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Vážení spoluobčané,
s vydáním první letošní Plzeňské jedničky

mám opět příležitost pozdravit se s Vámi
a informovat Vás o některých aktuálních zá-
ležitostech.

Hospodaření obvodu v roce 2007 bylo
potvrzeno auditorem a jeho dobrý výsledek
je základem rozpočtu pro rok letošní. Nej-
větší položky na straně výdajů tradičně tvo-
ří péče o vzhled obvodu a investiční výstav-
ba. Tyto výdaje zohledňují naplňování prio-
rit, kterými zůstávají příjemné životní
prostředí, parkoviště, doplňování infrastruk-
tury v okrajových částech obvodu a postup-
ná rekonstrukce všech mateřských škol.

Na péči o vzhled obvodu a zeleň je spolu
s prováděním úklidů komunikací a likvidací
odpadů vyčleněno bezmála 28 miliónů ko-
run. Možnost separace odpadu je od dubna
rozšířena rozmístěním 117 hnědých nádob na
bioodpad. Na stavební investice počítáme
letos se zhruba 50 milióny korun. V pořadí
třetí rekonstruovanou školkou bude 90. MŠ
v Západní ulici, na Bílou Horu směřují inves-
tice do rekonstrukce ulice Nad Štolou
a úpravu nástupního prostoru točny autobu-
sů MHD č. 20. Nové dětské hřiště pro školku
i veřejnost v hodnotě 1,5 miliónu postavíme
v areálu mateřské školy na Zručské cestě.

Při trvající snaze o vznik nových parko-
viš� je největším problémem nedostatek vhod-
ných ploch. Logicky se tak, zejména v na-
šich velkých sídlištích, vyostřuje problém zda
zajistit potřeby obyvatel a bezpečnost na
komunikacích za cenu úbytku zelených
ploch. Sice menším a řešitelným, ale rovněž
problémem je stav přístřešků pro kontejne-
ry. Jejich opravy a úpravy započaté již
v loňském roce budou letos pokračovat. Po-
drobnější informace o investičních akcích
roku 2008 jsou uvedeny na jiném místě to-
hoto vydání Plzeňské jedničky.

Letošní rozpočet obsahuje také další dob-
ré zprávy. Například pětimiliónový příspě-
vek obvodu na výstavbu víceúčelové sportov-
ní haly u 31. ZŠ na Lochotíně. Za stejnou
částku, získanou ze státního rozpočtu, patří
dík našim poslancům, zejména  Zdeňku Pro-
skovi. Největší díl na financování haly pak
nese město Plzeň částkou 16,5 miliónu. In-
vestorem je 31. ZŠ a dle ředitele školy
Mgr. Fišera se začne stavět o prázdninách.
Poptávka po využívání haly je velká, sloužit
bude nejen žákům školy, ale také ostatním
školám, sportovním klubům a veřejnosti.

Je objektivní uvést, že výstavba této škol-
ní, sportovní haly není investicí ojedinělou.
Sportovní zařízení a zázemí základních škol
na obvodě se mění před očima a věřím, že
stejně jako já to vnímá i široká veřejnost.

Za dobrou zprávu určenou sportovcům po-
važuji i to, že letošní příspěvky obvodu na
podporu sportu, tělovýchovy a mládeže byly
poukázány vybraným žadatelům ve výši dvoj-
násobku obvyklé částky, konkrétně ve výši
500 tisíc korun.

Těší mě rovněž záměr, který připravujeme
společně s Dětským domovem Domino. Po tzv.
„startovacím bytu“, který již Dominu slouží
v 90. MŠ, jde tentokrát o využití bytu v 60. MŠ.
Ten bude po provedení stavebních úprav slou-
žit k bydlení skupině dětí s vychovatelkou.

Zajímaly by mě i vaše náměty a názory k mož-
nému rozšíření budovy úřadu. Na webových
stránkách obvodu (http://umo1.plzen-city.cz/
dotaznik) je k dispozici dotazník, v němž je uve-
dena nabídka služeb městského, obvodního
i komerčního charakteru. Vámi zaslaný názor
nám usnadní jejich výběr a případné zavedení.
Anketa je rovněž otištěna na str. 4 těchto novin.

Závěrem si dovoluji dát Vám tip na jarní
procházku. Chcete-li se podívat na náš ob-
vod, ale i na celou Plzeň z nadhledu, je od
1. dubna otevřena rozhledna na vrchu Syl-
ván. Provozování rozhledny je svěřeno Gym-
náziu Františka Křižíka, jehož studentům
touto cestou děkuji.

S přátelským pozdravem
Jiří Uhlík – starosta

Úřad městského obvodu Plzeň 1, sociální
odbor, pořádá ve spolupráci s cestovní kancelá-
ří PRIMA VIA tři jarní a dva podzimní jedno-
denní zájezdy pro důchodce svého obvodu.

Zájezdy se uskuteční ve dnech:
20. května 2008 (úterý) – KUTNÁ HORA –

město na seznamu památek UNESCO, prohlídka
nejvýznamnějších památek – Vlašský dvůr – bý-
valá mincovna, muzeum a středověký důl, chrám
sv. Barbory. Procházka městem, prohlídka unikát-
ní kostnice, součást cisterciáckého kláštera.

 17. června 2008 (úterý) – CHODSKÝ
FOLKLOR, TRADICE, ŘEMESLA I
CHODSKÁ KUCHYNĚ – folklorní program,
malování chodské keramiky, kraslic, paličková-
ní krajky, zdobení chodských krojů, hra na dudy

Středa 23. ledna 2008 – běžný úřední den,
nicméně v kanceláři starosty Úřadu městského
obvodu Plzeň 1 ve znamení téměř komorní slav-
nosti. Lochotínský starosta Jiří Uhlík, z titulu
své funkce a v roli zástupce zřizovatele, přijal
vítěze soutěže o nejlepší projekt v kategorii
„Příkladná spolupráce mateřských škol se
seniory za rok 2007“. „Jednička“ uzavírala
řadu vybraných projektů z městských obvodů,
nicméně téměř symbolicky, snad v duchu rčení
„To nejlepší na konec“, právě z MO Plzeň 1
vzešel absolutní vítěz soutěže v kategorii ma-
teřských škol.

Z rukou starosty Jiřího Uhlíka, za přítomnos-
ti metodika pro oblast sociálních služeb Mgr.
Hynkové a Ing. Škubalové – vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMP, tak za
rok 2007 převzaly ocenění ředitelka 90. mateř-
ské školy Dagmar Šmejkalová za projekt „Moje
ruka ve Tvé dlani“ – spolupráce dětí z křes�an- Pokračování na str. 5

– KLENČÍ POD ČERCHOVEM. Muzeum
J. Š. Baara, rozhledna na ČERCHOVĚ, VÝ-
HLEDY – pomník J. Š. Baara, Dřevorubecké
muzeum v Peci.

26. června 2008 (čtvrtek) – KRAJ V OKO-
LÍ MĚLNÍKA – prohlídka biskupské reziden-
ce města ROUDNICE NAD LABEM, pro-
cházka parkem u zámku HOŘÍN. MĚLNÍK –
prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s kostnicí.
Návštěva zámku, sídla rodu Lobkoviců, prohlíd-
ka Regionálního muzea vinařství v Čechách,
prohlídka spojená s ochutnávkou.

11. září 2008 (čtvrtek) – PRAHA – hodino-
vá plavba parníkem po Vltavě, prohlídka pamá-
tek na Staroměstském náměstí, návštěva interi-
éru STAROMĚSTSKÉ RADNICE, vycházka
Celetnou ulicí, Prašná brána, Obecní dům,
vybrané památky na Václavském náměstí, krát-
ký odpočinek ve františkánské zahradě.

2. října 2008 (čtvrtek) – CHEBSKO – Doub-
rava, skanzen lidové architektury s nejstarším do-
chovaným statkem. Procházka městem Františko-
vy Lázně, koupání v nově otevřeném aquaparku.

Každý účastník zájezdu zaplatí 100,- Kč,
může se přihlásit maximálně na dva zájezdy a na
ostatní pouze jako náhradník.

Prodej všech zájezdů bude probíhat ve středu
dne 7. května 2008 a dále každý úřední den (pon-
dělí, středa, 8.00 –12.00 hod., 13.00 –18.00 hod.,)
na ÚMO Plzeň 1, sociální odbor, 1. patro č. dv.
116. Zájemci zde obdrží též bližší informace.
Občanský průkaz vezměte s sebou.

Každý předposlední úřední den v měsíci zů-
stávají v prodeji na sociálním odboru ÚMO
Plzeň 1, kanc. č. 116, 1. p. zlevněné vstupenky
do divadla pro nepracující důchodce obvodu.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Dr. Ing. Josef Sigmond
byl významný městský
lesní rada a profesor praž-
ské lesnické fakulty. Na
konci 19. století působil
jako vedoucí hospodář pl-
zeňských lesů a velkou
měrou se zasloužil o ná-
pravu špatného stavu les-

ních porostů v našem okolí. Díky jeho snahám
vznikl vzorový objekt jak z hlediska hodnoty
výnosu, tak zdravotního stavu a estetiky.

U příležitosti jeho 140. výročí narození se
v pátek 18. dubna konala vzpomínková akce
v areálu cvičiště boleveckých dobrovolných ha-
sičů. Příbuzní profesora Sigmonda, vedení měs-
ta i obvodu, pracovníci městských lesů i přícho-
zí hosté vyslechli přednášku o profesorově od-
kazu a byli seznámeni s aktuálním odkazem
v hospodaření města Plzně v městských lesích.
Poté se vydali po Sigmondově stezce, kde uctili
památku profesora Sigmonda položením květin
u pamětní desky. Ta se nachází na čtvrté zastáv-
ce stezky. Sigmondova naučná stezka byla do
dnešní podoby zrekonstruováno před deseti lety,
trasa měří zhruba sedm kilometrů s počátkem
i koncem na konečné tramvaje č. 4 a prohlídka
trvá 2–3 hodiny. Na každé z patnácti zastávek se
nachází panel s výstižným popisem místa i zají-
mavostí, které se k němu vztahují.             (red)

Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál

www.czechpoint.cz
Konec běhání po mnoha úřadech – jedno-

duše a pohodlněji
 Czech POINT je pohodlnější způsob, jak z je-

diného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Nabízíme ověřené výpisy z rejstříků živnostenské-
ho, obchodního, trestů a z katastru nemovitostí.

Czech POINT vám ušetří čas i peníze. Sí�
Czech POINTů stále roste. Také na Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 1 se nachází pracoviště, kde
vám budou výše uvedené ověřené výpisy vydá-
ny v rámci provozní doby úřadu na adrese ÚMO
Plzeň 1, alej Svobody 60, kancelář č. 110 (tele-
fon 37 803 6036).

Ceník služeb:
První uvedená cena je cena za 1. stranu, dru-

há za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč

Dana Krušinová, vedoucí správního odboru

CZECH POINT Absolutní jedničku majíAbsolutní jedničku mají
na jedničce

ské třídy 90. MŠ s Hospicem sv. Lazara v Plzni
a absolutní vítěz soutěže ředitelka 81. mateřské
školy Hana Steinbachová. Projekt její mateřské
školy je příkladem dlouhodobé a celoroční spo-
lupráce se seniory žíjícími v domově důchod-
ců, s důrazem na aktivizační činnosti. Tento
počin byl zároveň vyhodnocen jako nejlepší
v kategorii všech plzeňských mateřských škol.

Soutěž vyhlásilo Statutární město Plzeň
v souvislosti s požadavkem, který iniciovala pra-
covní skupina „Senioři“ v rámci projektu Ko-
munitní plánování sociálních služeb v Plzni.
Jako priorita se následně stal požadavek, zakom-
ponovaný do Střednědobé rozvojové koncep-
ce sociálních služeb v Plzni pro období 2008–
2015, úkolem pro město – oceňovat každoroč-
ně nejlepší plzeňské základní a mateřské školy
za aktivity vedoucí ke zlepšení mnohdy nera-
dostných mezigeneračních vztahů.

Zájezdy pro důchodce v roce 2008

Uctili památku
profesora Sigmonda

Procházka po Sigmondově naučné stezce.



Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 15. 1. 2008
mimo jiné:
– Projednala a schválila ná-

vrh organizačního zabez-
pečení 8. zasedání Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 dne
22. 1. 2008 a návrh organi-
začního zabezpečení 9. za-
sedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 25. 3. 2008;

– Vzala na vědomí informa-
tivní zprávu – dopis p. Jiří-
ho Jindry ve věci průtahu
sídlištěm Lochotín – alej
Svobody a Berlín;

– Vzala na vědomí zprávu
o činnosti Kontrolního od-
dělení ÚMO Plzeň 1 za
II. pololetí r. 2007;

– Souhlasila s plněním plánu sta-
vebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za rok 2007;

– Vydala stanovisko k územ-
ní studii Plzeň – Velký ryb-
ník – jihozápadní část; do-
poručila zapracovat připo-
mínky do předložené
územní studie;

– Vzala na vědomí oznámení
pro zjiš�ovací řízení dle záko-
na č.100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní prostře-
dí záměru „PARKHOUSE
Rabštejnská ul., Plzeň“ –
souhlasila s předloženým zá-
měrem z hlediska posouzení
vlivů na životní prostředí;

– Projednala personální změ-
ny ve složení Komise život-
ního prostředí Rady MO Pl-
zeň 1 a Majetkové komise
Rady MO Plzeň 1;

– Schválila změnu organizač-
ní struktury ÚMO Plzeň 1
s platností od 1. 2. 2008;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 za rok 2007 –  č. 62–66;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO
Plzeň 1 na rok 2008 –  č. 1.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 22. 1. 2008:
– Schválila změnu smluvních

podmínek, uvedených v do-
datku č. 1 ke „Smlouvě
o provozování tenisové haly“,
uzavřené dne 21. 11. 2007
s TK Škoda Plzeň, o. s.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 5. 2. 2008
mimo jiné:

– Vzala na vědomí zprávy
o činnosti komisí Rady MO
Plzeň 1 v roce 2007 a plá-
ny práce komisí Rady MO
Plzeň 1 na rok 2008;

– Schválila Výroční zprávu
o činnosti Městského obvo-
du Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1
v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona č. 106/
1999 Sb. o svobodném pří-
stupu k informacím za rok
2007;

– Souhlasila se zprávou
o provedené řádné inventa-
rizaci majetku, pohledávek
a závazků MO Plzeň 1
k 31. 12. 2007;

– Jmenovala likvidační komi-
si pro vyřazování majetku
MO Plzeň 1 a majetku svě-
řeného JSDH Bolevec
a JSDH Bílá Hora a škodní
komisi pro řešení škod na
majetku;

– Schválila „Dohody“ mezi
Statutárním městem Plzeň
– MO Plzeň 1 a společnost-
mi ARTEP reklama, spol.
s r.o., ELIOD servis, s. r. o.,
a MEDIA MARKETING
SERVICES, a.s., o vzájem-
né spolupráci v oblasti pro-
pagace;

– Stanovila koeficienty daně
z nemovitosti pro rok 2009;

– Schválila záměr MO Plzeň 1
uspořádat v roce 2008 dal-
ší ročník zábavného dne pro
veřejnost v areálu Velkého
Boleveckého rybníku;

 – Souhlasila s převodem fi-
nančních prostředků z roz-
počtu MO Plzeň 1 do roz-
počtu města Plzně ve výši
5 000 tis. Kč účelově váza-
ných na výstavbu víceúče-
lové sportovní tělocvičny,
umístěné na svěřených po-
zemcích 31. ZŠ Plzeň,
E. Krásnohorské 10, Plzeň;
souhlasila s rozpočtovým
opatřením rozpočtu MO Pl-
zeň 1 na rok 2008 – č. 2.
Rada MO Plzeň 1 na

svém zasedání dne 11. 3.
2008 mimo jiné:
– Schválila uveřejnění anke-

ty pro občany ve věci zjiš-
tění zájmu o rozšíření slu-
žeb ÚMO Plzeň 1 ve zpra-
vodaji „Plzeňská jednička“
a na internetových strán-

kách ÚMO Plzeň 1 v sou-
vislosti s obsazením pro-
stor, které vzniknou při ná-
stavbě budovy;

– Schválila personální změ-
ny ve složení Komise bez-
pečnosti a veřejného pořád-
ku Rady MO Plzeň 1;

– Schválila Dohodu o part-
nerství k projektu „Výstav-
ba areálu Zimního stadionu
Plzeň – Košutka“;

– Souhlasila s přidělením fi-
nančních příspěvků dle ná-
vrhu Sportovní komise
Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozborem
hospodaření MO Plzeň 1
k 31. 12. 2007, s výsled-
kem hospodaření MO Plzeň
1 za rok 2007, s finančním
vypořádáním rozpočtu MO
Plzeň 1 za rok 2007, se sta-
vem účelových fondů
ke 31. 12. 2007, včetně
rozpočtů jednotlivých fon-
dů na rok 2008 a s finanč-
ním vypořádáním mateř-
ských škol za rok 2007
včetně návrhu na rozděle-
ní kladného hospodářské-
ho výsledku;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními MO Plzeň 1
č. 4–5;

– Vzala na vědomí zprávu
o vyhodnocení zimní údrž-
by na MO Plzeň 1 v zimním
období 2007/2008;

– Schválila návrh na zadání
projektové dokumentace
a následné realizace parko-
viš� v Kaznějovské 7–9, Ta-
chovské 37–45, chodníků
v Majakovského, Tachov-
ské a garáží u budovy
ÚMO Plzeň 1;

– Schválila provozování roz-
hledny Sylván pro Gymnázi-
um Františka Křižíka, s.r.o.;

– Schválila pronájem reklam-
ní plochy na mantinelu klu-
ziště v Ice Parku společnos-
ti Plzeňské služby, a.s.;

– Schválila záměr přestavět
volné nebytové prostory
v areálu 60. MŠ pro bytové
potřeby Dětského domova
Domino;

– Schválila záměr zrekon-
struovat nově pronajaté ne-
bytové prostory v areálu
Žlutická 2 z důvodu zříze-

ní terapeutické dílny a rané
péče dle požadavků Motýl,
o. s.; stanovila podmínky;

– Souhlasila s odstraněním
stavby umělé vodní nádrže –
fontány na pozemku parc.
č. 149/104, k.ú. Bolevec;

– Schválila odpisové plány
mateřských škol, příspěv-
kových organizací, v pů-
sobnosti MO Plzeň 1 pro
rok 2008;
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 25. 3. 2008
mimo jiné:
– Projednala návrh realizace

nástavby budovy ÚMO Pl-
zeň 1 – souhlasila s reali-
zací nástavby v rozsahu,
který bude upřesněn v prů-
běhu let 2008/2009;

– Vzala na vědomí zprávu
o výsledku přezkoumání
hospodaření města Plzně za
rok 2007;

– Souhlasila se svěřením are-
álu „Prokopávka“ do trva-
lé správy MO Plzeň 1 v pří-
padě, že město Plzeň od-
koupí nemovitý i movitý
majetek v tomto areálu.
Rada MO Plzeň 1 na svém

zasedání dne 15. 4. 2008
mimo jiné:
– Projednala a schválila ná-

vrh organizačního zabezpe-
čení 10. zasedání Zastupi-
telstva MO Plzeň 1 dne
24. 4. 2008 a návrh organi-
začního zabezpečení 11. za-
sedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 17. 6. 2008;

– Projednala změny ve slože-
ní Majetkové komise Rady
MO Plzeň 1 a Investiční ko-
mise Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Pl-
zeň 1 na rok 2008 – č. 6–15;

– Vzala na vědomí informa-
tivní zprávy o činnosti jed-
notek Sborů dobrovolných
hasičů Bílá Hora a Bolevec;

– Souhlasila s jmenováním
zástupců za MO Plzeň 1 do
Školských rad při základ-
ních školách v MO Plzeň 1;

– Schválila ukončení nájem-
ní smlouvy se Střediskem
volného času dětí a mláde-
že Plzeň v pavilonu areálu
87. MŠ ke dni 31. 7. 2008
z důvodu zprovoznění pro-

najatého pavilonu v areálu
této MŠ pro účely zřízení
nových tříd mateřské ško-
ly; projednala možnost po-
skytnutí náhradních prostor
pro Středisko volného času
dětí a mládeže v Bolevec-
ké základní škole;

– Souhlasila s použitím fi-
nančních prostředků ve výši
100 tis. Kč na opravu oplo-
cení areálu SDH Bílá Hora
z rozpočtu Odboru stavebně
správního MMP určených
k „legalizaci akcí Z“;

– Souhlasila s návrhem roz-
šíření plánu stavebních akcí
vlastní investiční výstavby
a oprav na rok 2008, které
bude finančně pokryto ze
zdrojů MO Plzeň 1.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předklá-
dány zprávy o plnění usne-
sení z předchozích jednání
Rady MO Plzeň 1, dále jsou
projednávány majetkové
záležitosti. Jedná se napří-
klad o pronájmy nebyto-
vých prostor a pozemků,
směny pozemků, žádosti
o odkoupení pozemků atd.

– Radě jsou předkládány zá-
pisy ze zasedání komisí
Rady MO Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

na svém 8. zasedání dne
22. 1. 2008 mimo jiné:
– Schválilo rozpočtová opat-

ření rozpočtu MO Plzeň 1
za rok 2007  –  č. 62–66;

– Schválilo rozpočtové opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1
na rok 2008  –  č. 1;

– Vzalo na vědomí zápis ze
zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 1.
Zastupitelstvo MO Plzeň

1 na svém 9. zasedání dne
25. 3. 2008 mimo jiné:
– Vzalo na vědomí rezigna-

ci p. Petra Tofla na funkci
člena Rady MO Plzeň 1;
zvolilo nového člena Rady
MO Plzeň 1 – p. Antonína
Daniela;

– Vzalo na vědomí kontrolu
usnesení ze 7. a 8. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1;

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

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

Bílá Hora a Roudná jsou
části našeho obvodu, které
mají trochu jiný ráz než vel-
ké sídlištní aglomerace. Ne-
chá se říci, že zde částečně
mizí i určité odosobnění cha-
rakteristické právě pro sídliš-
tě, a že některé „nešvary“ síd-
lištních nepořádků jsou zde
k vidění v daleko menší míře.
Jedná se například o vyhoze-
né věci větších rozměrů

u kontejnerů,  nepořádek po
venčení psů a další. Sousedé
se, zejména na Bílé Hoře,
dobře znají a jde jim zpravi-
dla o to, aby okolí bylo upra-
vené. Výjimku tvoří horké
letní dny, kdy bývá oblast bo-
leveckých rybníků doslova,
obležena množstvím ná-
vštěvníků, což se bohužel
projevuje i nepořádkem
v okolí.

Říká se, že všechno špatné je
k něčemu dobré. Povodeň
v roce 2002 paradoxně částeč-
ně napomohla k tomu, že se
z Roudné dnes postupně, ze-
jména díky Vám, roudenským
spoluobčanům, stává jedna
z nejkrásnějších čtvrtí města.
Obávané bydlení a podnikání v
povodňové oblasti bezprostřed-
ně po povodních je zapomenu-
to. Na Roudné se žije, sportu-
je, baví se, podniká, staví a in-
vestuje patrně ve větší míře než
před ničivou povodní.

V rámci vylepšování infra-
struktury a udržování pořád-
ku, v roce 2008 na Bílé Hoře
připravujeme následující
akce a investice:

Vybudování dětského a spor-
tovního hřiště v areálu MŠ
Zručská cesta, které bude pří-
stupné veřejnosti.

– dětské hřiště bude vybave-
no herními prvky (skluzavka,
houpačka, pružinky apod.)

– sportovní hřiště bude slou-
žit pro míčové hry (vojebal,
košíková, nohejbal apod.)
a bude mít samostatný vstup ne-
závislý na provozní době MŠ

Kompletní rekonstrukci uli-
ce Nad Štolou a točny na ko-
nečné MHD, SVSmP navíc
opraví ulici K Pecihrádku a vy-
tvoří zpomalovací práh u MŠ.

Pořádání sběrových dní
vždy 2 x do roka. Nejbližší
termín sběrového dne bude
13. 5. 2008 od 13–18 hodin
v ul. 28. října, kde bude mož-

nost odevzdat jakýkoliv od-
pad zdarma; další sběrový
den se bude konat v měsíci
říjnu, kdy budou k autosalo-
nu umístěny velkokapacitní
kontejnery, kam opět můžou
obyvatelé Bílé Hory přinést
jakýkoliv odpad.

V letošním roce se navýšil
počet odpadkových košů o 4 ks
(na základě žádosti občanů).

V případě výskytu černých
skládek se provádí jejich od-
stranění v průběhu roku.

V nejbližší době bude ukli-
zeno parkoviště v ul. 28.října
(vedle restaurace) a opraveno
zábradlí u parkoviště.

Pravidelné úklidy se na Bílé
Hoře konají každý sudý týden
ve čtvrtek.

 Na Roudné se za účelem zlep-
šení pořádku a služeb pro ob-
čany obvodu plánují tyto akce.

SVSmP provede rekonstruk-
ci hřbitova Všech svatých
a ulice Pod Všemi svatými.

Místostarosta obvodu nejen o problematice úklidu a životní-
ho prostředí na Bílé Hoře a Roudné

Pořádání sběrových dní
vždy 2 x do roka, další bude
10. 6. v ulici Pod Všemi sva-
tými.

Plánujeme rozšíření stano-
viš� na tříděný odpad pro
lepší dostupnost všem Rou-
denským.

V případě výskytu černých
skládek se provádí jejich od-
stranění v průběhu roku.

Vzhledem k potřebě zvýšíme
četnost úklidů v ulici Otýlie Be-
nýškové a v okolí Rondelu.

V ulici Pod Záhorskem bu-
dou zrekonstruována kontej-
nerová stání.

Na Roudné budou probíhat
pravidelné úklidy každý sudý
týden ve středu.

Městský obvod Plzeň 1 re-
alizuje na Bílé Hoře i na
Roudné nový model „prvo-
republikových strážníků“,
kteří důvěrně znají svůj okr-
sek i potřeby zde bydlících
občanů.

– Schválilo rozbor hospo-
daření MO Plzeň 1
k 31.12. 2007, finanční
vypořádání rozpočtu MO
Plzeň 1 za rok 2007, stav
účelových fondů MO Pl-
zeň 1 po finančním vypo-
řádání a výsledky hospo-
daření mateřských škol za
rok 2007;

– Schválilo převod finanč-
ních prostředků z rozpočtu
MO Plzeň 1 do rozpočtu
města Plzně ve výši 5 000
tis. Kč účelově vázaných na
výstavbu víceúčelové spor-
tovní tělocvičny, umístěné
na svěřených pozemcích
31. ZŠ v Plzni, El. Krásno-
horské 10, Plzeň; schválilo
rozpočtové opatření roz-
počtu MO Plzeň 1 na rok
2008 č. 2;

– Schválilo rozpočtová opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1
č. 4, 5;

– Schválilo výsledky řádné
inventarizace majetku, po-
hledávek a závazků MO Pl-
zeň 1 k 31. 12. 2007;

– Vzalo na vědomí zprávu
o vyhodnocení zimní údrž-
by na MO Plzeň 1 v zimním
období 2007/2008;

– Schválilo plnění plánu sta-
vebních akcí a vlastní inves-
tiční výstavby za rok 2007;

– Zvolilo nového člena Kon-
trolního výboru Zastupitel-
stva MO Plzeň 1 a Finanč-
ního výboru Zastupitelstva
MO Plzeň 1;

– Schválilo přidělení finanč-
ních příspěvků dle návrhu
Rady MO Plzeň 1 a Sportov-
ní komise Rady MO Plzeň 1;

– Projednalo návrh realizace
nástavby budovy ÚMO Pl-
zeň 1 v rozsahu, který bude
upřesněn v průběhu let
2008/2009;

– Souhlasilo se svěřením are-
álu „Prokopávka“ do trva-
lé správy MO Plzeň 1 v pří-
padě, že město Plzeň od-
koupí nemovitý i movitý
majetek v tomto areálu.

– Vzalo na vědomí zápisy
jednotlivých výborů Zastu-
pitelstva MO Plzeň 1;

– Vzalo na vědomí informa-
tivní zprávu o navýšení čet-
nosti svozu u nádob na plast.

 O bezpečnost a pořádek na
Bílé Hoře se postará strážník
František Neubert, kterému
mohou Bělohorští v případě
potřeby volat na mobilní tele-
fon 724 834 826.

Pro Roudnou byl vyčleněn
strážník Městské policie
Boris Vrúbel, kterého mů-
žete kontaktovat na telefonu
724 834 827.

Další novinkou je přibližo-
vání samosprávy občanům

–  každou středu od 16.00
do 17.00 hodin mohou disku-
tovat občané z Bílé Hory
v případě potřeby  se staros-
tou nebo místostarostou MO
Plzeň 1 v klubovně bělohor-
ských dobrovolných hasičů.

Závěrem si dovolím předem
poděkovat Vám všem  za spo-
lupráci v rámci řešení problé-
mů a zlepšení životního pro-
středí v našem obvodu.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

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



 Plán vlastní investiční vý-
stavby, se kterým bychom
vás chtěli seznámit, zahrnu-
je v letošním roce nejen rea-
lizaci nových parkovacích
stání, chodníků a komuni-
kačních úprav, ale zejména
stavební úpravy další mateř-
ské školky.

Přetrvávajícím problémem,
který trápí asi většinu z nás, je
nedostatek parkovacích mož-
ností. Snažíme se přispět k ře-
šení této problematiky budová-
ním nových parkoviš�, avšak

největším problémem je nedo-
statek vhodných ploch, kde lze
tato parkoviště ještě realizovat.
V letošním roce bude rozšíře-
no stávající parkoviště v Rab-
štejnské ulici, u dalších se do-
končují přípravné práce, aby
mohly být zařazeny do plánu
na další období.

Dalším  velmi užitečným
záměrem je realizace točny
a parkoviště u 31. ZŠ. Tato
stavba je v souladu s mnoha
náměty rodičů žáků uvedené
školy. Naváže tak na vybudo-

vaný chodník podél obvodu
školy a přispěje zejména k bez-
pečnosti školáků na tomto po-
měrně nepřehledném místě.

V oblasti chodníků bylo
v návrhu vycházeno z někte-
rých míst na území obvodu,
kde části chodníků zcela chy-
bí a kde dochází k poměrně
velkému pohybu pěších mimo
zpevněné chodníky a cesty.
Nové chodníky tak vzniknou
v Gerské a Manětínské ulici.

Komunikační úpravy v tom-
to roce zahrnují zejména pro-
vedení rekonstrukce ul. Nad
Štolou. Tato lokalita dostane
zcela nový ráz v podobě obyt-
né zóny s povrchem ze zámko-
vé dlažby a lemováním celé
ulice plochami zeleně.

Druhým záměrem v rámci
komunikací je úprava nástup-
ního prostoru na „točně“ auto-
busů MHD č. 20 na Bílé Hoře.
Nové moderní autobusy pro-
blematicky najíždějí k nevyho-
vujícímu místu pro nástup
a výstup a zejména starší lidé,
na základě jejichž námětu při-
stupujeme k realizaci tohoto
záměru, mají problémy s vý-
stupem i nástupem. Vhodnou
stavební úpravou dojde k při-

způsobení nástupní plochy
moderním autobusům.

 Již tradicí se staly stavební
úpravy v oblasti mateřských
školek.V roce 2008 přichází
v úvahu realizace stavebních
úprav na 90. MŠ v Západní uli-
ci, kde dojde k výměně všech
oken, dveří, zateplení fasády,
opravě střech, chodníků a oplo-
cení. Zároveň budou opravena
soc. zařízení, rozvody vnitřních
sítí i spojovací chodby mezi
jednotlivými pavilony.

 Jako každoročně vznikne i v
letošním roce nové dětské hřiš-
tě, tentokrát na Bílé Hoře
v areálu MŠ na Zručské cestě.
V této lokalitě nebylo v posled-
ních letech žádné hřiště vyba-
vené  dětskými prvky pro
nejmenší realizováno, proto se
jeví tento námět jako velmi
vhodný. Hřiště bude určeno
nejen pro děti z MŠ, ale i pro
širokou veřejnost.

Velmi důležitou problemati-
kou pro zlepšení životního pro-
středí všech obyvatel našeho
obvodu je údržba, opravy
a rozšiřování stávajících kon-
tejnerových stání. I v letošním
roce je navrhováno pokračová-
ní v opravách těchto stání, od-

Plánované investiční akce na rok 2008
straňování často nebezpečných
prorezivělých přístřešků na
těchto stáních včetně dalších
úprav ke zlepšení těchto míst,
často hyzdících prostředí při-
lehlých domů.

Nově opravená stanoviště na
kontejnery budou obsahovat
kromě nádob na běžný komu-
nální odpad i kontejnery na
separovaný odpad a nejnověji
i na bioodpad.

Na základě zpracované pro-
jektové dokumentace je připra-
veno zahájení oprav 40 kontej-
nerových stání na Vinicích, což
prakticky řeší problematiku
odpadového hospodářství
v této části obvodu.

Další opravy dvaceti stáva-
jících kontejnerových stání
jsou navrženy na Košutce, Lo-
chotíně i Pod Záhorskem.

Ve všech šedesáti nově opra-
vených stávajících kontejnero-
vých stáních budou umístěny
kromě běžných nádob i nádo-
by pro separovaný odpad
a následně i bioodpad.

Do plánu jsou zařazeny i fi-
nanční prostředky určené na zpra-
cování projektových dokumenta-
cí pro další období ve všech sho-
ra uvedených oblastech.

Posledním bodem plánu jsou
finanční prostředky určené na
opravy a údržbu, bez nichž by
nebylo možné zabezpečit běž-
ný provoz a opravy svěřeného
majetku v rámci MO Plzeň 1
v roce 2008.

V současné době probíhají
přípravné práce spojené se
zpracováním projektových do-
kumentací na realizaci zpoma-
lovacích prahů, jejichž budo-
vání se z hlediska zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu
velmi osvědčilo.Tyto, ale
i další akce budou postupně
zařazovány a doplňovány do
plánu vlastní investiční vý-
stavby na základě finančních
možností MO Plzeň 1.
O všech těchto záležitostech
vás budeme průběžně, s před-
stihem informovat.

Vaše případné dotazy, námě-
ty, připomínky nebo zájem
o další informace týkající se
vlastní investiční výstavby
můžete adresovat na investič-
ní odbor ÚMO Plzeň 1,
tel.: 378 036 050, e-mail: bre-
cik@plzen.eu

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

První letošní ukončená stavba – točna autobusů MHD na Bílé Hoře.
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Legenda:
1. Parkoviště Rabštejnská 20–22
2. Točna a parkoviště u 31. ZŠ,

ul. Elišky Krásnohorské
3. Chodník Gerská u konečné

tramvaje č. 4
4. Chodník Manětínská – podél

autosalonu u domů č. or. 6, 8
5. Ul. Nad Štolou
6. Točna autobusů MHD č. 20 –

Bílá Hora
7. Stavební úpravy 90. MŠ,

Západní ul.
8. Dětské hřiště v MŠ Zručská

cesta – Bílá Hora
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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 od-
pově
 na svůj dotaz, který poklá-
dá v souladu se zákonem 106/
1999 Sb., musí podat písemnou
žádost s tím, že uhradí výši nákla-
dů spojených s vyhledáváním

požadované informace (§ 17 záko-
na 106/1999). K výši nákladů byl
stanoven platný sazebník úhrad,
který 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 obvo-
du Plzeň 1 dodržovat při vyři-
zování žádostí, návrhů i jiných
dožádání občanů, a to včetně
příslušných lhůt, které je třeba
dodržovat

– 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
webových 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 vyhlášky

města Plzně (právní odbor MMP)
– Ty informace, u kterých to orgá-

nům MO Plzeň 1 nebo ÚMO
Plzeň 1 ukládá zvláštní zákon,
nebo právní předpis, v těchto pří-
padech je stanoven i způsob zve-
řejnění (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 2007
bylo přijato celkem 30 písemných
žádostí o poskytnutí informací.

Šest žádostí bylo vyřízeno od-
borem životního prostředí a týka-
ly se dotazů k likvidaci psích ex-

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 2007
krementů, ke kácení dřevin, stří-
hání keřů, údržby stromů, znečiš-
�ování veřejného prostranství,
umístění laviček a zakoupení ry-
bářské povolenky na Košutecké
jezírko.

Dalších šest žádostí o informace
vyřizoval majetkový odbor ÚMO
Plzeň 1 a týkaly se možnosti zařa-
zení dětí do mateřské školy, ozna-
čování ulic v obvodu Plzeň 1, zís-
kání pronájmu nebytových prostor
a bytové situace v našem obvodu.

Pět žádostí pak bylo vyřízeno
správním odborem ÚMO Plzeň 1.
Týkaly se provedení změny trva-
lého pobytu a potvrzení trvalého
pobytu.

Sedm žádostí o informace vyři-
zoval odbor výstavby a dopravy
ÚMO Plzeň 1. Tyto se týkaly stav-
by ve Studentské ul., výstavby
zimního stadionu, halových gará-
ží, parcel pro vástavbu rodinných
domů a provozu pivnice ve Žlu-
tické ul.

Dvě žádosti, týkající se přihlá-
šení a poplatku za psa vyřizoval
finanční odbor.

Další dvě žádosti vyřídil inves-
tiční odbor ÚMO Plzeň 1 a ty se
týkaly finální vrstvy asfaltu v Pá-
lavské ul. a projektu parkování
a halových garáží Na Chmelnici.

Po jedné žádosti pak vyřídil so-
ciální odbor ÚMO 1, ta se týkala
vítání občánků a starosta MO Pl-

V minulém čísle Plzeňské jednič-
ky jsme Vás informovali o zavede-
ní třídění bioodpadu v sídlišti Lo-
chotín. Jednalo se o zkušební pro-
voz, který byl v měsíci březnu
vyhodnocen. Vzhledem k tomu, že
obyvatelé sídliště Lochotín projevi-
li zájem o třídění tohoto odpadu tím,
že nádoby byly využívány, rozhodl
se MO Plzeň 1 v třídění bioodpadu
pokračovat i v dalších sídlištích
(Vinice, Košutka, Bolevec). Určitě
jste zaznamenali, že na každé stano-
viště tříděného odpadu byla přista-
vena hnědá nádoba na bioodpad,
která slouží pro ukládání kuchyňské-
ho odpadu, zbytků zeleniny a ovo-
ce, odpadu ze zeleně v domácnosti,
zbytků pečiva apod. Pro Vás je to
další možnost třídění odpadu, který
nebude končit na skládce, ale bude
kompostován.

Využijte tuto možnost a podpořte
třídění této komodity. Děkujeme.

Bioodpad nevhazujte do nádoby
v igelitových taškách nebo v jiných
obalech!!!

Bc. Romana Tomašuková
vedoucí odboru životního prostředí

Využíváte nádoby na bioodpad?
ANKETA PRO OBČANY

O jaké služby byste rádi rozšířili budovu Úřadu městského obvodu Plzeň 1?

– informační centrum (mimo jiné prodej vstupenek)

– reprografické centrum

– přepážkový provoz s vyvolávacím systémem

– konferenční sál

– dětský koutek

– přístup k internetu

– rozšíření parkovacích míst kolem budovy ÚMO Plzeň 1

– rozšíření lékařských ordinací po zrušení střediska „Gera“

– bankovní služby (bankomat)

– telefonní automat

– další (jiné) služby a náměty

Po odstřihnutí doručte anketní lístek bu� poštou na adresu Organizační odbor ÚMO Plzeň 1, Alej
Svobody 60, 323 00  Plzeň. Také jej můžete odevzdat ve vrátnici úřadu na té samé adrese. Anketu rovněž
naleznete na obvodních webových stránkách, kde ji můžete vyplnit a hlasovat tak elektronickou cestou
(http://umo1.plzen-city.cz/dotaznik.asp?sec=618).   (red)

V souladu s novými Pravidly
pro nakládání bytů a nebyto-
vých prostorů ve vlastnictví
města Plzně v účinnosti od 1. 1.
2008 nabízí město k pronájmu
uvolněné byty, jejichž podlaho-
vá plocha je větší než 90 m2 či
byty i menší, které se nepodaří
v průběhu 6 měsíců obsadit
z řad žadatelů o obecní byty, či
tři zájemci z řad žadatelů tako-
výto byt odmítnou. Důvodem
pronájmu těchto bytů neomeze-
nému okruhu občanů mimo po-
řadí žadatelů je skutečnost, že
byty ve vlastnictví města Plzně
menší než 90 m2 by měly být

určeny především pro skupinu
občanů, jejichž příjmy dosahují
max. hranice průměrné měsíč-
ní mzdy za NH dle ČSÚ. Za-
jištěné bydlení pro tyto občany
by tudíž mělo být přiměřené
k příjmům žadatele a počtu
osob ve společné domácnosti.

U bytů vhodných k nájmu
s výměrou větší než 90 m2

a bytů menších než 90 m2, které
se nepodařilo dát do nájmu nebo
se z řad žadatelů nenašel vhod-
ný nájemce, bude záměr města
tyto byty pronajmout zveřejněn
na úředních deskách MMP a
jednotlivých MO Plzeň 1 až 5 a

webových stránkách města (na
adrese www.plzen.eu-vývěska-
vlastní) po dobu 30 dnů počí-
naje měsícem duben 2008.
Účelem zveřejnění je naleze-
ní vhodného nájemce z řad ob-
čanů a získání co nejvyššího
příjmu z nájmu bytu. Nebude-
li nalezen vhodný nájemce,
bude záměr zveřejněn znovu na
60 dnů a dále vždy na dalších
60 dnů až do doby zajištění ná-
jemce. Nejnižší možná hranice
nabízeného nájemného nesmí
být nižší nežli stanovená výše
základního „regulovaného“ ná-
jemného u bytů ve vlastnictví

Jak získat od města nájemní byt mimo běžné pořadí
města Plzně pro příslušný kalen-
dářní rok dle kvality bytů v sou-
ladu se zákonem č. 107/2006 Sb.
Podmínkou pro uzavření nájmu
bytů zveřejňovaných na úřed-
ních deskách bude sjednání náj-
mu vždy na dobu určitou, a to
na dobu dvanácti až dvaceti tří
měsíců, vždy však do 30. září,
s upozorněním na nemožnost
sjednání podnájmu bez souhla-
su pronajímatele. V případě, že
nájemce v době trvání nájmu
bytu bude řádně plnit ustanove-
ní Občanského zákoníku, bude
mu doba nájmu obnovována
vždy o 1 rok.

Z přihlášených občanů
bude vybrán nejvhodnější
zájemce dle stanovených kri-
térií, což je především nej-
vyšší nabízené nájemné. Pod-
mínky výběrového řízení
byly schváleny Radou města
Plzně usnesením č. 217 ze
dne 13. března 2008 a jsou
k nahlédnutí na webových
stránkách města (na adrese
www.plzen.eu-magistrát-
technický úřad-bytový odbor).
Stejně tak pro snadnější podá-
ní přihlášky do výběrového ří-
zení je možné na této adrese
využít připravený tiskopis,

který obsahuje všechny po-
třebné náležitosti.

Přihlášku do výběrového ří-
zení o uzavření nájmu zveřej-
něného bytu může podat jak
občan, který není zaevidován
mezi žadateli o byt, tak i ob-
čan, který má podánu žádost
o nájem obecního bytu.

Podrobnější informace mo-
hou zájemci získat přímo
v kanceláři č. 123 Bytového
odboru MMP, Plzeň, Škroupo-
va 5, tel. 378 034 211, nebo
email kovarova@plzen.eu.

Ladislava Kovářová
Bytový odbor MMP

Úřad městského obvodu Plzeň 1 – Odbor životního prostředí pořádá

Sběrový den odpadu
Překáží Vám doma věci, které nepatří do kontejneru na směsný komunální

odpad a Vy nevíte kam s nimi? Nabízíme řešení!
BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
Bílá Hora, ul. 28. Října x Nad štolou 13. května 2008 13.00–18.00

ROUDNÁ
Roudná, ul. Pod Všemi svatými 10. června 2008 13.00–18.00
(naproti TJ Prazdroj)
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 378 036 040-3, odbor ŽP

zeň 1, který zodpověděl dotaz ke
kácení bříz u Plaské ul. 55 a mon-
táži oken s venkovnímu žaluziemi.

Všem 30 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 postupová-
no 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 2007 nebyla na
ÚMO Plzeň 1 doručena žádná stíž-
nost k plnění povinností vyplýva-
jících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla schvá-
lena Radou městského obvodu Pl-
zeň 1 usnesením č. 27 ze dne
5. 2. 2008.

Dana Krušinová,
vedoucí správního odboru

  ANO    NE

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

Bc. Romana Tomašuková, vedoucí OŽP

Sběrný dvůr odpadů o svátcích
v Úněšovské ul. (100 m od konečné autobusu

č.30, 33, 39, 40; sídliště Košutka) bude mít upra-
venou PROVOZNÍ DOBU O SVÁTCÍCH:
ve čtvrtek 1. května od 13.00 do17.00 hod.
ve čtvrtek 8. května od 13.00 do 17.00 hod.



Možná už za pár let olym-
pijští medailisté či mistři svě-
ta se ve čtvrtek 14. února se-
šli v obřadní síni plzeňské
radnice. Vyhlášení nejlepších
sportovců města Plzně za rok
2007 v kategoriích mladšího
žactva, staršího žactva a do-
rostu zde pod záštitou primá-
tora města přichystala Nada-
ce sportující mládeže. Mezi
úspěšnými nechyběli ani spor-
tovci z prvního plzeňského
obvodu, kterým přišel osobně
pogratulovat a předat ceny
místostarosta Jan Husák.

Kromě primátora Pavla Röd-
la, radní Petry Fischerové
a zástupců největších plzeň-
ských obvodů předávali ceny
svým možným následovníkům
také vynikající seniorští spor-
tovci. Jmenovitě držitel bron-
zové medaile z olympijských
her v Atlantě, sportovní střelec
Miroslav Januš a karatista Jiří

Pelnář, který má na kontě sedm
titulů mistra ČR a bronz z mi-
strovství Evropy.

Na loňskou premiérovou
účast na vyhlášení navázala
elitní kanonýrka Viktorie Pl-
zeň, fotbalistka Kateřina Svit-
ková. Mistryni ČR a nejlepší
střelkyni z několika turnajů
doplnil mezi mladšími žáky
plavec Jan Kopačka, šachistka
Jitka Jánská a zápasník Filip
Soukup.

Vítězem v kategorii staršího
žactva se stal boxer Jiří Štád-
ler. Do vybrané společnosti
nejlepších starších žáků dále
patří plavec Šimon Ambrož,
atleti Pavel Bouše a Veronika
Kocová, rychlostní kanoista
Ivan Procházka a házenkář
Milan Škvařil.

Mezi dorostenci kraloval
plavec Slavie VŠ Plzeň Jan
Šefl, který navázal na trojici
triumfů mezi žáky z let 2001–03.

Přij	te si pohovořit se zastupiteli MO Plzeň 1
Zastupitelé za ČSSD MO Plzeň 1 zvou všechny občany na pravidelná setkání

nad všemi všedními otázkami života v městském obvodě.

Setkání se konají:
ve středu 14. 5. 2008

a ve středu 11. 6. 2008
vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,

Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)
Mgr. Miroslav Brabec, předseda Kontrolního výboru
Eva Herinková, členka sociální a sportovní komise

Bc. Milan Topinka, člen Kontrolního výboru, Výboru pro Roudnou a majetkové komise

30. dubna – 18.00 hod.
Stavění májky před hasičárnou na Bolevecké návsi, vystoupe-

ní tanečních skupin, ukázky dobových zbraní, rej čarodějnic,
hudba – trubka, tanec a zpěv

2. května – 10.00 hod.
Položení květin k pomníku padlých a umučených boleveckých

občanů ve II. světové válce v rámci 64. výročí osvobození. Akce
u Bolevecké základní školy.

17. května – 14.00 hod.
Bolevecké slavnosti, divadelní vystoupení dětských a dospě-

lých souborů na Bolevecké návsi u hasičské věže. Večer hudba
– trubka k poslechu i tanci.

23. května – 16.00 hod.
Pietní vzpomínka k 91.výročí tragického výbuchu muniční

továrny na Orlíku. Akce se koná u kaple Svatého Vojtěcha na
boleveckém hřbitově.

31. května – 8.00 hod.
Výstava historických automobilů a motorek spojená se sou-

těžní jízdou do Stříbra a zpět na Boleveckou náves.
7. června – 8.00 hod.
Velké rybářské závody na rybníčku „Ledárna“ u hasičského

cvičiště, rybolov, posezení při dobrém pivečku a dobré baště.
Večer hudba – trubka k poslechu.

25. října – 17.00 hod.
Dvanácté setkání boleveckých rodáků v bolevecké sokolovně

s vystoupením lidových souborů, s hudbou k poslechu i tanci
a tradiční velkou tombolou.

2. listopadu – 16.00 hod.
Slavnostní mše svatá v kapli Svatého Vojtěcha na hřbitově

v Bolevci při příležitosti „Dušiček“ a bolevecké pouti
13. prosince – 15.00 hod.
Vánoční posezení „U Myšáka“, koledy, vyprávění pamětníků

o vánočních zvycích s vystoupením dětí ze skupiny IMPRO. Na
závěr hudba k poslechu.

Jaroslav Čechura – starosta SBR Bolevec

Bolevečtí rodáci a
jejich letošní akce

Silnou konkurenci mu tento-
krát dělali zápasník Filip Dub-
ský, rychlostní kanoista Vác-
lav Dubský, atletka Kateřina
Huclová, orientační běžec Ště-
pán Kodeda, pětibojařka Bar-
bora Kodedová, atlet Petr
Langmaier a sportovní střelec
Tomáš Těhan.

Uznání za dlouholetou práci
při výchově sportovních talen-
tů převzali trenéři Milada Chud-
lařská (gymnastika), Konstantin
Gemov (atletika) a Václav
Ruprecht (lední hokej).

Stejně jako v loňském roce

Dokončení ze str. 1 došlo i na vyhlášení nejlepších
sportovních akcí pro mládež.
Zde mohli být nejspokojenější
pořadatelé Memoriálu Karla
Šulce v házené minižaček.
Z pětice mezinárodních soutě-
ží zařazených do prestižního
programu Top Junior Sport
Plzeň si vítězství odnesli pořa-
datelé Meeting of the Shooting
Hopes ve sportovní střelbě.

Profily všech nominovaných
sportovců i družstev byly k vi-
dění na výstavě, která se v má-
zhausu plzeňské radnice usku-
tečnila od 17. do 28. března.

Od dubna můžete opět vy-
stoupat po 122 schodech na vy-
hlídkovou plošinu sylvánské
rozhledny a prozkoumat pře-
krásný výhled na Plzeň. Ploši-
na je ve výšce více než 23 me-
trů a za dobré viditelnosti vám
jistě neuniknou vrcholky Šuma-
vy, Českého lesa, uvidíte Brdy
i část Křivoklátské vrchoviny.
Pokud vás láká železnou roz-

Rozhledna Sylván opět
v provozu

hlednu zdolat, navštivte ji bu

v pátek odpoledne mezi třetí
a šestou hodinou, o víkendech
či státních svátcích je otevřeno
již od desíti ráno. Vstupné je pro
děti do 6 let zdarma, studenti
a důchodci zaplatí 10,- a dospělí
20,- Kč. U rozhledny můžete
i chvíli posedět, koupit si malé
občerstvení či něco na památ-
ku. (red)

Chronické stesky součas-
ných seniorů, kteří poukazují
na mravní „nevědomí“ a cito-
vou prázdnotu mladé generace
jsou do jisté míry opodstatně-
né – bohužel.

Není proto divu, že ze stran
seniorské veřejnosti zaznívá vo-
lání po nápravě vztahu mezi
mladou a stárnoucí generací čím
dál častěji – úcta ke stáří jako
společenská norma, odpovídají-
cí výchova ke stárnutí od útlého
věku, prevence diskriminace se-
niorů v běžném životě atd.

Pravdou zůstává, že tradiční
pojetí rodiny jako základního
kamene v utváření osobnosti
dítěte, postavené na prolínání
a těsném soužití několika ge-
nerací, doba vytěsňuje. Někde
dokonce do té míry, že děti
předškolního a mladšího škol-
ního věku své prarodiče neví-
dají vůbec – a� pro časovou
zaneprázdněnost rodičů, vzdá-
lenost, ekonomické důvody
nebo jejich prostý nezájem.
Smutnou realitou přitom je, že
uměle vytvořená neexistence
babiček a dědečků ve věku
vytváření vazeb a vztahů, po-
škozuje dítě v jeho nejhlubší
podstatě a zakládá živnou půdu
pro budoucí „infekci“ arogan-
ce, nezájmu a hulvátství.

V mnoha ohledech pak tím,
kdo skutečně takto „ošizenému
človíčkovi“ nastavuje pravidla,
určuje správný postoj, vytváří
vztah k věcem a lidem není pri-
mární rodina, ale téměř výhrad-
ně škola a především lidé v ní.

Absolutní jedničku
mají na jedničce Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce

HOVORY

se zastupiteli ČSSDMgr. M
iroslav Brabec

Eva Herinková
Bc. Milan Topinka

Kateřina Svitková (1996),
FC Viktoria Plzeň; trenér:
Zdeněk Rada (FOTBAL)
– nejlepší střelkyně FC Vikto-

ria Plzeň
– mistryně ČR přípravek
– mistryně ČR ml. žaček
– nejlepší střelkyně na turna-

jích v Roudnici a Klatovech
Kanonýrka Viktorie, přezdí-

vaná Svi�ule, při svých gólo-
vých hodech těží ze skvělé prá-
ce celého týmu. Kromě fotba-
lu má ráda i futsal, florbal,
basketbal a atletiku.

Petr Langmaier (1990), AK
Škoda Plzeň; trenér: Lubo-
mír Vyhnánek (ATLETIKA)
1. místo na halovém mistrov-
ství ČR na 400 m
2. místo na mistrovství ČR
dorostenců na dráze

Profily oceněných sportovců
z městského obvodu Plzeň 1:

17. místo na mistrovství světa
„17“ na 400 m př.
1. místo mezinárodní utkání
Česko – Ma
arsko – Slovensko
K jeho nejbližším plánům pat-
ří účast na letošním MS junio-
rů v Polsku. Rád hraje fotbal,
jezdí na kole a pracuje s počí-
tačem. Největším zklamáním
pro něj byla porážka o 0,03
v boji o zlato na mistrovství
České republiky dorostenců.

Hockey Club 1970 Bolevec
starší dorostenci; trenér: Josef
Pravda (POZEMNÍ HOKEJ)

Mistři ČR – 1. místo liga
2. místo 1. liga – v hale
Družstvo při vyhlášení zastu-

povali kapitán Michal Krýsl,
Michal Vacátko a prezident
klubu Josef Pravda.

Vlastimil Libeš

Škola a učitelé jsou pak těmi,
kteří v konkrétních případech,
a mnohdy jako jediní, mají na
dítě čas, vychovávají, formují,
připravují pro život a zodpoví-
dají za jeho řádný vývoj.

Více k tomu metodička pro
oblast sociálních služeb MMP
Alena Hynková: „Pětičlenný
Výbor pro realizaci Komunit-
ního plánu rozvoje sociálních
služeb v Plzni, v čele s 1. ná-
městkyní primátora města Plz-
ně JUDr. Marcelou Krejsovou,
na svém lednovém zasedání
všechny předložené projekty
posoudil a nejlepší z nich – což
rozhodně nebyl lehký úkol –
navrhl na ocenění. Hodnotící-
mi kritérii byly: originalita
pojetí, počet oslovených seni-
orů, kategorie oslovených se-
niorů, počet a forma zapojení
dětí, oboustranný přínos, udr-
žitelný rozvoj.

Městu se tím dostala do ru-
kou i potřebná fakta – fakta,
která přinesla řadu originál-
ních nápadů prověřených pra-
xí; návody, jak nenásilně vést
děti ke slušnosti, ohleduplnos-
ti a úctě; množství příkladů
oboustranně obohacující spo-
lupráce postavené na pěstová-
ní funkčních mezigeneračních
vztahů i mimo rodinu. Jsou do-
kladem, že plzeňské školy
mnohdy dorovnávají nad rá-
mec svých povinností to, v čem
rodinná výchova pochybila
nebo dlouhodobě selhává.“

Alena Hynková
KTAJ MMP



Základní umlecká škola Soko-
lovská 30, Plzeň slaví letos 20 let
svého působení.

Již 20 let nabízí dětem možnost
kvalitně trávit svůj volný čas. Učí
je lásce k hudbě, tanci i výtvarné-
mu umění. Učí je pracovat syste-
maticky, učí je pokoře, píli, učí je
naslouchat, učí je vnímat své oko-
lí. Za odříkání a poctivou práci
jsou pak děti odměněny tím, že
dokáží vyjádřit své pocity hudbou,
tancem či výtvarným projevem.

Již 20 let odcházejí z naší školy
mladí lidé, kteří svůj život obohatili
uměním. Někteří se stále věnují své-
mu oboru, který dále studovali, ně-
kteří mají hudbu nebo výtvarné tech-
niky jako svého velkého koníčka.

Koncerty ZUŠ školy Lochotín

Nové garáže v lokalitě
Tachovská – Bolevec

Výstavbu třípodlažního garážového domu na sídlišti Bo-
levec, v lokalitě Tachovská, plánuje českobudějovická ob-
chodní společnost INBA, s. r. o., která se výstavbou gará-
žových objektů zabývá již od roku 1995. Od té doby po-
stavila devět garážových komplexů s téměř tisíci garážemi
pro osobní automobily. Hromadné garáže, budované tou-
to společností, je možno spatřit na sídlištích v Českých
Budějovicích, Táboře, Pelhřimově, Praze, Českém Krum-
lově a také v Plzni ve Skvrňanech a Košutce.

Tato v pořadí již desátá připravovaná stavba vyroste na
ploše stávajícího dvouúrovňového parkoviště, ležícího se-
verně od Tachovské ulice, tedy v místě, kde jsou problémy
s parkováním aut na sídlišti Bolevec nejcitelnější. V soula-
du s regulačními podmínkami platnými pro výstavbu hro-
madných garáží v této lokalitě a se závěry přijatými na spo-
lečných jednáních s představiteli města, investor stavby
zpracoval studii, ve které jsou navrženy dva třípodlažní ob-
jekty o celkové kapacitě 258 garáží. Na zbývající nezasta-
věné ploše bude ještě k dispozici dalších 40 parkovacích
stání na terénu, což je více jak třetina současné kapacity
parkoviště. Budoucí kapacita parkovacího prostoru se tak
realizací tohoto projektu proti současnému stavu téměř
ztrojnásobí. Jde tudíž o racionální řešení současné pro-
blematiky v parkování, vyvolané disproporcemi mezi po-
třebami a současnými možnostmi parkování na sídlištích,
vyvolaných zejména vzrůstající motorizací domácností, za
situace, kdy další rozšiřování parkovacích míst na terénu
by bylo na úkor zeleně a tudíž nežádoucí. Garážový objekt
je navržen tak, že jednotlivé garáže jsou řešeny jako sa-
mostatné prostory, vzájemně oddělené zděnými příčkami
a uzavřené výklopnými uzamykatelnými vraty. Takto řeše-
ný prostor nalézající se v blízkosti bydliště poskytuje maji-
teli možnost skladování věcí a různého sportovně rekre-
ačního vybavení, pro které v bytech nejsou úložné prosto-
ry. Každá z garáží je vybavena elektrickou instalací s vlast-

ním měřením spotřebované el.
energie. Celý objekt bude proti
vstupu nepovolaných osob uza-
vřen hlavními garážovými vraty,
vybavenými elektrickým poho-
nem s dálkovým ovládáním. Jed-
notlivé garáže, včetně spoluvlast-
nických podílů na společných čás-
tech budovy, budou po dokonče-
ní rozprodány jako samostatné
jednotky do vlastnictví fyzických
osob. podle zákona č. 72/94 Sb.
Prodejní cena standardních gará-
ží o rozměru 2,95 x 5,5 m se na
základě předběžných propočtů
odhaduje na částku kolem
223 000 Kč s tím. že k této ceně
je nutno připočíst hodnotu po-
dílu na pozemku, který bude
vlastníkům garáží převádět jeho
vlastník – statutární město Plzeň.
Cena pozemku bude určena zna-
leckým posudkem a předpoklá-
dá se, že vlastnický podíl se bude
pohybovat kolem 17 000 Kč na
garáž. V objektu bude ještě k dis-
pozici několik nadstandardních
garáží včetně dvougaráží, jejichž
cena bude vyšší v závislosti na
velikosti podlahové plochy. Rea-
lizací tohoto projektu dojde ne-
sporně k významnému navýšení
kapacity parkovacích stání v dané
lokalitě, což přispěje k lepší do-
pravní obslužnosti bytových
domů, k eliminaci nežádoucího

odstavování vozidel na plochách určených k jiným úče-
lům. V neposlední řadě obyvatelům, kteří si garáž pořídí,
odpadne starost se zaparkováním auta po příjezdu do své-
ho bydliště a získají kvalitní ochranu vozidla jak před po-
větrnostními vlivy, tak před krádežemi a vandalismem.

Pokud bude ze strany veřejnosti o koupi garáží v tomto
objektu dostatečný zájem, což bude ověřeno následnou
anketou, zahájí investor v průběhu letošního roku projek-
tovou přípravu s cílem získat do začátku příštího roku
všechna nezbytná rozhodnutí a stavební povolení tak, aby
bylo možno stavbu v příštím roce zahájit.

Pokud po přečtení tohoto článku začnete uvažovat o mož-
nosti získat garáž z této výstavby, je zapotřebí svůj zájem
projevit kontaktem na společnost INBA, s. r. o.. Pro inves-
tora stavby půjde o důležitou informaci, která poslouží
k vyhodnocení reálnosti investičního záměru a k stanovení
optimálních projektovaných kapacit. Občané, kteří budou na
tento článek reagovat, budou zařazeni do seznamu zájemců,
na základě kterého získají od společnosti INBA s. r. o.:
– přednostní právo na blokaci garáže v objektu dle vlast-

ního výběru, tj. získají příležitost být mezi prvními,
kterým bude nabídnuta možnost vybrat si garáž v mís-
tě, které jim bude nejlépe vyhovovat,

– průběžné informace o přípravě stavby a její realizaci,
– bonus (slevu z ceny) ve výši 3 000 Kč pokud se zájem-

ce přihlásí do 1 měsíce od uveřejnění tohoto článku.
Přihlásit se lze písemně, telefonicky nebo elektronicky

na následujících kontaktech.
INBA, s. r. o., Prokišova 7, 370 01

České Budějovice, tel: 386 352 625,
fax: 386 358 521, e-mail: inba@volny.cz
Další podrobnější informace na:

www.inbacb.cz

Marcela Špánková – koordinátorka

„Umíme žít naplno!“ je celoroč-
ní kampaň sdružení pacientek s ná-
dorovým onemocněním prsu Mam-
ma HELP, určená široké veřejnosti
– ženy, které prošly léčbou nádoro-
vého onemocnění prsu, tak chtějí
upozornit na možnosti a úspěšnost
současných metod léčení rakoviny
prsu a zdůraznit roli, jakou hraje
psychický stav pacientky a její ak-
tivní přístup k boji s nemocí.

Tuto kampaň chceme veřejnosti
představit prostřednictvím žen v klo-
bouku – klobouk totiž. vnímáme
jako určitý symbol – zakryje ztrátu
vlasů při nemoci, umožní změnit
image a zajistit případnou anonymi-
tu, stejně jako zvýšit ženské sebevě-
domí při návratu do normálního ži-
vota. Mammahelpky v klobouku
bude proto možné potkávat při nej-
různějších příležitostech po celý rok
2008 – jedná se např. o přehlídku
originálních klobouků na hlavách
mammahelpek na zahajovacím ve-
čeru 31. ročníku mezinárodního ve-
letrhu módy STYL-KABO 2008
v únoru na brněnském výstavišti,
dále to bude Kloboukový bál v Brně,
Zahradní klobouková párty v Praze,
putovní výstava stovek fotografií
mammahelpek v klobouku, dražba
VIP klobouků a další akce. Celá
kampaň Umíme žít naplno bude za-
končena benefičními večery pro
Mamma HELP, a to formou divadel-
ních a koncertních představení
v Praze, Brně, Přerově, Zlíně, Hrad-
ci Králové a samozřejmě i v Plzni.

Nástěnný kalendář je předzname-

náním celé této kampaně. Kromě
klobouku na titulní straně (ten je dí-
lem profesionálů) – všechny ostatní
klobouky v kalendáři vyrobily a samy
také předvádějí mammahelpky –
členky našeho sdružení a bývalé pa-
cientky. Každou z nich můžete potkat
v některém z našich center, kde pře-
dávají své vlastní zkušenosti s nemo-
cí dalším ženám (nebo jejich blíz-
kým) – tedy všem, kteří u nás radu a
psychickou podporu ve svém těžkém

životním období hledají. A zájemců
o naši pomoc je hodně – vždy� v ČR
žije v současné době 46 000 žen, kte-
ré nádorové onemocnění prsu již pro-
dělaly a každý rok je toto onemoc-
nění zjištěno u dalších 6 000 žen
(v průběhu života se s touto nemocí
setká každá 8.–12. žena). A těm všem
mamahelpky vlastním případem do-
kazují, že i po prodě-
lání této vážné nemo-
ci lze žít plnohodnot-
ně, radovat se ze
života a kromě toho
i pomáhat druhým.

Pacientské sdružení
Mamma HELP vznik-
lo v roce 1999 založe-
ním prvního centra
v Praze a od té doby
rozšířilo svoji činnost
do dalších pěti míst re-
publiky. V současné
době má více než 500
členek, ale nutno zdů-
raznit, že Mamma
HELP neposkytuje své
služby jen svým člen-
kám, ale naopak každé-

mu, kdo nás potřebuje a obrátí se na
nás. A například v roce 2007 jsme v
našich poradnách zaznamenaly cel-
kem 5230 kontaktů (osobní návštěvy,
telefonické i mailové dotazy pacien-
tek a jejich příbuzných). Navíc ještě
pražská pobočka zajiš�uje provoz bez-
platné linky AVON proti rakovině
prsu (800 180 880), na kterou se den-
ně obrátí v průměru 50 volajících.

Kampaň Umíme žít naplno! star-
tuje letos poprvé také veřejnou sbír-
ku ve prospěch občanského sdruže-
ní Mamma HELP. Její výtěžek
bude použit právě na provoz sítě
MH center v Praze, Brně, Hradci
Králové, Plzni, Přerově a Zlíně.
Součástí sbírky je také zasílání dár-
covských SMS ve tvaru DMS
MAMMAHELP na číslo 87777.

Odesilatel DMS podpoří MAMMA
HELP CENTRA částkou 27 korun.

Podrobné informace o sdružení
a jeho činnosti můžete najít na
www.mammahelp.cz

V Plzni najdete MAMMA HELP
CENTRUM na adrese Žlutická 2
(objekt bývalé MŠ) Plzeň – Košut-
ka. Otevřeno je od pondělí do čtvrt-
ka v době od 10 do 15 hodin.

Telefon: 377 917 395, e-mail:
plzen@mammahelp.cz

Marcela Špánková
koordinátorka

Jelšová – laická terapeutka

Umíme žít naplno!

CLASSIC COSMETIC SALON
Brněnská 46, Plzeň – Sylván
tel. 728 497 012

KOSMETIKA
MASÁŽE – lymfatické

– sportovní a rekondiční
– aromaterapeutické
– schiatsu
– medové, čokoládové

MANIKÚRA+ P-shine, modeláž nehtů
ošetření přístrojem VPL:

FOTODEPILACE – trv. odstraň. chlupů

FOTOOMLAZENÍ

Lochotínská ZUŠka slaví

Víkend od 14. do 16. března byl
naplněn soutěžním kláním žáků zá-
kladních uměleckých škol ve všech
hudebních oborech vyhlášených
v letošním školním roce.

V pátek 14. 3. a sobotu 15. 3. pro-
běhlo krajské kolo soutěže ve hře na
klavír. Naši žáci ve velké konkurenci
obsadili dvě 2. místa (Alžběta Pecháč-
ková a Jan Techl) a čtyři 3. místa (Mi-
chaela Šedivá, Magda Bočanová,
Zdeněk Šebesta a Pavla Draská).

Na krajské úrovni soutěžili v so-
botu 15. 3. také akordeonisté, kte-
rým se opravdu dařilo. Získali dvě
2. místa (Eliška Chamalyčová
a duo Michaela Švecová – Marie
Čejnová) a šest 1. míst s postupem
do celostátního kola (Michaela
Švecová, Veronika Lukavská, Mar-

cela Matějková, duo Barbora Blaž-
ková – Marcela Matějková, duo
Ondřej Simon – Marcela Matějko-
vá a trio Marcela Matějková – On-
dřej Simon – Barbora Blažková).

Okresní kolo zvládli v sobotu
15. 3. kytaristé a do kraje postoupi-
li 4 žáci (Jan Šašek, Vojtěch Hněv-
sa, Jiří Opl a Šárka Pěchoučková).

Na neděli vyšlo okresní kolo
smyčcových nástrojů. Až do pozd-
ních večerních hodin soutěžili naši
žáci ve hře na housle a violoncello.
Do krajského kola postoupilo 6
žáků (Michal Elhota, Kateřina Boč-
ková, Jan Pihera a Jana Piherová –
housle, Kateřina Ponicová a Zuza-
na Peková – violoncello).

Další víkend bude opět patřit
akordeonistům, kteří si zahrají

Víkend plný hudby v Praze na V. akordeonovém festi-
valu akordeonových orchestrů.

Všem soutěžícím gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v dalším
soutěžení.

Dana Šašková

28.dubna Koncert školních souborů pondělí Sokolovna Bolevec 17.00 hod.
7. května Abs.koncert žáků pondělí Vídeňka 17.00 hod.

ze tř. M. a V. Kapustových
12. a 13. května Výchovné koncerty pro MŠ pondělí, úterý aula dopoledne
13 května Absolventský koncert úterý aula 18.00 hod.
20. května Absolventský koncert úterý Muzeum 18.00 hod.
27. května Koncert žáků s rodiči úterý aula 18.00 hod.
8. června Nedělní matiné neděle Muzeum 10.30 hod.

Do školy se vracejí bývalí ab-
solventi dnes již jako učitelé nebo
přivádějí své vlastní děti, aby i ony
mohly poznat na vlastní kůži přá-
telskou atmosféru plnou tvůrčí
práce, ale také tvrdé dřiny.

Jak se daří učit děti milovat
umění se můžete přesvědčit na
chystaných akcích školy, zejména
pak na Slavnostním koncertu žáků
21. 4. 2008 od 18.00 hodin v sále
Zpč. muzea a následně na Koncer-
tu školních souborů v sále Soko-
lovny Bolevec 28. 4. 2008 od
17.00 hodin.

Přij
te nás oznámkovat a strá-
vit s námi příjemné chvíle.

Dana Šašková
– zástupce ředitele školy

Vánoční koncert v aule Křižíkova gymnázia. Společné hrátky.



Historický víkend, tradiční
akce Nadace 700 let města Plz-
ně, se v roce 2008 uskuteční již
po čtrnácté. Za tu dobu byla ně-
kolikrát změněna lokalita koná-
ní, ale tato ojedinělá akce se
vždy vrátila do historického cen-
tra, které má svoje neopakova-
telné kouzlo a atmosféru. Neji-
nak je tomu právě letos, kdy po
dvouleté rekonstrukci našeho
krásného gotického náměstí za-
vítá opět do srdce města a jeho
nejbližšího okolí. Bohatým pro-
gramem se zaplní od pátku
13. do neděle 15. června. Nech-
te se tedy opět pozvat na plzeň-
ské historické mumraje.

Přímo na náměstí se můžete tě-
šit na třídenní program na hlavní
scéně, kde také v pátek a v sobo-

tu proběhnou večerní představe-
ní se světelnými a pyrotechnický-
mi efekty. V sobotu navíc i s tra-
dičním ohňostrojem. Letošní
mumraje by se daly nazvat ce-
chovními – budou se vám před-
stavovat zajímavé plzeňské cechy
– kováři, pekaři, řezníci, pivovar-
níci. Nahlédnete do jejich „ku-
chyně“ a také si některá řemesla
vyzkoušíte na vlastní kůži. A pro-
tože i středověcí podnikatelé byli
soutěživí a draví, možná se do-
čkáme i mnohých překvapení
v souboji o postavení na tehdej-
ším trhu. Kolem cechů a plzeň-
ských strašidel se také bude točit
večerní příběh, v němž nebude
chybět láska, souboj dobra a zla
a … prostě vše co patří k dobré-
mu bájnému příběhu, na který se

každý rok těší malí i velcí. Hrát
se bude pouze v pátek a v sobotu
večer, a proto neváhejte a na
mumraje zavítejte.

Historické jádro Plzně nabízí
mnoho půvabných zákoutí pro
další scény, a tak bude po celé
tři dny opravdu z čeho vybírat.

V Mlýnské strouze vyroste
vojenský tábor s pestrou nabíd-
kou pro každého. Shlédnete jak
zajímavá představení, např. „fot-
bal“ mnichů s „velemíčem“, ta-
neční a hudební produkce, dobo-
vé módní přehlídky, ukázky prá-
va útrpného a mnoho dalšího
a také zde se budete moci aktiv-
ně do dění zapojit... vyzkoušet
zbroj, střelbu z kuše, hod oště-
pem a další disciplíny.

O několik desítek metrů dál

– v proluce v Křižíkových sa-
dech – si na své přijdou přede-
vším děti. Celý víkend se zde
formou her a soutěží budou se-
znamovat s historií, starými
řemesly …. a dokonce si podle
svého návrhu budou moci ne-
chat zhotovit vlastní erb. Pros-
tě si pořádně historicky zasko-
tačí. A dospělí si budou moci
zajít do rozlehlého stanu na
blízkém prostranství U Zvonu
na jedinečnou výstavu kaktusů.

Tradiční a oblíbená scéna v Pi-
vovarském muzeu se představí
s bohatou nabídkou ukázek pivo-
varnického řemesla a dalších do-
provodných programů, např. pří-
běhů z plzeňských pověstí.

Poprvé se v historických mum-
rajích představí také některá part-

Historický víkend opět na náměstí
nerská města Plzně. Přijedou hos-
té z Francie, Německa i Holand-
ska, kteří svým programem obo-
hatí a zpestří program víkendu.

V sobotu večer opět Plzeň oži-
je strašidly, vodníky, hejkaly, dra-
ky a mnohými dalšími pohádko-
vými bytostmi, které se sjedou,
slétnou, slezou i sejdou na svém
tradičním vejšlapu. A co víc. Tato
stvoření budou mít od letošního
dubna v Plzni i svoje muzeum a
to přímo na náměstí Republiky v
podzemí hotelu Central. A tak
komu by nestačil mumraj na ná-
městí, může zajít do muzea pro-
hlédnout si výstavní exponáty ze
strašidelné říše.

Návratem Historického víken-
du do centra města získávají ná-
vštěvníci také jedinečnou příle-

Hasičský sportovní víkend v Plzni

„Daruj krev, nevíš, kdy ji
budeš potřebovat sám“

žitost navštívit scény Meziná-
rodního folklorního festivalu,
který se zde koná ve stejném ter-
mínu. Lákadlem pro letošní roč-
ník by mohly být například sou-
bory z Kolumbie, Mexika, Mol-
davska či Kanárských ostrovů,
které vystoupí i na hlavním po-
diu na náměstí Republiky.

Historický víkend 2008 bude
opravdu pestrý a bohatý a jeho
pořadatel, Nadace 700 let města
Plzně, se těší na všechny ná-
vštěvníky a přeje dobrou zába-
vu. Vstup na všechny venkovní
scény je zdarma.

Fotografie z minulého roku
a v červnu také aktuální pro-
gram letošního ročníku najdete
na adrese www.nadace700.cz.

Alena Kozáková

Sobota 10. května od 10.00 do 16.00 hodin
Neděle 11. května od 9.00 do 14.00 hodin

v areálu HZS Plzeň Košutka
– Prestižní celorepubliková soutěž „Český pohár Velkopopovického Kozla“ s meziná-

rodní účastí – Plzeňská stovka
– Požární útoky „Globus Cup Junior“ – pod záštitou starosty MO Plzeň 1
– Celorepubliková dorostenecká hasičská soutěž „Memoriál Vendulky Fránové“
– Doprovodný program – Práce hasičů, Policie ČR a soutěže pro děti

Jménem Policie České repub-
liky a Aktiv Besip při Magistrá-
tu města Plzně Vás zveme na
akci „Daruj krev, nevíš, kdy ji
budeš potřebovat sám“.

Akce se bude konat dne
28. května 2008 od 6.30 do
17 hod. na transfúzním oddě-
lení Fakultní nemocnice v Plz-
ni v ulici Edvarda Beneše.

Za rok 2007 se v Plzni stalo
3 400 dopravních nehod. Při
nich bylo usmrceno 14 osob,
5 lidí utrpělo těžká zranění a 474
osob se muselo zotavovat z nej-
různějších zranění lehčího cha-
rakteru. Počty motorových vo-
zidel a lidí, kteří vlastní řidičský
průkaz, se den ode dne zvyšují,
a tak se postupně zvyšuje i rizi-
ko dopravní nehody.

Cílem této akce by mělo být
motivovat širokou veřejnost
k tomu, aby lidé darovali krev
podle svých možností v pravidel-
ných intervalech. Ovšem bez
ohledu na to, zda jde o motoristu
či nikoliv. Očekáváme, že si vět-
šina lidí velice dobře uvědomu-
je, že právě touto zdánlivou ma-
ličkostí, jako je darovat krev, se
může podařit zachránit nejeden
lidský život. Nikdo z nás neví, kdy
bude potřebovat pomoc od dru-
hých. Přij
te se s námi také podí-
let na záchraně lidských životů.

nprap. Ivana Telekešová
tisková mluvčí

PČR MŘ Plzeň – město
Ing. Vlastimil Kroupa

vedoucí odboru dopravy

Dětské dopravní hřiště

Utkaly se divadelní kolektivy

Od začátku dubna je opět
v provozu dětské dopravní hřiš-
tě v areálu 1. základní školy v
Západní ulici. Tradičně byla za-
hájena letní sezona akcí pro
mateřinky a družiny z obvodu,
kterou pro děti připravilo Stře-
disko volného času dětí a mlá-
deže ve spolupráci s MO Plzeň
1 a Městskou policií Plzeň.

Vchod na hřiště je z Tachovské
ulice od konečné zastávky tram-
vaje č. 1 – druhá ulice doleva.

Dětské dopravní hřiště mo-
deluje normální silniční provoz
jak v obci, tak i jízdu mimo

obec, najdete zde světelné kři-
žovatky, přechody pro chodce,
parkoviště, zastávku autobusu,
kruhový objezd atd. Děti se zde
naučí základům jízdy v běž-
ném provozu, chůzi po chod-
nících a přecházení ulic.

Dopoledne hřiště navštěvují
žáci mateřských a základních
škol v rámci dopravní nauky,
odpoledne stejně jako o víken-
dech a svátcích je přístupné
veřejnosti.          (red)

PO–PÁ 15.00–18.00 hod.
Víkendy a svátky
13.00–18.00 hod.

Maškarní na Bílé Hoře
Soutěž určená kolektivům

dětí předškolního věku z ma-
teřských škol v Plzni proběhla
na začátku letošního roku. Jed-
nalo se již o IV. ročník soutěže
s názvem „O zlatou korunku“.
Tým organizátorů ze SVČDM
v Plzni, pracoviště Ledecká,
ÚMO Plzeň 1 a sdružení DE-
MARO připravili jako námět
k nastudování známou malou
pohádku s názvem Paleček
a jeho kamarádi. Po základních
kolech, kdy odborná komise
sledovala výkony malých
umělců přímo ve školkách, se
do finále probojovaly čtyři dra-
matické skupiny. Náš obvod
měl zde široké zastoupení, kte-
ré představovali zástupci
87. MŠ z Komenského ulice

a hned dva kolektivy z 91. MŠ
v Jesenické ulici – Berušky
a Sluníčka. Čtvrté v pořadí
byly děti z Lobez z 57. MŠ.

Finále se konalo za účasti
hostů a veřejnosti ve velkém
sále budovy SVČDM v Plzni
v Pallově ulici ve čtvrtek
27. března. Děti předváděly
postupně svá krásná vystoupe-
ní před odbornou porotou, je-
jímž těžkým úkolem bylo po-
rovnat dramatické, výtvarné
i hudební ztvárnění. Všechny
kolektivy byly na finále velmi
pečlivě připraveny, ale zvítězit
mohl jen jeden. Těmi nejlepší-
mi se pro letošní rok staly Be-
rušky z 91. MŠ pod vedením
paní učitelky Šindelářové, dru-
hé místo obsadil kolektiv 87.

V sobotu 16. února 2008 se
k bělohorské sokolovně blíži-
ly hloučky pohádkových po-
staviček v doprovodu dospě-
lých. MO Plzeň 1 spolu
s dobrovolnými hasiči z Bílé
Hory pořádali dětský maškar-
ní ples.

 Pod vedením zkušeného
moderátora a „pirátek Pety
a Jane“ děti v kostýmech tan-
čily a soutěžily celé odpoled-
ne. Vše začalo pirátskou roz-
cvičkou, která všechny po-
řádně rozehřála. Následující
taneční kreace byly oceněny
a před průvodem masek měly
přítomné maminky práci
s úpravou masek, které často
v zápalu soutěží vzaly za své.
(red)

To jsou hlavní akce Hasičské-
ho sportovního víkendu, který
proběhne ve dnech 10. a 11.
května 2008 v Plzni v areálu
HZS Plzeň Košutka a přilehlém
okolí. Pořadatelé – HZS Úně-

šov, OS Hasiči Plzeň Košutka
a HZS Košutka tak navazují na
loňský první ročník této akce.
Jejím záměrem je dostat do
povědomí lidí v Plzeňském kra-
ji práci hasičů a hasičský sport.

Zejména jde o snahu vychovat
nové účastníky soutěží a připra-
vit kvalitní závodníky pro re-
prezentaci republiky na hasič-
ské olympiádě konané v roce
2009 v Ostravě. (red)

MŠ a o bronzovou příčku se
podělily Sluníčka z 91. MŠ
a děti z Lobez z 57. MŠ.

Ceny věnované obvodem
převzaly vítězové od starosty
Jiřího Uhlíka, příjemným od-
polednem a celou soutěží pří-
tomné provedl moderátor Slá-
vek Princ.

V předchozích letech jsme
mohly shlédnout pohádky
O kohoutkovi a slepičce, O ve-
liké řepě a nastudování říkad-
la Když jsem já sloužil. Všich-
ni se těšíme na V. ročník sou-
těže  „O zlatou korunku“ a paní
učitelky s dětmi jistě netrpěli-
vě očekávají, kterou pohádku
pro ně připraví k nastudování
tým organizátorů pro příští rok.

(red)



Vážení čtenáři,
Plzeňské služby, jsou společností,

která se už řadu let stará o dodávky
tepla a teplé vody pro všechny občany
našeho města, kteří byli připojeni na
systém centrálního zásobování teplem
– dříve pod názvem „Plzeňská distri-
buce tepla“.

Náš nový název, Plzeňské služby,
napovídá, že máme za úkol poskyto-
vat daleko širší spektrum služeb, které
souvisejí s bydlením.

Nabídka společnosti Plzeňské služ-
by je široká a s jejím obsahem by-
chom vás rádi seznámili postupně
v následujících „poradnách“. Jejich
tvář zůstane téměř stejná jako dopo-
sud, tak, jak jste byli zvyklí, pouze
okruh vašich dotazů potažmo na-
šich odpovědí na ně se zásadně roz-
šíří. Informace, které vám touto ces-
tou chceme podávat, se budou tý-
kat nejen správy nemovitostí, ale
i dodávky a odstávek tepla, jeho mě-
ření a rozúčtování, vody …. atd.

Záleží nám na tom, aby název naší
společnosti, Plzeňské služby, skuteč-
ně splňoval to, co vás jako první na-
padne při jeho vyslovení, tedy – služ-
by v Plzni, služby poskytované Plze-
ňanům.

Obracejte se na nás se svými dota-
zy, vždy si najdeme čas vám odpo-

vědět. A pokud by se stalo, že pro-
stor v Jedničce nebude svým rozsa-
hem stačit, odpovíme vám jinou ces-
tou. Své dotazy zasílejte na adresu:
Plzeňské služby, a.s., E. Beneše 23,
301 00 Plzeň nebo na e-mail:
iveta.krycova@plzenskesluzby.cz.
Svůj dotaz označte heslem – PO-
RADNA.

Na vaše dotazy se těší Iveta Kryčová,
obchodní manažer, Plzeňské služby.

Iveta Kryčová

Pro první poradnu jsme připravili od-
povědi na nejfrekventovanější dotazy,
s kterými se ohledně správy bytů
a rozúčtování energií setkáváme.

Kolik bytů spravujete?
V současné době spravujeme cca

3 tis. bytů po celé Plzni, ale i mimo ni,
takže se dá říci, že jsme rozhodně
správci zkušení.

Jaká je vaše cenová nabídka za
správu 1 bytu/měs.?

Naše společnost svým klientům nabízí
tzv. balíčky, kdy si každý podle svého
přání vybere rozsah služeb, který mu
vyhovuje. Správu začínáme poskytovat
od 79,- Kč/byt/měs. Bližší informace
vám poskytne na tel. 605 88 66 88,
I. Kryčová.

Jaké přístroje využíváte k poměro-
vému měření tepla v domácnosti?

K poměrovému měření tepla používá-
me dvoučidlové elektronické rozdělo-
vače nákladů na vytápění TELMETRIC
plus.

Jaká je jejich cena?
I tady má naše společnost pro své

klienty několik finančních nabídek.
Je možné přístroj odkoupit do osob-
ního vlastnictví a uzavřít smlouvu na
dobu neurčitou nebo zaplatit symbo-
lickou korunu a uzavřít smlouvu na
dobu 10 let. Variant je několik,
v podstatě platí, že se snažíme vyjít
vstříc zákazníkovi a připravit mu na-
bídku tzv. na míru. Bližší informace
vám i v tomto případě poskytne
I. Kryčová na tel. 605 88 66 88.

Nabízíte a poskytujete kompletní
servis? Pokud ano, je to pro nás vý-
hodné?

Samozřejmě, kompletní servis
svým klientům nabízíme a poskytu-
jeme. Je to pro ně výhodné, ušetří
tím nejen čas (návštěva jednoho člo-
věka při odečtech pouze 1x ročně),
ale i finance. Jako „dcera“ Plzeňské
teplárenské jsme tzv. přímo u zdroje
a nedochází tím ke zvýšené chybo-
vosti při přenosu dat ani k vícenákla-
dům při předávání informací. Lidově
řečeno daná nabídka by se dala při-
rovnat k pořekadlu: „…nač se na
nose drbat kolem celé hlavy, když to
jde i přímo…“

Provozovna správy nemovitostí:  
Sousedská 5, 312 00  
Plzeň - Doubravka
tel. a fax: 377 263 650
mobil: 605 88 66 88

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY
ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV
24H ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

VOLEJTE ZDARMA 24h DISPEČINK

8 0 0  5 0 5  5 0 5
www.plzenskesluzby.cz

+ DALŠÍ SLUŽBY:
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SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ JIŽ OD 79,- Kč/byt
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Ještě jste nebyli letos v zoologic-
ké a botanické zahradě? To byste
měli co nejdříve napravit. Jarní ví-
kendy i odpoledne všedních dnů
k její návštěvě přímo vybízejí.

Pokud nepatříte právě k těm
návštěvníkům, kteří do ní zavíta-
jí několikrát ročně, nebo dokon-
ce častěji na finančně zvýhodně-
nou rodinnou permanentku, čeka-
jí na vás tři významné novinky.
A přibližně na přelomu května
a června k nim přibude ještě čtvr-
tá – expozice Česká řeka pod stat-
kem Lüftnerka.

Koncem loňského září byl ote-
vřen Dům afrických kopytníků,
v listopadu byl veřejnosti zpří-
stupněn několik let slibovaný
Madagaskarský pavilon a v břez-
nu měl premiéru pavilon předsta-
vující severoamerickou Sonor-
skou pouš�. Třeba malé nahlédnu-
tí do jejich interiérů ve vás vzbudí
touhu je navštívit in natura. Ur-
čitě nebude litovat.

Stavba roku 2007
Vybudováním Domu afrických

kopytníků začala v plzeňské zoo
nová etapa v chovu afrických ko-
pytníků. Staré nevyhovující dřevě-
né stáje byly až na dvě zbourány
a nahrazeny kvalitativně nesrov-

natelným prostředím pro zvířata,
stejně jako jejich ošetřovatele.
V posledních dvou starých objek-
tech zůstaly z technických i chova-
telských důvodů už jen antilopy
losí a bahenní antilopy sitatungy.

Nový objekt je prvním z pláno-
vaného uceleného komplexu tří
pavilonů určených pro chov afric-
kých kopytníků, žiraf a nosorož-
ců společně s antilopami indický-
mi. Jedná se o zděnou stavbu za-
loženou na 29 pilotech
zakotvených v hloubce cca šesti
metrů v místech bývalého rybníč-
ku. V severní obvodové zdi jsou
umístěny skleněné průhledy do
expozičních prostor. Vzhledem
k plachosti zvířat, nebo jejich ná-
chylnosti ke stresům, nemohl být
pavilon řešen jako průchozí pro
návštěvníky. Při jižní zdi se na-
cházejí chovatelské boxy, jež
umožňují přepouštění jednotli-
vých druhů a jejich dočasnou izo-
laci pro případ ošetření, porodu
nebo agresivity.

Stavba byla zahájena v srpnu
2006 a dokončena v srpnu 2007.

Celkové náklady, které činily
14 500 000 Kč, uhradilo přede-
vším město Plzeň (11 800 000
Kč) a Plzeňský kraj (1 000 000

Kč). Zbytek pokryla z vlastních
zdrojů zoologická a botanická
zahrada.

Chodba při severní zdi Domu
afrických kopytníků nabízí ná-
vštěvníkům nejen pohled dovnitř
stavby do boxů se zvířaty, ale
prostřednictvím naučných tabulí
a řady trojrozměrných předmětů
i do míst jejich původu. Najdou
zde to nejzákladnější o předním
českém cestovateli a objevovateli
Afriky Dr. Emilu Holubovi i za-
kladateli prvního a jediného čes-
koslovenského safari ve Dvoře
Králové nad Labem Ing. Josefu
Vágnerovi.

V soutěži Stavba roku 2007 Pl-
zeňského kraje získal Dům afric-
kých kopytníků v kategorii sta-
veb pro volný čas a sportovní
vyžití ocenění nejvyšší – I. cenu.

Madagaskarský pavilon hle-
dejte v Česku a na Slovensku
pouze v Plzni

Pavilon vznikl adaptací pod-
kroví bývalé zemědělské budovy,
v níž byly v předchozích letech
vybudovány vyhledávaná prodej-
na suvenýrů s expozicí lemurů
kata a veterinární klinika.

Poslední etapa přestavby ob-
jektu začala v prosinci 2006 a
trvala do začátku listopadu 2007.
Stála 7,5 mil. Kč.

Podkrovní expozici prováze-
lo několikeré odsunutí její rea-
lizace, projektově byla připrave-
na již před sedmi lety. Plně zde
ale platilo lidové přísloví, že
všechno špatné je pro něco dob-
ré. Pavilon tak byl otevřen v roce,
v němž vyhlásila Evropská aso-
ciace zoologických zahrad
a akvárií (EAZA) kampaň za zá-
chranu unikátní přírody Mada-
gaskaru. Plzeňská zoologická
a botanická zahrada v jejím rám-
ci připravila desítky osvětových
akcí a aktivit k finanční podpoře
záchranných programů.

V pavilonu jsou zhruba dvě de-
sítky vnitřních expozicí, včetně
čtyř velkých terárií a akvária. Je
rozdělen na část pro živočichy s
denní aktivitou a na oddělení pro
živočichy s aktivitou noční. Jsou
zde k vidění zástupci savců, ptá-
ků, plazů, obojživelníků, ryb
a bezobratlých. Řadu z nich již
zahrada vícekrát rozmnožila
a přispívá tím k jejich záchraně.
V noční části pavilonu stojí urči-
tě za zhlédnutí dva druhy maki
– poloopic příbuzných lemurům
–maki trpasličího (myšího)

a tlustoocasého. Zvířátka jsou to
natolik vzácná, že je pro ně ve-
dena Evropská plemenná kniha.
Neméně vzácný je i kaloň zlatý

Úspěchy, novinky a informace z plzeňské ZOO

BĚH NADĚJE
(dříve Běh Terryho Foxe

– 14. ročník)
bude odstartován

v úterý 6. května 2008
v 18.00 hodin

v Borském parku
(areál TJ Slávia) v Plzni.

Prezence v prostoru startu s dobrovol-
ným vkladem, který bude věnován na

konto výzkumu rakoviny v ČR,
od 16.00 do 18.00 hodin.

Akci pořádá katedra tělesné výchovy a sportu
Fakulty strojní ZČU v Plzni.

K účasti zveme všechny občany.

Pro velký úspěch (cca 35 000
návštěvníků) budou i letos na
lukách u svatého Jiří – na
Doubravce zářit nad Plzní tři
soutěžní ohňostroje s bohatým
kulturním programem.

Co se skrývá pod názvem
Plzeňské ohýnky?

Jedná se o soutěž profesio-
nálních firem, které provozují
ohňostroje. Příprava soutěžní-
ho ohňostroje trvá dva až tři
měsíce. První a nejtěžší úkol je
vybrat správnou hudbu. Po se-
stavení hudebního scénáře se
podle hudby sestaví (osadí vý-
robky) vlastní ohňostroj. Kaž-
dá soutěž má daná pravidla,

pro všechny stejná. Od nás
dostaly tři soutěžící firmy čas
– délku ohňostroje minimál-
ně12 minut s hudbou a počet
velkých efektů.

Co nového můžeme čekat?
Letošní ročník je pod patro-

nátem primátora města Plzně
Ing. Pavla Rödla, který věno-
val pohár pro vítězné družstvo.
Hlavní změna je, že program
bude dvoudenní. Produkce za-
čne již v pátek 19. září od
17.00 hodin kulturním progra-
mem a vítězné družstvo roční-
ku 2006 připravuje exhibiční
ohňostroj, který bude v 19.30
hodin startovat starosta ob-

vodu Plzeň 4 JUDr. Hynek
Brom na živou hudbu kapely
Kukulín z pódia.

Loni se ukázalo a potvrdilo,
že přišly celé rodiny, a tak jsme
letošní produkci směřovali pro-
gramově opět na všechny vě-
kové kategorie. Hlavní pro-
gram v sobotu 20. září od
13.00 hodin začínáme folkem,
14.00 Maxim turbulenc. Další
kapely se budou střídat až do
20.00 hodiny. Ve 20.10 hodin
pozve moderátor na pódium
hosty, kteří budou startovat
jednotlivé ohňostroje.

O dobrou zábavu se také
postarají zábavné atrakce –

Plzeňské ohýnky 2008 budou? ANO!!!
kolotoče, střelnice, různá nafu-
kovací skákadla, houpačky atd.

Pro mlsné jazýčky chutné
občerstvení a pro dobrou nála-
du pivo, víno a pro děti limo-
nády, zmrzlina, cukrová vata
a cukrovinky všeho druhu.

Šermířská skupina bude uka-
zovat historické hry, které si
děti budou moci vyzkoušet.
A po loňském velkém ohlasu
přijedou opět historická vozi-
dla. Úplnou novinkou bude vi-
deoprojekce, která bude snímat
na plátno dění kolem pódia.
V prostoru vedle pódia bude
stan, ve kterém budou ukázky
výroby chráněných dílen ze Sto-
du a výroba smetáčků – Výrob-
ní družstvo invalidů Plzeň.

Na závěr chceme za organi-
zátory poděkovat všem, kteří
nám pomáhají finančně, bez
jejich podpory by se tak skvě-
lá akce nezdařila. Děkujeme.

Průběžné informace najdete
na www.plzenske-ohynky.cz,
kde si můžete přečíst již dnes
celý program.

Za organizátory
Ladislav Kincl

ZOO NABÍZÍ VÍCE NEŽ JEN ZVÍŘÁTKA!
Nabídku doprovodných akcí v Zoologické a botanické zahra-

dě města Plzně otevřel letos již 2. února velký rozpustilý maso-
pustní průvod z Vinic přes statek Lüftnerku a Kalikovský mlýn
na náměstí Republiky. Do prázdnin je připravena ještě celá řada
různých programů, při nichž se nebudou nudit děti ani rodiče.

30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na
statku Lüftnerka a v pravěké vesničce, odpolední a podvečerní
program

1. května: Český rok na vsi – S věčně mladým Májem
K. H. Máchy a dětským folklórem pod staročeskou májí
– statek Lüftnerka, odpolední program

14. – 18. května: Český rok na vsi – II. ročník kovářského
sympózia na statku Lüftnerka, vícedenní program

17. – 18. května: Dny japonské kultury a Slavnost květů,
celodenní program

7. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – III. roč-
ník soutěže v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost,
odpolední program

z Madagaskaru blízkého ostrova
Rodriguez. Šelmy reprezentují
galidie tenkopruhé – šelmičky,
které zapůjčila madagaskarská
vláda jen třem evropským zoo –
na britském ostrově Jersey, v Ber-
líně a v Plzni.

Ředitel zahrady Ing. Jiří Tráv-
níček má zato, že Madagaskarský
pavilon je tím nejhezčím, jaký lze
v zoo navštívit.

Ještě před pavilonem vítají ná-
vštěvníky dvě sochy: pískovcový
pták dodo čili dronte mauricijský,
postaru blboun nejapný, jakožto
symbol vymřelých a ohrožených
živočišných druhů ostrovů Indic-
kého oceánu. Je dílem studentů
Lucie Pošvárové a Martina Chlád-
ka ze Soukromé střední umělec-
koprůmyslové školy Zámeček.
Vznikl při loňském mezinárodním
sochařském sympoziu Afrika
v kameni, na jehož konání měl
velkou zásluhu i první plzeňský
obvod. Busta od akademického
malíře Jiřího Šindeláře patří Ger-
raldu Durrellovi, popularizátoru
a zachránci přírody Madagaskaru,
ale i dalších ohrožených oblastí.

Při západní straně budovy
vznikly tři voliéry pro ptáky a le-
mury. K pavilonu dále náleží dva
ostrovy pro lemury a průchozí
výběh lemurů kata, další ostrov
je plánován.

Sonora představuje nejjedo-
vatějšího ještěra

Pavilon věnovaný přírodě So-
norské pouště vznikl rozsáhlou
rekonstrukcí staré a již nevyho-
vující dřevěné stáje v horní části
zahrady.. Ač patří k menším stav-
bám, rozhodně stojí zato vstou-
pit. „Ukazuje kontrasty rozpále-
né pouště a Skalistých hor,“ před-
stavuje expozici ředitel zahrady
Ing. Jiří Trávníček. „Jsou zde na-
příklad netopýři, sovy, mravenci,
ale i suchozemští mloci. Největ-
ší zajímavostí je jeden z nejjedo-
vatějších živočichů naší planety
a současně jeden z mála jedova-

21. června: Vítání léta (soutěže, hry), Svatojánská bylinky-
áda s výstavou léčivých bylin a naučnou soutěžní bylinkovou
stezkou, celodenní program

28. června: Adie školo, hurá na prázdniny – soutěže, hry,
soutěžní naučná stezka, celodenní program

Zajímavý tip nabízíme rodinám s dětmi i na prázdniny: Vy-
dejte se s Prázdninovou štafetou po zajímavostech Plzeňského
kraje – kraje, jenž je vám domovem. Stačí navštívit 12 ze 46
doporučených míst, jejich návštěvu potvrdit do účastnického listu
a těšit se na některou z výher. Ta hlavní je rodinný zahraniční
zájezd. Účastnické listy s podrobnými propozicemi Prázdnino-
vé štafety bude možné od prvního prázdninového dne získat
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně, v její specializo-
vané expozici AKVA-TERA na Palackého řídě, v městském in-
formačním centru vedle radnice a na každém významném turis-
tickém místě v Plzeňském kraji.

Takže již dnes přejeme hodně prázdninových zážitků! Masopustní průvod začal tradičně za účasti představitelů 1. plzeňské-
ho obvodu – starosty Jiřího Uhlíka a místostarosty Jana Husáka před
7. ZŠ na Vinicích.                                            Foto Miroslav Volf

tých ještěrů – korovec jedovatý.“
Obraz pouště a Skalistých hor

doplňuje zdejší flóra a věrná ko-
pie tamní krajiny tvořená umělý-
mi skalami, které přecházejí
v malované panorama pohoří.

Současně s pavilonem s biotopy
Sonorské pouště byla dokončena
i horní část expozičního celku Se-
verní Amerika s kamzíky běláky,
jeleny wapiti kalifornskými a ov-
cemi aljašskými, jež chová jako je-
diná v ČR právě plzeňská zoo.

Celkové náklady na vybudování
nového pavilonu a úpravy jeho oko-
lí činily něco přes 3 000 000 Kč. Na
této částce se podílel 1 000 000 Kč
Plzeňský kraj, 700 000 korunami
Město Plzeň, 600 000 Kč Nadace
CEZ, zbytek nákladů pokryly
vlastní zdroje zahrady.

Návštěvník se k novému pavi-
lonu dostane třemi cestami: od ex-
pozice vlků hřívnatých, od statku
Lüftnerka nebo od levhartů čín-
ských. Právě tento přístup dopo-
ručujeme, nebo� asfaltová silnič-
ka dává pohodlně nahlédnout do
obou expozičních celků – jak do
Jižní, tak Severní Ameriky.

Medvědi se prospali
Zejména za hezkého jarního

počasí se návštěva zahrady urči-
tě neomezí jen na nové pavilony.
Všechna zvířata jsou již ve výbě-
zích, podívejte se, co je u nich
nového.

Určitě neopomeňte pozdravit
medvědy hnědé. Po letošní zimě
jsou ve zvláš� dobré kondici, prospa-
li ji – na rozdíl od té loňské – bez
přestávek a zimního odpočinku si
dopřávali až do počátku března.

Od nich už je to jen kousek
k novému partneru tygřice ussu-
rijské Tsamary – k tříletému
Uchimu alias Borisovi. Do Plz-
ně dorazil koncem listopadu ze
zoo v nizozemském Rhenenu. Je
už pětinásobným otcem a obdob-
ná aktivita se od něj očekává
i v tygřím údolí pod Lüftnerkou.

Ing. František Hykeš

Celkový pohled na Madagaskarský pavilon.
Foto Jaroslav Vogeltanz



Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, pracoviště Ledecká 23,
připravuje nový přehled zájmového vzdělávání pro děti, mládež, do-
spělé a rodiče s dětmi na nadcházející školní rok.

Aktuální nabídku zveřejníme na našich internetových stránkách
www.svcdomecek.cz od 5. 5. 2008 a na Zahradním párty dne 12. 6. 2008

ZAHRADNÍ PÁRTY
12. 6. 2008 od 15.30
Zahrada SVČ Plzeň-Bolevec, Ledecká 23
Nová akce navazující na velkou tradici Zahradních slavností.
Příjemné odpoledne na zahradě s bohatým kulturním programem

a velkou soutěží o nejlepší vámi donesený „ŠTRŮDL“. V rámci „Párty
pohoštění“ vybere odborná porota ty nejchutnější a ohodnotí cenami.

Letní tábory 2008
CYKLOTÁBOR V OSELCÍCH, termín 28. 6. – 5. 7. 2008
Hvězdicové putování na kole za krásami Plzeňského kraje. Projedeme

si oblast mezi Nepomukem, Horaž
ovicemi a Blatnou se spoustou lesů,
rybníků a dalšími zajímavostmi. Ubytováni jsme v bývalém zámku.

PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ, termín 6. 7. – 19. 7. 2008
V programu tábora pod základní programovou linií „Po stopách zlato-

kopů“ budou účastníci putovat přírodou a plnit mnoho soutěžních úkolů,
her a prozkoumají okolí. V místě je přírodní lesní koupaliště a malé hřiš-
tě pro sport, dále možnost výletů do překrásného lázeňského okolí.

PŘÍMĚSTSKÝ POČÍTAČOVÝ TÁBOR
Termín 7. 7. – 11. 7. nebo 14. 7. – 18. 7.
Hlavním tématem tábora je počítačová výuka zpestřená specifickými

počítačovými hrami s využitím počítačové sítě a internetu. Táborový pro-
gram bude kombinován individuálními a týmovými soutěžemi. Podnik-
neme výlety do okolí a za pěkného počasí se budeme chodit koupat.

ŽELEZNICE DO MINECITY, termín 19. 7. – 1. 8. 2008
Tábor je zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě. Budeme co nejvíce

času trávit venku, chodit na výlety, soutěžit a hrát zajímavé hry. Jako
vždy máme připravenou celotáborovou hru a velké překvapení.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „PASTELKA“, termín 21. 7. – 1. 8. 2008
Příměstský tábor s výtvarným zaměřením pro děti 5–10 let. Výtvar-

né techniky, keramika, skupinové výtvarné hry, soutěže, vycházky do
okolí, návštěva ZOO apod.

CESTA DO PRAVĚKU, termín 2. 8. – 16. 8. 2008
Dětský letní tábor v krásné krajině s celotáborovou hrou s názvem

„Cesta do ptavěku“. Pro děti jsou připraveny hry, turnaje, práce s kera-
mikou, procházky po okolí, celodenní výlety, návštěva lanového cen-
tra a kulturních památek.

V TAJEMNÉM SVĚTĚ ŘECKOŘÍMSKÝCH MÝTŮ A BÁJÍ
Termín 10. 8. – 23. 8. 2008
Základna SLUNÍČKO leží v chráněné krajinné oblasti Přebuz upro-

střed lesů 2 km od Rotavy. V objektu je malé sportovní hřiště, nedale-
ko koupaliště Šindelová, zámek Favorit a další nádherná místa pro
výlety. Táborový program je zaměřen ve všech soutěžích, hrách i vý-
letech k tématu: Tajemný svět řeckořímských mýtů a bájí.

PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR
Termín 25. 8. – 29. 8. 2008

Tábor je zaměřen na poznání zvířat a starost o ně. Vše je obohaceno
o nejrůznější hry a soutěže. Celotáborová hra za poznáním zvířat. Děti
se naučí o zvířátka starat a jak se k nich chovat, aby jim neublížily.

Poslední volná místa v táborech:
CYKLOTÁBOR V OSELCÍCH, CESTA DO PRAVĚKU
PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ
ENKAUSTIKA
– malování horkým voskem, pro dospělé a mládež školní rok 2008/2009
Místo konání: SVČ Komenského ul. 46, první patro, výtvarný ateliér
Informace a přihlášky: pí Anna Langmajerová – tel.: 777 862 707 nebo
377 523 962, e-mail: a.langmajerova@svcdomecek.cz
Lektorka enkaustiky: Ing. Marie Kielbusová

Kurzy pro začátečníky
Vždy od 10.00 do 16.00 hod., SOBOTA
S sebou pracovní oděv, svačinu, pití
I.: 11. 10. 2008 ABSTRAKTA

18. 10. 2008 RAZÍTKA + UBROUSKY
8. 11. 2008 KRAJINKY

II.: 22. 11. 2008 ABSTRAKTA
29. 11. 2008 PRÁCE S HORKÝM VZDUCHEM
6. 12. 2008 PRÁCE SE ŠPACHTLEMI, HOUBIČKY, HŘEBENY

Tvůrčí dílny – workshopy
Vždy od 10.00 hod. do cca 18.00 hod., SOBOTA
S sebou pracovní oděv, jídlo, pití. Prohloubení znalostí a volná tvorba
na větším formátu papíru, seznámení s rámováním obrázku, příprava
na výstavu. Součástí jsou i prvky arteterapie.
31. 1. 2009 MANDALY
14. 2. 2009 ABSTRAKTA – VELKOFORMÁTY
28. 2. 2009 KVĚTINOVÉ VZORY
28. 3. 2009 MUCHLANÝ PAPÍR, ČTVRTKA, KARTON
11. 4. 2009 KRAJINY – VELKOFORMÁTY

ENCAUSTIC KLUB, termíny: 25. 10. 2008, 17. 1. 2009, 14. 3. 2009
Vždy od 10.00 hod. do cca 18.00 hod., SOBOTA
Setkávání účastnic loňských a předloňských kurzů – volné malování
různými technikami, vzájemná výměna nápadů a ukázky domácí tvorby.

Marcel Hlaváč

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”

O tom, jak rozdávat radost dětem
i dospělým, se můžete zeptat členů
tanečního klubu TK IMPRO Pionýr-
ské skupiny Mikulka při 7. ZŠ a MŠ
v Plzni na Vinicích. Ačkoli vyrůstá
již pátá generace tanečníků od zro-
du této školy, mají i v letošním škol-
ním roce děti již za sebou řadu pěk-
ných vystoupení. A� je to již Setká-
ní boleveckých rodáků na konci
loňského roku v restauraci „U Myš-
áka“,tak milé přivítání dětí na Ba-
ráčnickém bále na Nové Hospodě.
S potěšením sledujete rozjařené tvá-
ře dětí, které s chutí a elánem vždy
vyzvou v závěru svého pořadu i di-
váky k tanci. S úžasem lze konsta-
tovat, že se podařilo do tance vzít
i 94letého obyvatele Domova dů-
chodců v Západní ul. a roztočit s ním
nevídanou polku. Právě zde bylo dě-
tem tak dobře. V útulném prostředí
si děti vyprávěly s místními občany,
zaposlouchaly se do veršů též jedné

Na Vinicích to žije
Přij	te mezi nás, jste vždy vítáni.

z obyvatelek domova, která uměla
ocenit naši recitátorku Michaelu
Šaňkovou ze 3. třídy, která se svý-
mi verši upoutala každého hned
v úvodu našeho vystoupení. Postu-
puje do krajského kola recitátorů 19.
dubna a přejeme jí mnoho úspěchů.
S milou tváří personálu DD i lidmi
se děti nerady loučily.

Poděkování našemu tanečnímu
klubu se dostalo i 18. března ve stu-
dijním centru BASIC v projektu
„Pomáháme dětem“, kdy vytvořili
místní zaměstnanci i návštěvníci
milé publikum. Ocenění přichází ale
i z řad dětí. A to právě v březnu, kdy
se konal Maškarní bál PS Homolka
v Hradišti a TK IMPRO zde před-
vedl své oblíbené vystoupení „Tr-
pasličí show“ a „Fešáci na cestách“.

Pestrý a zábavný program pro celé
Vinice však přichystali tanečníci a celá
PS Mikulka 19. března v hale 7. ZŠ
a MŠ. Zde se konal velký „Maškarní

rej“. 160 dětí se svými rodiči se přišlo
podívat a pobavit,zasoutěžit i zazpí-
vat.K tanci a poslechu hrála úspěšně
již tradičně hudební skupina Music-H.
Hala školy se proměnila v krásně vy-
zdobený sál. Smály se na děti velcí
klauni ve výtvarném pojetí zájmové-
ho kroužku Výtvarníček a žáků ŠD.
Porota z řad rodičů měla tentokrát
opravdu těžké rozhodování při výbě-
ru nejhezčích masek, ale zhostila se
svého úkolu velice dobře. Každý si
odnášel pěkné upomínky z tanečního
odpoledne a plno pěkných zážitků.

Potěšitelné je, že PS Mikulka se
snaží z dětí vychovávat děti se smys-
lem pro umělecké cítění. Děti žijí
kulturou nejen při svých vystoupe-
ních,ale poděkování patří dětem i ro-
dičům, kteří v hojném počtu navště-
vují představení jak ve Velkém di-
vadle, tak v Komorním divadle
DJKT v Plzni. Ohlas a nadšení vzbu-
dili u všech diváků Limonádový Joe,
Coppélie a Labutí jezero. Těšíme se
již na každoroční prohlídku zákuli-
sí našeho divadla.

Ani přírodovědci však u nás ne-
zahálejí. Ve svých „Výpravách za

Jak jsme prožívali letošní zimu
Naše mateřská škola – 87., Ko-

menského 46 – stále pokračuje
v projektu „Zdravá MŠ“. Pohyb,
hlavně ten spontánní, je dětem vlast-
ní a my jim ho dopřáváme velkou
měrou. Ačkoli jsme tolik toužili po
sněhové nadílce, zůstávalo dlouho jen
u přání. Teprve v polovině ledna bě-
hem jednoho víkendu sníh napadl,
proto jsme ho bohatě využili. Sáňko-
vali jsme, bobovali, stavěli sněhulá-
ky, koulovali se. Ale vydrželo nám
to jen pár dnů a pak sníh roztál. A tak
jsme se rozhodli, že si zahrajeme na
to, jak to asi vypadá na zasněžených
horách. Navlékli jsme si čepice, ru-
kavice, připravili klouzáky, speciál-
ní lyže, ze stavebnic vytvořili kopce,
paní učitelky se staly obsluhou vle-
ků a už to „frčelo“. Rachot, smích
provázely celé dopoledne. Jen paní
učitelky byly viditelně unavené – ono
tahat děti na klouzácích za pomoci
lana – jako na vleku – to je pořádná
dřina. Ale zážitky stály za to!

Měli jsme v plánu stavět společ-
ně s rodiči sněhuláky, ale k tomu
nakonec nedošlo. Přesto jsme spo-
lečnou akci s názvem „Jak se staví
sněhulák“ uskutečnili. Na třídě 3. A
si děti společně s rodiči vystřihli
a slepili sněhuláka z papíru, takže
jich byla najednou plná třída. Pak si
všichni zúčastnění zahráli různé po-
hybové hry se zimní tematikou, za-
zpívali písničky a ocitli se na horách,
aby si vyzkoušeli, jak se u nás lyžu-
je a bobuje. Rodiče, děti i paní uči-
telky se výborně bavili!

Že nás dobrá nálada provází stá-
le, o tom jsme se přesvědčili při pří-
pravách masopustu na každé třídě.
Masopustním zvykům a tradicím se
hojně věnovaly třídy 2. B a 3. A.
Děti byly nejprve seznámeny se vše-
mi zvyky, dozvěděly se, jaké masky
chodily v masopustním průvodu, po-
stavily si jarmark, kde prodávaly ji-
trnice a salámy, na pultíky vyložily
koláčky, rohlíčky, preclíky apod. Jen
škoda, že nebyly opravdové. Pak se
společně s učitelkami vydaly s ma-
sopustními písničkami a říkadly do

dalších tříd. V čele průvodu šli že-
nich s nevěstou, muzikanti s basou
a vozembouchem, bába s dědkem a
ostatní masky. Legraci nekazily ani
paní učitelky oblečené také do růz-
ných převleků a masek. Cestou děti
rozdávaly kamarádům preclíky
a bonbóny, dospělí dostali jitrničku.

Na masopust pak navazoval škol-
ní maškarní rej, který jsme naplá-
novali na 12. února dopoledne.
Všechny třídy byly vyzdobeny, děti
si od rána nosily masky a převleky,
do kterých se záhy oblékly, aby si
jich opravdu užily. Všude to halasi-
lo, zněla diskotéková hudba, tančilo
se, zpívalo, soutěžilo, dělaly se pře-
hlídky masek. Ale o největší překva-
pení se postarala paní ředitelka se
správními zaměstnanci. Objevily se
na každé třídě v perfektních převle-
cích – Pata a Mata a muchomůrek –
s dokonalým nalíčením a doplňky.
Moc jim to slušelo! Však to doka-
zují pořízené fotografie. Děti od nich
dostaly bublifuky a sladké bonbóny.

Během zimních měsíců jsme po-
kračovali také v projektu „Pyrami-
dáčkova kouzelná pyramida“, kte-
rý je zaměřen na všechny oblasti
zdravé výživy. Na třídě 3. B se pus-
tily děti do výroby „kašičky Pepič-
ky“ – kaše z ovesných vloček
a spousty ovoce. Ze zbylého ovoce,
které děti nanosily, pak paní učitel-

ky vyrobily ovocného ježka, do kte-
rého se pak s chutí všichni pustili.

Při návštěvě sýrárny blízko plzeň-
ského náměstí měly děti oči navrch
hlavy. Tak velká kola sýrů ještě ne-
viděly! A mohly i ochutnat!

Na třídě 3. A se zase děti sezna-
movaly se vším, co souvisí s výrob-
ky z mouky, hrály si prostě na peka-
ře. Zhotovovaly si vlastnoruční vý-
robky do prodejny pekařství, měly
možnost vidět a osahat si různé dru-
hy mouky, poznat obilí a na starém
mlýnku si zkusit, jak se takové obilí
mele. Strouháním tvrdého pečiva si
zkusily udělat strouhanku. Moc je to
bavilo! A vyvrcholením pak bylo
pečení opravdových koláčků, plně-
ných tvarohem, jablkovými a švest-
kovými povidly. Při přípravě těsta
poznaly děti všechny potřebné suro-
viny, viděly, jak těsto kyne a jaký je
postup práce. Každý si svůj koláček
pak nazdobil a přidal ještě rozinky.
Paní kuchařky nám koláčky upekly,
moc se povedly. V praxi jsme si ově-
řili rčení „Bez práce nejsou koláče“.

Třída 2. A se letos zapojila do
soutěže „O zlatou korunku“ vyhlá-
šenou Střediskem volného času. Na-
studovala pohádku „O Palečkovi“,
kterou pak děti předvedly zástupci
SVČ. Uspěly a postoupily do finá-
lového kola, které se konalo 27. 3.
v Domě dětí v Pallově ulici.

Pro zájemce z řad rodičů jsme zase
připravili besedu s odbornicí na téma
„Aromaterapie a její využití“.

 Během jarních prázdnin, kdy byl
provoz MŠ omezen z důvodu men-
šího počtu docházejících dětí, se
dětské šatny a vstupní schodiště „ob-
lékly“ do nových pestrých barev.
Dveře a zábradlí nám lakýrníci na-
třeli podle našich přání.

 Hned po jarních prázdninách
jsme se vydali do ZOO na „Jarní
malování“. V environmentálním
centru na statku Lüftnerka jsme si
barvili velikonoční vajíčka různými
technikami, navštívili jsme výběhy
s domácími zvířaty, krmili je přine-
seným tvrdým pečivem.

Na velikonoční svátky se připra-
vujeme opravdu pečlivě. Všechny
třídy mají krásnou výzdobu, malují
se vajíčka, vyrábí se velikonoční přá-
ní a různé výrobky – slepičky, zajíci,
beránci apod. Děti vytvářejí doma
společně s rodiči kraslice, které si pak
v prostorách mateřské školy vystaví-
me. Povídáme si o velikonočních tra-
dicích, pleteme pomlázky, učíme se
říkanky a písničky na toto téma.

Velikonoce už jsou za námi
a o tom, jak jsme je prožili, vás se-
známíme v příštím čísle Plzeňské
jedničky.

Jaroslava Valentová
učitelka 87. MŠ

poznáním“ se seznamují s význam-
nými památkami našeho města
a kraje. Velké poděkování patří Ma-
gistrátu města Plzně za srdečné při-
vítání našich dětí při prohlídce pl-
zeňské radnice v rámci Apriliády,
kdy se děti seznámily jak s historií,
tak nevšedními prostory této repre-
zentační budovy našeho města.

8. dubna spatřili členové našich
zájmových kroužků nově otevřené
Muzeum strašidel v hotelu Central.
Snad každý mi uvěřil, že to bude ne-
všední podívaná. Třicet nadšených
tváří sledovalo napínavé vyprávění
a poutavý výklad Zdeňka Zajíčka
spolu s vílou a Bílou paní, které pak
v závěru děti obsloužily pěknými su-
venýry a upomínkami. Velmi nápa-
dité malby, postavičky z pohádek,
skřítkové, ježibaby a mnoho dalších
zajímavostí utkvělo dětem v myšlen-
kách a spokojeně se navraceli všich-
ni do svých domovů. Bylo to krásné
odpoledne. A je dobře, že všichni
víme, že není poslední a čeká nás
mnoho dalších překvapení.

Věra Řežábová – vychovatelka
ŠD a ved. PS Mikulka

Křes�anství pro nejmenší
1. září 1992 vznikla v Plzni třída

pro křes�anskou výchovu dětí ve
věku od 3 do 6 let při 90. MŠ Zá-
padní 7 v Plzni Bolevci. U zrodu této
třídy stály paní učitelky Ilona Toma-
nová (dodnes zde působí) s Mgr.
Ivanou Krýslovou. Nelze zapome-
nout na pana Jiřího Kavinu (synov-
ce pana kardinála Berana), pomoc-
níka a patrona této křes�anské třídy.

Kromě bohaté zájmové, kulturní
i sportovní činnosti předává tato tří-
da dětem základy etické výchovy, je
rozvíjen smysl pro duchovní hodno-
ty, pěstován hezký vztah k rodině,
úctě i pomoci nemocným, starým
i postiženým lidem. Děti nejen ob-
jevují krásy všeho stvoření, ale jsou
vedeny k ochraně přírody, ale i všech

věcí, které je obklopují. Učí se mi-
lovat dobro, vzájemně si pomáhat
(starší děti pomáhají dětem mlad-
ším) a odpouštět si.

Ze zápisů a fotografií kroniky jsem
poznala, kolik obětavých lidí z Plzně,
ale i přátel a hostů ze zahraničí, se
podílelo na výuce, besedách i vyprá-
věních na křes�anské výchově dětí.

V současné době navštěvuje tří-
du 28 dětí pod vedením pí učitelek
Ilony Tomanové a Dagmar Ettlero-
vé, které s nadšením, láskou, toleran-
cí a trpělivostí přistupují k dětem.
I biblické příběhy, které jsou zábav-
ným a hravým způsobem předává-
ny Bc. Pavlem Bittnerem, přijímají
děti s nadšením. Duchovními rádci
jsou františkán bratr Bartoloměj

a pastor Zdeněk Eberle.
Zásluhou učitelek navázala třída

během let spolupráci například s dět-
mi z uprchlického tábora v Červeném
Újezdě, s dětmi azylového domu
sv. Zdislavy, s dětmi z ústavu ve Zbů-
chu, s církevní MŠ St. Johann a cír-
kevní školou St. Marien v německém
Neumarktu, s ekologickým centrem
a dalšími institucemi. Realizovala
i několik projektů, např. náramky
přátelství s centrem Naděje aj.

Děti rozdávají radost starým
a nemocným lidem. Navštěvují Hos-
pic sv. Lazara, domov sv. Alžběty
a další domovy důchodců. Sama
jsem byla několikrát přítomna diva-
delnímu představení v Hospicu, ale
i návštěv dětí u lůžek nemocných.

Každý rok se zapojují do Tříkrálo-
vé sbírky a tak začátkem ledna po-
tkávají obyvatelé sídliště v Bolevci
malé tři krále a za nimi celou třídu
s pí učitelkami. Pěkně organizované
jsou i odpolední zahradní slavnosti
pro děti s rodiči (např. podzimní
slavnost Zamykání zahrady).

Do budoucna přeji této křes�anské
třídě, aby i nadále duchovně vzkvé-
tala a rozrostla se o další třídy.

Jako učitelka s dlouholetou praxí
na základní škole jsem přesvědčena
o tom, že děti, které jsou v dnešní
společnosti často ovlivňovány mno-
hými negativními vlivy, tuto výcho-
vu plnou lásky a morálky nutně po-
třebují.

Libuše Fišerová

Taneční klub žije – potvrdí to děti nejen při svých vystoupeních, ale
umějí se projevit i v rytmu disco a moderní hudby.

V řadách tanečníků přibyly tváře i romských dětí, které se velmi dobře
začlenily a tančí vždy s úsměvem a nadšením.

Zájmové kroužky
na školní rok 2008/2009



Ringo na 34. ZŠ

Na 1. ZŠ mají sportovní třídy
dlouholetou tradici, fungují zde
od založení školy. Nejdelší tradi-
ci má královna sportu – atletika
(Atletický klub Škoda Plzeň).
Postupně přibyly další sporty –
kopaná (fotbalový oddíl SK ZČE
Plzeň), lukostřelba (1. lukostře-
lecký klub Plzeň 1935), plavání
a vodní pólo (Klub vodních spor-
tů, SLAVIA VŠ Plzeň), estetická
a moderní gymnastika (SK MG
Slovan Plzeň).

Je Vaše dítě spíše individualis-
ta? Běhá rychle? Skáče rádo nebo
stále něco hází? Hodí se na atleti-
ku. Máte kluka, který si s chutí rád
s kamarády zahraje s míčem? Hodí
se do fotbalové třídy. Děvčata,
která mají ráda balet a tanec, se
mohou zapojit v oddílu moderní
gymnastiky. Chcete pro dítě klid-
nější sport? Uvítáme jej na luko-

28. března 2008 se uskutečnilo
setkání bývalých zaměstnanců Bo-
levecké základní školy. Paní ředitel-
ka Mgr. Helena Brunclíková nás sr-
dečně přivítala a seznámila nás se
současnou situací ve škole. Po pro-
hlídce školy jsme se sešli v zaseda-
cí místnosti, kde pro nás bylo při-
praveno pohoštění a květiny. Za-

Setkání bývalých zaměstnanců
Bolevecké základní školy

vzpomínali jsme na roky, které jsme
zde spolu s bývalými i některými
současnými kolegy prožili.

Srdečné díky za pozvání a pěk-
ně strávené odpoledne patří paní
ředitelce Brunclíkové, paním uči-
telkám Malečkové, Křížové a Bul-
kové a panu učiteli Divišovi.

Bývalí zaměstnanci BZŠ

Nejen zvířata mohou v sobotu
3. 5. 2008 lákat děti k návštěvě pl-
zeňské ZOO. Skauti pro malé ná-
vštěvníky připravili celkem 12 sou-
těžních aktivit. To vše v rámci národ-
ního skautského setkání Klíč 2008.

Aktivity budou probíhat od 10
do 16 hodin v plzeňské ZOO
a v blízkém Lochotínském parku.
Děti, které se chtějí soutěží zúčast-
nit, dostanou u Klíčového stánku
průvodku a u jednotlivých stano-
viš� pak sbírají razítka. Připrave-
ny jsou celkem tři soutěžní kate-
gorie; pro děti od 3 do 6 let, od 7
do 10 let a od 11 do 15 let.

Jednotlivé soutěžní disciplíny
jsou tématicky spojené se zvířát-
ky v ZOO a navíc zde můžete ob-
jevovat i zajímavosti o skautech
z celého světa. Aktivity jsou nejen

3. 5. (so) MÁJOVÝ POCHOD, pěší turistika
3. ročník, pořádá OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň
trasy: 14, 17, 25 a 30 km, start: Plasy žst., od 7.30 – 9.00 hod.
cíl: Horní Bříza, Lidový dům naproti nádraží, do 16.00 hod.
info: F. Beneš, mobil: 731 702 075

8. 5. (čt) MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ, pěší turistika
2. roč., pořádá OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň
trasy: 3, 5, 10, 15, 20 km start: Plzeň – Bolevec, Klub důchodců,
Kaznějovská 51, od 8.00–12.00 hod.
cíl: v místě startu do 17.00 hod.
pro seniory od 60 let startovné a odznak akce zdarma,
od 11.00 hod. posezení při harmonice s občerstvením,
zdarma měření krevního tlaku a srdečního tepu
info: J. Valach, mobil: 777 740 250, e-mail: jarvalach@seznam.cz

10. 5. (so), IVV LÍŇSKÝ MARATÓN, pěší turistika a cykloturistika
21. roč., pořádá OKČT® TJ Baník Líně
trasy: pěší: 12, 22, 24, 33, 42 km, MTB (horská kola): 24, 33, 42,

cyklo silniční: 42, 84 km
start: restaurace Sokolovna: pěší 33 a 42 km – 6.45–8.30 hod.,
ostatní trasy (MIMO PĚŠÍ 22 km): od 8.00–10.30 hod., 22 km od
8.30–9.00 hod. z Myslinky od tur. rozcestníku, kam bude vypraven
bus v 8:15 hod. od Sokolovny v Líních.
cíl: Líně, restaurace Sokolovna do 17.30 hod.
Poznámka: na start v Líních je možno využít autobusy ČSAD s odjez-
dem z CAN v Plzni nebo z Domažlic, dále bude vypraven soukromý bus
z Plzně, parkoviště u CAN v 7.40 hod.
info: F. Brabec, tel.: 377 911 741, mobil: 605 234 797

31. 5. (so)NA SVAROH ZEZADU, skupinový pochod
l. ročník, pořádá OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň
trasa: 25 km, vede územím Bavorska – značně obtížný výstup, spo-
lečný odjezd vlakem z Plzně, žst. Hl. n., asi v 7.00 hod.
Je nutné mít s sebou platný občanský průkaz pro vstup do zemí eu!
start: Železná Ruda, Alžbětín žst., po příjezdu vlaku asi v 9.15 hod.
info: P. Hegner, mobil: 720 123 314

31. 5. (so) NA KOLE Z PLZNĚ NA HRADY, cykloakce
pořádá OKČT® TJ Lokomotiva Plzeň, informace na zadní straně

střelbě, kde se naučí lépe soustře-
dit. Pokud se dítě nebojí vody
a přitom má rádo míčové hry,
může zkusit vodní pólo.

Těšíme se na Vás a Vaše děti 14.
května v aule 1. ZŠ.

Mgr. Danuše Berková

Klíč 2008 se otevírá veřejnosti
zábavné, ale děti se při nich i něco
zajímavého dozvědí. Pro ilustraci:
jedna ze soutěžních disciplín je si-
tuována poblíž pavilonu s dravý-
mi ptáky a jak dobře víme, dravci
musí mít skvělý odhad, aby nemi-
nuli svůj cíl hluboko na zemi.
Další z vybraných příkladů je
zvládnutí obtížných manévrů při
lovu rybek tučňáky, kteří musí být
nejen zdatnými lovci, ale i plavci
a vyhýbat se konkurenčním drav-
cům. Tyto a mnohé další si přij
te
vyzkoušet na vlastní kůži.

Skauti si pro plzeňskou veřej-
nost připravili i další překvapení,
která budou k vidění během sobot-
ního odpoledne na náměstí Re-
publiky. Zde bude centrum dění
akce Barevný skauting, která se
koná v rámci národního setkání

skautů Klíč 2008. Budou připra-
veny netradiční hry, drobné ruko-
dělky i prezentace jednotlivých
skautských oddílů nejen z Plzeň-
ska. Pokud se nemůžete dočkat
Barevného skautingu, zamiřte od
14. 4. 2008 do mázhausu plzeň-
ské radnice na výstavu, která vám
poví víc o moderní podobě skau-
tingu. Tato výstava bude doplně-
na o fotografie z mezinárodního
skautského Jamboree, které pro-
běhlo minulý rok ve Velké Britá-
nii. Vyznavači deskových her se
mohou těšit na jejich prezentaci
i turnaj, který je naplánován na so-
botu 3. 5. 2008.

Všechny tyto aktivity se konají
v rámci skautského setkání Klíč
2008 – národního jamboree. Na
něj do Plzně přijede 2500 skautů
a skautek z celé České republiky i
ze zahraničí. Půjde o největší
skautskou akci tohoto roku. Více
informací najdete na
www.klic2008.cz. Akci mediálně
podpořilo rádio Kiss Proton, Čes-
ký rohlas Plzeň a MF DNES.

Martin Štěrba,
tým public relations

Zajímavý program připravili
pro své žáky učitelé 34. ZŠ v Plz-
ni. V sobotu 29. 3. 2008 zde pro-
běhl již 6. ročník turnaje v ringu,
sportovní hře s gumovými krouž-
ky. Soutěž měla i letos velký
ohlas. Ve dvou kategoriích se jí
zúčastnilo celkem 25 tříčlenných
družstev, která tvořili vždy dva
žáci 1.–5. ročníků a jeden rodič.
Nejen děti, ale i rodiče bojovali
s plným nasazením, nadšeně jim

při tom fandili ostatní členové ro-
diny. I proto celý sportovní den
provázela báječná atmosféra.

I když na pomyslných stupních
vítězů mohla stanout jen tři nejlepší
družstva v mladší i starší katego-
rii, vyhráli vlastně všichni, už jen
tím, že se turnaje zúčastnili a strá-
vili společně příjemný den mezi
svými kamarády, rodiči a učiteli.

Jarmila Šindlerová,
učitelka 34. ZŠ

Sportovní třídy

FOTBALOVÉ SPORTOVNÍ TŘÍDY
1. základní školy Plzeň, Západní 18,

příspěvková organizace

1. ZŠ spolupracuje s oddílem kopané SK ZČE Plzeň.

Do fotbalových tříd jsou zařazeni žáci, kteří mají

dobrý prospěch, chování a jsou pohybově nadaní.

Projektové setkání Comenius

REALITNÍ  KANCELÁŘ
Houškova 16, 326 00 Plzeň – Slovany
tel./fax: 377246483, 777555220
http://www.magnio.cz, reality@magnio.cz

Z naší aktuální  nabídky vybíráme:

Program Comenius je zaměřen na
školní vzdělávání. Jeho cílem je
rozvíjet porozumění mezi mladými
lidmi z různých evropských zemí,
pomáhat jim osvojit si základní ži-
votní dovednosti nezbytné pro jejich
osobní rozvoj, pro jejich budoucí
zaměstnání a pro aktivní účast v ev-
ropských záležitostech.

Od školního roku 2000–2001 se
Bolevecká základní škola Plzeň
zapojila do tohoto projektu a spo-
lupracovala s Německem, Nor-
skem, Finskem, Polskem a Litvou.
V rámci spolupráce došlo ke vzá-
jemným návštěvám, tzv. projekto-
vým setkáním učitelů i žáků. Ten-
to tříletý projekt byl veden v ně-

meckém jazyce na téma „My
v přírodě.“

Od školního roku 2005–2006
má Bolevecká základní škola Plzeň
nový projekt na téma „Naše lesna-
tá země“. Tentokrát spolupracuje-
me s Polskem, Francií, Slovenskem
a Rumunskem a komunikace pro-
bíhá v anglickém jazyce. Ve všech
jmenovaných státech se již usku-
tečnilo setkání žáků a učitelů. Le-
tos bude Bolevecká základní škola
Plzeň ve dnech 14. 5 – 18. 5. 2008
hostit devět učitelů a patnáct žáků
z partnerských zemí.

Žáci naší školy provedou vzácné
hosty svou školou a svým městem.
Společně zhlédnou Pivovarské muze-
um, pivovar, navštíví zoologickou za-
hradu. Určitě se jim zalíbí zrekonstru-
ované historické centrum s překrás-
nou katedrálou svatého Bartoloměje.
V rámci této návštěvy proběhne i se-
tkání s představiteli města Plzně na
radnici. Během svého pobytu naši
hosté navštíví i hlavní město Prahu,
kde stráví celý jeden den.

Partnerská setkání přispívají
k jazykovému růstu žáků a k hlub-
šímu poznávání uvedených zemí.

Mgr. Věra Kielbergerová

5. ročník
Kdy: 10. května 2008
Kde: Plzeň
Start: mezi 7.00–9.00 hodin
na Radbuze
říční km 0,9 (pod Prazdrojem)
Cíl: Berounka, říční km 97,6 (are-
ál Na Rybárně) – celkem 42 km
Přihlášky a informace:
www.skplzen.info
Nově závod firemních posádek!
Tel. +420 602 466 049
+420 377 478 607
email: info@skplzen.info

Kalendář
turistických pochodů

SK Plzeň 3eCity
pořádá

PLZEŇSKÝ
VODÁCKÝ
MARATON

RD Kožlany (PS) luxus, 5+1 a 1+1,všechny sítě, poz. 2.143 m2 5,500.000,- Kč
RD Konst.Lázně 5+1, koupelna,WC, všechny sítě, poz.1.814 m2 3,490.000,- Kč
RD Starý Plzenec k bydlení i podnikání, všechny sítě 2,700.000,- Kč
RD Lochousice 4+kk, zděný, po část.rekonstr., poz. 609 m2 1,790.000,- Kč
RD Přeštice novostavba, 4+kk, poz. 841 m2 3.950.000,- Kč
Byt Plzeň-Slovany 2+kk, 56 m2, cihla, 3.p., blízko MHD 1,530.000,- Kč
Byt Plzeň-Slovany 2+1, 54 m2, 1.p, blízko MHD 1,690.000,- Kč
Pozemek Štítov pro stavbu RD, 782 m2, el., kanal., stodola 290.000,- Kč
Pozemek Vrčeň pro stavbu RD, 1.982 m2, el., plyn, 3 km Nepomuk 290,- Kč/m2

Pozemek Zdemyslice pro stavbu RD, 1.381 m2, el., plyn, blízko vlak 550,- Kč/m2

Pozemek Předenice pro stavbu RD, 1.998 m2, el., plyn, 15 km Plzeň 450,- Kč/m2

Pozemek Holýšov pro stavbu RD, 1.388 m2, el., 25 km Plzeň 350,- Kč/m2

Hledáme pro svého klienta byt 3-4+1 v oblasti Bolevec, Košutka, Lochotín.
           Využijte naší profesionality a více než 16letých zkušeností!

Našim klientům poskytujeme tyto služby:
– zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
– zdarma vyhotovení kupních a nájemních smluv
– zdarma zastupování v řízení před katastrálním úřadem
– pomoc při získání hypotečního úvěru
– zdarma vyhotovení daňového přiznání a úhrada daně z převodu nemovitos-

ti

Také letos, v roce oslav 120 let od založení Klubu českých turistů,
připravuje Odbor KČT Bolevec Plzeň tradiční akce pro veřejnost zařa-
zené do skupiny mezinárodních akcí IVV, na nichž vás rádi přivítáme:

PŘECHOD HALTRAVY –
MEM. J. DANZERA

V sobotu 21. června vás po-
zveme na Chodsko. Trasy letoš-
ního ročníku Přechodu Haltravy
mají start v Klenčí pod Čercho-
vem a v České Kubici.

PŘES KRKAVEC DO PLZNĚ
Pěšky, ale i na kole se můžete vy-

dat Přes Krkavec do Plzně. 21. ročník
se uskuteční v sobotu 13. září.

Mimo těchto akcí pořádáme další výle-
ty či cyklovyjíž
ky pro své členy, naši značkaři se podílí na údržbě
turistických značených tras, pro nejmenší turisty máme oddíl mládeží,
… Další informace o činnosti našeho Odboru, možnosti členství v něm
i o jednotlivých akcích najdete na internetových stránkách http://
sweb.cz/kctbolevec.

Lukáš Ptáček, O KČT Bolevec Plzeň

Klub českých turistů si letos
připomíná 120 let od svého vzni-
ku. Byl založen už v roce 1888
skupinou vlastenců kolem Vojty
Náprstka, který se stal také jeho
prvním předsedou.

U příležitosti tohoto významné-
ho výročí proběhla ve dnech
31. 3. – 11. 4. v mázhausu plzeň-
ské radnice na náměstí Republiky
výstava s názvem Šumava na ma-
pách a v průvodcích. Mimo to se
můžete v průběhu roku těšit na

mnoho tradičních i nových akcí. Hlavní oslavy proběhnou 14. června
v Praze, samozřejmě za účasti i plzeňských turistů.

V Plzeňském kraji dnes působí 37 odborů KČT, z toho 12 přímo
v Plzni. Jejich přehled a další informace o činnosti Klubu najdete na
internetových stránkách www.plzenskykraj.kct.cz.

Lukáš Ptáček, Oblast KČT Plzeňského kraje

Odbor Klubu českých turistů
Bolevec Plzeň v roce 2008

120 let Klubu českých turistů

Zápis proběhne na hřišti 1. ZŠ
14. května 2008 od 15.00 hodin

Pro talentované dětí nabízíme:
– Rozšířené vyučování tělesné výchovy

(specializace – kopaná)
– Všeobecná příprava

– Plavání
– Relaxační cvičení

– Pravidelné celotýdenní a celoroční vyžití

Informace: vedoucí trenér kopané
St – Petr Altman, mobil: 737 342 174



ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
PØÍMO OD VÝROBCE

kvalita - nízká cena

Certifikováno     ISO 9001:2001

Balkon system, s.r.o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

844 158 746 volejte
levnìji

k u p ó n
na slevu

���

Oznamujeme otevření nové

VETERINÁRNÍ PRAXE
v Plzni, ul. Plaská 54 A

otevřeno denně od 14.00–18.00 hod.
so 8.00–10.00, ne 17.00–19.00 hod.

BEZ PŘÍPLATKU POHOTOVOSTI
tel. 602773645 – MVDr. Drozd

tel. 724156422 – MVDr. Patočka

www.euvet.cz

TJ Lokomotiva Plzeň
pořádá   14. ročník

veřejné cyklistické jízdy
největší  a  nejmasovější   svého  druhu

v  západních  Čechách

Na kole z PlzněNa kole z PlzněNa kole z Plzně
na hradyna hradyna hrady
v sobotu 31. 5.

v Plzni – Bolevci
Trasy: silniční 35, 60, 100, 150 km

horské 30, 55, 80 km
dětská  15 km

Start:6.00–9.00 hodin u Kamenného rybníka
9.00–11.00 hodin krátké trasy

Cíl: 12.00–17.00 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: mobil: 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.


