného úřadu), které osobě ohro-
žené násilím musí nejpozději do
48 hodin nabídnout pomoc.

Pracovníci centra obě
 domá-
cího násilí kontaktují, pomo-
hou jí s orientací v situaci, in-
formují o možnostech dalšího
řešení, poskytnou základní so-
ciálně právní poradenství
a zprostředkují návazné odbor-
né služby, např. psychologické,
právní nebo lékařské.

Pomoc centra může být po-

skytnuta rovněž na základě žá-
dosti osoby ohrožené násilným
chováním jiné osoby obývající
s ní společné obydlí nebo i bez
takového podnětu, a to bezod-
kladně poté, co se intervenční
centrum o ohrožení osoby ná-
silným chováním dozví.

K získání dalších informací
se můžete obracet na:

Mgr. Jan Jung, vedoucí pro-
jektu Terénní krizová služba,
tel: 731 433 013

Mgr. Tereza Vágnerová, ko-
ordinátorka intervenčního cen-
tra, tel: 731 433 142

Krizové telefonní číslo –
nonstop provoz: 777 167 004

Mgr. Dana Krausová
Vedoucí sociálního odboru

Žádost o dotaci na realizaci projektu
v rámci zajištění bezbariérovosti

O finanční dotaci na realizaci
projektu v rámci zajištění bezba-
riérovosti může žádat pouze
právnická nebo fyzická osoba,
která zajiš
uje služby i zdravot-
ně postiženým občanům.

Žádost musí být podána na pře-
depsaném formuláři, který je k

dispozici na http://info.plzen.eu
nebo jej obdržíte na OSVZ MMP.

Uzávěrka podání žádostí
včetně dokumentace je 25.
dubna 2007.

Bližší informace je možné
získat na tel. čísle 37 803 3323.

Mgr. Dana Krausová
Vedoucí sociálního odboru

Co se na obvodě děje, žije tu mládež,
ale i Svaz důchodců zde je.
Sem chodí lidé, kteří již nějaký ten rok pamatují,
ale žijí a rádi se radují.
8. února pro ně svátek byl,
protože Karneval se oslavil,
na schůzce při hudbě pana Žákovce veselo bylo,
na 60 masek se zde představilo,
byly to pohádkové, kouzelné bytosti,
zasmáli jsme se do sytosti,
byla to prostě nádhera,
co oblékly si seniorky na těla.
Bylo to krásné odpolední představení,
my starší jsme si řekli „ještě nejsme k zahození“.
Ano, svaz důchodců dokázal, že členové i když už léta mají,
rádi vesele na svět se dívají.

Levý Oldřich, předseda SDČR

Pozvánka pro širokou veřejnost
Vážení občané,
přijměte prosím pozvání na setkání se zá-

stupci městské a státní policie v rámci

projektu
prevence kriminality.

Zástupci obou složek budou připraveni
odpovídat na Vaše dotazy.

Setkání se koná dne 11. dubna 2007 od 16.30
v kinosálu budovy UMO Plzeň 1.

Těšíme se na Vás
S pozdravem

MP Plzeň a MŘ PČR Plzeň

Co se na obvodu děje



Sportovní naděje zaplnily ve
čtvrtek 22. února obřadní síň
plzeňské radnice. Vyhlášení
nejlepších sportovců města
Plzně za rok 2006 v kategori-
ích žactva a dorostu zde pod
záštitou primátora města při-
chystala Nadace sportující
mládeže. Mezi úspěšnými ne-

V příjemném předvánočním
období byl hostem Lochotínské
radnice populární plzeňský
sportovec a vynikající fotbalis-
ta Jiří Lopata u příležitosti své-
ho významného životního výro-
čí. Starosta Jiří Winkelhöfer
a jeho zástupce Jan Husák mu
blahopřáli, a také současně po-
děkovali za úspěšnou reprezen-
taci plzeňské kopané i za poz-
dější velmi úspěšnou trenérskou
činnost. Jiří Lopata přišel do
fotbalového mužstva Škodovky
v roce 1959 z Holýšova.

Dětské dopravní sportovní hřiš-
tě  se nachází v objektu 1. základ-
ní školy Plzeň - Lochotín. Vchod
na hřiště je z Tachovské ulice od
konečné zastávky tramvaje č. 1 –
druhá ulice doleva.

DDH modeluje normální silniční
provoz jak v obci, tak i jízdu mimo

Vyhlášení nejlepších mladých sportovců z Plzně

chyběli ani sportovci z první-
ho plzeňského obvodu, kterým
přišel osobně pogratulovat
a předat ceny také místostaros-
ta Jan Husák.

Poprvé si mohli atmosféru
slavnostního vyhlášení vy-
chutnat sportovci v kategorii
mladšího žactva Jaroslav Ka-

dlec (bikros), Jiří Kanta (letní
biatlon) a fotbalistka Kateřina
Svitková. Pořadí staršího žac-
tva ovládla kick-boxerka Mar-
tina Jindrová, která obhajova-
la loňské prvenství. K vítěz-
ství jí pomohly zlaté medaile
z mistrovství světa i Evropy.
Titulem Sportovec Plzně roku

2006 mezi dorostenci se může
pyšnit judista Tomáš Funfá-
lek. Svěřenec trenéra Jiřího
Dolejše kromě sportu zvládá
také studium na Pedagogické
fakultě v Plzni a spřádá sny
o medaili z Olympijských her.

Ocenění za dlouhodobou
práci při výchově sportovních
talentů převzali trenéři Mojmír
Sedláček (šerm) Jiří Henžlík
(atletika) a Helena Nováková
(plavání).

Novinkou letošního ročníku
ankety bylo vyhlášení nejlepších
sportovních akcí pro mládež.
Zde mohli být nejspokojenější
pořadatelé Evropského poháru
mládeže gen. G. S. Pattona
v moderním trojboji a Meziná-
rodního turnaje v badmintonu
smíšených družstev žáků.

Kromě primátora Pavla Röd-
la předávala ceny i radní pro
oblast školství a sportu Petra
Fischerová. Nechyběli ani
slavní sportovci minulosti.

Jmenovitě olympijský vítěz ve
sportovní střelbě z Mexika
1968 Jan Kůrka a vítěz šesti
etap Závodu míru cyklista An-
tonín Bartoníček.

Profily všech nominovaných
sportovců i družstev budou k vi-
dění na výstavě Sport 2006, kte-
rá se v mázhauzu radnice usku-
teční od 19. do 29. března.

Nejlepší mladí sportovci
z Městského obvodu Plzeň 1:
Kateřina Svitková (1996),
fotbal (FC Viktoria Plzeň) –
ml. žactvo
Aleš Vyzrál (1988),
taekwon-do (o.s. Taekwon-do
Club Narama) – dorost
Jakub Němec (1988), kano-
istika/freestyle – dorost
SSK Talent 90 při Bolevecké
ZŠ Plzeň, házená – žactvo

Vlastimil Libeš

Vynikající sportovec na radnici
Fotbalista Jiří Lopata slavil 70 let

V mužstvu se velice osvědčil
a postupně se svými skvělými
výkony vypracoval až do role
kapitána. Patřil k vynikajícím
útočníkům a uměl střílet bran-
ky. Právě tato střelecká pohoto-
vost velice často rozhodovala
o vítězství jeho mužstva. Po
skončení aktivní fotbalové ka-
riéry dále zůstal u kopané
v pozici trenéra. Úspěšně vystu-
doval trenérskou fakultu a pů-
sobil u celé řady ligových muž-
stev. Slavil úspěchy s plzeňskou
Škodovkou, pod jeho vedením

působila v první lize úspěšně
Rudá Hvězda Cheb. Největší
sportovní úspěchy však slavil
s pražskou DUKLOU v Evrop-
ské soutěži Ligy Mistrů. Své
trenérské kvality potvrdil i v za-
hraničí, když dva roky působil
u předních fotbalových mužstev
na Kypru. V přátelské besedě si
rád zavzpomínal na své fotba-
lové začátky, na spoluhráče i na
prvé trenéry Jiřího Rubáše
a Vlastimila Chobota.

Jiří Kobilinský
sekretář „Staré gardy“

Foto (zleva): sekretář Jiří Kobilinský, jubilant Jiří Lopata, člen SG Jiří Hop, starosta Jiří Winkelhöfer, jeho
zástupce Jan Husák.

Dětské dopravní a sportovní hřiště
po zimní přestávce opět otevřené

v dopoledních hodinách pro žáky
mateřských a základních škol. Účast-
níkům se po dobu výuky půjčují
ochranné přilby, kola a koloběžky.

V odpoledních hodinách je dět-
ské dopravní hřiště přístupné ve-
řejnosti.

Sportovní hřiště s umělým po-
vrchem nabízí:

volejbal
nohejbal
tenis
fotbal
házená
Provoz pro veřejnost na dět-

ském dopravním a sportovním
hřišti:

PO – PÁ
15.00–18.00 hod.
SO + NE + Svátky
13.00–18.00 hod.

Další informace a objednávky
pan Kolínek, tel.:377523962,
e-mail: r.kolinek@svcdomecek.cz
nebo na www.svcdomecek.cz

V průběhu měsíce dubna :
– cca od 14:00 – 18:00 hod - Májové dětské soutěžní odpoledne –

ukázky PO, výcviku, soutěže – cca 150 dětí
V průběhu měsíce května:
– cca od 8:00 do 14:00 hod – přednáška v prostorách mateřské školky

na Roudné, poté ukázky + soutěže v prostoru PZB Bílá Hora – cca
40 dětí

– cca od 8:00 do 14:00 hod – přednáška v prostorách mateřské školky
na Bílé Hoře, poté ukázky + soutěže v prostoru PZB Bílá Hora – cca
35 dětí

– cca od 8:00 – 14:00 hod - Sportovní dopoledne – přednáška, ukázka
techniky + turnaj v nohejbalu – 17. ZŠ Roudná (1. a 2. stupeň) – cca
200 dětí

V průběhu měsíce června :
– 2x celodenní akce se ZŠ v obvodu MO Plzeň 1 – termín bude upřes-

něn dle možností řiditelů škol
– beseda na téma PO : preventivně – výchovné působení na mládež,

prevence kriminality mládeže.
V průběhu měsíce července :
Nohejbalový a Volejbalový turnaj o pohár starosty MO Plzeň  –
účast členů ZJ města Plzně + zaměstnanců MO Plzeň

Jan Domin,velitel JSDH Bílá Hora

Uskutečněné společné akce
MO Plzeň 1 a JSDH Bílá Hora

v preventivně-výchovném působení na mládež
a veřejnost pro rok 2006

Naši jednotku lze hodnotit jako
kvalitní, která se již dokázala pre-
zentovat díky svému zařazení JPO
III. v městském systému požární-
ho zabezpečení jako jednotka
s osvědčenou akceschopností a
disciplinovanou činností. Řízení
jednotky, výcvik a fyzická odbor-
ná příprava se nachází na poměr-
ně vysoké úrovni.

Činnost JSDH je soustředěna
především v teritoriu MO Plzeň 1,
avšak v řadě aktivit výrazně pře-
sahuje rámec hranic našeho obvo-
du a ovlivňuje dobrovolnou hasi-
činu na regionální úrovni.

Dosáhli jsme velmi dobrých
výsledků prakticky ve všech ob-
lastech činností, souvisejících
s úkoly PO, ale i v oblastech spo-
lečenského a kulturního života.

Velmi nízký věkový průměr člen-
ské základny je důsledkem dlouho-
leté koncepční práce s mládeží, ze
které nám dorůstají i noví členové.

Jednotka má 19 členů, z toho
4 velitele družstev a 8 strojníků
s potřebnou kvalifikací a platným
osvědčením.

Činnost JSDH Bílá Hora v roce 2006
Maximální pozornost je věno-

vána odborné a fyzické přípravě
a lze konstatovat, že pravidelné
ověřování znalostí i zdatnosti vy-
kazuje vysokou úroveň.

Úsekem činnosti JSDH, který je
pochopitelně dominantní v obsa-
hové náplni a tudíž je mu věnová-
na hlavní pozornost, je činnost
samotné jednotky a vytváření pod-
mínek pro její kvalitní a aktivní
působení k plnění úkolů zřizova-
tele, tj. MO Plzeň 1. Všichni čle-
nové jednotky jsou zároveň i čle-
ny SDH Bílá Hora.

Členové jednotky se 1 x v roce
2006 zúčastnili výcviku s dýchací
technikou v POLYGONU – HZS.
Pro rok 2007 je nezbytně nutné za-
bezpečit tuto přípravu pro všechny
členy a stejně tak je nutné respekto-
vat jako nezbytnost pro výkon služ-
by pravidelné absolvování lékař-
ských prohlídek s maximálně
dvanáctiměsíční prodlevou.

Lze oprávněně konstatovat pl-
nou akceschopnost jednotky, a to
prakticky v rozsahu 24 hodin po
celý rok.

Je pochopitelné, že činnost v jed-
notce dává našim členům obrovský
prostor plnit své hlavní poslání, ale
také se podílet na dalším spektru
různorodých činností.
Statistika činností JSDH
Požár – 23x
Technický zásah – 7x
Záchrana života - 2x
Námětové cvičení – 1x
Prověřovací cvičení – 1x
Planý poplach – 1x
Povodně - 16 x
Kondiční jízdy –16x
Setkání s veřejností v průběhu
roku – 4x
Školení strojníků a velitelů – 2x
Profesní školení řidičů – 1x
Výcvik řidičů a strojníků – 1x
Oprava a údržba techniky – prů-
běžně dle potřeby, min. 2x do
měsíce
Plavba 21. stoletím po řece Rad-
buze – 1x
Město her aneb prázdniny na Bo-
leváku – 1x
Preventivní akce – MŠ, ZŠ, spor-
tovní den starosty MO Plzeň 1 –
9x (v celkovém počtu cca 710
dětí)

Jan Domin

obec ( světelná křižovatka, přecho-
dy pro chodce, parkoviště, zastávka
autobusu, kruhový objezd , čtyřprou-
dá ulice apod.). Děti se zde naučí zá-
klady jízdy v běžném provozu, chů-
zi po chodnících a přecházení ulic.

Výuka dopravní výchovy na dět-
ském dopravním hřišti se provádí

Aleš Vyzrál
taekwon-do

Kateřina Svitková
fotbal

Jakub Němec
kanoistika – freestyle

Místostarosta Jan Husák předává ceny mladým sportovním nadějím.

Plán hlavních akcí
Sdružení boleveckých rodáků na rok 2007

13. dubna, 16.00 hod.  Slavnostní mše svatá k uctění památky
Svatého Vojtěcha patrona bolevecké kaple na hřbitově v Bolevci
5. dubna, 18.00 hod.Výroční členská schůze Sdružení bole-
veckých rodáků konaná v hasičárně na Bolevecká návsi za účasti
aktivistů SBR a přizvaných hostů
30. dubna, 17.00 hod. Stavění májky na Bolevecké návsi před
hasičárnou,vystoupení tanečníchskupin,ukázky dobových zbra-
ní,rej čarodějnic, hudba – trubka, tanec a zpěv
4. května, 11.00 hod. Položení květin pomníku padlých a umu-
čených v rámci oslav 63. výročí osvobození před 18. Bolevec-
kou ZŠ, za účasti zástupců ÚMO Plzeň 1
25. května, 16.00 hod. Pietní shromáždění k 90 výročí tragic-
kého výbuchu bolevecké muniční továrny Škodových závodů
u kaple Svatého Vojtěcha na hřbitově
květen, 17.00 hod. Slavnostní pokřtění obrazové publikace
„Městský obvod Plzeň 1 ve fotografii – historie a současnost“.
Místo konání hospoda „U Myšáka“
19. května, 14.00 hod. Divadelní vystoupení dětských a dospě-
lých souborů na Bolevecké návsi pod lipami u pomníku pad-
lých.Večer hudba – trubka k poslechu i tanci.

9. června, 08.00 hod. Velké rybářské závody na rybníku Le-
dárna u hasičského cvičiště, rybolov, posezení při dobrém pi-
večku – hudba – trubka k poslechu a tanci
15. června, 17.00 hod.  Posezení pod lipami na Bolevecké  ná-
vsi u staré školy s hudbou k tanci a poslechu. Občerstvení pro
všechny je zajištěno. Akci organizují hasiči.
2.  listopadu, 16.00 hod. Slavnostní mše svatá v kapli Svatého Vojtě-
cha na hřbitově v Bolevci u příležitosti „Dušiček“ a bolevecké pouti
10. listopadu, 17.00 hod. Jedenácté setkání boleveckých ro-
dáků v bolevecké sokolovně s vystoupením lidových soubo-
rů,s hudbou k poslechu i tanci a tradiční tombolou
15. prosince, 15.00 hodin Vánoční posezení „U Myšáka“, ko-
ledy, vyprávění pamětníků o vánočních zvycích,vystoupení  dětí
s PS Mikulka a ZŠ. Závěr „Hudba – trubka“
Upozornění: Schůze výboru se konají vždy první čtvrtek
v měsíci pokud není stanoveno jinak od 17. hodin v hospodě
„U Myšáka“. Termíny plánovaných akcí se mohou změnit, akce
budou vždy oznámeny letáčky, plakáty a v denním tisku. Bole-
večtí rodáci se těší na Vaši hojnou účast.

Jaroslav Čechura



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Vážení čtenáři,
v tomto díle poradny se věnujeme do-

tazům, se kterými se na nás opakovaně
obracíte. Krátce si připomeňme, že pro
ty z Vás, kteří bydlíte v bytových domech,
je aktuální termín pro roční vyúčtování
služeb za rok 2006. V případě Vašich
konkrétních dotazů k tématu vyúčtování
jsme Vám k dispozici. Při ročním vyúč-
tování služeb se jedná o rozúčtování ná-
kladů služeb spojených s užíváním objek-
tu na jednotlivé uživatele bytů (např. do-
dávky tepelné energie na vytápění – teplo,
dodávky teplé užitkové vody a studené
vody, svoz komunálního odpadu, elektři-
na na osvětlení společných prostor, pro-
voz výtahu apod.). Jak je zákonem stano-
veno, musí být provedeno vyúčtování slu-
žeb nejméně jedenkrát ročně, a to
nejpozději do 4 kalendářních měsíců pro
uplynutí zúčtovacího období, tj. do
30. dubna. Za jeho zpracování zodpoví-
dají vlastníci nemovitosti (společenství
vlastníků v předmětném domě), ale tato
povinnost je zpravidla převedena na
správce společných částí domu.

Kontakty pro Vaše dotazy: Plzeňský ser-
vis, s.r.o., Klientské centrum Karlovarská 30,
Plzeň, 301 00;
e-mail: klientskecentrum1@plzenskyservis.cz;
tel.: 377 541 690-1.

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

oblastní ředitelka

Dotaz: Máme v domě, pro který
vzniklo společenství vlastníků, problé-
my s hlukem, nepořádkem, nedodržo-
váním nočního klidu apod. ze strany
některých vlastníků, kteří tímto poru-
šují domovní řád, který jsme přijali na
shromáždění. Jak postupovat vůči pro-
blémovým vlastníkům?

Řešení popsaných problémů může být
poměrně obtížné, pokud není dobrá vůle
k nápravě ze strany samotných vlastníků.
Každý vlastník nemovitosti je v podstatě
ve vztahu ke svému bytu oprávněn činit
vše, co mu právní předpisy nezakazují.
K omezení jeho vlastnického práva (a v
jeho rámci i k omezení užívacího práva)
může proto dojít jen za předpokladu, že
to zákon stanoví. Zákon o vlastnictví bytů
ani jiný právní předpis přitom společen-
ství neumožňuje, aby např. přijalo domov-
ní řád, ve kterém by vlastníkům jednotli-
vých bytů zakazovalo užívat jejich vlast-
ní byty konkrétně vymezeným způsobem

(a tedy např. stanovit pravidla pro úklid,
noční klid apod.). Ale na tyto případy ale-
spoň částečně pamatuje zákon o vlastnic-
tví bytů v části Práva a povinnosti vlast-
níků jednotek, § 14, který stanoví, že po-
kud vlastník jednotky zasahuje do práva
ostatních vlastníků jednotek takovým
způsobem, že podstatně omezuje nebo
znemožňuje jeho výkon a pokud součas-
ně nesplní povinnosti uložené rozhodnu-
tím soudu, může soud na návrh společen-
ství nebo na návrh některého z vlastníků
nařídit prodej jednotky. Aby k prodeji
došlo, je v první řadě nezbytné domáhat
se, aby soud vlastníkovi, který své okolí
ruší, konkrétní projevy jeho jednání (např.
tedy nepřiměřený hluk apod.) zakázal. Po-
kud vlastník takové rozhodnutí nebude re-
spektovat, může být jeho bytová jednot-
ka i proti jeho vůli prodána.

Dotaz: V domě již v roce 2001 vzniklo
společenství vlastníků jednotek. Původ-
ní vlastníci, kteří byli členy statutární-
ho orgánu (výboru), své byty prodali
a nikdo ze současných vlastníků nechce
být zvolen do statutárního orgánu (vý-
boru, či do funkce pověřeného vlastní-
ka). Kdo v takovém případě vykonává
funkci zástupce společenství?

Podle § 9, odst. 9 vykonává funkci or-
gánů společenství, pokud nejsou zvoleny,
vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na
společných částech domu činí nejméně
jednu polovinu a pokud takový vlastník
není, pak funkci orgánů vykonávají ti
vlastníci jednotek, kteří se stali členy spo-
lečenství v okamžiku jeho vzniku. Je tře-
ba ale připomenout, že vlastníci by se měli
domluvit a orgány společenství by měly
být zvoleny, protože jinak nastává neře-
šitelná situace, kdy není subjekt, který by
rozhodoval o opravách, údržbě a úpravách
společných částí domu.

Dotaz: Jak rychle se vrátí peníze in-
vestované do různých úspor energie
v bytech a domech?

Doplnění topného systému termosta-
tem: Termostat s časovým spínačem stojí
od 1500 do 3000 korun. Přesnou regula-
cí teploty dokáže uspořit až 10 % ener-
gie, což může v různých objektech dělat
1000 až 8000 korun. Návratnost investi-
ce 1 až 2 roky.

Termoizolační fólie na oknech: Lepí se
přímo na sklo a odrážejí teplo zpět do
místnosti. Tím snižují množství tepla
unikajícího sklem až o 25 %. Metr čtve-

reční stojí od 500 do 800 korun. Návrat-
nost investice: 5 až 10 let.

Výměna oken: Stará a netěsnící okna
propustí až 40 % energie. Vyměníte-li je
za nová, zaplatíte v průměrně velkém bytě
kolem 30 – 40 tis. korun. Následná úspo-
ra závisí na typu paliva a velikosti objek-
tu. Návratnost investice: 6 až 15 let.

Akumulační nádrž ke kotli: Doplníte-
li kotel na pevná paliva akumulační ná-
drží a směsovacím zařízením, budete lépe
regulovat jeho výkon, čímž ušetříte až
35 % paliva. Cena je od 25 000 do 30 000
korun, úspora 3000 až 5000 korun ročně.
Návratnost investice: 5 až 7 let.

Termostatické hlavice radiátorů: Hlavi-
ce nahrazující klasická ovládací kolečka
u topných těles stojí 400 až 650 korun.
Lepší regulace teplot v místnosti s sebou
přináší až 6 % ušetřené energie. Úspora
se tak bude pohybovat od 500 korun výš.
Návratnost investice: jeden rok.

Plynový průtokový ohřívač: Spotřebu
můžete snížit tím, že budete v době své
nepřítomnosti zhasínat zapalovací plamí-
nek, který jinak hoří trvale. Bez jakékoli
investice tak lze ušetřit asi 500 korun za
rok. Návratnost investice: okamžitě

Úsporné zářivky: Instalujete-li místo
obyčejné žárovky úspornou zářivku, kles-
ne spotřeba elektrické energie až o 80 %
bez omezení světelné pohody. Zatímco
stowattová žárovka odebere ze sítě během
tisíce hodin energii za 345 korun, třiadva-
cetiwattová zářivka pouze za 80 korun.
Návratnost investice: méně než jeden rok

Dotaz: V domě vzniklo společenství
vlastníků. Lze pronajímat společné čás-
ti v domě?

Při koupi bytu v domě, kde jsou jed-
notlivé bytové jednotky ve vlastnictví
různých vlastníků, by měl každý pama-
tovat na to, že společně s koupí bytu se
stává i spoluvlastníkem společných částí
domu, o které je třeba pečovat. Společ-
nými částmi domu se rozumí části domu
určené pro společné užívání, příslušenství
domu jakož i společná zařízení domu.
Společné části domu jsou blíže popsány
v tzv.prohlášení vlastníka (prohlášení
původního jediného vlastníka domu).
V případě prvního převodu bytové jednot-
ky je určení společných částí domu po-
vinnou obsahovou náležitostí smlouvy
o převodu jednotky.

Zpravidla do společných částí domu
patří zejména nosné konstrukce, obvodo-

vé zdi, střešní krytina, rozvody elektro-
instalace, plynu, vody, topení, okna, bal-
kony, výtahy, společné prostory jako prá-
delny, sušárny, mandly apod.

V zásadě platí, že stavba a její části musí
být užívány v souladu s kolaudačním roz-
hodnutím, a proto by se mělo společenství
před uzavřením konkrétní nájemní smlou-
vy ujistit, že není nutné provést tzv. reko-
laudaci (změna účelu užívání stavby) nebo
jiné kroky a je možné určité prostory k za-
mýšlenému účelu pronajmout, aniž by
došlo k porušení stavebního zákona a hro-
zily sankce z něho vyplývající.

Zákon o vlastnictví bytů nevyžaduje pro
schvalování pronájmu společných částí
domu žádný speciální postup, resp. počet
hlasů potřebných pro schválení nájemní
smlouvy. Je třeba proto postupovat v sou-
ladu se stanovami společenství. Podle čl.
VII odst. 3 písm. n) vzorových stanov (pří-
loha k nařízení vlády č. 371/2004 Sb.) patří
do výlučné působnosti shromáždění vlast-
níků rozhodování o pravidlech pro užívá-
ní společných částí domu. Takže i o jejich
pronájmu musí rozhodovat nejvyšší orgán
společenství – shromáždění vlastníků, a to
standardním způsobem – nadpoloviční
většinou hlasů přítomných vlastníků na
usnášeníschopném shromáždění.

Příjem plynoucí ze společných částí
domu je v každém případě příjmem a tedy
předmětem zdanění u vlastníků jednotek
(nikoliv ve společenství), mezi něž se roz-
dělí v poměru jejich spoluvlastnických po-
dílů. Právnické osoby jej zahrnou do své-

ho obecného základu daně, u fyzických
osob se jedná o příjem z pronájmu podle
§ 9 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/
1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Dotaz: Jak zabránit vzniku plísní v obyt-
ných místnostech v panelovém domě?

Původní „stará paneláková okna“ kladla
proudění vzduchu minimální odpor. Za to-
hoto stálého proudění vzduchu se vlhkost
v bytě opravdu neudržela. V současné době
je již velká část oken vyměněna za plastová
a nastal tak konec „průvanu“. Kromě poci-
tu pohody tuto skutečnost pozná každý
majitel nových oken již na prvním účtu za
teplo. Náhle se však objevil v domácnos-
tech nový problém – kondenzace vlhkosti
v místnostech, na zasklení, vznik plísní
i zhoršení vnitřního klimatu. Pro likvidaci
již vzniklých plísní se dají v praxi dobře vy-
užít chemické přípravky, např. Savo. Velký
a preventivní význam má pravidelné větrá-
ní, jehož úlohou je vlhký vzduch z obytných
místností vyměňovat sice s chladnějším, ale
podstatně sušším vzduchem zvenku.

Nejintenzivnějším a také nejrychlejším
způsobem je příčné průvanové větrání
místností. Během ani ne 2–4 minut je
veškerý vzduch v místnosti vyměněn. Při-
tom je potřeba jen otevřít proti sobě umís-
těná okna a dveře. Možné je také nárazo-
vé větrání, kde se okno na dobu ca 4–10
min. nechá otevřené a přitom se vymění
veškerý vzduch v místnosti. Energetické
ztráty přitom jsou minimální, ztratí se
pouze energie obsažená ve vyměněném
vzduchu, zdivo se přitom neochladí.

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

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 16. 1. 2007 mimo jiné:
– Projednala a schválila návrh organi-

začního zabezpečení přípravy 3. za-
sedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
20. 3. 2007;

– Jmenovala nové členy Sportovní ko-
mise Rady MO Plzeň 1;

– Projednala zprávu o činnosti Kontrol-
ního oddělení ÚMO Plzeň 1 za II. po-
loletí 2006;

– Souhlasila s uzavřením nájemních
smluv k bytům, smluv o složení fi-
nanční jistoty v souvislosti s užívá-
ním bytu a smluv o přenechání gará-
žového stání do užívání v lokalitě
Sylván;

– Souhlasila s plněním plánu staveb-
ních akcí a vlastní investiční výstav-
by za rok 2006 – vydala doporučení
pro Zastupitelstvo MO Plzeň 1;

– Zrušila Jednací řád komisí Rady MO
Plzeň 1, schválený usnesením Rady
MO Plzeň 1 č. 36 ze dne 19.1.1999
a č. 291 ze dne 26. 8. 2003, ke dni
16. 1. 2007; schválila nový Jednací
řád komisí Rady MO Plzeň 1 s účin-
ností od 16. 1. 2007;

– Schválila uzavření smlouvy o bezplat-
né výpůjčce 6 ks externích automa-
tických defibrilátorů na dobu pěti let
s výpůjčiteli – Městskou policií Plzeň,
JSDH Bílá Hora, JSDH Bolevec
a Knihovnou města Plzně – pobočka
Lochotín.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 6. 2. 2007 mimo jiné:
– Projednala činnost komisí Rady MO

Plzeň 1 v roce 2006 a plán práce ko-
misí Rady MO Plzeň 1 na rok 2007;

– Schválila Výroční zprávu o činnosti
MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 v oblasti
poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístu-
pu k informacím za rok 2006;

– Projednala zprávu o provedené řád-
né inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2006;

– Schválila výpůjčku nebytového pro-
storu – jednacího sálu v budově ÚMO

Plzeň 1, v Plzni, alej Svobody 60,
Městské policii Plzeň za účelem po-
řádání besedy dne 19. 2. 2007;

– Schválila uzavření smlouvy o spoluprá-
ci mezi Statutárním městem Plzeň –
Městským obvodem Plzeň 1 a Městem
Třemošná, související s vybudováním
a údržbou cyklistické trasy, nacházejí-
cí se na pozemcích parc. č. 2048/3,
4082/3, 2047/10, 2047/9, 2047/2,
4088/1, 2047/88 v k.ú. Třemošná ve
vlastnictví Města Třemošná;

– Souhlasila s předloženým záměrem
„Průjezd uzlem ve směru III.TŽK
a Uzel Plzeň“ z hlediska posouzení
vlivů na životní prostředí;

– Souhlasila s předloženým záměrem
ve věci vrtané studny – odběru pod-
zemní vody z hlediska posouzení vli-
vů na životní prostředí;

– Schválila změnu názvu Komise pro
občanské záležitosti a sociální Rady
MO Plzeň 1 na název Komise soci-
ální a pro občanské záležitosti Rady
MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí skutečnost, že Měst-
ský obvod Plzeň 1 má Ice Park od
1. 1. 2007 v trvalé správě a je jeho
provozovatelem a nutnost zajistit prá-
ce spojené s provozem Ice Parku.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 28. 2. 2007 mimo jiné:
– Schválila pronájem nebytových pro-

stor – přízemního pavilonu „D“ v ob-
jektu bývalé MŠ, Žlutická 2, Plzeň,
pro pí Pospíšilovou, za účelem pro-
vozování soukromého předškolního
zařízení pro děti od 3 do 7 let – mi-
moškolní výchova a vzdělávání;

– Schválila zveřejnění inzerátu k Ice
Parku na informační reklamní mapě
města Plzně.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 6. 3. 2007 mimo jiné:
– Projednala návrh na volbu přísedící-

ho u Okresního soudu Plzeň – město;
– Projednala a schválila personální změ-

ny ve složení Komise sociální a pro
občanské záležitosti Rady MO Plzeň 1;

– Schválila uspořádání dalšího ročníku

zábavného dne pro veřejnost v roce
2007 v areálu Velkého Boleveckého
rybníku a způsob zajištění této akce;

– Souhlasila s přidělením finančních
příspěvků dle návrhu Sportovní ko-
mise Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozborem hospodaření
MO Plzeň 1 k 31. 12. 2006, s finanč-
ním vypořádáním rozpočtu MO Plzeň
1 za rok 2006, se stavem účelových
fondů MO Plzeň 1 po finančním vy-
pořádání včetně rozpočtů jednotli-
vých fondů na rok 2007, s finančním
vypořádáním mateřských škol za rok
2006 včetně návrhu na rozdělení
kladného hospodářského výsledku;

– Schválila poskytnutí dotace občan-
skému sdružení AEROKLUB Plzeň
– Letkov ve výši 5.000,- Kč na vy-
dání knihy „Letectví a město Plzeň“
– 2. část;

– Projednala zprávu o vyhodnocení
zimní údržby na MO Plzeň 1 v zim-
ním období 2006/2007;

– Souhlasila se zněním smlouvy o pro-
vozování rozhledny Sylván, uzavře-
né mezi Statutárním městem Plzeň –
MO Plzeň 1 a Gymnáziem Františka
Křižíka, s.r.o.;

– Schválila výpůjčku nebytového pro-
storu – jednacího sálu v budově ÚMO
Plzeň 1 v Plzni, alej Svobody 60, pro
Základní organizaci Českého svazu
bojovníků za svobodu za účelem po-
řádání 2 členských schůzí;

– Souhlasila s rozšířením plánu VIV na
rok 2007 o realizaci akce „Stavební
úpravy Řepové ulice“;

– Schválila návrh na zadání zpracová-
ní projektové dokumentace na akci
„Stavební úpravy ulice Nad Štolou“;

– Vzala na vědomí informativní zprá-
vu o provozu světelné signalizace na
křižovatce Gerská – Studentská;

– Souhlasila s projednáním změny
Územního plánu města Plzně na po-
zemcích parc.č. 11102/16 a parc.č.
11102/105 v k.ú. Plzeň v mimořád-
ném režimu;

– Projednala rozpočtová opatření roz-

počtu MO Plzeň 1;
– Schválila realizaci rekonstrukce „Par-

číku Komenského“ dle zpracované
studie;

– Vzala na vědomí informativní zprá-
vu ve věci zákona o střetu zájmů.

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání
dne 20. 3. 2007 mimo jiné:
– Souhlasila se stanovením nového názvu

ulice v k.ú. Bolevec, která vede mezi
komunikací z Plzně do Třemošné a are-
álem ŠKODA JS, a. s. – ORLÍK;

– Souhlasila s předloženými záměry ve
věci odběru podzemních vod – vrta-
né studny z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí;

– Projednala zprávu o výsledcích pře-
zkoumání hospodaření města Plzně
za období roku 2006;

– Projednala rozpočtová opatření MO
Plzeň 1;

– Schválila koeficienty daně z nemo-
vitosti pro rok 2008.

 Na každém zasedání Rady MO Pl-
zeň 1 jsou předkládány zprávy o pl-
nění usnesení z předchozích jednání
Rady MO Plzeň 1, dále jsou projed-
návány bytové, nebytové a majetkové
záležitosti. Jedná se například o pro-
nájmy nebytových prostor a pozemků,
směny pozemků, žádosti o odkoupení
pozemků atd.

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

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém
3. zasedání dne 20. 3. 2007:
– Obdrželo informaci o bezpečnostní

situaci na území MO Plzeň 1,
– Vzalo na vědomí kontrolu plnění

usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1,

– Vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady městského obvodu Plzeň 1,

– Vzalo na vědomí zprávu o činnosti
starosty MO Plzeň 1,

– Schválilo rozbor hospodaření MO Pl-
zeň 1 k 31. 12. 2006, finanční vypořá-

dání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2006,
stav účelových fondů MO Plzeň 1 po
finančním vypořádání a výsledky hos-
podaření mateřských škol za rok 2006,

– Schválilo rozpočtová opatření roz-
počtu MO Plzeň 1,

– Vzalo na vědomí zprávu o provede-
né inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2006,

– Schválilo přidělení finančních příspěv-
ků sportovním a mládežnickým orga-
nizacím dle návrhu Rady MO Plzeň 1
a Sportovní komise Rady MO Plzeň 1,

– Vzalo na vědomí zprávu o vyhodno-
cení zimní údržby na MO Plzeň 1
v zimním období 2006/2007,

– Zhodnotilo plnění plánu stavebních
akcí a vlastní investiční výstavby za
rok 2006,

– Zvolilo přísedícího u Okresního sou-
du Plzeň – město,

– Projednalo žádost ředitelky Gymná-
zia Františka Křižíka, s. r. o., o pro-
vozování rozhledny Sylván; schvá-
lilo znění smlouvy o provozování
rozhledny Sylván, uzavřené mezi
Statutárním městem Plzeň – MO Pl-
zeň 1 a Gymnáziem Františka Kři-
žíka, s.r.o.,

– Schválilo rozšíření plánu vlastní in-
vestiční výstavby na rok 2007 o akci
„Stavební úpravy Řepové ulice“,

– Schválilo nový název ulice v k. ú.
Bolevec, která vede mezi komunika-
cí z Plzně do Třemošné a areálem
ŠKODA JS, a. s. – ulice ponese ná-
zev ORLÍK,

– Zvolilo nového člena Finančního vý-
boru Zastupitelstva MO Plzeň 1,

– Schválilo nové znění Jednacích řádů
výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1,

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly před-
loženy zápisy jednotlivých výborů
Zastupitelstva MO Plzeň 1,

– Zastupitelstvu MO Plzeň 1 byly před-
loženy informativní zprávy na téma
zákona o střetu zájmů, umístění lavi-
ček a o údržbě místních komunikací
na území MO Plzeň 1.



Stalo se již zvykem, že Zoo-
logická a botanická zahrada
města Plzně se každoročně roz-
růstá o další expozice a přibý-
vají v ní zvířata. Nejinak tomu
bude i letos. Dokonce se dá
říci, že to bude rok velice bo-
hatý na nové pavilony. Půjde-
li všechno tak, jak jít má, ná-
vštěvníci budou moci vstoupit
hned do tří zcela nových vnitř-
ních expozicí: s africkými kopyt-
níky, Madagaskarské a s příro-
dou severoamerické Sonorské
pouště.

Afrika ve výbězích a za
sklem

Od samého začátku výstav-
by v létě 2006, od zemních
prací, to byla nepřehlédnutel-
ná stavba. Pavilon pro africké
kopytníky naproti velbloudí
jízdárně je budován na místě
bývalého rybníčku a bažiny a
tomu musí odpovídat i jeho
základy. Železobetonové pilo-
ty o průměru 53 centimetrů ho
zakotvují v hloubce od 3,5 do
4,5 metru. Poté, co byly hoto-
vy, začaly se na nich zdvíhat
obvodové zdi. Koncem listopa-
du je začala překrývat nosná
ocelová konstrukce střechy.
Stavba jakoby rostla z vody,
která pod ní uprostřed léta
opravdu ještě byla. Pro ná-
vštěvníky má být objekt zpří-
stupněn už letos.

Jak už sám název napovídá
– pavilon pro africké kopytní-
ky – domov zde budou mít
zebry, vodušky a sitatungy zá-
padoafrické. Ale také ptáci –
pštrosi dvouprstí, zoborožci,
jeřáb královský a marabu.
Uvnitř cihlové budovy o půdo-
rysu 14 na 46 metrů budou
boxy pro skupiny zvířat nebo
jednotlivá zvířata. Severní stě-
na bude prosklená, aby ná-
vštěvníci měli možnost pohle-
du dovnitř. Vnitřek pavilonu

nebude veřejnosti přístupný,
nebo
 afričtí kopytníci jsou
vesměs velmi temperamentní
zvířata, lehko se vyplaší a pod-
léhající stresu. I do proskle-
ných boxů budou muset být
vybráni nejklidnější jedinci ze
stáda a na nové prostředí si
budou muset postupně navy-
kat. Pavilon bude znamenat
velký přínos nejen pro zvířata
z hlediska komfortu jejich ustá-
jení, ale i pro veřejnost. Afric-
ké kopytníky bude mít mož-
nost vidět celoročně.

Součástí stavby budou samo-
zřejmě i nové výběhy a před-
výběhy a venkovní voliéry pro
ptáky, hlavně pro jeřáby, kteří
rádi z expozic ulétají. Součas-
ně budou odstraněny dva sou-
sední dřevěné přístřešky – ubi-
kace jelenů timorských a sklad
sena. Ze skupiny starých nevy-
hovujících staveb tak zbudou
už jen tři – ubikace pro skot
watusi, sitatungy a guerézy
angolské.

Leckterý návštěvník se mož-
ná zeptá: Bylo nutné kvůli pa-
vilonu zrušit malebné zákoutí
s rybníčkem a množstvím vod-
ního ptactva? Stavba byla do
těchto míst situována ze dvou
důvodů: Proto, aby návštěvní-
ci měli pohled do nitra pavilo-
nu z horní návštěvnické trasy
spojující střed zahrady s její zá-
padní částí. Navíc toto řešení
maximálně zachovává součas-
né prostorné výběhy. V úvahu
je třeba také vzít fakt, že po-
stupně v okolí pavilonu mají
vyrůst další dva – pro žirafy
a nosorožce, rovněž s prostor-
nými výběhy.

Rozpočtové náklady na vlast-
ní stavbu pavilonu afrických
kopytníků činí 11 milionů ko-
run. Vnitřní boxy a další vyba-
vení přijde přibližně na dalších
1,5 miliónu korun. Rozhodují-
cí část nákladů bude hrazena

z rozpočtu a příjmů zahrady, ale
na stavbu přispěl i Plzeňský kraj
a dva plzeňské obvody – Sever-
ní předměstí a Slovany.

Pavilon pro africké kopytní-
ky je ve více než čtyřicetileté
historii existence zoo na Lo-
chotíně historicky prvním zdě-
ným pavilonem, který vyrůstá
na zelené louce.

Pouště má i Amerika
Podstatnou část zoobotanic-

kých expozicí Jižní a Severní
Ameriky otevřela zoologická
a botanická zahrada loni ke
konci léta u příležitosti 80. vý-
ročí založení zoo v Plzni.
Vnitřní expozice živočichů
i rostlin Sonorské pouště a ven-
kovní výběhy pro ovce aljašské
a kamzíky běláky budou mít
premiéru letos. Venkovní te-
rénní úpravy vnímavé oko ne-
přehlédne už několik týdnů,
stejně jako skutečnost, že od
kamenné vstupní brány do Di-
noParku zmizely přítulné
a skotačivé kozy a ovce. Urči-
té přesuny zvířat byly nezbyt-
né. Například chovné stádo
ovcí somálských je přestěhová-
no na statek a kozy kamerun-
ské jsou k vidění v lesoparku
(DinoPark); párek je jich také
v hladicím koutku na statku
Lüftnerka. Ten je stále častěj-
ším cílem všech návštěvníků
s malými dětmi, nebo
 je v něm
možný kontakt s mlá�aty hos-
podářských zvířat, lze si zde
pohladit a pochovat králíčky…

V roce mezinárodní pomo-
ci ostrovu Madagaskar

V první polovině 90. let
vznikl v zoologické a botanic-
ké zahradě unikátní sukulent-
ní skleník. Pro jeho expozice
byly získány mnohé madagas-
karské rostliny a několik dru-
hů plazů. Kolekce ostrovních
živočichů a rostlin se dále roz-

šiřuje. Plzeňská zoologická
a botanická zahrada považuje
za svoji morální povinnost za-
pojit se po boku evropských
zoologických a botanických
zahrad do záchrany unikátní
přírody tohoto 4. největšího os-
trova světa. Vždy
 velký počet
živočišných a rostlinných dru-
hů žije právě jen na něm. Ředi-
tel zahrady Ing. Jiří Trávníček
podniká opakovaně expedici za
jeho přírodním bohatstvím.
Madagaskarských exemplářů
přibývá. Má jim být věnován
celý pavilon. Jeho vybudování,
a posléze dokončení, se ale ně-
kolikrát odkládá. Značná část
živočichů žije skryta zraku ná-
vštěvníků v chovatelském záze-
mí, rostliny rostou a kvetou –
mezi nimi i orchideje kouzel-
ných tvarů a barev – v rovněž
nepřístupných sklenících. Le-
tos se vše konečně změní. Uce-
lená madagaskarská expozice
situovaná do II. podlaží nad
prodejnu suvenýrů U lemura se
stane už skutečností. A bude to
právě v roce, na který Evrop-
ská asociace zoologických za-
hrad a akvárií vyhlásila mezi-
národní kampaň Chraňme Ma-
dagaskar.

Podzemí pod arboretem
Z období II. světové války

zůstaly pod původní botanic-
kou zahradou, dnes arboretem
s rozáriem a především japon-
skou kamennou zahradou
Šówa-en, skalní chodby. Slou-
žily, nebo měly sloužit, jako
kryty. Prý vedou až pod sídliš-
tě Vinice, do míst, kde dříve
stával školní statek hospodář-
ské školy. Od loňského roku se
usilovně pracuje na zpřístupně-
ní jejich zachovalých částí pro
veřejnost. V původních před-
stavách se v nich uvažovalo
o instalaci strašidelného světa,
ale v současné verzi před ním
dostala přednost zvířata. Ostat-
ně pro jejich chov byly částeč-
ně využívány už před zaháje-
ním stavebních prací. Sloužily
jako zimoviště želv.

Po dokončení úprav váleč-
ných krytů tak bude mít Plzeň
zpřístupněno dvoje podzemí.
Jedno pod historickým stře-
dem města, druhé na Lochotí-
ně. Samozřejmě s labyrintem
středověkých chodeb pod ar-
boretem se to srovnávat nedá,
ale za návštěvu bude stát ur-
čitě také!

Před pavilony výukové
centrum

První letošní otevíranou stav-
bou v Zoologické a botanické
zahradě města Plzně se stalo
13. února Environmentální cen-
trum Lüftnerka. Bylo vybudo-
váno v podkroví hlavní budo-
vy statku a bude sloužit přede-

Každým rokem jiná – letos bude platit dvojnásob
Plzeňská zoologická a botanická zahrada letos překvapí hned několika novinkami

7. – 9. dubna – Český rok na vsi – Tradiční Velikonoce na
statku Lüftnerka, celodenní program

21. dubna – Den země v Kilometrovce, odpolední program
Akce je pro každého, kdo je ochoten shromaž�ovat hliníkové

obaly od potravin a mačkat je do koule a v sobotu 21. dubna ve
14 hodin s ní přijít na počátek Kilometrovky u Kalikovského
mlýna. Lze ji také přinést od 14. do 20. dubna na sběrné místo
u hlavní pokladny zoologické a botanické zahrady nebo ve spe-
cializované expozici AKVA-TERA na Palackého třídě. Na všech
třech místech bude čekat na sběrače hliníkového odpadu příjem-
né překvapení v podobě různých cen.

Hliníkový odpad – například fólie od čokolád a sýrů, víčka od
jogurtů a obaly od paštik – musí být čistý, bez papírových nále-
pek a zejména zbytků potravin. Mezi sběr nedávejte plastové fólie
s hliníkovým povrchem, do nichž jsou například baleny káva,
chipsy… Začněte třeba ještě dnes – budete se divit, jak rychle se
bude vaše kulička měnit v kouli!

O největší hliníkovou kouli mezi sebou soutěží Horšovský Týn,
Plzeň a Tachov.

vším k výuce, přednáškové čin-
nosti a zázemí zde naleznou
různé přírodovědné kroužky.
Náklady, nutné na jeho vybudo-
vání, byly z velké části kryty
z dotace poskytnuté Státním
fondem životního prostředí ČR
a z prostředků Plzeňského kra-
je. V centru je velký přednáš-
kový sál pro více než 70 poslu-
chačů, dvě specializované učeb-
ny a kancelář. Všechny
výukové prostory jsou vybave-
ny nejmodernější audiovizuál-
ní technikou. Od II. čtvrtletí má
centrum šanci stát se součástí
Národní sítě středisek ekologic-
ké výchovy Pavučina.

Výukové programy s příro-
dovědnou tematikou na výuko-
vou permanentku pro deset tříd
z jedné školy nabízí zoologic-
ká a botanická zahrada od loň-
ského školního roku. V tomto
školním roce této možnosti
využilo přes 40 mateřských
a základních škol nejen z Plz-
ně a jejího okolí.

Víkendů s programem le-
tos více než jiná léta

Loni navštívilo plzeňskou
zoologickou a botanickou za-
hradu a její specializovanou
expozici AKVA-TERA na Pa-
lackého třídě 335 303 platících
osob. Byla to nejvyšší návštěv-
nost v její historii a opět ji pa-
sovala na nejnavštěvovanější
turistický cíl v Plzeňském kra-
ji! Za trvale vysokou přízní
veřejnosti je příjemné prostře-
dí, každoroční otevírání no-
vých expozicí, ale také velký
počet víkendových doprovod-
ných akcí, a to prakticky po
celý rok. Letos jich ještě při-
bude, nebo
 zvláštní program
přináší i již zmíněná kampaň
Chraňme Madagaskar. Hlavní
botanik a kurátor ptáků a ma-
lých obratlovců v plzeňské
zoologické a botanické zahra-
dě Ing. Tomáš Peš byl vybrán
za koordinátora kampaně
v ČR, takže se zahrada logic-
ky snaží v nabídce projektů pro
školy i širokou veřejnost sta-
nout na špici mezi ostatními
českými zoo.

Za zvláštní zmínku z ostatní
nabídky stojí obnovená osla-
va Dne Země v Kilometrovce.
V sobotu 21. dubna ve 14 ho-
din by měla tato alej památ-
ných stromů u Kalikovského
mlýna patřit všem, kteří se při-
pojili k výzvě pořadatelů
a chtějí přispět sběrem hliní-
kových obalů od potravin
k vytvoření velké plzeňské
hliníkové koule. Se sběrem je
možno začít kdykoliv – bude-
te se divit, jak vaše vlastní
kulička bude rychle nabývat
na rozměrech.

Cyklus akcí, jež připomínají
pod názvem Český rok na vsi
život, práci a zvyky našich
předků, zahájilo Hromniční
svíčkování s občanským sdru-
žením Ledovec, ale především
Velký masopust z Vinic do
středu města. A velký byl le-
tos nejen svým názvem, ale
i účastí masek a vůbec zájmem
veřejnosti. Na úspěšný pochod
plný veselí před plzeňskou rad-
nici je od seřadiště před 7. ZŠ
v sídlišti Vinice vyprovodil
místostarosta prvního plzeň-
ského obvodu pan Jan Husák.

Český rok na vsi letos fi-
nančně podporují prostřednic-
tvím Občanské volby Plzeň-
ského Prazdroje Plzeňští prá-
vovárečníci.

Text: František Hykeš
Foto: Jaroslav Vogeltanz

K nejžádanějším výukovým programům pro školy patří představení hospodářských zvířat. Statek Lüftnerka
je pro to ideálním místem. Na snímku je při výuce 90. MŠ v Západní ulici.

Kalendárium víkendových doprovodných akcí
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně ve II. čtvrtletí

1. května – Český rok na vsi – S věčně mladým Májem K.
H. Máchy pod staročeskou májí – Lüftnerka a pravěká vesnič-
ka, odpolední a podvečerní program

12. – 13. května – Dny japonské kultury a Slavnost květů –
prostranství před Tropickým pavilonem, celodenní program

2. června – Dětská mega show Plzeňské teplárenské – areál
zahrady, letní amfiteátr, celodenní program

Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – II. ročník soutěže
v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost – „velbloudí
louka“, odpolední program

14. – 24. června – Afrika v kameni – II. ročník studentského
sochařského sympózia – „velbloudí louka“

16. června – Folklór v ZOO (v rámci XI. mezinárodního folk-
lórního festivalu Plzeň) – areál zahrady, odpolední program

23. června – Český rok na vsi – Vítání léta, Svatojánská
bylinkyáda s naučnou soutěžní bylinkovou a pohádkovou stez-
kou – Lüftnerka a pravěká vesnička, celodenní program

 30. června – Adie školo, hurá na prázdniny a První prázd-
ninová zmrzlina (soutěže, hry, soutěžní a naučná stezka) – pro-

stranství před Tropickým pavilonem, areál zahrady
Dny v Zoologické a botanické zahradě města Plzně ve zname-

ní Madagaskaru:9. 4. – Velikonoční malgašský stánek a jeho
tajemství, Malgašský fotbal na velbloudí louce

1. 5. – May Day pro Madagaskar – Školáci pro Madagaskar
– Očima Malgašů – Přednáška ředitele Zoologické a botanické
zahrady m. Plzně Ing. J. Trávníčka o Madagaskaru – Malgašské
divadlo – Malgašská kultura a další překvapení – Pěvecký sbor
Carmina z Přeštic pro Madagaskar

2. 5. – Zoolympiáda
5. 5. – Malgašský fotbal na velbloudí louce, Setkání s le-

mury
1. 6. – Laboratoř bohů – vernisáž výstavy o Madagaskaru,

Školáci pro Madagaskar, Malgašský fotbal na velbloudí louce
16. 6. – Školáci pro Madagaskar (pro přespolní), Celostátní

kolo prezentační soutěže, Malgašský fotbal na velbloudí louce

Bližší informace na www.zooplzen.cz.

Tato stavba bude domovem afrických kopytníků a ptáků.

Symbolem ostrova Madagaskar je
mezi návštěvníky zoo lemur kata.
V Plzni mu patří celý ostrov.



Možná Lochotínským par-
kem občas procházíte a kromě
přemýšlení nad povinnostmi či
plány na víkend si ničeho nevší-
máte. Možná, že si také
v Lochotínském parku občas
sednete na jednu z mála posled-
ních funkčních laviček, rozjímá-
te a rozhlížíte se po okolí. A tu
vám vytane na mysli otázka... je-
li to park, proč není na co se
dívat a čím se kochat? Proč je
tu tak málo hezkých stromů?

Lochotínský park
Proč není kam si pohodlně sed-
nout a proč si děti nemají kde
hrát? A proč vůbec vypadá park
spíše jako přestárlý les?

Odpově� na tyto a další otáz-
ky se můžete dozvědět na ve-
řejném projednání s občany,
které iniciuje Správa veřejného
statku města Plzně (SVSMP) za
spolupráce s Centrem pro ko-
munitní plánování západní Če-
chy. Projednání se uskuteční
dne 24. 5. od 17.00 hod, místo

konání bude upřesněno doda-
tečně. Současně zde bude před-
staven návrh obnovy Lochotín-
ského parku, jehož zadavatelem
byla právě SVSMP (zpracova-
tel: Architektonické studio Hy-
sek, s.r.o.). Aktuální informace
se dozvíte na webových strán-
kách www.svsmp.cz (v sekci
městská zeleň – připravujeme)
nebo kontaktujte Ing. Cílkovou,
SVSMP (tel: 378 037 024,
e-mail: cilkova@plzen.eu).

Novinky u Kosíků
Jak se nám žije v „nové“ školce?

Opravdu báječně. Není snad dne, kdy
by nám tu naši školku někdo nepochvá-
lil. Je barevná, veselá, v nových oknech
nové záclony, obdivuhodná výzdoba
schodiš
 na obou pavilonech a spousta
dalších taktéž nových detailů.

Jen co jsme se po návratu do zre-
konstruovaných prostor zabydleli,
rozběhly se veškeré aktivity, které
fungují již několik let. Především
cvičení „Želva“ pod vedením zku-
šené lektorky paní Volfové, opět si
lebedíme v naší infra-sauně, fyzi-
oterapii i nadále provádějí student-
ky Zdravotní školy dr. Mauritzové,
nově navštěvuje celá mateřská ško-
la solnou jeskyni na Karlovarské
třídě. Pobyt v ní zřejmě má ozdrav-
né účinky, což se odrazilo v docház-
ce dětí do MŠ. Ta byla stále vyso-
ká, až na období epidemie planých
neštovic.

Celoročně navštěvujeme kurzy pla-
vání, třídy se střídají po čtvrt roce.

Také zájmové kroužky začaly
fungovat okamžitě po návratu do
domovské MŠ.

Kroužek „Flétniček“ se blýskl
hned v listopadu. 34. ZŠ zorganizo-
vala tradiční dopolední koncert dět-
ských pěveckých souborů plzeň-
ských mateřských škol. Naši „Kosí-
ci“ se umístili v tzv. zlatém pásmu a
byli pozváni na společný koncert s
názvem „Písničky ze všech koutů“,
který se konal ve Velké synagoze.

Velký zájem byl i o další kroužky
– výtvarný, hudebně pohybový,
kroužek sportovních her. Nově pak
přibyl ještě tenis.

Pokračuje i logopedie vedená kli-
nickou logopedkou i angličtina pro
začátečníky a pokročilé.

Spolupráce s ÚMO 1 při vítání
občánků funguje i nadále. Děti z naší
MŠ skoro každý měsíc zazpívají,
zahrají na flétnu a zarecitují mimin-
kům a jejich rodičům.

V prosinci se rozhodla naše mateř-
ská škola zareagovat na dobročinnou
akci Fondu Sidus, jejímž hlavním
cílem je získávat finanční prostřed-
ky ke zlepšení života dětí s onkolo-
gickými onemocněními. Rodiče měli
možnost zakoupit svým dětem někte-
rý z nabízených výrobků – např.
„hvězdu“ nebo „klíč ke zdraví“. Zís-
kané prostředky byly poukázány ne-
mocným dětem. Na jejich konto tak
putovalo téměř 1200,- Kč.

Začátkem ledna, ještě před zápi-
sy do základních škol, jsme uspořá-
dali setkání rodičů budoucích ško-
láků se zástupci okolních základních

škol. Ti je seznámili s programem
svých škol a tím usnadnili rodičům
výběr školy pro svoje prvňáčky.
Letos nám odchází do prvních tříd
přes 30 dětí.

Protože je letošní zima na zimní
radovánky opravdu skoupá, snažily
se paní učitelky ve všech třídách
vymýšlet pro děti takové činnosti
a hry, aby jim umožnily na tento ne-
dostatek zapomenout.

Celá škola se zapojila do projek-
tu „Pyramidáček“, zabývající se
zdravým životním stylem a zdravou
výživou. Vždy
 přece máme statut
„Zdravá mateřská škola“!

Třída 3. A navštívila obvodní
knihovnu na Lochotíně, aby se děti
seznámily s jejím prostředím, její
funkcí a hlavně aby poznaly, jak
s knihami zacházet. V únoru pak na-
vštívily děti této třídy Středisko vol-
ného času v Ledecké ulici, kde měly
možnost vidět zvířátka zde chovaná
a poslechnout si zajímavosti z jejich
života. Pracovnice zdejšího střediska
pí. Mgr. Radová dokázala poutavě
o zvířátkách vyprávět. Děti si mohly
i sáhnout na chameleona, krajtu, po-
hladit si morče nebo králíčky.

Občanské sdružení „Motýl“, jehož
akce pravidelně navštěvujeme, nás
pozvalo na „Pun�ův maškarní bál“.
Děti si tu zatančily, zacvičily, vyro-
bily si karnevalovou čepici a odná-
šely si jako dárek hezkou tužku.

Začátkem února jsme se začali
chystat na Dny otevřených dveří, při
kterých se zároveň vydávaly přihláš-
ky pro nové děti na příští školní rok.
Výstava dětských prací na plotě MŠ
doprovázená fotografiemi ze života
tříd seznamovala kolemjdoucí s děním
v mateřské škole. Jako Dny otevře-
ných dveří jsme si určili pondělí 5.

a úterý 6. února 2007. V tyto dny
měli rodiče možnost dopoledne i od-
poledne si projít celou mateřskou ško-
lu, poznat její chod, její vybavení.
Mohli se zeptat na cokoli paní ředi-
telky i učitelek v jednotlivých třídách.
Děti si mohly pohrát v naší tělocvič-
ně nebo ve třídách. Zájemců o umís-
tění dítěte v naší MŠ bylo hodně.

Těsně před zápisy do MŠ byla zko-
laudována další novinka ve vybave-
ní naší MŠ – a to vířivý bazén! „Je to
paráda, lehnout si na záda..“, chtělo
by se zazpívat při vstupu do bazén-
ku, kdy vám záda masírují bublinky.
Nadšení dětí z bazénu je nefalšova-
né. Vůbec se jim z vody nechce. Po
vířivce pak následuje rehabilitační
cvičení vedené studentkami zdravot-
ní školy. Za vybudování perličkové-
ho bazénu musíme poděkovat hlav-
ně paní ředitelce Vojtové, které se
přes mnohé peripetie nakonec poda-
řilo sehnat potřebné finance a dovést
vše do úspěšného konce.

Únor je obdobím masopustu a kar-
nevalového veselí, do kterého jsme
se také zapojili. V pátek 16. února
si děti z domova přinesly kostýmy
a masky a v každé třídě začal oprav-
dový maškarní rej. Pak jsme se pře-
sunuli do tělocvičny, kde   jednotlivé
třídy soutěžily mezi sebou a tančily
ostošest. Nezbedný rarášek, který
mezi dětmi stále poskakoval, nás
všechny pomaloval černou barvou.
Ale to nevadilo, naopak, dobrou ná-
ladu nám to jenom pozdvihlo.

Te� už nás čekají jarní prázdniny
a po nich? Uvidíme, vždy
 se u nás
nenudíme!

Chcete-li se o nás dozvědět více,
stačí, když se podíváte na webové
stránky: www.kosici.cz

J. Valentová, učitelka 87. MŠ

 Již třetím rokem pracuje na
košuteckém sídlišti ve Žlutické
ulici v areálu bývalé mateřské
školky občanské sdružení Mo-
týl. Sdružení se zaměřilo na vol-
nočasovou činnost pro děti od
3 měsíců do konce mladšího
školního věku (9 – 10 let). Jsme
integrační zařízení, které navště-
vují jak klienti se zdravotním po-
stižením, tak zdraví. Po celý
školní rok nabízíme 21 druhů zá-
jmových kroužků, které vedou
zkušené lektorky. Některých ak-
tivit se klienti účastní se svými
rodiči. Jedná se o cvičení mami-
nek s kojenci a batolaty anebo
dopolední Veselé školičky, ve
kterých na ně každý den čekají
hodné tety se zábavným i pouč-
ným programem. Větší děti (od
4 let) odpoledne tvoří výrobky
v keramické dílně, hrají na flét-
nu, tancují klasické i břišní tan-
ce, vaří, učí se hravou formou
angličtinu, na školu se připravují
v Předškoláčkovi, své nadání

Co s volným časem na sídlišti?
uplatňují v Dramatickém krouž-
ku a svou kreativitu při kresle-
ní, lepení, stříhání a ostatním
tvoření v kroužcích Veselá díl-
na, Arteterapie a Šikulka. Dětem
staršího školního věku a mláde-
ži i s těžším zdravotním handi-
capem nabízíme výtvarně pra-
covní dílny a sportovní aktivity
(Sportovní hry a Boccia). Může-
te prožít i hezké odpoledne s pej-
skem v kroužku Canisterapie
a zajezdit si na koni při Hipote-
rapii nebo si zaplavat v bazénu.

Měsíčně pořádáme jednorázo-
vé akce i pro veřejnost.
4. 5. 2007 od 15.00 – 18.00 vás
provedou zajímavým progra-
mem čarodějnice na svém Reji
čarodějnic, v květnu se aktivně
zúčastníme Bambiriády a 15. 6.
2007 od 15.00 – 18.00 oživí pro-
stor mezi panelovými domy In-
diánské léto.

Na prázdniny jsme pro děti
od 6 let připravili dva příměst-
ské tábory. První se koná 9. až

13. července 2007 pod názvem
Malujeme s Motýlem. Druhý
je pořádán od 20. do 24. srpna
2007 s názvem S Motýlem do
přírody a za sportem. Oba tá-
bory jsou integračního typu
pro děti se zdravotním posti-
žením i bez. Kromě zábavy
i poučení jsou do programu za-
řazeny i dvě svačiny a oběd.
Rodiče děti přivedou každý den
v 7.30 hod. a v 16.30 hod. si je
mohou vyzvednout vždy v na-
šem zařízení. Loňské tábory
měly velký úspěch jak u dětí, tak
u rodičů. Přij�te mezi nás, nebu-
dete litovat. Pokud se chcete při-
hlásit na kroužky nebo na tábo-
ry, je možné nás kontaktovat na
tel. č. 774 855 133 nebo si mů-
žete prohlédnout naše interne-
tové stránky www. motyl-pl-
zen.cz, kde určitě najdete inspi-
raci, jak smysluplně využít
volný čas.

 Eva Kepková
předsedkyně sdružení

Rozhodně si nenechejte ujít některé z následujících zábavných
odpolední GFK, začínajících vždy ve 14.00 hod.
1. dubna – Apriliáda
22. dubna – Den země
1. května – Máj – lásky čas
8. května – Malovaná poezie
2. června – Dětský den
17. června – Anglické odpoledne
5. července – Soutěž v luštění – křížovky a sudoku
5. srpna – Zeměpisná soutěž
1. září – Zpátky do školy – kvízy, soutěže
30. září – Taneční odpoledne

Gymnázium Františka Křižíka
a rozhledna Sylván

Gymnázium Františka Křižíka
se od září usídlilo na nové adrese.
V areálu v Sokolovské ulici vy-
chovává studenty v osmiletém
i čtyřletém cyklu.

A od dubna již druhým rokem
převezmou studenti gymnázia pa-
tronát nad rozhlednou Sylván.

Nechte se zlákat – stejně jako
téměř 2000 návštěvníků v loň-
ském roce – k návštěvě této pů-
vodně „telefonní“ věže.

Až do konce září v pátek odpo-
ledne a o víkendu můžete v nad-
mořské výšce 408 m vystoupat po
122 schodech na plošinu rozhled-
ny a uvidět Plzeň a její okolí jako
na dlani. Můžete studenty požádat
o radu s výhledem, stejně jako si
u nich zakoupit drobné občerstve-
ní či turistické upomínky – po-
hled, leporelo, magnet či turistic-
kou známku.

Mgr. Šárka Chvalová

Nahoře za Lochotínským pavilonkem r. 1907, dole v r. 1910.
Nahoře vodní koryto kolem r. 1908,
dole dnes. Nahoře Lochotínský pavilonek v r. 1910, dole dnes.



Začátek školního roku je pro
žáky naší školy vždy spojen s
volbami. Všechny třídy vybírají
své zástupce do dětského parla-
mentu, který má poslední týden
v září svou ustavující schůzi, kde
je zvolen starosta a místostarosta.

Úkolem zástupců je prosadit zá-
jmy žáků školy, vymýšlení, reali-
zace a organizace různých akcí pro
spolužáky. Letos v říjnu to napří-
klad byla výstava zvířat, které se
mohl zúčastnit každý, kdo vlastní
domácího mazlíčka. Účast byla ve-
liká a k vidění byla i exotická zví-
řátka. Úspěšní vystavovatelé byli
odměněni poukázkou do Zverime-
xu. V listopadu jsme díky dobré-
mu počasí mohli uspořádat turnaj
ve fotbale. Již posedmé v prosinci

Báječné odpoledne
Skvělá nálada a atmosféra

vládla po celé odpoledne v hale
7. ZŠ a MŠ v Plzni na Vinicích.
PS Mikulka uspořádala ve středu
14. března jako každoročně pro
veřejnost Maškarní rej. Sešlo se na
70 masek od malých berušek, vod-
níčků, pirátů, indiánů, čertíků,
klaunů až po velké dámy, strašid-
la a ježibaby. Nebylo lehké vybí-
rat ty nejhezčí. Masky byly výtvo-
rem  jak dětí, tak i starostlivých ma-
minek, aby udělaly svému dítěti
radost a splnily mu vysněná přání.
Každý se zde mohl předvést.

Celé odpoledne rychle ubíhalo
pestrou nabídkou soutěží a her.
Hrála k poslechu a tanci hudební

Činnost dětského parlamentu 17. ZŠ a MŠ
pořádáme sbírku na opuštěné pej-
sky z útulku. Za vybrané peníze na-
koupíme granule nebo částku ode-
vzdáme pečovatelům, kteří ji pou-
žijí podle svého uvážení. Také
navštěvujeme Ústav sociální péče
„Nováček“. S žáky, kteří hrají na
hudební nástroj, hezky recitují,
chodíme potěšit děti v tomto ústa-
vu. Také s touto návštěvou je spo-
jena sbírka peněz či hraček, proto-
že rádi pomůžeme a uděláme ra-
dost. Pro žáky naší školy v prosinci
pořádáme vánoční diskotéku. Ve-
lice oblíbená je také celoroční sou-
těž, ve které sledujeme výzdobu
tříd. Cena za první místo je láka-
vá. Žáci vítězné třídy si mohou
zvolit barvu vymalování na příští
rok podle svého vkusu.

Mnoho akcí, které parlament
pořádá, by se neuskutečnilo, kdy-
bychom neměli podporu vedení
školy. Ředitel se se zástupci parla-
mentu pravidelně schází, naslouchá
jejich návrhům a snaží se společně
s nimi hledat optimální řešení.

Myslím, že činnost dětského
parlamentu je smysluplná a při-
náší žákům naší školy mnoho po-
zitivního.

Kristýna Gleissnerová, IX. A
členka DP

,
kde kdy co s kým

POND�LÍ
velký sál 10:00-11:00 bodyforming (d�ti malý sál) L. Ottová+ (L. Brabcová)

11:30-12:30 body ball M.Mašková

17:00-18:00 t�hobik L. Kreislová

18:00-19:00 bodyforming mix (+plavání od 19.30) M.Poklopová

19.00-20.00 body ball (+plavání) M. Mašková

20.00-21.00 step aerobik Mgr.D. Štekrová
malý sál 19.00-20.00 Pilates (+plavání) M.Rypová

spinning 18:00-19:00 spinning M.Rypová

19:00-20:00 spinning D.Piská�ková

ÚTERÝ
velký sál 9.30-10:30 step, bodyforming mix + (d�ti-herna) Krásná,Šafá�ová(Brabcová)

10:30-11:30 cvi�ení rodi�� a d�tí, 2-3 roky M.Poklopová

17:00-18:00 kondi�ní cvi�ení s fitbally M.Krausová

18.00-19.00 aerobic mix (dance,funky)(+plavání) Mgr.D.Štekrová

19.00-20.00 p-class (problémové partie t�la) (+plavání) Ing.I.Šev�íková

20:00-21:00 bodystyling L.Ottová
malý sál 19:00-20:00 power jóga (+plavání) DiS.K.B�ezovská
spinning 17:00-18:00 spinning (+plavání) D.Piská�ková

18:00-19:01 spinning (+plavání) M Rypová

ST�EDA
velký sál 10:30-11:30 body ball M.Mašková

16.00-17:00 junior aerobik s miss AE K.Wiesnerová

17:00-18:00 body ball (+plavání od 18.30) M.Mašková

18:00-19:00 p-class (problémové partie t�la) Ing.I.Šev�íková

19:00-20:00 step aerobik (+plavání od 20:30) Ing.G. Homolová

20:00-21:00 bodyforming mix (+plavání) M.Poklopová

malý sál 20:00-21:00 pilates(+plavání) M.Rypová
spinning 19.00-20.00 spinning (+plavání od 20:30) M Rypová

vel.bazén 19:30-20:30 aqua gymnastika D.Šašková, J.Klou�ková

�TVRTEK
velký sál 9.00-10.00 cvi�ení rodi�� a d�tí 1-2 roky-chodící M.Poklopová

10:00-11:00 bodyforming mix (d�ti-herna) M.Klimešová+(L. Brabcová)

16:00-17:00 cvi�ení d�tí 4-6 rok� L.Brabcová

18:00-19:00 kalanetika+stre�ink S.Malíková

19:00-20:00 aerobik pro za�áte�níky(+plavání od 20:30) J. Klou�ková

20:00-21:00 bodyforming(+plavání) Mgr.D.Štekrová

malý sál 16:30-17:30 cvi�ení rodi�� a d�tí, 2-3 roky Mgr.M.Žl�vová

19:00-20:00 power jóga(+plavání od 20:30) DiS.K.B�ezovská
spinning 10:00-11.00 spinning (d�ti-herna) D.Sibalová

18:00-19.00 spinning D.Sibalová

19:00-20.00 spinning M.Rypová

posilovna 19:30-21:00 fitness+plavání Ing.P.Kostner

PÁTEK
velký sál 9:30-10:30 bodyforming + (d�ti - herna) M.Klimešová+ (L. Brabcová)

14.00-15:00 kondi�ní cvi�ení pro seniory (+plavání ) M. Krausová

17:00-18:30 kurz snižování nadváhy L.Ottová, Kostnerová

18.00-19.00 aerobik class (mix) Mgr.J.Viazanková

SOBOTA
velký sál 18.00-19.00  bodyforming mix (+plavání) ing.M.Kostnerová, P.Archer

NED�LE
velký sál 18.30-19.30  bodyforming mix K.Wiesnerová

spinning 17:30-18:30 spinning Jitka V�eš�álová

cvi�ení v zrcadlovém sále v Kollárov� ul.19
pond�lí 16:30-18:30 orientální tanec COT Plze�

18:30-19:30 bodyforming mix D.šašková
úterý 17:00-19:00 orientální tanec COT Plze�

19.00-20:00 zdravotní cvi�ení Mgr.Viazanková
st�eda 16:00-17:00 cvi�ení pro snižování nadváhy ing.P.Kostner

17:15-21:15 orientální tanec COT Plze�
�tvrtek 16:30-17:30 zdravotní cvi�ení (masáže) Mgr.Viazanková

18:00-19:00 bodyforming mix D.šašková
P � t í t h di á h j ý � d t � d žit l � d l t éh

skupina MUSICUS a uměla vy-
stihnout melodie, které se dětem
líbily, a každý mohl  projevit i své
taneční nadání. Ani zde nechyběl
náš taneční klub TK IMPRO Pl-
zeň, jehož členové mají nyní za
sebou celou řadu svých tanečních
vystoupení. V sobotu 10. března
to byl Maškarní bál v Hradišti,
kde převládaly masky předško-
láčků, a přinesl dětem mnoho
hezkých zážitků. Každý si odne-
sl za svoji přítomnost malou po-
zornost a náležité ocenění.

Nikdo ani nedutal, když se ob-
jevili na našem bále naši 3 kara-
tisté.  Diváky čekalo pozoruhod-
né překvapení Martina a Michal-

ky Nižňanských ze 2. a 3. třídy
a Barbory Kormošové ze 6. třídy,
která již 6 let tento sport provozu-
je. Předvedli s nadšením a plným
soustředěním své umění, kterému
i dospělí diváci s chutí zatleskali.

 Již za šera opouštěly děti s ro-
diči náš slavnostně vyzdobený sál.
Každý odcházel zvesela a s hlavou
plnou radostných okamžiků. Bylo
to vydařené odpoledne. Děti se
mají na co těšit,nebo
 je čeká ná-
sledující týden zábavné odpoled-
ne Z pohádky do pohádky, kde si
opět zasoutěží i zazpívají. Mají
nač vzpomínat.

Věra Řežábová
ved. TK IMPRO

16 let působí na 7. ZŠ a MŠ
taneční klub TK IMPRO. Letos se
zúčastnil již 13. republikového fi-
nále v tanci – ve folklóru – Sed-
mikvítek 2007 v Přibyslavi, odkud
si čerstvě přiváží 2. místo.

Je to již čtvrtá generace taneční-
ků na této škole, která po celou
řadu let reprezentuje Plzeň na před-
ních místech v této soutěži. I nyní
v nastudování dvou předtančení –

TK IMPRO přiváží z 13. republikového
finále v tanci ve folklóru 2. místo.

„Putovalo děvče“ a „U sv. Matěje“
– /taneční kompozice / si získaly
děti publikum tamních diváků. TK
IMPRO se zúčastnil již 10 x se
svým vystoupením té nejvyšší pře-
hlídky ze soutěže Sedmikvítku kaž-
dý rok na Benefičním koncertu
„Děti dětem“ a 2 x z toho stanul na
stupni nejvyšším, kdy získal Putov-
ní pohár předsedy vlády. V Kon-
gresovém centru v Praze, kde kon-
cert probíhá za účasti vlády a vzác-
ných hostů, byl v lednu loňského
i letošního roku nominován z 30
souborů v ČR na soutěži Sedmi-

kvítku mezi 3 nejlepší.
Srdce diváků si získávají taneč-

níci i nadále na svých vystoupeních,
při kterých si i obecenstvo rádo za-
zpívá, někdy si i s dětmi zatančí.

Tyto krásné chvíle jen tak nevy-
mizí z paměti a vzorná reprezen-
tace školy, pionýrské skupiny
Mikulka, města, ale i Plzeňského
kraje nechybí ani tentokrát.

Na snímku dole účastníci repub-
likového finále po svém vystou-
pení v Přibyslavi.

Věra Řežábová
ved. TK IMPRO

Krejčovství a rychloopravna oděvů
Nabízíme Vám: – opravy, úpravy oděvů a prádla

– veškeré výměny zipů
– krácení sukní, kalhot, kabátů, šatů atd.
– zkrácení džín originálním švem
– šití zakázkového oblečení, záclon aj.

Otevírací doba: Po a Čt 9 – 17 hod., Út a St 14 – 17 hod.
Informace na tel.: 736 685 312, 603 472 076

ALEJ SVOBODY 56, PLZEŇ
vchod vedle ÚMO Plzeň 1 (3. patro, dveře č. 72)

O Vánocích zpříjemnil TK IMPRO chvíle občanům z Domova důchod-
ců v Západní ul. se svým pásmem písní, básní a tanců. Velkým a velice
milým překvapením bylo, že si s dětmi i mnozí z těchto občanů zatan-
čili. Rovněž takovou radost měly děti, když za týden vystoupily v ČS
rozhlase pro zdravotně postižené občany s hostem Petrem Poláčkem.

S P I N N I N G
Od 1. března. 2007 jezdíme stále naplno
kdy s kým
neděle 17:30 – 18:30Jitka VŘEŠŤÁLOVÁ

pondělí18:00 – 19:00Markéta RYPOVÁ
pondělí19:00 – 20:00Dominika PISKÁČKOVÁ

úterý 17:00 – 18:00Dominika PISKÁČKOVÁ
úterý 18:00 – 19:00Markéta RYPOVÁ

středa 18:00 – 19:00Mgr. Petra KALISTOVÁ
středa 19:00 – 20:00Markéta RYPOVÁ

čtvrtek 10:00 – 11:00Daniela SIBALOVÁ (děti herna)
čtvrtek 18:00 – 19:00Daniela SIBALOVÁ
čtvrtek 19:00 – 20:00Markéta RYPOVÁ

Západo�eská univerzita v Plzni-p�ehled moderních pohybových aktivit - od 1.3. 2007
cvi�ení v areálu bezénu Lochotín, Sokolovská 46

Informace: areál ZČU Sokolovská 46, 323 14 Plzeň, tel.: 373 300 331-4, www.bazenlochotin.wz.cz

Západočeská univerzita
v Plzni pořádá

CVIČENÍ PRO SPRÁV-
NÉ DRŽENÍ TĚLA,

ABY VÁS
UŽ ZÁDA

NEBOLELA
Pro péči o zdraví platí:
nikdy není pozdě začít

v Kollárově ul.19
(vedle menzy)

Rozvrh cvičení:
Úterý 19:00 – 20:00
Čtvrtek16:30 – 17:30

Odborná lektorka:
mgr. Jitka VIAZANKOVÁ,
tel: 777134325

JUNIOR AEROBIK
Západočeská univerzita v Plzni,

areál bazénu Lochotín, Sokolovská 46

Pro koho?
pro dívky od 13 do 16 let pro začátečnice i pokročilé

Kdy?
každou středu již od 7. 3. v 16 hod.

Kde?
bazén ZČU – Lochotín Sokolovská 46

S kým?
Kateřina Wiesnerová – Miss aerobik 2006

Co?
aerobik od lehkých choreografií až po náročnější variace

Přij�te si zvýšit kondici, zformovat postavu,
zlepšit náladu sportem

info: tel. 724 922 029



Největší prezentace činnosti občanských sdružení dětí a středisek volného
času na téma „každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“

CENTRÁLNÍ PARK
NA LOCHOTÍNĚ + ICE PARK

24. – 26. května 2007
Více než patnáct občanských sdružení a středisek volného času představí svoji čin-

nost na již devátém ročníku této celorepublikové akce, která se letos koná ve dvaceti
osmi městech České republiky.

– Hlavní scéna na pódiu představí nejrůznější hudební,
pěvecké, mluvené a divadelní vystoupení.

– Druhá scéna na kluzišti nabídne přehlídku zajímavých tanečních,
bojových a mažoretkových vystoupení.

Po celé tři dny bude probíhat mnoho doprovodných programů:
– Bruslařské závody na kluzišti IceParku

– Plavecké závody a volné plavání zdarma v bazénu ZČU Plzeň
– Olympiáda mateřských škol

o putovní pohár starosty MO Plzeň 1 na hřišti 31.ZŠ
– Přílet záchranářského vrtulníku s ukázkou slanění

– Předvedení hasičských, záchranářských a policejních vozů
– Dopravní hřiště

– Výtvarné soutěže
– A další

Kompletní časový harmonogram vystoupení a doprovodných programů
najdete od poloviny dubna na internetových stránkách

www.bambiriada.cz nebo www.pkrdm.org
Najdete zde speciální informační stan „Bambi-bod“, ve kterém bude přístupná ucelená

databáze celoroční činnosti zúčastněných sdružení a SVČ.
Pod jednou střechou tak najdete kompletní přehled dětských

volnočasových aktivit v regionu a Plzeňském kraji.
Přij�te si zahrát o unikátní „pexeso“ vytvořené speciálně pro tuto akci.
Zhlédnout vystoupení mistrů České republiky v mažoretkovém sportu,

nejmenší hasiče v Plzni.

Otevírací časy Bambiriády 2007 – vstup zdarma:
Čtvrtek 24. 5. 2007 17.00 – 20.00

Pátek 25. 5. 2007 9.00 – 22.00 hod.(v 10.00 slavnostní zahájení na pódiu)
Sobota 26. 5. 2007 9.00 – 18.00 hod. (v 18.00 slavnostní zakončení akce)

Pořadatelem Bambiriády 2007 pro Plzeňský kraj je
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže,

Ledecká 23, 323 16 Plzeň, tel.: 377 523 962, www.pkrdm.org

Házená – nábor
Vážení rodiče!

Úspěšný chlapecký házenkářský oddíl SSK TALENT 90 PLZEŇ pořádá
nábor nových členů. Jsme několikanásobní mistři ČR, naši starší žáci hrají pravidelně
žákovskou ligu. Naši mladší žáci v loňské sezoně zvítězili na prestižním turnaji Prague
Handball Cup. Nabízíme Vám možnost pravidelného a organizovaného sportování pod
dohledem zkušených trenérů a pedagogů.

Nábor nových členů proběhne ve čtvrtek 19. 4. 2007 v 18.00 hodin
v tělocvičnách Bolevecké ZŠ, nám.Odboje 18, Plzeň – Bolevec.

Hlavní náborová kategorie jsou chlapci narození v roce 1999 a 2000.
Protože doplňujeme i ostatní družstva, mohou přijít také starší chlapci.
Chlapci narození v roce1998 mají tréninky v úterý a ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin.
Chlapci narození v roce 1997 mají tréninky každé pondělí, úterý a čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin.
Chlapci narození v roce 1995 a 1996 mají tréninky v pondělí, úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.

Pokud máte o házenou zájem nebo potřebujete získat další informace, rádi Vás uvidíme
ve čtvrtek 19. 4. 2007 na náboru. Stačí přijít ve sportovním úboru se sportovní obuví.
Můžete se dostavit i v uvedené termíny tréninků do tělocvičny Bolevecké základní školy
nebo se obrátit na Mgr. Tomáše Černého, učitele TV a trenéra házené,
mobil: 774 153 003.

Za oddíl SSK TALENT 90 PLZEŇ
Mgr. Tomáš Černý, předseda oddílu

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”

LETNÍ TÁBORY 2007
Jako každý rok, tak i na letošní letní prázdniny připravilo Středisko volného času dětí a mládeže

Plzeň, pracoviště Ledecká 23, 323 16, jedenáct letních táborů pro děti, mládež a rodiče s dětmi.
Všechny tyto tábory se liší svojí tematikou a svým odborným zaměřením.

Více informací o letních táborech najdete na www.svcdomecek.cz nebo na telefonu ¨
377 523 962 v době od 8:00 do 20:00.

V příštím vydání Plzeňské jedničky najdete KOMPLETNÍ PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽ-
KŮ, ODBORNÝCH KURZŮ, KLUBŮ na školní rok 2007/ 2008.

Název tábora Termín Místo Po�et d�tí Informace
Cyklotábor 30.6.-7.7.2007 Zbiroh 22 d�tí od 12 let Marcela

Holomelová
Letos projedeme oblast mezi Berounem a Plzní - údolí Berounky, Zbirožský
potok,  K�ivoklátské  lesy  a  navštívíme  spoustu  zajímavých  míst.  Odjezd  a
p�íjezd po vlastní  ose -  48 km.
Akce je otev�ena i pro zájemce z �ad ve�ejnosti od 12 let.

„Slunce, voda,
vzduch“

8.7.-21.7.2007 Lomy u Domaslavi I. 30 d�tí 6-15 let Zdislav princ
Prázdninové dobrodružství v krásném prost�edí p�írody Konstantinoláze�ska,
p�i kterém ú�astníci prožijí nejen dobrodružství, ale dozv�dí se i mnoho ze
života p�írody. 

P�ím�stský
po�íta�ový I.

16.7.-20.7.2007 SV� Ledecká 23, ve
spolupráci s ÚMO-1

24 d�tí od 7 let Marcel Hlavá�

Denn� od 8:00 do 16:30 bude p�ipravena po�íta�ová u�ebna. Program na
po�íta�ích bude kombinovaný se sportovními sout�žemi na zahrad� a
t�locvi�n� SV�, s výlety do okolí boleveckých rybník�, návšt�vami ZOO,
muzea a dalších zajímavých míst.

P�ím�stský
po�íta�ový II.

23.7.-28.7.2007 SV� Ledecká 23, ve
spolupráci s ÚMO-1

24 d�tí od 7 let Marcel Hlavá�

Zájemci se mohou hlásit na oba termíny nebo na každý zvláš� – termíny
po�íta�ových tábor� jsou na sob� nezávislé. Program tábor� motivován
celotáborovou hrou.

P�ím�stský
„Pastelka“

9.7.-20.7.2007 SV� Ledecká 23 24 d�tí 5-9 let Jana Radová
Výtvarn� zam��ený tábor se spoustou sout�ží a her pro menší d�ti. V �ase od
8:00 do 16:30 se budeme scházet v našem pavilonu v areálu 87.MŠ

„Za tajemstvím
Panovy �íše“

21.7.-3.8.2007 Lomy u Domaslavi
II.

33 d�tí od 6 let Marcela
Holomelová

Tábor je zam��ený p�evážn� na turistiku a pobyt v p�írod�. Jako vždy je
p�ipravena celotáborová hra a spousta dalších p�ekvapení.

„Cesta kolem sv�ta“ 6.8.-18.8.2007 Lomy u Domaslavi
III.

25 d�tí 6-15 let Ivana
Škabradová

Letní tábor v krásném prost�edí stvo�eném na procházky po okolí.
V programu jsou celotáborová hra „Cesta kolem sv�ta“, sportovní hry,
stopova�ky, sout�že výtvarné techniky (zvládnou hrav� d�v�ata i chlapci),
diskotéka, letní kino a další p�ekvapení.

Sluní�ko –
„Suprových 14 dn�
s kouzelným
kloboukem“

12.8.-25.8.2007 Rotava u Kraslic 50 d�tí 9-15 let Zdislav Princ
Krásné spojení p�írodní rezervace ve spojení s atraktivním programem slibuje
prožít „Suprových 14 dn� s kouzelným kloboukem“. Tradi�ní letní tábor je
v lese u hájovny Rotava.

„Aktivní týden
s jógou“

20.8.-26.8.2007 Melchiorova Hu� 25 osob rodi�e s
d�tmi

Ivana
Škabradová

Program pro dosp�lé: 2x denn� jóga, volná tvorba – enkaustika, barvení
tri�ek,… Po dobu cvi�ení jógy je p�ipraven program pro d�ti: enkaustika,
keramika, arteterapie, atd.

P�ím�stský
p�írodov�dný

27.8.-31.8.2007 SV� Ledecká 23 21 d�tí od 7 let Jana Radová
P�ím�stský tábor s p�írodov�dnou tematikou. Denn� od 8:00 do 16:30 se
budeme scházet v prostorách u�ebny p�írodov�dného odd�lení SV� Bolevec.

„Za pokladem na
hrad Krasíkov“

25.8.-31.8.2007 Lomy u Domaslavi
IV.

21 d�tí 9-15 let Marie Platzká

Dobrodružství, turistika, hry, sport, fantazie, keramika - to vše v krásné
p�írod� mezi hrady Krasíkov a Gutštejn.



S činností Od-
boru Klubu čes-
kých turistů Roz-

voj Plzeň se setkáváte již od roku 1982,
kdy byl založen. Na počátku tohoto roku,
ve kterém si připomínáme 25. výročí vzni-
ku, došlo ke změně názvu na ODBOR
KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ BOLE-
VEC PLZEŇ. Odbor připravuje výlety či
cyklovyjíž�ky pro své členy, podílí se na
údržbě turistických značených tras, pracuje
s mládeží, ale také pořádá turistické akce
pro širokou veřejnost zařazené do skupi-
ny mezinárodních akcí IVV. Ani v roce
2007 tomu nebude jinak.

Jaro jste mohlis námi přivítat na Pl-
zeňské šlapce už v sobotu 17. března.
Čekala na vás rozhledna na Chlumu a

v cíli v Bukovci posezení v hospůdce.
V dubnu přij�te poznávat krásy noč-

ní přírody – Aprílová noční dvacítka se
letos koná v pátek 20. dubna.

V sobotu a v neděli 16. a 17. června
vás pozveme na 25. ročník Přechodu
Haltravy – memoriálu Jaroslava Danze-
ra. Sobotní trasy mající start v Klenčí
pod Čerchovem a v Domažlicích vás
zavedou za krásami Českého lesa, které
budete moci zhlédnout také z Kurzovy
věže na Čerchově. Nedělní trasy vedou
po stopách Jana Sladkého Koziny.

Další tradiční akce – Přes Krkavec do
Plzně – se letos uskuteční v sobotu
8. září a vedle tras pro pěší budou při-
praveny i trasy pro cykloturisty. Novin-
kou této akce je pěší trasa 100 km.

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ
ODDÍL TURISTIKY „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ ROZVOJ PLZEŇ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ BANÍK LÍNĚ
a OKČT TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ

 ZDRÁVI DOŠLI!
Nabídka turistických akcí pro širokou veřejnost všech věkových kategorií

na druhé čtvrtletí roku 2007
DUBEN

07. 04. –  DOBÝVÁNÍ VELKÉ A MALÉ AMERIKY,
zájezd a pěší turistika Karlštejnsko, 1. ročník, pořádá OKČT TJ Baník Líně
16, 22, 33 km, ODJEZD BUS: Líně 6.00, Sulkov 6.05, Doubravka U Pietasu 6.30 hod.
jízdné: členové OKČT TJ Baník Líně a děti: 110,- Kč, ostatní 120,- Kč
přihlášky do 01.04., inf: František Brabec, 605 234 797, 377 911 741
21. 04. – JUBILANTŮV POCHOD, pěší turistika, 2. ročník, pořádá OT „AKTIV-
NÍ STÁŘÍ “ TJ Rozvoj Plzeň, 6, 9, 20, 23, 28 km, odjezd z Plzně v 7.02 hod.
start: na 6 km: žst. Lužany v 8.46 po příjezdu vlaku

na 9 km: žst. Borovy v 8.49 hod. po příjezdu vlaku
ostatní trasy: žst Švihov, v 7.42 hod. po příjezdu vlaku

cíl: Přeštice, žst. do 17.00 hod., průchozí cíl: Příchovice restaurace
informace: Pavel Hegner, 377 537 170

KVĚTEN
01. 05. – POCHOD ZAMILOVANÝCH, pěší turistika
2. ročník, pořádá OKČT TJ Lokomotiva Plzeň a OT „AS“ TJ Rozvoj Plzeň
17, 21 a 30 km, start: Plzeň – Doubravka, konečná MHD trolejbus č. 16, od 6.00 hod.,
cíl: Plzeň – Doubravka, restaurace U Havránků
info: František Beneš, 731 184 601, Oldřich Okrouhlý, 737 002 915
05. 05. – Z KADANĚ PŘES HORY A DOLY, zájezd a pěší turistika rozhledna
Svatý Kopeček, pořádá OKČT TJ Baník Líně, 16, 22, 33 km. ODJEZD BUS: Líně
5.30, Sulkov 5.35, Plzeň, Husova ul., u ČNB 5.45 hod., Bolevec, zast. MHD u
Gery 5.55 hod., přihlášky do 29. 04. 2007, jízdné člen OKČT TJ Baník Líně 110,-
Kč, ostatní 120,- Kč, informace: František Brabec, 377 911 741, 605 234 797
08. 05. – MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ, pěší turistika
1. ročník, pořádá oddíl turistiky „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň
3, 5, 10, 15 20 a 30 km, start: Plzeň-Bolevec, Klub důchodců, Kaznějovská 51 –
u Orlíku., 7.30 hod., cíl: v místě startu do 17.00 hodin
posezení při harmonice, měření krevního tlaku, odznak akce
info: Jaroslav Valach, 777 740 250, e-mail. jarvalach@seznam.cz
12. 05. – LÍŇSKÝ MARATON, pěší, cykloturistika
20. jubilejní ročník, pořádá OKČT TJ Baník Líně 11, 15, 22, 32, 42 pěší, 22, 32,
42 km MTB (horská kola), silniční 42, 84 km start: Líně – rest. Sokolovna, pěší 32
a 42 km, 6.45 – 8.30 hod., ostatní 8.00 – 10.30 hod., cíl: v místě startu do 17.30 hod.
doprava na start busy ČSAD nebo soukr. busem od Škody v 7.40 hod.
informace: František Brabec, 377 911 741, 605 234 797
26. 05. – KRUŠNÝMI HORAMI NA ROZHLEDNU LUBY, KRASLICE, zájezd
a pěší turistika, pořádá OKČT TJ Baník Líně, přihlášky do 20. 05. 2007, 15, 22, 33 km
ODJEZD BUS: Líně 5.30, Sulkov 5.35, Plzeň, Husova, u ČNB 5.45, Lochotín –
pivnice U Komína 5.55 hod. Jízdné: člen TJ Baník 150,- Kč, ostatní 160,- Kč.
info: František Brabec, 377 911 741, 605 234 797

ČERVEN
02. 06. – HORAŽĎOVICKO I – PO STOPÁCH HORAŽĎOVICKÉ 25, skup.
pochod, 1. ročník, pořádá OT „AS“ TJ Rozvoj Plzeň, 25 km
SPOLEČNÝ ODJEZD Z PLZNĚ, žst. Hlavní nádraží v 6.03 hod.
start: Horaž�ovice, žst., v 7.17 hod. po příjezdu vlaku
cíl: v místě startu do 16.20 hod., informace: Pavel Fiala, 371 523 277
09. 06. – Z BEČOVA ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY, zájezd a pěší turistika,
31. ročník, pořádá OKČT Slavoj Bečov, 15, 25 a 35 km
ODJEZD BUS (OKČT TJ Baník Líně): Líně 6.00, Sulkov 6.05 hod, Plzeň – Lo-
chotín U Komína v 6.25 hod., přihlášky do 03. 06. 2007.
Jízdné: člen OKČT TJ Baník Líně 90,- Kč, ostatní 100,- Kč.
Informace: František Brabec, 377 911 741, 605 234 797
30. 06. – KOSÍM POTOKEM, skupinový pochod
1. ročník, pořádá OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň, 23 km
SPOLEČNÝ ODJEZD Z PLZNĚ, žst. Hlavní nádraží v 6.09 hod.
start: Kokašice, žst. v 7.21 hod. po příjezdu vlaku
cíl: Pavlovice žst. do 16.15 hod., průchozí cíl: rest. Zliv n. Mží
info: Pavel Hegner, 377 537 170

Trasy: 3, 5, 10, 15, 20, 30 km
Čas startu: 7:30 do 8:00 hod. pro trasu 30 km

          ostatní trasy 8:00–12:00 hod.
Místo startu: Klub důchodců (u Orlíku), Kaznějovská 51
tram. č. 1, Bolevec, výstup – stanice Plaská, bude vyznačeno
Cíl: Klub důchodců,  Kaznějovská 51, Plzeň
Startovné: klienti DPPD  Plzeň-Bolevec neplatí

senioři od 60 let neplatí
děti do 15 let:             5,– Kč
ostatní: 10,– Kč

 OKČT při TJ Lokomotiva Plzeň pořádá 13. ročník veřejné cyklistické jízdy,
největší a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách,

NA KOLE Z PLZNĚ NA HRADY
v sobotu 26. května 2007 v Plzni – Bolevci

Trasy: silniční 35, 60, 100, 150 km, horská 30, 55, 80 km, dětská 13 km

start: 6.00 – 9.00 hodin u Kamenného rybníka, 9.00 – 11.00 hodin krátké trasy
cíl: 12.00 – 18.00 hodin v místě startu odměna: diplom, suvenýr, samolepka

startovné: dospělí 20,- Kč, děti do 10 let 10,- Kč
upozornění: účastníci jsou povinni dodržovat silniční vyhlášku

překvapení: cyklocomputer, láhve, košíky, kód.zámky, čepice a jiný cyklomateriál
info: Václav KALINA, Tachovská 15, Plzeň 323 00, mob. 728 386 423

http:// www.volny.cz/nakolezplzne, e-mail: vaclavkalina@seznam.cz
Seznamte s pozvánkou všechny cyklisty a přije�te s nimi k nám na akci

Jubilejní 20. ročník turistického pochodu
Aprílová noční dvacítka, pořádaný Odbo-
rem Klubu českých turistů Bolevec Plzeň
(dříve O KČT Rozvoj Plzeň), proběhne
v pátek 20. dubna. „Aprílová“ je i v letošním
roce zařazena mezi akce IVV a mezi 200
elitních akcí KČT „Dvoustovka“.

K účasti zveme všechny jednotlivce,
rodiny i skupiny dětí a mládeže (tomíky,
skauty, pionýry, ...). Udělejte něco pro
své zdraví, prožijte netradičně páteční
večer s přáteli. Poj�te se projít za svitu
baterky! Odměnou vám bude, vedle zá-
žitků z noční přírody, i pamětní list stvr-
zující váš sportovní výkon a malé občer-
stvení pro vás i vaše čtyřnohé miláčky.
K zakoupení bude mimo jiné připravena

Aprílová noční dvacítka

Odbor Klubu českých turistů
Bolevec Plzeň – Starý známý

V letošním roce, kdy si také připo-
mínáme výročí 115 let KČT v Plzni, byl
náš odbor pověřen Oblastí KČT Plzeň-
ského kraje uspořádáním Podzimního
setkání turistů Plzeňského kraje. To
proběhne v Plzni 23. – 24. listopadu.

Na všech výše uvedených akcích jsou
sníženým startovným zvýhodněny děti a
mládež, členové KČT a nově také drži-
telé karet ISIC, ITIC a ALIVE.

Aktuální informace ke všem našim
akcím najdete na internetových strán-
kách http://sweb.cz/kctbolevec. Tam
také naleznete vše o našem Odboru
a tedy i o možnosti členství v něm.

Lukáš Ptáček

REALITNÍ KANCELÁŘ
Houškova 16, 326 00 Plzeň-Slovany
tel./fax: 377 246 483, 777 555 220
www.magnio.cz, e-mail: reality@magnio.cz
Chcete koupit, prodat či pronajmout
byt nebo jinou nemovitost?

Z naší aktuální nabídky vybíráme:
1/2 RD Nezvěstice 2+1, WC, koupelna, zahrada, garáž 650 000,- Kč
RD Plzeň-Bukovec 4+2, ÚT-plyn, garáž, poz. 635 m2 3,350.000,- Kč
RD Plzeň-Černice  novost. 5+kk, patrový, poz.595 m2 4,290.000,- Kč
RD Nepomuk 2x3+1, ÚT-plyn, poz. 564 m2 995.000,- Kč
RD Líš
any (PS)  novost., 5+1, bazén,dvougaráž 4,350.000,- Kč
Byt Plzeň-Slovany 3+1, cihla, 3. p., 90 m2, 2xbalkon,OV 1,950.000,-Kč
Byt Blovice 3+1+L, panel, 2. p., 69  m2, zrekon. 1,150.000,- Kč
Byt Horní Bříza 3+1, luxus, zaříz., 90 m2, panel 1,910.000,- Kč
Chata Košetice 3+kk,zděná, pro náročné, pozemek 388 m2 980.000,-Kč
Chata Nebíl.Borek 3 míst., chem. záchod, pozemek 487 m2 450.000,- Kč
Pozemek Ledce (PS)    610 m2, k výstavbě RD, el. plyn,voda 695.000,- Kč
Garáž Plzeň-Slovany    OV, el. v areálu myčka 125.000,- Kč
Hledáme pro svého klienta byt 3+1, 4+1 s lodžií v Plzni Bolevci, Košutce, Lochotíně
nebo RD v této lokalitě.

Využijte naší profesionality a více než 15letých zkušeností!

Zveme vás i vaše děti

do naší kavárny a čajovny RELAX,
kterou najdete na Bolevecké návsi, č.  7 v Plzni – Bolevci

Otevřeno denně od 14.00 – 22.00 hod.

Nabízíme poháry, čaje, 15 druhů kávy, víno, medovník a další speciality.
Pro děti připraven dětský koutek, pro dospělé výklad karet zdarma.

Každé pondělí pomoc při řešení vašich problémů zdarma.
Těší se na vás Zdenka Blechová a kolektiv čajovny.

Správce nemovitostí
PŘIJÍMÁME DO SPRÁVY i DRÁŽNÍ BYTY
Zajistíme pro Vás:
 – plynulý převod bytů a domů od správce DRAHSTAV
 – převod bytů do osobního vlatnictví
 – účetnictví s tím související
 – provozní a technické služby, rekonstrukce dotacemi
CENA 120,- Kč za bytovou jednotku
Nabízíme rozumné ceny, kvalitu, odbornost, zkušenosti.
tel./fax.: 377 235512, 377 223713
Sedláčkova 28 mobil: 777 58 80 81- 82
301 00 Plzeň e-mail: alldom@cbox.cz

Odměna: účastnický  list, posezení při harmonice 12-17:00 hod.
V cíli: prodej kovového odznaku pochodu

SENIOŘI OD 60 LET OBDRŽÍ ODZNAK POCHODU ZDARMA!
Z d a r m a  měření krevního tlaku a srdečního tepu (a to před i po akci!)

Informace:  Jaroslav Valach, 777 740 250, jarvalach@seznam.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

i dřevěná Výroční turistická známka.
Starty jsou v tomto roce připraveny

dva. Na trasy v délce 6, 10, 15 a 20 km
je start v Plzni – Bolevci, v Bolevecké
základní škole na náměstí Odboje od
18.00 do 20.00 hodin. Druhým startov-
ním místem je Obecní úřad Zruč-Senec.
Na trasy 6, 10 nebo 15 km se tady mů-
žete vydat od 18.00 do 19.00 hodin.
Všechny trasy mají cíl v místě startu.
Dobrá baterka je nutná!

Další podrobnosti vám rádi sdělíme na
telefonním čísle 377 521 106, e-mailu ap-
rilova@seznam.cz nebo je najdete na in-
ternetových stránkách akce http://
sweb.cz/aprilova.

Lukáš Ptáček

„Přidat život létům, nejen léta životu“

Oddíl turistiky „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ ROZVOJ PLZEŇ
a MÚSS Domov Penzion pro důchodce Plzeň-Bolevec

 zvou v úterý 8. května 2007
na I. ročník akce



V současné době už se
nebruslí výhradně jen na
klasickém ledě, jak ho
všichni známe. Městský
obvod Plzeň 1 se může
pyšnit novinkou: umělým
kluzištěm, které lze vyu-
žít po celý rok a za jaké-

Celoroční bruslení
hokoliv počasí. Svou rozlo-
hou patří k největším v Ev-
ropě.

Je zde několik možností
využití. Plocha pro hraní
hokeje, ale i volného brus-
lení na ovále. Mezi služby
Ice Parku patří zapůjčení

bruslí pro děti i dospělé a sa-
mozřejmě jejich nabroušení.

Program zpestřují každou
středu a sobotu pravidelné
diskotéky na ledě a další
mimořádné akce.

Přij�te si tuto úžasnou no-
vinku vyzkoušet sami. Bude-
me se těšit na vaši návštěvu.

František Hlad


