
Pro velký zájem seniorů
o jednodenní zájezdy připravu-
je Městský obvod Plzeň 1 další
čtyři zájezdy pro nepracující
důchodce obvodu. Tyto zájez-
dy se uskuteční na podzim le-
tošního roku a Městský obvod
Plzeň 1 je připravuje ve spolu-
práci s cestovní kanceláří Prima
Via. POZOR ZMĚNA: prodej
zájezdů proběhne v prostorách
Občanského sdružení Totem –
regionálního dobrovolnického
centra v Kaznějovské 51.

 První zájezd se uskuteční
dne 10. 9. 2009 – podíváme se
do Východních Čech. V Podě-
bradech si prohlédneme na
zámku malou expozici a pro-
jdeme se lázeňským areálem.
Podnikneme hodinovou okruž-
ní plavbu parníkem. Dále na-
vštívíme zámek Kuks – pro-
hlídka areálu, Braunových
soch před hospitalem a barok-
ní lékárny. Po prohlídce bude
následovat krátká turistická
vycházka v areálu Braunova

Betléma. Dále navštívíme Jo-
sefov – prohlídka pevnosti z let
1780 až 1787 a podzemního
obranného systému.

Druhý zájezd proběhne dne
17. 9. 2009 – navštívíme Zá-
padní Čechy. Podíváme se do
Mariánské Týnice, prohlédne-
me si proboštsví kláštera, kde je
zřízeno regionální muzeum, po-
díváme se do kostela s uctíva-
nou sochou Panny Marie. Pro-
hlídka muzea a celého areálu,

Dne 27. května 2009 byla
v Muzeu Patton Memorial Pil-
sen (KD Peklo, Pobřežní 10,
Plzeň) veřejnosti představena
kniha vzpomínek válečného
letce RAF a občana městské-
ho obvodu Plzeň 1 plk. v.v.
Josefa Prokopce.

Josef Prokopec (* 1919 ve
Stradouni) se po dobrodružné
cestě z Protektorátu Čechy
a Morava dostal přes Polsko
a Sovětský svaz na Střední Vý-
chod, odkud dorazil až do An-
glie. Zde prodělal základní le-
tecký výcvik, který navázal na
jeho letecké znalosti získané
v plzeňském Západočeském
aeroklubu v rámci akce „1000
nových pilotů republice“. Ná-
sledoval pilotní kurz v Kana-
dě, odkud to byl již jen krůček

zpět do Anglie. K bojové
310. Squadroně RAF se dostal
na počátku roku 1944. Bylo to
v době, kdy Čechoslováci bo-
jující po boku Britů a Ameri-
čanů útočili na cíle ve Francii

nebo doprovázeli bombardéry
nad Belgii či Německo. Počát-
kem června 1944 Spojenci vrh-
li veškerou vojenskou sílu proti
Atlantickému valu. Do bitvy
o Normandii se zapojili i čes-

koslovenští letci včetně Josefa
Prokopce, jednoho z prvních
Čechoslováků, kteří se objevi-
li nad invazními plážemi bě-
hem slavného Dne D.

Bojoval jsem nad Kanálem
Kniha vzpomínek válečného letce Josefa Prokopce

na ÚMO Plzeň 1
Výpisy z obchodního rejstříku

Výpisy z živnostenského rejstříku
Výpisy z katastru nemovitostí

Výpisy z rejstříku trestů
Výpisy z insolventního rejstříku

Výpisy z registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z bodového hodnocení řidiče
všechny tyto služby na jednom místě

ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60
kancelář č. 110

Kapela plzeňského
35. pěšího pluku Foligno

Promenádní koncerty
Centrální park v Plzni na Lochotíně
(mezi bazénem ZČU a Iceparkem)

30. července a 3. září
začátky koncertů vždy v 17:00 hodin

pořádá Městský obvod Plzeň 1,

Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, tel. 370 036 026,

vstupné zdarma

Zájezdy pro důchodce MO Plzeň 1 – podzim 2009

Dokončení na str. 2

Vážení spoluobčané,
s příchodem dlouho očekávaného teplého počasí, letních

prázdnin a času dovolených mi dovolte krátké zamyšlení
nad uplynulými několika měsíci.

V minulém čísle Plzeňské jedničky jsem Vás seznámil
s projektem Bezpečné město, který, dle mého názoru, velmi
úspěšně pokračuje. Řada z Vás se již naučila s námi spolu-
pracovat formou e-mailů či sms zpráv a my se snažíme ne-
jen řešit konkrétní situace, o kterých nám píšete, ale i zpra-
covávat Vaše podněty a dlouhodobě s nimi pracovat.

Jako jeden z příkladů bych Vám uvedl snahu o zlepšení
čistoty a okolí našeho bydliště. Rozšířili jsme ve spolupráci
s úřadem práce počet zaměstnanců úřadu, ale nelekejte se,
nejde o zvýšení stavu úředníků, ale o pracovníky vykonáva-
jící veřejně-prospěšnou práci. Tito naši kolegové uklízejí po-
stupně jednotlivé části celého obvodu, doufám, že je často
uvidíte a snadno je poznáte podle označení na vestách.

Rád bych, abyste s námi i v tomto případě svými podně-
ty spolupracovali, protože si myslím, že veřejná kontrola
je tou nejlepší.

Dalším velmi zajímavým podnětem z Vaší strany je, jak
už jsem se zmínil v minulém čísle, neukázněnost majitelů
psích miláčků. Tento nešvar se pokoušíme řešit ve spolu-
práci s radním pro bezpečnost JUDr. Palečkem, kde hledá-
me kromě spolupráce s městskou policií zákonný způsob
řešení této problematiky prostřednictvím našeho úřadu.

Než se s Vámi pro tentokrát rozloučím s přáním krásného
léta, pěkného počasí a vydařených dovolených, dovolte mi
požádat Vás o trpělivost při cestách do města a zpět při
opravě tramvajového pásu, kdy se celá situace s doprav-
ním připojením během prázdninových měsíců nezlepší. Dou-
fám proto spolu s Vámi, že svůj adrenalin udržíme všichni
v patřičných mezích. Budu komunikovat s odpovědnými pra-
covníky tak, aby stavba byla dokončena co nejdříve. To je
okamžik na který se všichni těšíme.

Ještě jednou tedy krásné prázdniny, krásné léto a bez-
pečný návrat z cest.

Jiří Uhlík
starosta MO Plzeň 1

Oznamujeme tímto klientům ÚMO Plzeň 1,
že v době od 08. 06. do 24. 07. 2009 probíhají
nátěry všech oken v budově úřadu. Nátěry pro-
bíhají v cyklech 4–5 kanceláří vždy v průběhu
2–3 dnů. Podrobné informace po dohodě s ve-
dením úřadu podá Ing. Bubeníčková.

Omlouváme se předem za eventuální drob-
né komplikace, které způsobí přesuny někte-
rých pracoviš	 do provizorních prostorů,
avšak činnost všech agend úřadu zůstává po
dobu údržby oken v plném rozsahu.
Ing. H. Řežábová, tajemník ÚMO Plzeň 1

Oznámení úřadu

Starosta MO Plzeň 1 křtí knihu autorů Prokopce a Fouda. Knihu při křtu držel Ivan Rollinger z Muzea
Patton Memorial Pilsen. Vpravo přihlíží syn pana plk. v.v. Josefa Prokopce.

V květnu se starostové prvního a třetího plzeňského obvodu
Jiří Uhlík a Jiří Strobach sešli na Saském mostě, aby uctili
památku obětem z konce II. světové války.
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Smutná zpráva
Sbor dobrovolných hasičů Bolevec s lítostí v srd-

ci všem oznamuje, že nás dne 16. 6. 2009 ve věku
63 let navždy opustil náš kamarád, veliký hasič, sta-
rosta sboru a neúnavný komentátor hasičských
soutěží pan Miloslav Pytlík.

Odešel od nás Miloslav Pytlík, člověk, kterého jsme
všichni znali, který s námi dlouhá léta spolupracoval.
Mnohokrát se na stránkách Plzeňské jedničky s námi
dělil o své pocity o svoji radost z nové generace dob-
rovolných hasičů, kterou pomáhal vychovávat. Touto
cestou bychom chtěli za všechny zaměstnance a býva-
lé kolegy vyjádřit svoji upřímnou soustrast nad touto
ztrátou. Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1



Řešení bezpečnostní situace je
prioritou.

Projekt Bezpečné město
V lednu letošního roku začal

v Plzni fungovat ojedinělý projekt
„Bezpečné město“. Ten navazuje
na projekt vyhlášený Policií ČR
„Každý zná svého policistu“.

Město Plzeň a Policie ČR po-
depsali spolupráci ve formě Ko-
ordinační dohody, díky které je
přesně definován vztah a systém
spolupráce mezi Policií ČR,
Městskou policií Plzeň a městem
Plzeň. Město Plzeň a Policie ČR
se rozhodly naplnit Koordinační
dohodu právě spuštěním projek-
tu „Bezpečné město“, který vy-
tváří zcela nový systém spoluprá-
ce mezi všemi zmiňovanými sub-
jekty a občany.

První mezi plzeňskými obvody
byl ÚMO Plzeň 1, který začal ten-
to projekt naplňovat. Díky plaká-
tům měla již většina občanů žijí-
cích na území obvodu možnost
poznat svého policistu i strážníka.

Internetový portál Bezpečné
město

Od března letošního roku fun-
guje internetový portál
www.bezpecnemesto.eu, kde mů-
žete získat veškeré informace
k projektu, k jednotlivým okrs-

kům, bezpečnostní situaci a spous-
tu dalších potřebných informací,
aktualit a fotografií z prostředí
bezpečnosti na celém území měs-
ta Plzně. Můžete zde také psát do
poradny vaše náměty, připomínky
či stížnosti k bezpečnostní situaci
v Plzni. V nejbližší době bude
spuštěna na portálu webová tele-
vize, kde naleznete reportáže z ob-
lasti řešení bezpečnosti na území
města Plzně, prezentace PČR,
Městské policie Plzeň atd.

Odbor bezpečnosti a preven-
ce kriminality

Od 1. 4. 2009 začal na Magis-
trátu města Plzně fungovat nový
odbor bezpečnosti a prevence kri-
minality, který zajiš	uje komuni-
kaci, spolupráci a koordinaci
všech zainteresovaných složek
s občany. Hlavním posláním toho-
to odboru je v případě výskytu
bezpečnostního problému aktivo-
vat všechny zainteresované slož-
ky a orgány a vzniklý problém
řešit rychle a komplexně ke spo-
kojenosti občanů.

Co se v rámci projektu Bez-
pečné město připravuje

Pro občany, kteří nemají přístup
na internet, připravujeme v průbě-
hu června informační schránky.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 7. 4. 2009 mimo jiné:
– Schválila návrh organizačního

zabezpečení přípravy 16. zasedá-
ní Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
23. 6. 2009 a program jednání;

– Schválila zadání projektové do-
kumentace na parkoviště u bu-
dovy ÚMO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí informativní
zprávy o činnosti jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů Bílá
Hora a Bolevec;

– Souhlasila s návrhem stavební
úpravy Brněnské ulice, s návrhem
celoplošné opravy ulice Pod Zá-
horskem, s návrhem okružní kři-
žovatky Sokolovská ul. u Gymná-
zia F. Křižíka, s návrhem stavební
úpravy vnitrobloku Kralovická –
Manětínská a s návrhem celoploš-
né opravy ulice Křížkova.
Rada MO Plzeň 1 na svém za-

sedání dne 23. 4. 2009 mimo jiné:
– Souhlasila s rozpočtovými opatře-

ními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok
2009 č. 21–25, s převodem finanč-
ních prostředků z rozpočtu MO Pl-
zeň 1 do rozpočtu města Plzně
v rámci projektu Plzeň – Bezpeč-

né město a dále s blokací finanč-
ních prostředků ve Fondu rezerv
a rozvoje MO Plzeň 1 pro 34. ZŠ
Plzeň na projekt a úpravy školy pro
potřeby zřízení dislokovaného pra-
coviště 91. MŠ Plzeň, Jesenic-
ká 11, příspěvková organizace
a pro Gymnázium Františka Kři-
žíka, s. r. o., na projekt a úpravy
prostor školy pro potřeby zřízení
dislokovaného pracoviště 78. MŠ
Plzeň, příspěvková organizace;

– Souhlasila s rozdělením části
výtěžku z provozu výherních
hracích přístrojů na veřejně pro-
spěšné účely dle zákona č. 202/
1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách v platném znění;

– Souhlasila s rozšířením plánu
stavebních akcí vlastní investič-
ní výstavby, oprav a projektové
dokumentace na rok 2009;

– Vzala na vědomí potřebu reali-
zace přeložky distribučního za-
řízení VNk+NNk nacházejícího
se v místě plánovaného parko-
viště v Kaznějovské ul. 7–9
v Plzni a budoucí uzavření
smlouvy o realizaci této přelož-
ky s ČEZ Distribuce, a. s.

Rada MO Plzeň 1 na svém za-
sedání dne 12. 5. 2009 mimo jiné:
– Schválila změnu organizační

struktury Investičního odboru
ÚMO Plzeň 1 a Organizačního
odboru ÚMO Plzeň 1 s platnos-
tí od 1. 5. 2009;

– Souhlasila s rozborem hospoda-
ření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2009;

– Souhlasila s přidělením finanč-
ních příspěvků na společenskou,
kulturní, vzdělávací a zájmovou
činnost dle návrhu Komise so-
ciální a pro občanské záležitosti
Rady MO Plzeň 1;

– Schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí hudební produkce
s Kapelou pětatřicátého plzeň-
ského pěšího pluku – FOLIG-
NO, jejímž předmětem je zajiš-
tění tří hudebních vystoupení
v Centrálním parku Lochotín
v průběhu roku 2009;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo o výrobě a instalaci lavi-
ček na území MO Plzeň 1 se spo-
lečností Milan Beniš, Plzeň, je-
jímž předmětem je odborně vy-
rábět a průběžně, dle požadavku
objednavatele, instalovat lavičky;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo ve věci desinsekce obtíž-
ného hmyzu – včely, vosy a srš-
ni na území MO Plzeň 1 se spo-
lečností Desinsekta s.r.o. Plzeň,
jejímž předmětem je desinsekce
obtížného hmyzu, dle požadav-
ku objednavatele;

– Schválila výpůjčku vývěsní
skříňky v Plzni, alej Svobody
u zastávky MHD č. 40, 33, 39
Občanskému sdružení TOTEM
– regionálnímu dobrovolnické-
mu centru, za účelem zveřejňo-
vání informací o své činnosti;

– Schválila využití objektů na úze-
mí MO Plzeň 1 pro zřízení od-
loučených pracoviš	 mateřských
škol = 7. MŠ, 78. MŠ a 91. MŠ;

– Schválila uzavření smlouvy
o dílo na provedení sekání trav-
natých ploch, včetně odvozu od-
straněné biologické hmoty na
území MO Plzeň 1 se společnos-
tí ELIOD servis s.r.o. a se spo-
lečností VERSADO s.r.o.
Rada MO Plzeň 1 na svém za-

sedání dne 9.6.2009 mimo jiné:
– Vzala na vědomí zprávu o vybí-

rání místních a správních poplat-
ků v roce 2008;

– Schválila návrh na zadání pro-

Rada MO Plzeň 1 jektové dokumentace na parko-
viště nám. Odboje (podél tělo-
cvičny 18. ZŠ, Plzeň);

– Schválila odpisové plány mateř-
ských škol, příspěvkových orga-
nizací v působnosti MO Plzeň 1
pro rok 2009;

– Souhlasila s předloženým návr-
hem novely vyhlášky statutární-
ho města Plzně č. 19/2006,
o některých povinnostech cho-
vatelů psů s mapovým podkla-
dem, který je součástí vyhlášky.
Jedná se o rozšíření území, kde
nesmí volně pobíhat psi;

V každém okrsku bude umístěna
jedna schránka na podněty, připo-
mínky a stížnosti občanů na bez-
pečnostní situaci v jejich okrsku.
Ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 při-
pravujeme aktualizaci informač-
ních letáků, které kromě fotografií
a spojení na jednotlivé policisty,
strážníky a zástupce samosprávy
budou obsahovat informace
o umístění již zmiňovaných info-
schránek. Dále k projektu připra-
vujeme informační brožury, ve
kterých se dočtete vše o projektu,
rozdělení Plzně na jednotlivé po-
licejní okrsky, o služebnách měst-
ské i státní policie a spoustu dal-
ších potřebných informací. Tyto
informační brožury budou v prů-
běhu letních prázdnin distribuová-
ny do vašich poštovních schránek.

Nejčastější dotazy v poradně
na portálu

www.bezpecnemesto.eu
Mezi nejčastější dotazy v porad-

ně ÚMO Plzeň 1 bezesporu patří
problémy s parkováním vozidel
v sídlišti. Tyto problémy samo-
zřejmě řešíme ve spolupráci
s městskou i státní policií, doprav-
ním inspektorátem a oddělením
dopravy ÚMO Plzeň 1. Jistě však
pochopíte, že tento problém je
dosti složitý a nelze jej vyřešit
během několika týdnů.

Problém parkování souvisí také
s problémem nejrůznějších nepo
jízdných vozidel a autovraků, kte-
ré blokují již takhle málo míst na
parkování. Můžeme vás ujistit, že
i těmito problémy se vážně zabý-
váme, ale ne každé odstavené vo-

zidlo lze považovat za vrak a na-
řídit jeho odklizení. Na základě
těchto stížností připravujeme na
portál samostatný systém „auto-
vrak“, do kterého bude možné psát
poznatky k nepojízdným vozi-
dlům. Tyto poznatky budou ihned
prověřovány jak ze strany policie,
tak i ze strany oddělení dopravy
a životního prostředí.

Další opakované stížnosti obča-
nů byly na problémy s bezdomov-
ci a narkomany u nákupního cen-
tra Kaufland. Z tohoto důvodu
bylo vyvoláno jednání se zástup-
ci výše uvedeného obchodních
řetězce. Jednání se zúčastnili za
Magistrát města Plzně radní pro
bezpečnost JUDr. Paleček a pra-
covníci nově zřízeného odboru
bezpečnosti a prevence kriminali-
ty, zástupci městské policie a Po-
licie ČR. Se zástupci nákupního
centra bylo dohodnuto opatření
k zamezení protiprávního jednání
z řad bezdomovců a narkomanů.

Další stížnosti směřují k bezo-
hledným majitelům psích miláčků
a zejména k všudypřítomným psím
exkrementům. Ve spolupráci
s ÚMO Plzeň 1 a městskou policií
připravujeme jak preventivní tak
i represivní opatření zaměřené na
tuto problematiku.

Bc. Ladislav Plochý
manažer projektu

Bezpečné město
Odbor bezpečnosti a prevence

kriminality
Magistrát města Plzně

tel.: 378 032 258
mail: plochy@plzen.eu

www.bezpecnemesto.eu

Přijměte pozvání místostaros-
ty obvodu vyzkoušet novou
možnost využití volného času

Pozvánka místostarosty

Od 1. června 2009 zřídil Úřad
městského obvodu Plzeň 1 20 pra-
covních míst na tzv. veřejně pro-
spěšné práce. Jedná se skupinu 20
lidí, kteří budou v pracovní dny od
7.30 do 16.00 hodin vykonávat
pomocné a úklidové práce na úze-
mí MO Plzeň 1. Tentokrát jsou
pracovníci vybaveni zřetelně
označenou popelnicí a oblečeni

a zajezdit si na kolečkových
bruslích v Iceparku. Dle mód-
ních trendů je povrch kluziště
upraven pro In-lineové brusle-
ní. Tento provoz bude po celou
letní sezónu od května až do
konce října. Máte možnost jak
volného bruslení, tak i zahrát si
hokej či vyzkoušet střelbu na
branku. Vstup na kluziště je
i nadále zdarma. Přij
te si vy-
zkoušet In-line bruslení do Cen-
trálního parku na Lochotíně.

Dále trvá nabídka místostaros-
ty ohledně možnosti jeho návště-
vy na jednáních společenství

jsou do zelených označených vest
tak, aby bylo již z dálky poznat,
kde a jak tito zaměstnanci svoji
práci vykonávají. ÚMO Plzeň 1 si
od tohoto záměru slibuje, že jeho
prostřednictvím zlepší čistotu a
vzhled obce v těch částech a mís-
tech, kde nejsou některé práce
zasmluvněny. (red)

Veřejně prospěšné práce

vlastníků bytů. Na projednává-
ní závažných témat si můžete
pozvat svého místostarostu. Jde
například o schůze sdružení
vlastníků bytů či jiných obvod-
ních organizací a spolků, kde
účast zástupce obvodu může při-
spět k vyřešení problémů, které
vás tíží. V případě projeveného
zájmu je nutné dát včas na vě-
domí termín a plánované projed-
návané téma.                        (red)

Kontakt na Jana Husáka,
místostarostu MO Plzeň 1:

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

hodinový koncert manželů Pa-
velkových. Poté navštívíme
Chyše, exkurze v pivovaru, pro-
hlédneme si novogotický zá-
mek s expozicí o Karlu Čapko-
vi. Dále navštívíme Valeč, ba-
rokní zámek, kostel Nejsvětější
Trojice, dvouhodinová prohlíd-
ka s místním průvodcem.

Třetí zájezd se uskuteční dne
1. 10. 2009 – podíváme se do
Severních Čech. Navštívíme
bývalé Frýdlantské vévodství.
Ve Frýdlantu si prohlédneme
hrad a zámek proslulý kdysi
jako centrum Valdštejnova vé-

vodství. V Pěnčíně navštívíme
brusírnu skleněných perlí, kozí
farmu a sýrárnu. Projdeme se
městem Jablonec nad Nisou,
navštívíme zde muzeum bižu-
terie a zastavíme se u přehra-
dy Mšeno s unikátním technic-
kým řešením hráze.

Čtvrtý zájezd proběhne dne
8. 10. 2009 – navštívíme Střed-
ní Čechy. Podíváme se do kra-
je Blanických rytířů. Navštíví-
me zámek Jemniště, který byl
v r. 1995 vrácen Šternberkům. Ve
městě Vlašim navštívíme Muze-
um Podblanicka a projdeme se
parkem s naučnou stezkou.

Prodej všech zájezdů se uskuteční ve středu dne 29. 7. 2009 od
10.00 hod. v prostorách Občanského sdružení Totem – regionál-
ního dobrovolnického centra v Kaznějovské 51. Důchodce hradí
za jeden zájezd 100,– Kč; občanský průkaz vezměte s sebou. Těší-
me se na Vaši návštěvu a na společné zážitky na hezkých výletech.

Informace pro zájemce o slavnostní obřady vítání občánků,
jubilejní svatby

či blahopřání k životnímu výročí 80, 85, 90 a více let.
Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou členové Komise so-

ciální a pro občanské záležitosti Rady městského obvodu Plzeň 1
oprávněni rodiče dětí nebo jubilanty sami kontaktovat. Prosíme
proto jubilanty nebo jejich rodinné příslušníky, aby se v případě
zájmu obrátili na vedoucí sociálního odboru ÚMO Plzeň 1 Mgr.
Danu Krausovou, tel. 37 803 6180 nebo pí Hanu Hrdinovou, tel.
37 803 6082. Jubilanti obdrží od zástupců Městského obvodu Pl-
zeň 1 grafický list a dárkový balíček.

Mgr. Danu Krausovou, vedoucí sociálního odboru

Zájezdy pro důchodce MO Plzeň 1 – podzim 2009
Pokračování ze str. 1

Schránky pro okrsky Lochotín
A – budova ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody
B – ZŠ, Malická ul.
C – Městská knihovna, parkoviště za Gerou,

Komenského ul.
D – Středisko volného času – ul. Spojenců
F – 34. ZŠ Gerská ul.
G – MŠ, Zručská cesta
H – 1. ZŠ, Západní ul.

Schránky pro okrsky Vinice
A – hlavní vchod do ZOO, Pod Vinicemi
B – pošta Vinice, Brněnská
C – služebna MP, Brněnská ul. 65
D – Integrované učiliště Karlovarská 99
E – OD Remus, Žlutická
F – 4. ZŠ, Kralovická ul.
G – MŠ, Manětínská ul.
H – OD Globus

– Vzala na vědomí informativní
zprávu o výstavbě na území MO
Plzeň 1.

– Na každém zasedání Rady MO
Plzeň 1 jsou předkládány zprávy
o plnění usnesení z předchozích
jednání Rady MO Plzeň 1, dále
jsou projednávány majetkové zá-
ležitosti. Jedná se například
o pronájmy nebytových prostor
a pozemků, směny pozemků, žá-
dosti o odkoupení pozemků atd.

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

Informační schrán-
ky pro občany

Jeden z vraků na Vinicích ve Strážnické ulici. Odklidí jej majitel? Nebo
bude muset zakročit úřad?

Skupina pracovníků odchází ráno na místa, která je třeba uklidit.

MO Plzeň 1 přichystalo pro
občany z obvodu zpestření vol-
ného času v podobě třech kon-
certních vystoupení v Centrál-
ním parku na Lochotíně. Prv-
ní koncert Kapely Plzeňského
35. pěšího pluku Foligno již
proběhl za poměrně dramatic-
kého povětrnostní situace již
ve čtvrtek 11. června. Přes ne-
přízeň počasí si koncert užilo
přes 150 příchozích, někteří

Promenádní koncerty
v Centrálním parku na Lochotíně

dokonce vydrželi i krátkou,
zato důkladnou sprchu v po-
lovině vystoupení. Když
prudký vítr  odnesl účinkují-
cím noty, hrála kapela zpamě-
ti a vystoupení bez problémů
pokračovalo. Centrálním par-
kem se až do konce nesla pří-
jemná atmosféra.

Další koncerty jsou připrave-
né na 30. července a 3. září.
                                  (red)



V dubnovém vydání „Jednič-
ky“ jsme vás informovali
o investičních záměrech, je-
jichž realizaci chystá MO Pl-
zeň 1 v letošním roce.

Vzhledem k tomu, že klima-
tické podmínky umožnily za-
hájení prvních stavebních pra-
cí již v březnu, jsou některé
stavby v tomto období již do-
končeny.

V rámci zabezpečení činnos-
ti SDH Bílá Hora byla do plá-
nu investic zařazena výstavba
garáže pro hasební techniku.
Tato garáž umožňuje parková-
ní moderně vybaveného cister-
nového hasicího vozu. Rozmě-

První letošní stavební akce MO Plzeň 1 dokončeny

ry garáže jsou 10 x 10 m, ga-
ráž má sedlovou střechu a do
objektu je zavedena voda. Ga-
ráž tvoří vybavené zázemí pro
možnost okamžitého nasazení
hasicího vozu na výjezd k po-
žáru. Stavba byla zahájena za-
čátkem března, termín dokon-
čení byl zkrácen tak, že kolau-
dace stavby proběhla již
koncem dubna.

V oblasti parkování, tak
jako každým rokem, se snaží
MO Plzeň 1 přispět ke zvýše-
ní parkovacích možností pro
občany našeho obvodu vý-
stavbou nových parkovacích
ploch. Problémem je zejména

to, že rychle ubývá míst, kde
lze tato parkoviště ještě vybu-
dovat. Od dubna do konce
května byla realizována par-
koviště v Rabštejnské ul. u č.
or. 2–4 (10 kolmých parkova-
cích stání) a v Rabštejnské ul.
u č. or. 8–10 (22 kolmých stá-
ní). V průběhu letošního roku
budou ještě vybudována par-
kovací stání v ul. Nad Bera-
novkou v rámci stavebních
úprav celé ulice.

V návaznosti na zvýšení
bezpečnosti silničního provo-

zu jsou průběžně ve spoluprá-
ci s Městskou a Dopravní po-
licií ČR vybírána problémová
místa, kde řidiči často nedo-
držují předepsanou rychlost
a ohrožují bezpečnost zejmé-
na chodců. V těchto místech
byly v minulých letech vybu-
dovány zpomalovací prahy
s cílem snížit riziko střetu au-
tomobilů s chodci. Realizace
těchto prahů se setkala již
v minulém období s kladnými
reakcemi občanů našeho ob-
vodu. Proto byly v letošním

roce naplánovány zpomalova-
cí prahy v Toužimské a
v Rabštejnské ul. S realizací
uvedených prahů proběhla
i příslušná úprava přilehlých
chodníků, zejména v Rab-
štejnské ulici. Tato stavba
byla zahájena v průběhu dub-
na a v první polovině měsíce
června byly oba prahy ofici-
álně zprovozněny.

Rovněž výstavba nových
chodníků nebyla v letošním
plánu našich staveb opomenu-
ta. V průběhu měsíce května
a v prvních červnových dnech
proběhla realizace chodníků
mezi ulicemi Tachovská a Zá-
padní u 1. základní školy.
Chodníky vznikly v místě vy-
šlapaných stezek, které značí
silný pohyb chodců. První úsek
měří 79 m, druhý pak 110 m.

Oba nové chodníky usnadnily
snazší pohyb pěších v tomto
prostoru a zároveň odstranily
„průšlapy“, které již delší dobu
hyzdily jinak pěkné zelené plo-
chy, jimiž napříč procházely.

Z nově zahajovaných staveb
patří k nejvýznamnějším re-
konstrukce 91. mateřské ško-
ly v Jesenické ulici, kde bu-
dou zatepleny v průběhu
prázdnin jednotlivé pavilony
této školky, realizují se zde
opravy střech a proběhne vý-
měna všech oken a dveří.

Rovněž tak byly v tomto ob-
dobí zahájeny stavební úpra-
vy ulice Nad Beranovkou, kde
po výměně vodovodního řadu
vznikne obytná ulice s povr-

chem ze zámkové dlažby, záli-
vy se zelenými plochami a no-
vým veřejným osvětlením.

O těchto rozestavěných, ale
i dalších stavbách, které budou
v souladu s plánem vlastní in-
vestiční výstavby zahájeny ješ-
tě v letošním roce, vás budeme
průběžně informovat v dalších
vydáních „Jedničky“.

S vašimi dotazy či případ-
nými náměty, týkajícími se
dané problematiky, se může-
te obrátit na investiční odbor
ÚMO Plzeň 1,
tel. 378 036 050,
e-mail: brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

Návrh aktivit na rok 2009 vy-
chází z výsledků roku 2008, tedy
ze zásadního požadavku stabilizo-
vat dobrou jakost vody a dobré
ekologické poměry v rybníce, jak
byly navozeny v roce 2008. To
v praxi znamená zásahy do rybí
obsádky, podporu pro další vývoj
vodní vegetace, včetně regulace
její biomasy a podporu změn pří-
mým zásahem do koloběhu fosfo-
ru aplikací koagulantu (PAX-18).

Chemické ošetření sedimentu
a vodního sloupce znamená v této
fázi biomanipulačního projektu pře-
devším pomoc v obdobích nestabi-
lity. Tato období lze v roce 2009
s jistotou očekávat, protože vývoj
(sukcese) rostlinného společenstva
velmi pravděpodobně ještě nedo-
sáhne stádia, kdy bude schopno sta-
bilizovat dobrou jakost vody po
celou vegetační sezónu. Po tříletých
zkušenostech v podmínkách Velké-
ho boleveckého rybníka je jako
optimální aplikační roztok navržen
opět hlinitý koagulant PAX-18.

Navrženy jsou dvě dávky po 25 t
roztoku, tedy celkem 50 t, což je
zhruba polovina oproti roku 2008.
Nižší dávka je plánována proto, že
ekosystém Velkého boleveckého
rybníka se během roku 2008 opět
o kus posunul směrem ke stabilní-
mu stavu, a proto nebude třeba tak
intenzivního zásahu do koloběhu
fosforu jako v minulých letech.

Přesné načasování aplikací bude
podle vývoje podmínek uvnitř eko-
systému. První dávku lze předpoklá-
dat zhruba v polovině června, dru-
hou přibližně v polovině až koncem
července, obdobně jako v roce 2008.

Rybí obsádka je již sice poměr-
ně řídká, ale i v roce 2008 bude

Zlepšení kvality vody v boleveckém rybníce
třeba věnovat pozornost zejména
obsádce okouna, plotice a cejna.
Pro její regulaci budou uskutečně-
ny následující opatření:

Jarní odlov generačních ryb cej-
na a zejména plotice, a to s využi-
tím omračovací lodě.

Vysazování dravců, zejména
rychlené štiky, případně většího
candáta. V úvahu připadají také
dravci získaní výlovem z jiných
rybníků soustavy (odrostlejší can-
dát a bolen).

Vodní rostliny musí být v průbě-
hu vegetační sezóny pečlivě sledo-
vány, aby byl doložen vývoj celé
fytocenózy a jeho vztah ke kvalitě
vody a aby mohly být dobře naplá-
novány a načasovány zásahy regu-
lující jejich biomasu. Omezování
biomasy vodní vegetace je zcela
nový fenomén v hospodaření na
boleveckých rybnících.

 Jeho cílem je brzdit rozvoj

rychle expandujících druhů (sto-
lístek), čímž budou souběžně
podporovány ostatní méně agre-
sivní druhy rostlin, tedy podpo-
rována druhová pestrost a stabi-
lita rostlinného společenstva
i celého ekosystému. Zároveň
bude nezbytné udržovat plavec-
ky nejatraktivnější plochy a ko-
ridory nezarostlé druhy dosahu-
jícími až na vodní hladinu.

V této souvislosti bude důleži-
tou součástí projektu také regula-
ce ponořených rostlin v Šídlov-
ském rybníce, kde porosty stolíst-
ku už v roce 2008 dosáhly
značných rozměrů. Zkušenosti
získané v Šídlovském rybníce po-
mohou při vývoji postupů, jak
udržovat „vodní zeleň“ tak, aby
zůstal zachován charakter ekosys-
tému s čistou vodu, ale zároveň
aby byla udržena jeho využitelnost
k rekreaci koupáním.

V roce 2009 budou tedy reali-
zovány:

Podrobný monitoring vodní ve-
getace, zaměřený jednak na celko-
vý vývoj rostlinných populací jak
ve Velkém boleveckém rybníku,
tak v ostatních rybnících soustavy.

Podpora druhové rozmanitosti
vodních rostlin Velkého bolevec-
kého rybníka jednak dosazováním
dalších druhů, které budou nale-
zeny v bolevecké soustavě a jed-
nak omezováním růstu převláda-
jících druhů (viz níže).

Regulace růstu vodních rostlin se
týká především stolístku. Ze způso-
bů, které připadají v úvahu je nej-
vhodnější sečení vodních rostlin cca
20-50 cm nade dnem, a to v hloub-
ce 1,5 m a větší. Cílem není úplná
likvidace rostlinné biomasy, ale čás-
tečné odstraňování té části, která se
nachází poblíž vodní hladiny. Tím
dojde ke zlepšení světelných pomě-

rů u dna, kde drobnější druhy rost-
lin (bahnička jehlovitá, úpor pepr-
ný, parožnatky..) dostanou příleži-
tost k lepšímu růstu. Tento způsob
údržby vodní vegetace musí být
omezen především na rekreací nej-
zatíženější části rybníka. V jiných
partiích bude naopak velmi žádou-
cí, aby např. stolístky prorůstaly
celý vodní sloupec a vytvářely tak
stanoviště pro dravé ryby (štika,
okoun). Zároveň je třeba zvážit
možnost odstranění převážné části
rostlinné biomasy před nástupem
zimy, aby rozklad organické hmo-
ty a zpětné uvolnění živin bylo co
nejmenší.

K regulaci růstu makrofyt je
navrženo zařízení „Lake-mower“,
tedy jednoduchá a na lo
 připev-
nitelná žací lišta, poháněná malým
elektromotorem, s možností odře-
závat stonky rostlin až do hloub-
ky 2,5 m. Těla rostlin po odříznu-

tí vyplavou na hladinu, odkud bu-
dou muset být přemístěna ke břehu
a biomasa odvezena. Tím se odstra-
ní také nezanedbatelné množství
fosforu z ekosystému.

Pro rok 2009 je vypracován sa-
mostatný návrh monitoringu jakos-
ti vody a základních složek ekosys-
tému, především planktonu (sledo-
vání vodních rostlin a rybí obsádky
viz výše). Tento monitoring má za
cíl nejen zjiš	ovat bezprostřední re-
akci ekosystému na prováděný zá-
sah, ale také systematicky shromaž-

ovat údaje o vývoji podmínek
v rybníce po celou vegetační sezónu.

Aktivity k realizaci v roce 2009
jsou navrženy tak, aby tvořily jeden
celek. Jednotlivá navržená opatření
se vzájemně podporují a vedou
k cíli, tedy k vytvoření stabilního
přírodě blízkého ekosystému s vel-
mi dobrou rekreační využitelností.

Jaroslav Frydrýn, SVSMP

Garáž pro hasební techniku v areálu dobrovolných hasičů Bílá Hora.

Parkoviště Rabštejnská 2–4.

Slavnostní otevření garáže na Bílé Hoře. Zleva Ing. Petr Liška, starosta Jiří Uhlík a místostarosta Jan Husák.

Ještě před začátkem letošní letní sezóny byl otevřen další úsek nově vybudované pláže u Velkého boleveckého rybníka.

Parkoviště Rabštejnská 8–10.

Nový chodník u 1. ZŠ.

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



Bojoval jsem nad Kanálem
Kniha vzpomínek válečného letce Josefa Prokopce

18. května 2009 proběhlo
v obřadní síni ÚMO Plzeň 1
předání bronzových plaket
prof. Jánského za 10 bezpří-
spěvkových odběrů krve. Dob-
rovolným dárcům krve přišel
za jejich obětavost osobně po-

Rekonstrukce se dočkal ob-
jekt ve Strážnické ulici na Vi-
nicích, ve kterém najdete ob-
vodní služebnu Policie ČR.

Při opravě budovy byly kom-
pletně zrekonstruovány jak
vnitřní, tak i venkovní části celé
budovy. V přízemí byla vybu-
dovaná nová čekárna pro veřej-

Služebna Policie ČR na Vinicích
 v novém kabátě

nost a byly osazeny nové bez-
pečností prvky. Ve vnitřní části
došlo zejména k výměně rozvo-
dů el. energie, nahrazení starých
nevyhovujících svítidel nový-
mi, výměně podlahových kry-
tin a obkladů. Opraveny byly
místnosti sociálního charakteru
i kuchyňky pro zlepšení záze-

mí Policie ČR. V horním patře
objektu byla namontovaná kli-
matizace. Úprava venkovních
částí spočívala v kompletním
zateplením objektu včetně vý-
měny oken a parapetů. Opravy
se dočkala i střecha, kde bylo
provedeno rovněž zateplení
a položena byla nová krytina.

Celkové náklady, které měs-
to Plzeň prostřednictvím správ-
ce vynaložilo na rekonstrukci
objektu činí 5 201 551,- Kč, při-
čemž na stavební úpravy inte-
riérů přispěl částkou 400 tis. Kč
Městský obvod Plzeň 1.

(red)

Občan, který byl zasažen utlu-
mením výroby a následně ztrá-
tou zaměstnání, by měl požádat
příslušný úřad práce podle místa
svého trvalého pobytu o podpo-
ru v nezaměstnanosti a o zpro-
středkování zaměstnání. Pro ob-
čany všech plzeňských obvodů je
místně příslušným Úřad práce
v Plzni, Kaplířova ul. č. 7.

Dojde-li ke skončení pracov-
ního poměru, může občan po-
žádat úřad práce o zprostřed-
kování zaměstnání a stát se
uchazečem o zaměstnání. Při
splnění podmínek nároku bude
takovému občanovi poskytová-
na úřadem práce podpora
v nezaměstnanosti. Základní

podmínkou je doba 12 měsíců
důchodového pojištění získaná
zaměstnáním nebo jinou výdě-
lečnou činností v rozhodném
období, což jsou poslední tři
roky před zařazením do evi-
dence uchazečů o zaměstnání.
Splnění této základní podmín-
ky dokládá uchazeč úřadu prá-
ce vedle jiných potvrzení také
evidenčními listy důchodové-
ho pojištění, které každoročně
obdržel od zaměstnavatele. Po-
žadovanou dobu lze splnit také
náhradními dobami zaměstná-
ní (např. doba osobní péče
o dítě ve věku do čtyř let atd.).
Pro nárok na podporu nesmí
být s uchazečem o zaměstnání

děkovat místostarosta obvodu
pan Jan Husák a pracovnice
Oblastního spolku Českého
červeného kříže v Plzni. Slav-
nostní atmosféru celého obřa-
du umocnilo také pěvecké vy-
stoupení dětí ze 78. MŠ.    (red)

Jánského plakety

Pomoc v hmotné nouzi
Informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením

výroby a následnou ztrátou zaměstnání
v posledních šesti měsících
skončeno zaměstnání pro poru-
šování pracovních povinností
zvláš	 hrubým způsobem.

Výměra podpory v neza-
městnanosti se stanoví z prů-
měrného měsíčního čistého
výdělku nebo z posledního vy-
měřovacího základu (OSVČ)
anebo z průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství (u ná-
hradní doby zaměstnání).

Výše podpory činí v prvních
dvou případech po dobu prv-
ních dvou měsíců 65 %, další
dva měsíce 50 % a po zbylou
podpůrčí dobu 45 % z výše
uvedených částek. V případě,
že se podpora v nezaměstna-
nosti stanoví z průměrné mzdy
v národním hospodářství, činí
výše podpory první dva měsí-
ce 0,15násobek této mzdy, dal-
ší dva měsíce 0,12násobek
a 0,11násobek.

Doba, po kterou se podpora

v nezaměstnanosti poskytuje se
nazývá podpůrčí doba a její
délka je odstupňována podle
věku uchazeče o zaměstnání
ke dni, kdy byl zařazen do evi-
dence a činí:
– 5 měsíců u uchazeče do 50

let věku
– 8 měsíců u uchazeče nad 50

let do 55 let věku
– 11 měsíců u uchazeče nad 55

let věku
Současně s pobíráním podpo-

ry v nezaměstnanosti může ucha-
zeč vykonávat i tzv. nekolidují-
cí zaměstnání. Jediným kritéri-
em je, že dosažený výdělek nebo
odměna za práci nesmí přesáh-
nou polovinu minimální mzdy, tj.
4000,-Kč hrubého.

Dále se občan, který má níz-
ký příjem, může informovat na
úřadu práce, odboru státní so-
ciální podpory, o nároku na
dávky státní sociální podpory.
Pro občany plzeňských obvo-
dů je to pobočka Úřadu práce
v Plzni, Martinská 2.

O dávky žádá na předepsa-
ných tiskopisech a jedná se
především o dávky:

– přídavek na dítě
– sociální příplatek

– příspěvek na bydlení.
Pokud má občan i přesto

nedostatečný příjem, je nutné
aby navštívil příslušný pověře-
ný obecní úřad podle místa
svého trvalého bydliště, kde
získá informace o případné
další pomoci prostřednictvím
dávek pomoci v hmotné nou-
zi. Pro občany s trvalým poby-
tem v městském obvodu Plzeň
1 je pověřeným obecním úřa-
dem Úřad městského obvodu
Plzeň 1, alej Svobody 60.

Pomoc v hmotné nouzi upra-
vuje zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, kte-
rý je v účinnosti od 1. 1. 2007.

Osobám v hmotné nouzi se
poskytují tři dávky, a to:
– příspěvek na živobytí
– doplatek na bydlení a
– mimořádná okamžitá po-
moc (jednorázová pomoc
k řešení zákonem stanovených
sociálních situací, ve kterých
se osoba ocitla, např. hrozba
vážné újmy na zdraví, mimo-
řádná událost – povodeň, po-
žár, vichřice, apod., hrozba
sociálním vyloučením, atd.).

Dávky pomoci v hmotné

nouzi patří mezi adresné dáv-
ky. Znamená to, ze posuzová-
ní podmínek pro jejich přizná-
ní bývá náročné a vázané na
předložení řady důkazních pro-
středků. Ohledně nároku na
tyto se zkoumá příjmová, so-
ciální a majetková situace ža-
datele a také s ním společně
posuzovaných osob.

Živobytí osoby vyjadřuje
peněžní částku, která je potřeb-
ná k zabezpečení základních
životních potřeb osoby. Výše
živobytí se odvíjí od existenč-
ního minima a životního mini-
ma osoby a zohledňuje snahu
této osoby o zvýšení příjmu
vlastním přičiněním (hodnotí
se snaha o zvýšení příjmu
vlastní prací, uplatněním náro-
ků a pohledávek a prodejem
nebo prodejem nebo jiným
využitím majetku).

Tiskopisy žádostí o dávky
státní sociální podpory i o dáv-
ky pomoci v hmotné nouzi jsou
k dispozici i na internetových
stránkách

http:/portal.mpsv.cz/.
Anna Kraftová

vedoucí odd. sociálních dávek
sociální odbor ÚMO Plzeň 1

Josef Prokopec s manželkou na zahrádce v Tlučné.

Pokračování ze str. 1
Na sklonku září 1944 se čes-

koslovenské stíhací squadrony
zapojily do operace Market –
Garden, grandiózní vojenské
akce s cílem překročit řeku Rýn
v prostoru holandského města
Arnhem. Operace se zúčastnil
v kabině stíhačky Spitfire i Jo-
sef Prokopec. Bylo 26. září
1944, když během startu na stí-

hací doprovod mohutného sva-
zu dopravních letadel praskla
u Prokopcovy stíhačky pneu-
matika. Stroj se stal neovlada-
telný. Deštěm jisker doslova
obalený letoun nakonec zasta-
vil až na konci dráhy. J. Pro-
kopec se štěstím vyvázl živ,
třebaže byl citelně zraněn na
obličeji. Nedlouho poté však
již opět seděl za kniplem stí-

hačky a zúčastňoval se všech
operačních letů, ke kterým byl
službou určen.

Po skončení války se vrátil
v srpnu 1945 do vlasti. Zůstal
u letectva a sloužil nadále u ně-
kdejší 312. Squadrony RAF, kte-
rá byla v poválečném Českoslo-
vensku transformována na 5. stí-
hací pluk se sídlem v Českých
Budějovicích. Stal se instrukto-
rem létání a pomáhal cvičit nové
letce. Tady se také v r. 1948 zú-
častnil tzv. „Akce DI“, tajného
výcviku letců pro vznikající iz-
raelské vojenské letectvo. Jeho
přínos pro vznik a obranu prv-
ního židovského státu ocenili o
řadu desítek let později vrcholní
přestavitelé Izraele. Jiného názo-
ru však byl poúnorový režim. Na
počátku roku 1949 byl odeslán
na nucenou dovolenou. Následo-
valo propuštění od letectva, de-
gradace na vojína i vyhazov
z bytu, kde v té době bydlel
s manželkou a dětmi. Azyl na-
konec našel v Heřmanově Huti

(o. Plzeň – sever), kde získal
místo ve zdejších sklárnách. Jo-
sef Prokopec byl morálně částeč-
ně rehabilitován po r. 1968, vět-
ší pozornosti se mu však stejně

jako mnoha jiným dostalo až po
listopadu 1989.

Plk. v. v. Josef Prokopec, člen
Československé obce legionář-
ské, dodnes žije v Plzni. V ce-
lém Plzeňském kraji je dnes již
posledním žijícím příslušníkem
čs. stíhací 310. Squadrony RAF.

Knihu Bojoval jsem nad Ka-
nálem autorů Josefa Prokopce a
Karla Fouda je možné od květ-

na 2009 pořídit v síti plzeň-
ských knihkupectví a také
v Muzeu Patton Memorial Pil-
sen. Její vydání podpořil Měst-
ský obvod Plzeň 1 částkou 50
tis. Kč, který touto cestou vyjá-
dřil J. Prokopcovi poděkování
za činy vykonané pro osvobo-
zení vlasti od nacistické okupa-
ce v letech 2. světové války.

(red)



Den plný zábavy, her, ale
také napětí zažili ti, jež si při-
šli ve čtvrtek 28. května zasou-

Branný den na Bílé Hoře

Hlavní pracovní náplní meto-
diků prevence kriminality Měst-
ské policie Plzeň jsou preventiv-
ní aktivity ve vztahu k sociálně-
patologickým jevům mládeže,
zejména besedy v mateřských,
základních a středních školách.
Témata besed jsou například
„Šikana“, „Bezpečné chování“,
„Legální a ilegální drogy“ a pre-
sentace městské policie.

V prvním plzeňském obvodě
pořádáme každoročně „Branný
den“ pro žáky druhého stupně
základních škol. Branný den
prověří znalosti dětí z oborů tě-

právního vědomí, zdravověda
a lanová dráha. Vítězem letoš-
ního ročníku se stala 26. ZŠ. Po
skončení se mohly děti těšit na
ukázku práce psovoda MP,
ukázku práce profesní sebeo-
brany strážníků, ukázky zdra-
votníků a záchranářů. Vše vy-
vrcholilo společným setkáním
u táboráku, kde na všechny
přítomné čekalo občerstvení,
které pro ně připravil ÚMO
Plzeň 1.

Jana Pužmanová
tisková mluvčí MP Plzeň

Mobil: 724 095 017,
tel.: 378 036 902

těžit do areálu a přilehlého
okolí Dobrovolných hasičů na
Bílé Hoře. Městská policie Pl-

zeň tady ve spolupráci s  ÚMO
Plzeň 1, JSDH Bílá Hora, Vy-
sokou školou Dr. Mauritiové,
Rádiem Kiss Proton, Hasiči
Plzeňského kraje, Masaryko-
vou základní školou upořáda-
la již druhý roční ročník sou-
těže,, Branného dne“. Tento-
kráte se ho zúčastnilo 17
čtyřčlenných smíšených druž-
stev z devíti základních škol.
Žáci 2. stupně základních škol
museli zdolat běžeckou tra	
dlouhou 3 200 metrů. Na ní je
čekalo spoustu daných úkolů
jako střelba ze vzduchovky,
hod granátem na cíl, otázky z

Prevence kriminality Městské policie Plzeň
lesné zdatnosti, koncentrace, ko-
operace, znalostí základů zdra-
vovědy a poskytování laické
1. pomoci a rovněž znalosti z
oblasti práva trestního, přestup-
kového, dopravního zákona a ži-
votního prostředí.

Další akcí pro děti je doprav-
ní akce nazvaná „Na kole s roz-
vahou“, která je určená pro žáky
prvního stupně základních škol
a probíhá na dopravním hřišti při
1. ZŠ v Západní ulici.

Spolupracujeme s SDH Bílá
Hora na akci „Den s hasiči“, kde
mohou děti soutěžit ve znalos-

tech jako jsou dopravní značky
a základní právní předpisy.

Další službou poskytovanou
Městskou policií Plzeň jsou in-
formační nástěnky uvnitř jed-
notlivých úřadů. Informační ta-
bule slouží jako komunikační
prostředek pro občany města
Plzně, cestou kterého jsou obča-
nům sdělovány informace o čin-
nosti MP Plzeň a nejdůležitější
aktuality. Tato služba je zajiště-
na ve spolupráci s jednotlivými
obvody v rámci města Plzně.
Pod každou nástěnkou je insta-
lována schránka pro dotazy, ná-

vrhy či sdělení občanů směrem
k městské policii a obvodu.

V součastné době byla zříze-
na tísňová linka pro neslyšící
občany, kde je možná komuni-
kace formou SMS a to na tele-
fonní číslo 737 489 118. Tato
linka nahrazuje linku 156 a je
spojením na Operační oddělení
MP Plzeň.

Metodici prevence kriminali-
ty se také účastní různých kul-
turních akcí v rámci obvodu,
kde presentují městskou policii.
Na všech akcích pro veřejnost
probíhají ukázky profesní sebe-

obrany a ukázka psovoda Měst-
ské policie Plzeň.

Do budoucna plánujeme ve
spolupráci s ÚMO 1 besedu pro
seniory na téma „Jak si nenechat

aneb první zápis do
České knihy rekordů v

chůzi po vodě 15. 8. 2009,
Bolevecký rybník Plzeň
Kdo nejdéle odolá zemské při-

tažlivosti? Procházet se po vodní
hladině jako víla z pohádky a pře-
konávat zemskou přitažlivost – to
je řádění v aqua-ballu.

Aqua-ball je velká průhledná
jednopláš	ová nafukovací koule
s průměrem cca 2 metry.Lidé jí na-
zývají různě: Vodní koule, vodní
nafukovací balón, míč pro běhání
na vodě, vodní bublina, maxi ba-
lón, Waterball,Woterball, Gladia-
torsball, Roll Ball. Obchodním
a reklamním trikem se též začalo
v Čechách činnosti s touto koulí
říkat aquazorbing, vodní zorbing
nebo zorbing na vodě, ačkoliv to
se zorbingem a ani se zorbem
nemá vůbec nic společného.

Oproti zorbingu zde nejsou ani
věková, hmotnostní a rozměrová
omezení, pouze omezení fyzickou
kondicí obyčejného člověka, kte-
rá dovolí vydržet uvnitř koule ak-
tivně maximálně 5–10 minut.

Aqua-bally byly prvně plzeňské
veřejnosti představeny při Městu
her na Boleveckém rybníce v roce
2008, kde sklidily obrovský
úspěch nejen u dětské části ná-
vštěvníků akce. Zde se také zrodil
první neoficielní rekord v chůzi po

vodě v těchto koulích s časem 15
vteřin.

Oficielní první zápis v chůzi po
vodní hladině za použití aqua-bal-
lu do České knihy rekordů vzali
pod svoji záštitu starostové největ-
ších plzeňských obvodů – za
ÚMO Plzeň 1 Jiří Uhlík, za ÚMO
Plzeň 2 Ing. Lumír Aschenbren-
ner, za ÚMO Plzeň 3 Jiří Strobach
a za ÚMO Plzeň 4 JUDr. Hynek
Brom. Realizátorem akce je za
pomoci plzeňských profesionál-
ních mediálních agentur, které též
připravují doprovodný program
pro diváky, Sportovní klub Plzeň
3eCity, který se podobnými vol-
nočasovými aktivitami zabývá již
řadu let. Nad regulérností zápisu
budou dohlížet komisařové agen-
tury Dobrý den, která Českou kni-

hu rekordů zpravuje.Ta též umož-
ní prezentovat aktivitu ještě před
realizací zápisu rekordu na 19.roč-
níku mezinárodního festivalu Pel-
hřimov město rekordů ve dnech
12.–13. 6. 2009.

Plzeňská veřejnost bude mít
možnost nácviku chůze po vodě
na řadě akcí pořádaných městský-
mi obvody pro své občany jako
např. na Balonové šou 27. 6. 2009
na Borské přehradě a již tradičně
na Městu her 18. 7. 2009 na Bole-
veckém rybníce.

Kdo se stane prvním držitelem
rekordu v chůzi po vodní hladině?
Budete to právě Vy? Svoji zdat-
nost si můžete přijít vyzkoušet
před zraky komisařů 15. 8. 2009
na Bolevecký rybník v Plzni.

Jan Urbánek

AQUA-BALL show
Stále vidím tvář toho

člověka…
Jan, 34 let

Šel jsem odpoledne
parkem domů z práce,
když mi zastoupil cestu
člověk, namířil na mě
pistoli a řekl, a	 mu dám
peněženku. Nezmohl
jsem se na nic jiného, než
že jsem mu peněženku
dal. To mi asi zachránilo
život. Pak mne udeřil
pěstí do hlavy a utekl.

Do smrti na to nezapo-
menu…

Věra, 18 let
Byl to strašný zážitek.

Vracela jsem se v podvečer
od kamarádky. Když jsem
procházela kolem otevře-
ných dveří jednoho opuště-
ného domu, vyskočil z nich
muž, chytil mě a zatáhl do-
vnitř. To co se dělo pak,
bych žádné ženě nepřála
zažít. Bylo to odporné a po-
nižující …

ublížit“. Myslíme si, že tato sku-
pina občanů je hodně opomíje-
ná a přitom je velmi ohrožená.

Jana Pužmanová
tisková mluvčí MP Plzeň

Ztratil jsem to nejcennější
…

Karel, 57 let
Ten chlap jel jak šílenec.

Vůbec jsme nestačili zarea-
govat, když to strhnul na
chodník. Moje paní to nepře-
žila, já se léčil půl roku. Měl
v krvi 2,5 promile …

Od té doby nemohu klid-
ně spát…

Marta, 45 let
Vrátili jsme se z dovolené a

byt byl vzhůru nohama. Vše
rozbité a rozházené. Zloději
odnesli, co mohli a dost věcí
zničili. I obrázek mých rodi-
čů. Jedinou památku, kterou
jsem na ně měla. Už se tu ne-
cítím dobře, mám pocit, že tu
někdo chodil, vše o mně ví a
může si kdykoli zase otevřít
dveře…

Už nikomu nevěřím…
Růžena, 68 let

Vracela jsem se tramvají z
nákupu. Kabelku jsem měla
pověšenou na rameni a držela

NEJSTE NA TO SAMI!

Střelba ze vzduchovky patřila k obtížnějším soutěžním úkolům,
na fotu níže starosta Uhlík předává ceny soutěžícím družstvům.

jsem si ji rukou. Kousek ode
mě se začali hádat muž a žena.
Křičeli a nadávali si. Všichni
v tramvaji se dívali a nevěřili
vlastním očím. I já. Poté co
vystoupili, přidala se k nim
další žena a rychle zmizeli v
davu. V tom jsem si všimla,
že mám otevřenou kabelku.
Ukradli mi všechny peníze,
doklady i platební kartu.

Možná se vám nebo va-
šim blízkým stalo něco po-
dobného. Nejste na to sami.

Bezplatná pomoc obětem
trestných činů:

Bílý kruh bezpečí
Husova 11

(budova Ekonomické
fakulty ZČU)

301 35 Plzeň
každé úterý:
16 – 18 hodin

tel./fax: 377 637 695
e-mail:bkb.plzen@bkb.cz

NONSTOP linka:
257 317 110



Již devět let žijí uživatelé
sociálních služeb Domova pro
osoby se zdravotním postiže-
ním Nováček na Lochotíně v
Rabštejnské ulici 29, Plzeň.
Domov organizačně spadá pod
Městský ústav sociálních slu-
žeb města Plzně. Je celoročním
pobytovým zařízením. Posky-
tuje služby mentálně postiže-
ným dětem a mládeži ve věku
od 3 do 30 let se střední, těž-
kou a hlubokou mentální retar-
dací a pro osoby stejné věkové
kategorie s mentálním postiže-
ním s přidruženým tělesným
postižením. Školní docházku si
obyvatelé školního věku plní ve
třídách Základní školy speciál-
ní, která se nachází v areálu Do-
mova. Domov je rozdělen na tři
oddělení podle stupně postiže-
ní, věku a pohlaví uživate-
lů.Péče kvalifikovaného zdra-
votního a pedagogického per-
sonálu je zaměřena na rozvoj
osobnosti a seberealizaci kaž-
dého uživatele, k dosažení co
nejvyšší míry samostatnosti
a integraci ve společnosti. Pri-
oritou je realizování a uspoko-
jování individuálních potřeb
a přání každého uživatele.

Proto se snažíme co nejčas-
těji obyvatele Domova zapojit
do života srovnatelného s živo-
tem zdravých vrstevníků. Po-
řádáme pro ně výlety, pobyto-
vé rekreace, rehabilitační akce.

Každý rok se všichni těší do
Prahy na koncert pořádaný tele-
vizí Nova „Chceme žít s vámi“.

Pravidelně se zúčastňujeme
setkání Domovů pro osoby se
zdravotním postižením ve Sto-
dě, kde si všichni zatancujejí.
Velkým zážitkem byl výlet par-
níkem po přehradě Hracholusky.

Poznali jsme osudy starých
a týraných koní v útulku v Mi-
řkově u Horšovského Týna.

Každoročně navštěvujeme
Matějskou pou	 v Praze.

V zimě navštěvujeme psí
útulek na Valše, kam vozíme
piškoty a těstoviny. V zimě
chodíme cvičit do tělocvičny
na 4. základní škole, nebo	
nemáme vlastní. V jídelně
Domova pořádáme maškarní
karnevaly, diskotéky, předsta-
vení divadelního spolku Je-
zírko, vánoční setkání rodičů,
přátel, uživatelů a zaměstnan-
ců. Loni jsme byli poprvé
v pražské ZOO. Byl to pro

všechny nezapomenutelný
zážitek, proto jsme si letos
koupili permanentky do pl-
zeňské ZOO.

Nejvíce se všichni těšíme na
dovolenou. Už jsme byli v Jese-
nici, na Prenetu, v Kanicích
a v Březí na Šumavě. Letos po-
jedeme do Šlovic u Rakovníka.

Také jsme letos vyrazili na
koníčky – pravidelně probíhá
hipoterapie na dětském ranči
Raneček v Koterově.

Máme kamarády na 17.ZŠ,
kteří pro nás chystají pravidelně
před Vánoci sváteční setkání se
zpěvem koled, pořádají společ-
né soutěže a sportovní utkání. Na
návštěvy za námi chodí portu-
galské studentky a studenti LF
UK v Plzni. Uspořádali pro nás
divadelní představení, zahradní
maškarní párty, společně sportu-
jeme a bavíme se.

Zajímavé dopoledne nám
uspořádali dobrovolní hasiči
z Touškova. Na návštěvě u nás
předvedli svoji hasicí techniku
a pozvali nás do hasicí zbrojnice.

Žijeme rádi aktivně, rádi
poznáváme nové lidi, navště-
vujeme kulturní, společenské
a sportovní akce. Velkým pro-

blémem pro nás zůstávají fi-
nance, nebo	 řada uživatelů
jsou malé děti bez invalidního
důchodu a doprava, jelikož
někteří využívají hromadnou
dopravu s obtížemi. Obrovskou
pomocí je pro nás sponzorství
Taxislužby Odas, která nás na
většinu akcí zdarma vozí a fi-
nanční dar ÚMO 1, díky ně-
muž si můžeme dovolit takhle
pestrý a aktivní život.

Uživatelé a zaměstnanci DOZP
Nováček Plzeň

Jsme zde a chceme žít s vámi

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 26. 8. 2009,

ve středu 16. 9. 2009 a ve středu 7. 10. 2009
vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,

Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)

Mgr. Miroslav Brabec, předseda Kontrolního výboru, předseda poslaneckého klubu ČSSD

Jan Babnič, člen komise životního prostředí a komise bezpečnosti a veřejného pořádku

Ing. Antonín Diviš, člen Finančního výboru a investiční komise

HOVORY

se zastupiteli ČSSD
Mgr. M

iroslav Brabec
Jan Babnič Ing. Antonín Diviš

Kvalitní bydlení a pocit bezpe-
čí jsou pojmy, které spolu velmi
úzce souvisí. Jak vyplývá ze sta-
tistik, nejvíce majetkových trest-
ních činů v Plzeňském kraji je
pácháno v okrese Plzeň – město.
Z vlastních zkušeností víme, že
mírou kriminality jsou obyvatelé
znepokojeni a velká část vlastní-
ků a nájemců bytů, zejména pak
těch starších, začíná postrádat ve
svých domovech pocit bezpečí.

SBD Škodovák, které patří
k největším správcům nemovitostí
nejen v Plzeňském kraji, ale v celé
ČR, si uvědomuje, že pocit bezpečí
a jistoty je oblast, na kterou se za-
tím většina správců nemovitostí ne-
zaměřuje vůbec a nebo jen velmi
okrajově. Zatímco vedení účetnic-
tví a údržba společných částí domu
je ve standardní nabídce všech
správců, s návrhem na zpracování
konkrétních opatření a doporučení
v oblasti bezpečnosti pro různé typy
objektů se téměř nesetkáme.

SBD Škodovák v rámci rozšíře-
ní již poskytovaných služeb přichází
s nabídkou individuálního
přístupu ke klientům i
v oblasti bezpečného bydle-
ní. Uvědomujeme si, že
vlastníci bytů, kteří do zlep-
šení svého bydlení investují
nemalé finanční prostředky,
chtějí mít jistotu, že jejich
domy budou ochráněny
před poškozováním a niče-
ním. S povděkem jsme při-
vítali projekt „Plzeň – bez-
pečné město“ a ve snaze po-
moci zajistit bezpečnost
a zlepšení života obyvatel
bytových domů, které druž-
stvo spravuje nebo vlastní,

byla navázána vzájemná spoluprá-
ce s ÚMO Plzeň 1. Na společném
jednání vedení družstva se starostou
obvodu panem Jiřím Uhlíkem a mís-
tostarostou panem Janem Husákem
bylo dohodnuto, že SBD Škodovák
bude na svých pravidelných aktivech
s předsedy společenství vlastníků,
která jsou ve správě družstva, aktiv-
ně propagovat projekt Plzeň – bez-
pečné město, což je společný projekt
Policie ČR, Městské policie Plzeň a
samospráv na úrovni města Plzně a
jeho obvodů. Za tímto účelem byly
jednotlivé městské obvody rozděle-
ny na policejní okrsky, o které se sta-
rá tým složený z osob znalých kon-
krétní lokality města.

Prvním krokem navázané spolu-
práce bylo setkání delegátů druž-
stva s místostarostou ÚMO Plzeň
1 a zástupci Policie ČR a Městské
policie Plzeň policejního okrsku
Vinice a Lochotín. Přítomní účast-
níci byli seznámeni s vlastním pro-
jektem, pravomocemi a kompeten-
cemi státní a městské policie.
V rámci diskuse byly zodpověze-

ny dotazy zejména z oblasti do-
pravní bezpečnosti, rušení nočního
klidu a vandalismu. Místostarostou
byla závěrem přislíbena pomoc při
řešení konkrétních problémů obča-
nů městského obvodu Plzeň 1.

Jak již bylo uvedeno, SBD Ško-
dovák věnuje problematice bezpeč-
nosti bydlení zvýšenou pozornost.
V rámci Městského programu pre-
vence kriminality na rok 2009 chce
spolupracovat i na projektu SENI –
pomoc starším a osamělým lidem.
Návrh tohoto projektu řeší, pomocí
řetízků na vchodových dveřích a pa-
noramatických kukátek, preventiv-
ní ochranu před případným vniknu-
tím pachatelů do bytů osamělých
osob. Těmito opatřeními a předáním
instrukcí jak postupovat v případě
nebezpečí lze do jisté míry ovlivnit
bezpečnost osob převážně důchodo-
vého věku, které mnohdy patří zá-
roveň k sociálně slabším a ohrože-
nějším. Ochrana slabších a potřeb-
ných byla vždy výsadou silnějších
a SBD Škodovák chce patřit
k silným a dobrým správcům.

Více na
www.bezpecnemesto.eu,

www.skodovak.cz
Jan Vysloužil

ředitel SBD Škodovák

SBD Škodovák
pohled správce nemovitostí na

problematiku bezpečného bydlení

Jako každý rok mají rodáci
a hasiči ve svém celoročním kul-
turním programu stavění májky na
Bolevecká návsi, které vždy při-
padá na 30. duben. Této význam-
né kulturní a společenské akci ná-
ročné na organizaci příprav před-
cházel vhodný výběr rovného
pěkného smrku v městských le-
sích na základě předchozího povo-
lení hajného. Vhodný strom se při-
pravuje již 29. dubna, kdy mají
bolevečtí hasiči devítkový poho-
tovostní den a v požární zbrojnici
je v tyto dny vždy větší počet čle-
nů výjezdové jednotky. Vhodný
strom byl vybrán, poražen a od-
větven. Nic nepřijde nazmar,větve,
odřezky a kůra se použijí na ohní-
ček pro děti, které si při májce
opékají buřty. Po přesunu májky
na nákladním automobilu před ha-

 Stavění májky na Bolevecké návsi
sičárnu, byla májka oloupána
a připravena na závěrečné zdobe-
ní, které již připravovali členové
výboru boleveckých rodáků. Ješ-
tě ráno byly značné obavy z ošk-
livého deštivého počasí, ale po je-
denácté hodině se počalo vyjasňo-
vat a pozvedla se nálada všech
přítomných na přípravě májky.
Pod taktovkou starosty boleveckých
rodáků Jaroslava Čechury a Jana
Bendy, místostarosty hasičů, se ko-
lem 14. hodiny májka postavila po-
mocí tažný lan a zajistila její stabi-
lita. Vlastní stavění májky se vždy
děje za nepřítomnosti veřejnosti z
důvodů bezpečnosti. Na místo jsou
pak přivezeny stolky a lavičky, při-
praveno ohniště, přístřešek pro hud-
bu a zázemí pro občerstvení. První
návštěvníci se již scházejí kolem 16.
hodiny a náves se zcela zaplnila v

17 hodin, kdy byla oslava stavění
májek na Bolevecké návsi oficiálně
zahájena krátkým projevem staros-
ty boleveckých rodáků a tradiční-
mi výstřely z historických děl Pl-
zeňskými střelci. Ohlušující výstře-
ly se ozvaly ještě několikrát, kdy
Plzenští střelci prováděli ukázky
dobových zbraní. K poslechu a tan-
ci hrál Jiří Klášterka se svojí kape-
lou Holýšovskou trojkou. Hlavní
rozruch však nastal ve 20 hodin po
příletu deseti čarodějnic, které měly
připraveny soutěže a dobroty pro
přítomné děti. Náves se opět pří-
chodem čarodějnic roztančila
a veselí neodradil ani večerní déš	.
Oslava májky byla ukončena ko-
lem půlnoci a zúčastnilo se jí více
jak 500 lidí.

Jaroslav Čechura
předseda SBR



Začátkem jara měli někteří lidé ze
Zoologické a botanické zahrady
města Plzeň starost o její letošní
návštěvnost. Značná část její spod-
ní části byla rozkopaná, na jediné
spojovací cestě bláto a kaluže. Zřej-
mě se letos budeme muset smířit
s tím, že letos návštěvnost pokles-
ne a zahrada přijde o titul nejnavště-
vovanějšího turistického cíle Plzeň-
ského kraje, který drží nepřetržitě od
roku 2003. Bude to škoda, ale nové
rozsáhlé africké a asijské expozice
se zcela novými zvířaty za takovou
daň stojí, netajili se svými odhady.
Ředitel Ing. Jiří Trávníček je uklid-
ňoval a přesvědčoval: „Nepropadej-
te pesimismu, já cítím, že tak velký
propad v návštěvnosti nehrozí. Za-

hrada má spoustu fandů. Bude je za-
jímat, jak pokračují stavební práce,
jak budou vypadat pavilony pro ži-
rafy a nosorožce. I přes výstavbu je
v zahradě k vidění naprostá většina
původních zvířat. Lákat bude urči-
tě loni otevřená jedinečná expozice
Česká řeka pod statkem Lüftnerka.
Řada návštěvníků Dinoparku zajde
i do zoo.“

Dubnové a květnové zástupy
návštěvníků před hlavní pokladnou
daly zapravdu ředitelovu optimis-
mu. Například zájem o tradiční
velikonoce na statku Lüftnerka pře-
konal i dosavadní rekord z roku
2003. Denně zavítalo do zahrady
kolem 5 000 lidí. Celkem se bě-
hem dubna přišlo podívat do zo-

ologické a botanické zahrady té-
měř 60 000 návštěvníků a od po-
čátku roku to bylo takřka 83 000
jejích obdivovatelů. Čtvrtý měsíc
se tak stal v dosavadní historii ná-
vštěvnicky nejsilnějším a celkový
trend opravňuje k předpokladu, že
je dobře našlápnuto k překonání

loňské – prozatím nejvyšší – ná-
vštěvnosti Ta činila 405 328 osob
od čtyř let věku výše.

Na staveništi nových afrických
a asijských expozic už je opravdu
co vidět a není třeba ani přílišné
fantazie, aby si návštěvník vytvo-
řil obrázek příští podoby tohoto
srdce plzeňské zoologické a bota-
nické zahrady.

Po celé léto se můžete sezná-
mit s problematikou největších
evropských šelem žijících na na-
šem území. Plzeňská zoologická
a botanická zahrada vystavuje 21
panelů v interiéru Tropického pa-
vilonu „Z“, které zapůjčila
CHKO Beskydy, která se tímto
aktivně připojila k evropským zo-
ologickým zahradám a akváriím
(EAZA). Ty pro letošní rok vy-
psaly kampaň na ochranu šelem
v Evropě (Living together). Je to

vůbec první kampaň na domácím
území a má za úkol informovat
veřejnost o zoufalém stavu a po-
čtu predátorů v naší přírodě. Ne
všechny druhy šelem jsou na tom
špatně, ale podíváme-li se na ty
tři největší zástupce, jako je med-
věd hnědý, vlk evropský a rys os-
trovid, je situace alarmující.
Všechny tři druhy již byly v mi-
nulém století na našem území
úplně vyhubeny. Od roku 2003 se
však začínají na naše území vra-

Ač staveniště, zoo láká stále!

Letní víkendy nabízejí zajímavou podívanou
Léto začíná v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 20. června Slavností květů a končí o víkendu

19. a 20. září VI. ročníkem festivalu dobových a lidových řemesel k užitku a potěše a tradičních českých jídel.
Zveme Vás však i na další letní víkendové doprovodné akce!

27. června: Ádie školo, hurá na prázdniny – soutěže a hry o sladké ceny, soutěžní naučná stezka; 10–17 hod.,
prostranství před Tropickým pavilonem
29. srpna: Ahoj prázdninám – soutěže a hry o sladké ceny, soutěžní naučná stezka; 10–17 hod., prostran-
ství před Tropickým pavilonem
12.–13. září: Slavnosti babího léta na Lüftnerce se IV. ročníkem oblastní výstavy jiřinek, poctou Mistru
polek B. Smetanovi a Tradičním vinobraním pod Vinicemi (celodenní program)
19.–20. září: Český rok na vsi – VI. ročník festivalu dobových a lidových řemesel k užitku a potěše
a tradičních českých jídel – statek Lüftnerka, celodenní program

A ještě jeden ryze prázdninový typ pro rodiny s dětmi:
Zvolte si alespoň 12 turistických cílů z celkové nabídky šestačtyřiceti, navštivte je společně s Prázdninovou

štafetou pořádanou Zoologickou a botanickou zahradou m. Plzně společně s Plzeňským krajem a těšte se na
některou z cen. Třeba právě vy vyhrajete rodinný zahraniční zájezd nebo se podíváte na Plzeňsko z oblak.

Více a aktuálně o celé nabídce letního programu Zoologické a botanické zahrady města Plzně na
www.zooplzen.cz; www.iris.snadno.eu

V druhé polovině dubna pokřtil
starosta prvního plzeňského obvodu
Jiří Uhlík společně s dalšími VIP
hosty autogramiády na statku Lüft-
nerka novou reprezentační knihu
vydanou občanským sdružením IRIS
a Zoologickou a botanickou zahra-
dou města Plzně a nazvanou Dodo
by jen první. Jak říká i její podtitu-
lek, jde vlastně o průvodce po zahra-
dě, lépe řečeno upozorňuje na nejza-
jímavější chované živočichy a na
chovatelské úspěchy, které jsou
v některých případech evropského
formátu. Navíc objasňuje i některé
vztahy a zákonitosti v přírodě a vy-
světluje jednotlivé formy a přístupy
ke globální i konkrétní ochraně živo-
čichů ohrožených vyhubením. Auto-
rem textové části je Ing. František
Hykeš, fotografií Jaroslav Vogeltanz.

A proč název Dodo byl jen první?
Dodo byl prvním živočišným

druhem vyhubeným člověkem.
Bohužel zdaleka na posledním.
A je morální povinností civilizo-
vaného lidstva – a je to i v jeho
životním zájmu, aby takových
zvířat i rostlin bylo do budouc-
na co nejméně. A zoologické
zahrady, plzeňskou nevyjímaje,
k tomu výrazným způsobem při-
spívají. Až budou dokončeny
nové africké a asijské expozice,
bude zde na čtyřicet živočišných
druhů, jež jsou zahrnuty do Ev-
ropského záchranného progra-
mu.To je číslo, které ukazuje, že
zahrada je nejen oblíbeným cí-
lem rodinných výletů, ale i mís-
tem aktivní pomoci globálně
ohrožené přírody.

Kniha je především dárkovou
publikací, ale poněvadž naklada-
telská a vydavatelská agentura
NAVA, která ji vydala, pořídila
současně prodejný dotisk, je mož-
no si ji i zakoupit. A to v síti pro-
dej NAVA BOOKS. Lze ji získat i
prostřednictvím internetového ob-
chodu www.nava.cz.

Hlavním sponzorem knihy byl
právě první plzeňský obvod, kte-
rý přispěl částkou 100 tis. Kč.
Díky jeho finanční podpoře vyšla
v roce 2006 i kniha k 80. výročí
založení plzeňské spolkové zoo
Iris. A je rovněž především záslu-
hou tohoto obvodu, že se v těchto
dnech může na statku Lüftnerka
konat další z mezinárodních stu-
dentských kamenosochařských
sympozií.                          (eš)

Starosta byl hlavním kmotrem nové knihy

Chceme společně žít...?

Duben byl návštěvnicky rekordní
Optimistické odhady má ředi-

tel Ing. Trávníček i do budoucna:
Předpokládá, že nová zvířata zvý-
ší návštěvnost o 20 až 25 procent
a tím, jak přibudou další průcho-
zí pavilony, se rovnoměrněji roz-
loží do jednotlivých měsíců roku.
Naplní-li se tyto předpoklady, za-

hrada ještě více upevní své domi-
nantní postavení mezi turistický-
mi atraktivitami města i celého
kraje. Ostatně s tímto cílem byl
projekt i podpořen prostředky
z Evropské unie. Jako od největ-
ší stavby ve prospěch infrastruk-
tury cestovního ruchu v Plzeň-
ském kraji se od nových expozic
očekává, že budou do Plzně lákat
návštěvníky i z dalších míst, než
je tomu dosud. Ještě více se zvětší
teritorium, na němž si získala pl-

Takto to vypadalo před hlavní pokladnou zoologické a botanické za-
hrady od rána do pozdního odpoledne po všechny tři volné veliko-
noční dny.                                                  Foto Miroslav Volf

Aktuální pohled na staveniště nových afrických a asijských expozic.
Foto Jaroslav Vogeltanz

zeňská a botanická zahrada své
obdivovatele. Uvidět žirafy
a nosorožce, to je přece lákavá
nabídka!

Prozatím stavba pokračuje ply-
nule bez podstatnějších problémů
vpřed. O menších pavilonech se dá
říci, že se zvedají od země rych-
lostí, jakou rostou houby po deš-
ti. Přehlédnout se nedá již téměř
dokončený rotundovitý pavilon
pro velbloudy, ani první dopro-
vodné pavilónky, v nichž najdou
domov drobní ptáci, jelínek munt-
žak a panda červená. Majestátně
se k obloze vypíná nosná kon-
strukce pavilonu pro žirafy. Jeho
ochoz umožní návštěvníkům po-
hlédnout těmto zvířecím kráskám
z očí do očí. Jen zdánlivě se vedle
něho trčí konstrukce pavilonu pro
indické nosorožce. Jejich chovem
se bude plzeňská zoo nejen spo-
lupodílet na záchraně tohoto vzác-
ného zvířete, ale obnoví i jeho le-
tos přerušený chov v ČR.

Blízko k dokončení jsou i vod-
ní příkopy, jejichž délka se pod-
statně zvětšila. Stavba je jmi pro-
tkána ve všech směrech. „Jejich
hloubka je přibližně 150 centime-
trů,“ prozrazuje ředitelův provoz-
ní náměstek Ing. Bohumil Sou-
ček. „Některé mají speciální úpra-
vu dna, aby se při chůzi po něm
vodní zvířata nezranila. Některé
budou součástí umělých biotopů,
jiné budou mít výhradně funkci
rozdělovací. Budou oddělovat
zvířata od návštěvníků, ale i sam-
ce od samic, když opačná pohla-
ví nežijí v přírodě mimo páření
spolu.“

Přesně za rok už bude muset být
celá investiční akce dokončena
nejen po stavební, ale i finanční
a administrativní stránce. Z toho-
to úhlu pohledu je čas neúprosný
stejně jako jsou neúprosné před-
pisy pro stavby podpořené finanč-
ními prostředky Evropské unie.

František Hykeš

cet. Proto vznikají záchranné pro-
jekty, jež by měly zajistit přežití
těchto šelem na našem území.
CHKO Beskydy je posledním
místem v naší republice, kde se
trojice těchto šelem vyskytuje
pravidelně. Každoročně se prová-
dí pozorovací výzkum a ten letoš-
ní odhalil, že ve sledovaném úze-
mí se v současné době pohybuje
cca 16 rysů, 8 vlků a minimálně
3 medvědi.

Jiřina Pešová, propagace

Malí nosálové byli při křtu velmi přítulní.



Výběr z dětských akcí pořádaných MO Plzeň 1

Oslava dětského dne v Iceparku

Děti u dobrovolných hasičů na Bílé Hoře

Dětské rybářské
závody

Občanské sdružení Centrum dětí
a rodičů (CeDR) uspořádalo v sobo-
tu 16. května 2009 již devátý ročník
akce Bolevecké slavnosti, letos s
podtitulem Z pohádky do pohádky.

Akce proběhla již tradičně v krás-
ném prostředí vesnické památkové
rezervace Bolevecká náves v Plzni
– Bolevci.

První návštěvníky přivítal v 11 ho-
din veselý kuchtík, který začal s dětmi
vařit pohádky pro smutnou princeznu,
aby ji rozveselil. Kuchtík provázel ro-
diče s dětmi celým dnem a uvařil jim
pohádky šesti divadelních souborů.
Děti zhlédly např. pohádku o Budulín-

S CeDRem Z pohádky do pohádky
kovi Divadla Dráček Š. Kašparové
nebo pohádku o Bublifukovi DS Jezír-
ko. Největší úspěch měly u dětí lout-
kové pohádky Divadla v Boudě.

V přestávkách mezi vystoupeními
jednotlivých souborů se děti bavily
s kuchtíkem a jeho pomocníky na
druhé divadelní scéně (s čarodějníci
si zatancovaly divoký tanec, s mys-
livcem poznávaly předměty a zvířa-
ta z lesa…).

 Od 15 do 16 hodin se děti rozběh-
ly po celé návsi k plnění úkolů růz-
ných pohádkových postav. Princez-
ně děti např. pomáhaly najít správ-
ný střevíček, s vílou vily věneček,

ohnivý muž si připravil ohnivou drá-
hu, u vodníka lovily zlaté rybky
apod. Po splnění všech úkolů získa-
ly děti od kuchtíka jeho keramickou
medaili na krk a perník.

Celé odpoledne byly otevřeny
tvůrčí dílny, ve kterých si děti s po-
mocí rodičů vytvořily jednoduché
výrobky s pohádkovou tématikou. V
rámci tvůrčích dílen se prezentovala
mateřská centra, která sídlí v naší
městské části: Centrum dětí a rodi-
čů, mateřské centrum Slovíčko a ob-
čanské sdružení Motýl.

Program celého dne zakončil
kuchtík s divadelním souborem

Úsměv v půl osmé. Kdo vydržel do
konce, získal ještě pohádkové oma-
lovánky.

Akci navštívilo během dne cca
500 osob, některé děti strávily na Bo-
levecké návsi celý den a nadšeně se
účastnily všech aktivit, které pro ně
Centrum dětí a rodičů připravilo.

Bolevecké slavnosti se uskutečni-
ly díky významné podpoře a vynika-
jící spolupráci se s Sdružením Bole-
veckých rodáků, dále díky spolupráci
s výše uvedenými organizacemi.

Finančně akci podpořil Magistrát
města Plzně a ÚMO1.

Ing. Hana Pudelská

CeDR funguje i o prázdninách
Centrum dětí a rodičů letos připra-

vilo pro rodiče s dětmi bohatý pro-
gram i o prázdninách.

Novinkou v programu CeDRu je
Prázdninová školička s Cedrýskem.
Každý všední den v srpnu dopoled-
ne je pro rodiče s dětmi připraven
bohatý program s pohádkovým skřít-
kem. Děti si s Cedrýskem užijí vese-
lé zpívání a říkání, cvičení, výtvarné
tvoření, mohou se těšit i na maňás-
kovou pohádku.

Pro děti bez rodičů jsou na konci
prázdnin připraveny po velmi přízni-
vých ohlasech z minulého roku dva
příměstské tábory.

Tábor s výukou anglického jazy-
ka kombinuje zajímavou formou
vzdělávání a sportovní aktivity dětí.

Dopolední část dne je zaměřena na
procvičení jazykových vědomostí dětí
hravou a zábavnou formou. Děti pra-
cují v malých skupinkách, důraz je kla-
den na konverzaci a procvičování zá-
kladních znalostí. Odpolední program,
který probíhá venku, pak zahrnuje re-
laxaci, sportovní hry a soutěže.

Tábor s výtvarným zaměřením je
určen pro děti, které rády malují a kres-
lí a jejich zálibou je výtvarné tvoření.
Děti hledají inspiraci při výletech do
přírody a na zajímavá místa, svoje pro-
žitky pak ztvárňují různorodými vý-
tvarnými technikami s využitím zají-
mavých i netradičních materiálů.

Tradičním prázdninovým progra-
mem CeDRu jsou pobyty pro mamin-
ky s dětmi, které probíhají v krásné

přírodě na Křivoklátsku. Letošní čtyři
týdny s beránky a vlky jsou inspiro-
vány Pohádkami ovčí babičky. V sou-
časné chvíli jsou pobyty obsazené, ale
přijímáme náhradníky.

Pravidelný provoz CeDRu bude
zahájen již 31.8.2009, již nyní se mo-
hou rodiče přihlašovat do všech klu-
bů pro rodiče s dětmi i děti.

Podrobné informace o prázdnino-
vých i dalších aktivitách CeDRu zís-
kají rodiče na našich webových strán-
kách: www.lesyco.cz/cedr, nebo na e-
mailu: cedr.plzen@seznam.cz.

Kontakt:
Ing. Hana Pudelská

Tel. č. 777 036 704
Centrum dětí a rodičů

Západní 18, 323 26 Plzeň,
cedr.plzen@seznam.cz,

www.lesyco.cz/cedr

Planety opět v Plzni

Tento projekt byl již realizován v říj-
nu 2007 a v létě 2008, pro velký zá-
jem veřejnosti se Techmania science
center rozhodlo pro opakování akce.
Projekt byl finančně podpořen z gran-
tu „Města Plzně – univerzitní město“.
Záštitu nad projektem převzala radní
pro oblast školství a sportu Mgr. Petra
Kacovská. Prvotní myšlenka vytvoře-
ní zmenšeného modelu sluneční sou-
stavy vzešla od neformální tvůrčí sku-
piny studentů a zaměstnanců ZČU
v Plzni ve složení: Zdeněk Kalvoda,
Rostislav Medlín, Pavla Mertlíková,
Oldřiška Štemberová, Lucie Viduno-
vá a Jakub Vondrák.

Dohled nad obsahovou stránkou za-
jistila Hvězdárna a planetárium Plzeň,
odborným garantem projektu se stal
Lumír Honzík. Design všech exponá-

tů a doprovodných materiálů vytvoři-
li Eva Hudečková, Petr Janda a Jan Di-
enstbier z Ústavu umění a designu
ZČU v Plzni.

Exponát Slunce bude umístěn před
Západočeským muzeem a okolo něj
je v příslušné vzdálenosti soustředě-
no osm planet. Model je v měřítku
1: 1 000 000 000 nejen pro vzdálenos-
ti, ale i pro velikosti, což znamená, že
1 metr představuje 1 milión kilomet-
rů. Např. Slunce a Neptun jsou od sebe
v modelu vzdálené 4, 5 kilometru. Jed-
notlivé exponáty mají tvar disku o prů-
měru 1, 4 metru, což odpovídá velikos-
ti Slunce v daném měřítku.

Digitální model sluneční soustavy je
popsán na www.techmania.cz/digi.

Monika Kovandová,
Techmania science center

Polohy stanoviš� v ulicích Plzně, vzdálenost od Slunce a průměr
stanovištěumístění vzdálenost od Slunce průměr

(m) (mm)
Slunce Kopeckého sady 0 1 385,0
Merkur Anglické nábřeží 46,0 - 69,8 4, 9
Venuše Kopeckého sady  107,5 - 108,9 12, 1
Země Kopeckého sady 147,1 - 152,1 12, 8
Mars Křižíkovy sady 206,6 - 249,2 6, 8
Jupiter Mikulášské nám. 740, 7 - 816, 1 143,0
Saturn ul. E. Beneše 1 349,0 - 1 504,0 120,5
Uran Masarykova ul. 2 736,0 - 3 006,0 51,1
Neptun Plaská ulice 4 460,0 - 4 537,0 49,5

Nejvzdálenější planeta sluneční sousta-
vy je na konečné tramvaje číslo 1



Zaregistrovala jsem v tisku vaší reklamu na
správu nemovitosti na půl roku zadarmo. Mů-
žete mi k tomu poskytnout více informací?

Společenství vlastníků, jež se s námi dohod-

ne na správě, získává od naší společnosti prv-

ních šest měsíců zdarma. Po uplynutí této doby

je platná cena za správu (varianty 79,-, 110,-,

125,-/měs/byt ), která bude zanesená v Man-

dátní smlouvě.

Dobrý den, vaše nabídka na správu na
půl roku zdarma je platná pouze do konce
června?

Ano. Nabídka platí do konce června z ryze

praktického důvodu. Společenství, jež se roz-

hodnou využít našich služeb, mají většinou

půlroční výpovědní lhůtu u správce stávající-

ho. To znamená, že v případě ukončení smluv-

ního vztahu v červnu doběhne výpově
 do kon-

ce roku, uzavře se zúčtovací období a my mů-

žeme plynule navázat od začátku roku 2010.

Pokud by naše společenství využívalo všech
vašich služeb, tzn. Správu + rozúčtování ná-
kladů na teplo a vodu…. nevytváříte tímto
„monopolní službu“?

Vypadá to tak, ale není tomu tak. Tím, že

vaše SVJ využije všechny námi nabízené služ-

by, a tím se naplňuje význam našeho „hesla“

SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU, zís-

kává výhody (půlroční správa zdarma, rozú-

čtování za nižší cenu, přístroj na rozúčtování

zdarma…). Každá tato činnost má však svou

samostatnou smlouvu a je v případě nespoko-

jenosti ze strany klienta vypověditelná, aniž

by ovlivnila služby ostatní.

Př.: Nebudete-li spokojeni se správou, ukon-

číte tuto činnost výpovědí dle podmínek po-

depsaných v Mandátní smlouvě, ale rozúčto-

vání vám běží dál, aniž by se na podmínkách

v podepsané smlouvě na rozúčtování cokoliv

měnilo. A naopak….

Jaká je vaše vazba k Plzeňské tepláren-
ské a. s.?

Plzeňské služby a. s. jsou 100 % „dcerou“

Plzeňské teplárenské a. s., Plzeňské služby-

správa nemovitostí s. r. o. jsou 100% „dce-

rou“ Plzeňských služeb a. s., takže „vnučkou“

Plzeňské teplárny.

V případě, že jste našimi klienty a využívá-

te všech námi nabízených služeb, je toto práv-

   NON-STOP DISPEČINK

800 505 505

www.plzenskesluzby.cz

Správa nemovitostí na PŮL ROKU ZDARMA

 Rozúčtování tepla, PŘÍSTROJ ZDARMA
dohodněte se s námi do konce června 2009

„...domluvte se s námi na spolupráci do konce června...“

SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU
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 Správa nemovitosti NA PŮL ROKU ZDARMA

ní uskupení pro vás výhodou. Znovu jsme

u našeho hesla „SLUŽBY POD JEDNOU

STŘECHOU“. Vyúčtování, které vám naše

společnost, coby váš správce, předloží, vypra-

covalo rozúčtovací oddělení té samé firmy, na

základě naměřených údajů „od kolegů z tep-

lárny“. Tím, že je vše zpracováno v rámci jed-

noho „informačního systému“, je na minimum

sníženo riziko chyb při předávání informací,

než mezi „cizími“ společnostmi. Minimalizu-

jí se náklady a v případě reklamace se vše vel-

mi snadno dohledá během jedné schůzky či te-

lefonátu. A je třeba znovu zdůraznit, že tyto

činnosti, jež na sebe navazují až k cílové fak-

tuře pro zákazníka, mají každá samostatnou

smlouvu, která je činí na sobě nejen nezávis-

lými, ale také plynule navazujícími tím nej-

jednodušším způsobem.

Jsme pro vás silným a stabilním partne-
rem, který si svých klientů velmi váží,
a proto k vám přistupujeme individuálním
a naprosto zodpovědným způsobem jak
v oblasti nabídek, tak při jejich samotné
realizaci.

Iveta Rejšková, obchodní manažerka



Naše mateřská škola je dvoutřídní
ve vilové části Bolevce. Snažíme se,
aby se "naše" děti dostaly ven vždy,
pokud to jen trochu počasí dovolí.
Celý podzim a opět brzy od jara vyrá-
žíme s dětmi na delší turisticko pozná-
vací vycházky.

Na podzim jsme se vypravili
v rámci intergovaného bloku o vý-
znamu ovoce a zeleniny v našem ži-
votě do zahradnického centra Fišer
na Roudnou. Nejenže jsme si pro-
hlédli výstavu jablíček, která byla
úžasně naaranžovaná, ale získali
jsme také inspiraci pro podzimní
vyrábění z různých druhů přírodnin.
Dětem se v zahradnictví velice líbi-
lo. Po návratu do školky nás napadlo
poslat jednu z fotografií z naší ná-
vštěvy do zahradnického centra spo-
lu s poděkováním za pěkný zážitek.

Jaké bylo naše překvapení, když se
z našeho pozdravu začala rozvíjet spo-
lupráce v podobě pro nás velmi příjem-
né. Prvním vykročením po cestičce
spolupráce bylo darování okrasných
dýní, které jsme využili pro podzimní
zahradní slavnost k výrobě podzimníč-
ků. Před Vánocemi nám zaměstnanci
zahradnického centra Fišer hezky vy-
zdobili vchody do budovy, zajistili
krásný vánoční stromek v kontejneru,
který jsme si ozdobili a v době adven-
tu rozsvíltili.

Při odpolední vánoční dílně s rodi-
či nás dokonce navštívila floristka,
která vedla po celou dobu dílny vyrá-
bění nádherných svícnů. Také o Veli-
konocích jsme se o vyzdobení vchodů
do budovy nemuseli starat, prvosenky
stále ještě krásně kvetou.

Jarní zahradní slavnost ozdobila

Na návštěvě u „Fišerů“

Dne 20.5.2009 navštívili naši křes-
	anskou třídu v 90. MŠ přátelé z Neu-
marktu.

Autobus přivezl 20 dětí z církevní
mateřské školy St. Johannes, celý per-
sonál, rodičovskou radu, pana faráře
i zastupitele radnice Neumarkt.

Německé děti měly poprvé příleži-
tost shlédnout naši školku a jsme moc
rádi, že jsme jim ji mohli představit
nově opravenou a krásně zrekonstruo-
vanou.

Přivítání bylo radostné a vřelé.
Úvodního slova se ujala naše paní ře-
ditelka Bc. Cihlářová a poté mohl za-
čít program.

Naše děti měly kromě tanců se šát-
ky přichystané překvapení pro hosty –
a to píseň v německém jazyce a pak
i taneček o přátelství, který si zatanco-
valy společně s německými dětmi.
Jaké však bylo naše udivení, když děti
z Neumarktu začaly zpívat českou pí-
seň. A jak zdařile!

Vše proběhlo v radostné atmosféře
i za přítomnosti paní inspektorky
Mgr. Krýslové.

Po předání dárků a výměně dět-
ských výrobků jsme poseděli u občer-
stvení, které nám pomohly připravit
i naše maminky a paní kuchařky.

Během toho paní ředitelka provedla

zájemce po celé školce a děti se mohly
mezitím proběhnout na zahradě.

Další program pokračoval na plzeň-
ském biskupství, kam jsme my, učitel-
ky, celou 50 člennou skupinu dopro-
vodily a kde všechny přivítal pan bis-
kup Fr. Radkovský. Společně s ním
jsme si zazpívali pohybové písničky
při kytaře česky i německy.

Následně si převzal, především dět-
skou část skupiny, tatínek z naší třídy,
aby si s nimi v centru města poutavou
formou povyprávěl o zvířátkách na
plzeňském znaku.

Na závěr celého odpoledne jsme
díky dotaci m. Plzně mohly pozvat

naše hosty do ZOO a zakoupit i ob-
čerstvení, což všichni v tom parném
dni s díky uvítali.

V předvečer přišlo loučení a my si
plni dojmů a krásných zážitků navzá-
jem poděkovali za hezky a smyslupl-
ně strávený den, který v nás všech za-
nechal pocity opravdového přátelství.

Moc bychom si přály, aby v dět-
ských srdíčkách zůstal tento den jako
kamínek vřelosti a lásky v mozaice
mezinárodních vztahů.

Projekt byl podpořen Komisí měs-
ta Plzně pro evropskou integraci
a partnerská města.

Dagmar Ettlerová a Ilona Tomano

Přátelství mezi českou a německou školkou se stále prohlubuje

Totem – Dům napříč generacemi,
který občanské sdružení Totem –
regionální dobrovolnické centrum
slavnostně otevřelo v březnu 2009
v Kaznějovské 51, v Plzni Bolevci,
má za sebou několik prvních velmi
úspěšných kroků směrem k naplně-
ní vize – stát se multifunkčním me-
zigeneračním centrem pro občany
města Plzně. Pozorný občan jistě za-
znamenal, že se „uvnitř něco děje“
a ti aktivnější se do činností, které

sdružení nabízí, již přímo zapojili.
S velkou podporou a zapojením

dobrovolníků, které kolem sebe OS
Totem –RDC má, se podařilo upra-
vit prostory místního sálu tak, aby
se v nich daly konat jak velké spo-
lečenské a kulturní akce, tak men-
ší komornější setkávání, vzděláva-
cí aktivity, zájmové a volnočasové
činnosti. Zatím šlo o úpravy este-
tické, na ty velké rekonstrukční a
stavební se teprve sdružení chystá.

A co se tedy dělo od slavnost-
ního otevření? Besedy, přednášky,
společenské akce… a o těch „nej“
něco více:

Velmi úspěšně proběhl Nultý
ročník Akademie třetího věku,
který v rámci 11 dopoledních kur-
zů přilákal přes 60 aktivních seni-
orů. Nabídka byla velmi pestrá –
od právního minima, přes muziko-
terapii, malování, rehabilitační
cvičení, masáže, cestopisné před-
nášky až po výlet do Loun.

Jinou aktivitou byly výtvarné
dílny zaměřené na textilní tvorbu
a výrobu šperků, kde se sešli jak
senioři, tak např. maminky na
mateřské dovolené.

Den matek prozářily prostory
sálu svým vystoupením děti ze
49. MŠ, se kterými navázalo OS

Totem – RDC dlouhodobější spo-
lupráci a chystá projekt, ve kte-
rém se potkají dvě generace, děti
a senioři, které si mohou vzájem-
ně předat radost, zkušenosti a přá-
telství.

V květnu proběhl v Plzni Bolev-
ci III. ročník turistického pocho-
du MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝŘ.
Organizátory byly Oddíl turistiky
Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň
a OS Totem – RDC. Šlo o tradič-
ní akci, která tentokrát přilákala
přes 400 turistů a která se oproti
předchozím ročníkům stala mezi-
generační záležitostí. Pro děti
a jejich doprovod byla nachystá-
na Duhová cesta plná pohádko-
vých úkolů a her. Kromě účasti na
pochodu od 4 do 20 km se zájem-
ci mohli utkat o prvenství v kate-

goriích nejpočetnější skupina na
trati, nebo největší věkový rozdíl
dvou spoluputujících turistů, či
nejoriginálnější pokrývka hlavy.

Všechny projekty realizované
občanským sdružením Totem mo-
hou být uskutečněny také díky
velké podpoře úřadu městského
obvodu Plzeň 1, se kterým sdru-
žení spolupracuje na celkové kon-
cepci sociálních služeb pro obča-
ny nejen této městské čtvrti. Ob-
vod své seniory podporuje
nejenom finančně. Z osobní účas-
ti na Totemových i dalších seni-
orských akcích je patrný zájem o
spokojené a smysluplné naplnění
volného času nejstarší generace.

A co se chystá v Totemu –
Domu napříč generacemi v nej-
bližší době? 24.6. od 17:00 hod
proběhne Slavnostní vyřazení stu-
dentů – seniorů z Nultého roční-
ku Akademie Třetího věku. Spo-
lečenské odpoledne je určeno jak
studentům, tak jejich přátelům,
nebo každému, kdo má rád hud-
bu, tanec a posezení s přáteli.

O letních prázdninách OS To-
tem – RDC nabízí dětem v termí-
nu 27. 7. – 31. 7. 2009 příměst-
ský tábor. Zázemí budou mít děti
v Kaznějovské 51, v Plzni Bolev-
ci a je pro ně na každý den při-
pravený trochu jiný, ale vždy za-
jímavý program plný her, výletů,
sportování, hudby a jiných pře-
kvapení. Více informací a při-
hlášky získáte u Lucie Bláhové,

Máte volný čas?
Občanské sdružení Totem – RDC za podpory

městského obvodu Plzeň 1 nabízí aktivity pro
seniory a nejen pro ně.

tel.: 775 930 565, popř. emailem:
blahova@totem-rdc.cz.

Totem – Dům napříč generace-
mi se stává místem, kde se mo-
hou seberealizovat všichni, kteří
mají a chtějí společnosti nabíd-
nout své profesní či osobní zku-
šenosti, dovednosti. Proto, pokud
by kdokoli chtěl přispět k aktivi-
tám, které sdružení nabízí, právě
te
 je ten správný čas přihlásit se
mezi dobrovolníky (jak studenty,
tak lidi v aktivním věku, ale i se-
niory), kteří by od září 2009
mohli vést některý ze zájmových
klubů (např. jazyky, rukodělné
práce, cvičení, správná životo-
správa, apod.).

V týdnu od 17. 8. bude v obou
objektech občanského sdružení
Totem – RDC, tj. v Lobzích (Ro-
dinná 39), v Bolevci (Kaznějov-
ská 51), dále na vývěsce proti
ÚMO1 (alej Svobody 60) a na
internetových stránkách
www.totem-rdc.cz uveřejněna na-
bídka činností, které budou v To-
temu – Domu napříč generacemi
probíhat od září 2009.

Zápis do Akademie třetího věku
se bude konat 2.9. od 10.00 hod.
v Kaznějovské 51. Jakékoli další
informace o aktivitách v Totemu
– Domu napříč generacemi lze
získat u koordinátorky projektů
Petry Bláhové tel. 736 489 754.

Mgr. Petra Bláhová
Koordinátorka projektů OS

Totem – RDC

– výuku v klidném prostředí menších žákovských kolektivů
– moderní vybavení a esteticky podnětné prostředí
– práci s inovativním programem "Začít spolu"
– výuku cizích jazyků od 1. ročníku
– výběr mezi rozšířenou výukou cizích jazyků nebo praktických čin-

ností od 6. ročníku
– individuální péči jak žákům se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi, tak žákům talentovaným
– řadu nadstandardních aktivit (školy v přírodě, výjezdy do zahra-

ničí, sportovně turistické kurzy, spolupráce s partnerskou školou
atd.)

– velice pestrou nabídku zájmových kroužků
telefon: 378 028 51, e-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz

www.zs17.plzen-edu.cz

Základní škola a Mateřská škola při
Fakultní nemocnici v Plzni je svou
koncepcí a tudíž rozsahem péče o ne-
mocné děti jedinou v České republice.

Centrála – ředitelství školy se na-
chází ve Fakultní nemocnici na Locho-
tíně. Ředitelka školy Mgr. Alice Ko-
záková řídí tento komplex sedmi od-
borně odlišných typů pracoviš	 na šesti
adresách Plzně a jejího okolí.

Původně byla speciálně pedagogic-
ká a psychologická péče poskytována
pouze hospitalizovaným dětem. Žáci
jsou zde vyučováni na všech klinikách
FN. Význam je samozřejmý – děti jsou
odpoutány od nemoci, ve škole neza-
meškají učivo, známky se započítáva-
jí do hodnocení žáka.

Před 17 lety byly založeny respirač-
ní třídy, které se nacházejí v našem
obvodu, dále na Borech a na Slovanech.
Tyto třídy jsou koncipovány od 1. – 5.
ročníku pro děti s různými respirační-

kými poruchami chování, kteří jsou
zařazováni do tzv. etopedických tříd.

Součástí školy je i Mateřská škola
při Psychiatrické léčebně v Dobřanech,
kde je poskytována speciálně pedago-
gická, psychologická a psychiatrická
péče dětem od 2 do 8 let.

Posledním zařízením jsou respirač-
ní třídy v Mirošově pro děti s choro-
bami stejnými jako v respiračních tří-
dách základní školy.

Ředitelka školy také poskytuje po-
radenství rodinám a školám, které mají
různé problémové děti. Pro školu je
charakteristická týmová spolupráce
kvalitních odborníků – ředitelky školy,
speciálních pedagogů, asistentů, psy-
chologů, pedopsychiatrů a dalších od-
borných lékařů. Všem výše uvedeným
dětem a žákům je trvale věnována tato
týmová péče. Péče odborníků je záro-
veň poskytována i rodičům dětí a žáků.

Společným cílem všech je zdravý
psychický a somatický vývoj všech
dětí a žáků.

Více informací na
www.skola-pri-fn-plzen.cz.

17. základní škola Plzeň,
Malická 1 pro školní rok 2009/2010

     nabízí:

mi diagnózami: astma, alergie, atopic-
ké ekzémy, snížená imunita, časté bron-
chitidy a další respirační onemocnění.
Výuka zde pobíhá v rozsahu učiva zá-
kladních škol, nebo	 se žáci po 5. roč-
níku často ucházejí o studium na více-
letá gymnázia. Žáci mívají i různé po-
ruchy učení – dyslexii, dysgrafii,
dysortografii atd. Vyučují zde speciál-
ní pedagogové, takže všem žákům –
zdravotně oslabeným, nadaným, s po-
ruchami učení je věnována individuál-
ní péče. V každé třídě je maximálně 14
žáků. Nadstandardem a principem dal-
ší péče je realizace denního ozdravné-
ho programu – žáci denně inhalují, hrají
na flétnu, aby se naučili dýchat. Dále
cvičí jógu, absolvují cvičení na rehabi-
litačních míčích, dechová a relaxační
cvičení, denně jsou masírováni ručně,
míčkováním nebo přístroji. Po celý den
čistí vzduch pračky vzduchu.

Pravidelná spirometrická měření od-

bornou lékařkou potvrzují význam kon-
cepce těchto tříd. U žáků se minimali-
zuje absence ve škole, děti se naučí žít
se svým zdravotním handicapem, zásad-
ní je vliv na zdravotní i psychický stav
dětí. Do těchto tříd jsou žáci přijímáni
během celého školního roku. Třídy
mohou navštěvovat i jinak těžce nemoc-
né děti, které potřebují menší kolektiv a
individuální péči – např. které mají fe-
nylketonurii, diabetes, epilepsii apod.

Od 1.9.2008 založila ředitelka ško-
ly v tomto obvodě tzv. autistickou tří-
du – stacionář pro vysoce funkční au-
tisty. Jedná se o průměrně nebo nad-
průměrně inteligentní děti, které ale
mají poruchu zároveň ve třech oblas-
tech: v komunikaci, v představivosti a
sociálních vztazích. Jedná se o první
zařízení v kraji pro takto nemocné děti.

Další péče je věnována dětem těžce
psychicky nemocným. Tento stacionář
je pro žáky od 1. – 9. tříd, ředitelka
školy je zařazuje do stacionáře po di-
agnostickém a terapeutickém pobytu
na Psychiatrické klinice FN.

Poslední skupinou jsou žáci s těž-

To je název ekologického projektu,
o jehož podporu formou příspěvku
požádala ředitelka 78. mateřské školy
v Sokolovské ulici nadační fond Zele-
ný poklad.

Tento fond byl zřízen městem Plzeň,
který je také v oblasti financí jeho
největším přispěvatelem. Posláním na-
dačního fondu Zelený poklad, jak vy-
plývá i z jeho názvu, je podpora pro-
jektů, zabývajících se ochranou příro-
dy, revitalizací přírodních ploch a
prostranství, ekologií ve smyslu ochra-
ny, výchovy dětí, mládeže a široké ve-
řejnosti.

78.mateřská škola si o finanční pří-
spěvek požádala v září roku 2007. Zís-
kané prostředky byly využity na zpra-
cování projektové dokumentace a tak,
ve spolupráci školy se zahradním a
krajinným architektem, vznikla myš-
lenka ozvláštnit část školní zahrady.

Zpracovaný projekt byl následně
schválen, nadačním fondem Zelený
poklad byla schválena nemalá finanč-
ní částka na jeho realizaci, která
v měsíci červnu započne. Děti 78. ma-
teřské školy v Sokolovské ulici se
můžou těšit na skřítky, které podle fan-
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ZŠ a MŠ při FN – „Zdravá škola“

Skřítkův les dětí
78. mateřské školy …

tazie samy dotvoří, na smyslovou stez-
ku, která bude vytvářena z různých pří-
rodních materiálů, na habrový stan
sloužící ke hrám dětí, nové druhy dře-
vin k poznávání a následnému využití
ve výtvarných aktivitách dětí, na dře-
věné doplňky, šiškovitě, přírodní prů-
lezky……

Naším záměrem je vzdělávání dětí
předškolního věku ve smyslu pozná-
vání prostředí lesa, rostlin, stromů,
plodů, podílení se, v elementární po-
době blízké našim dětem, na spoluvy-
tváření této ekologické a poznávací
části proto, aby její ochrana byla při-
rozenou součástí a samozřejmým pra-
vidlem pobytu dětí na ní.

Je naším cílem, aby tento projekt,
který vzniká za podpory nadačního
fondu Zelený poklad, působil jako
naučná, spontánně zábavná, sportov-
ní, ale i odpočinková a herní část, je
naším cílem, aby tato část zahrady
sloužila také jako prostor pro společ-
ná netradiční setkávání tříd s rodiči.

Předpoklad ukončení první fáze je
listopad 2009 a my věříme, že se nám
podaří tento neobvyklý kout mezi pa-
neláky vybudovat.

májka, také od Fišerů. Ve výčtu drob-
né pomoci bychom mohli ještě pokra-
čovat a zmínit i spoustu dalšího, co
máme společně naplánováno, ale to
není v tuto chvíli naším cílem.

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat zahradnickému centru Fišer na
Roudné za vstřícnost, ochotu a milou
spolupráci. Díky

 Kolektiv 46.mateřské školy

V dubnu a květnu si děti z Plzně i
okolí zahrály hned několikrát divadlo.
Možnost měly na dubnovém Dětském
divadelním festiválku, který hostila 1. ZŠ
a pro divadelní soubory a veřejnost uspo-
řádala Komunitní škola (KoŠ). Přehlíd-
ka dvanácti představení byla nesoutěž-
ní, divadelní soubory mohly vidět vy-
stoupení konkurence a vzájemně se
inspirovat. Vedle bohatého celodenního
programu naplněného, jak jinak než di-
vadlem, se mohli návštěvníci zúčastnit i
výtvarných dílen plackování a sítotisku.

Na festiválku zahrál mimo jiné di-
vadelní soubor Traple, spadající pod
Komunitní školu, který slavil úspěch
z postupu do národní soutěžní přehlíd-
ky dětského divadla. Ta proběhne 12. –
18. června v Trutnově. Vystoupení
divadla Traple jste mohli vidět rovněž
v kulturní kavárně Jabloň, kde soubor
zahrál dvě hry Jana Wericha – Lako-
má Barka a Famfárum ve vlastním di-
vadelním zpracování.

Dětská divadla zahrála také na květ-
nových Boleveckých slavnostech, kte-
ré uspořádalo pro rodiče s dětmi Cen-
trum dětí a rodičů při 1. ZŠ.

Děti hrají divadlo

Famfárum na Dětském divadelním
festiválku

Divadelní vystoupení z roleplayin-
gového workshopu.

7. ZŠ a MŠ Plzeň
nabízí pro děti s odkladem školní docházky

volná místa do přípravné třídy pro školní rok 2009/2010!
Vaše děti čeká příjemné prostředí s dlouholetou tradicí, indivi-

duální přístup a pozvolná příprava na školní docházku.

Kontakt: 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36, Plzeň 323 00,
telefon do sekretariátu 378 027 201

Na konci května se konal v centru
KoŠe workshop tzv. roleplayingových
her (RPG), tedy „her na hrdiny“. Jedná
se vlastně o čistě slovní hraní zpravidla
dobrodružného příběhu s velkým zapo-
jením fantazie a komunikace mezi vše-
mi zúčastněnými. Skupinky dětí byly
vedeny zkušenými „pány jeskyně“ („ga-
memastery“), což jsou v podstatě reži-
séři a průvodci celým příběhem. Druhá
polovina této netradiční dílny pak byla
věnována experimentálnímu divadelní-
mu ztvárnění předchozího slovně zahra-
ného dobrodružství. Jako výsledek
workshopu vznikla dvě krátká divadel-
ní vystoupení, která jsme zopakovali
pro děti a veřejnost v pondělí 15.6. v di-
vadelním sálku na 1.ZŠ.

Na divadlo se ale nemusíte pouze
chodit dívat. Pokud máte pocit, že ve
Vás divadelnictví někde je, nebo se jej
chcete pokusit najít, máte v KoŠi mož-
nost. Součástí naší nabídky kurzů a
zájmových kroužků jsou právě i ty di-
vadelní, které vedou Ivana Říhová,
Anna Červená a Ivana Píclová.

Z. Kubíková
koordinátorka Komunitní školy



Dne 27.5.2009 jsme navštívili
s dětmi z naší MŠ výcvikový are-
ál SHD Bolevec zvaný "Na ledár-
ně", kde pro nás měli členové
SHD Bolevec připravené zajíma-
vé dopoledne.

Přivítal nás velitel jednotky
SDH pan Zdeněk Štorch. Po-
drobně děti seznámil s velkým
hasičským autem a jeho vybave-
ním. Děti si mohly vše důkladně
prohlédnout, zkusit si hasičské
obleky a zeptat se na vše, co je
zajímá. Na dalším stanovišti byli
připraveni hasiči – pan Josef Ša-
fařík a Jiří Karbula, kteří dětem

Dopoledne s hasiči pro 91. MŠ Plzeň
povídali o práci hasičů. Děti do-
zvěděly, že hasičům nestačí jen
umět hasit požár, ale že je pro
jejich práci důležité umět dávat
první pomoc osobám, které byly
během vypuknutí pořáru zraněné.
Hasiči ukázali dětem pomůcky
důležité k transportu a resuscita-
ci lidí zraněných při pořáru a děti
si mohly samy vyzkoušet první
pomoc poskytovat nebo dělat zra-
něného a být ošetřené. Velký zá-
jem měly o poslouchání srdce
stetoskopem. Jako figurantku
z dospělých si děti vybraly paní
učitelku Ivanu Vlkovou, ta si

mohla vyzkoušet ležet znehybně-
ná na nafukovacích nosítkách,
a Evu Vlachovou – ta dětem
předváděla na figuríně masáž srd-
ce a dýchání z úst do úst.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat hasičům SHD Bolevec za
přínosnou akci. Přestože byli po
úterním nočním zásahu kvůli vich-
řici a přívalovým deš	ům na Pl-
zeňsku jistě vyčerpáni, měli pro
nás milý úsměv a celou akci pro
děti pečlivě zorganizovali. Těšíme
se na další setkání přístí rok.

Za 91. MŠ Plzeň
Renata Kočandrlová, učitelka MŠ.

Školní rok utekl a je tu zase čer-
ven. Všichni zaměstnanci i děti ze
78. MŠ v Sokolovské ulici se při-
pravují na zakončení školního roku.

Do jeho konce zbývá ještě něko-
lik dní, přesto se už můžeme ohléd-
nout a zavzpomínat na to, co jsme
společně prožili, co se nám poved-
lo a jaký ten školní rok vlastně pro
nás všechny byl. V první řadě stojí
za zmínku nadstandardní aktivity,
které byly pro děti připraveny. Té-
matické pohybové aktivity – cviče-
ní Želva pod vedením zkušené lek-
torky Hany Volfové, předplavecký
kurz, který probíhal v lochotínském
plaveckém bazénu, návštěvy solné
jeskyně, počítače ve spolupráci
s 31.ZŠ, keramika v našem školním
ateliéru, která byla v letošním roce
rozšířena o keramiku s rodiči, sezna-
mování s angličtinou, kroužek po-
žárníků Čertíci, který naši školu re-
prezentuje při akcích SDH Bolevec.

Sboreček Sluníčka zazpíval
v Synagoze a hlavně – získal první
a druhé místo v soutěži malých zpě-
váků ve SVČ v Pallově ulici. Pís-
ničky Sluníček provázely i slavnost-
ní předávání Jánského plaket ve
slavnostní síni našeho městském ob-
vodu.

Písničky a básničky našich dětí
zaznívají v obřadní síni městského
obvodu také při příležitostech Vítání
občánků, kde působíme od ledna.

Úspěšné, jako děti ze sborečku,
byly také děti z výtvarného krouž-
ku. Ve výtvarném tvoření na téma

„Rodina“ obsadila naše škola první
tři místa a toto umístění udělalo nám
a rodičům velkou radost.

Kromě nadstandardních aktivit
připravily učitelky společně s ostat-
ními pracovnicemi školy spoustu
netradičních akcí a slavností urče-
ných nejen pro děti, ale i jejich ro-
diče. Podzimní a zimní akce jsme
Vám představili v minulém čísle
Plzeňské jedničky.

Přišlo jaro a my jsme se vydali do
ZOO, kde se děti seznámily se zví-
řaty žijícími v Africe a jejich způ-
sobem života. Tématická návštěva –
Za zvířaty na statek – přinesla dě-
tem nové prožitky. Zblízka jsme si
zvířata a jejich mlá
ata prohlédli
a dozvěděli jsme se o nich velké
množství nových a zajímavých věcí.

Odemkli jsme les a probudili ho
ze zimního spánku.Vypravili jsme se
za zvířaty, podnikli cestu za pokla-
dem, při jehož hledání děti musely
plnit nelehké úkoly. V Pohádkovém
světě v bolevecké sokolovně na nás
všechny čekaly pohádky, které děti
znají a mají je rády, tancování, hry
a soutěžení. A protože pohádek není
nikdy dost, vydaly se děti za nimi
také do divadla Alfa a divadla Mi-
loslava Horníčka. Do knihovny za
pohádkou chodí naše děti pravidel-
ně. Poznávají nejen nové knihy, ale
také se seznamují s jejich autory
a ilustrátory.

Dny pro radost mají v naší MŠ své
pevné místo, přinášejí radost, uvol-
nění, ale i poznávání blízkého

i vzdáleného okolí našeho města,
historického jádra. V březnu naši
školu navštívil cirkus. Představení,
které se uskutečnilo přímo v prosto-
rách MŠ, sklidilo u dětí, ale i učite-
lek, velký úspěch.

Naše škola má ve svém Školním
vzdělávacím plánu také seznamová-
ní s tradicemi. Masopustní rej a ve-
selice s rodiči, se spoustou dobrot,
k nim neodmyslitelně patří.

V době Velikonoc se některé tří-
dy vydaly na cestu za velikonočním
zajíčkem, zdobila se a malovala ve-
likonoční vajíčka.

V této době přijela do naší školy
návštěva předškolních pedagogů
z daleké Kréty. Mnohé z nich už jsme
znali, protože přijeli již podruhé. Strá-
vili v naší škole příjemné dopoledne,
zahráli dětem pohádku a společně
s naším skvělým sborečkem si „vymě-
nili písničky“. A tak se u nás zpívalo
česky v podání našich Sluníček, ale
i řecky, a my se těšíme na další návště-
vu v příštím roce. Poslední dubnový
den se stal pro všechny dnem čaroděj-
nickým. Děti se proměnily v malé ča-
rodějky a čaroděje a společně s uči-
telkami, hlavními čarodějnicemi, zdo-

lávaly různé nástrahy – jízdu na čaro-
dějnických koloběžkách, hadí překáž-
kovou dráhu, házení kouzelnickou
koulí do pavučiny a jiné zapeklité
úkoly. Po splnění všech těchto úkolů
si všichni zasloužili odměnu v podo-
bě křupavých opečených buřtíků. Na
závěr děti nazdobily břízky barevný-
mi pentlemi a postavily máje. Přišli
se podívat i rodiče a podle jejich re-
akcí lze usoudit, že Den pro radost
splnil svůj účel.

A co děti čekalo v nadcházejícím
období? Ti starší, většinou předško-
láci, odjeli na týdenní školu v pří-
rodě na Šumavu, odkud si přivezli
spoustu zážitků a poznání.

S 31. ZŠ naše škola úzce spolu-
pracuje. A tak, jako každý červen,
se uskutečnil na školním hřišti
31.ZŠ Dětský den. Děti převlečené
do indiánských masek plnily na sta-
novištích nelehké úkoly, se všemi si
ale dokázaly poradit.

V průběhu června jsme pro děti
připravili velké výlety. Chystáme se
do Horšovského Týna na zámecké
historické dopoledne, do Mlázov za
Pohádkovou chalupou, na plavbu
parníkem, do Újezda nade Mží.

V loňském roce jsme oslavili ko-
nec roku Vítáním léta se skutečný-
mi Indiány.

Vyvrcholením letošního školního
roku bude Pohádková zahrada v po-
době Zahradní slavnosti. Děti spo-
lečně s rodiči si budou moci zasou-
těžit v pohádkových cestách, shléd-
nout živé pohádkové představení,
zaskotačit si v hradu s Kašpárkem
a oslavit tak konec školního roku
a příchod prázdnin.

Při této akci ale chceme myslet
i na naše nemocné kamarády. A tak
bude, kromě našich společných ra-
dostí, možné zakoupit si červe-
ný„klaunský nos“. Výtěžek z prode-
je bude zaslán na účet sdružení Zdra-
votní klaun, které pomáhá získanými
finančními prostředky podporovat
psychickou pohodu hospitalizova-
ných dětí a zlepšení jejich zdravot-
ního stavu.

Celá akce proběhne na školní za-
hradě, která už od začátku května
prochází částečnou úpravou. Došlo
k ozdravení některých jejich částí,
vysázení nových keřů a rostlin, v po-
čáteční fázi je realizace Skřítkové-
ho lesa se smyslovou cestou. Do to-

hoto ekologického a ozdravného
projektu, na který škola získala do-
tace s prostředků nadačního fondu
Zelený poklad a fondu ŽP města Plz-
ně, plánujeme i postupné zakompo-
nování nových herních prvků. Stav-
ba nových pergol nad dvěma písko-
višti bude dokončena v měsíci
červnu. Práce již započaly a my
všichni pevně věříme, že nová tvář
zahrady se bude líbit dětem, rodičům
i nám, zaměstnancům školy.

Další novinkou v naší škole je
interaktivní tabule SMART Board ze
získaného mezinárodního grantu.
Tuto vynikající učební pomůcku
budou děti užívat od září nového
školního roku.

Co říci na závěr? Snad jen podě-
kovat všem, kteří nám pomáhali
v naší práci. Rodičům za jejich vel-
mi dobrou spolupráci, otevřenost
a vstřícnost, pedagogům 31. ZŠ, lek-
torkám nadstandardních aktivit a
v neposlední řadě ÚMO Plzeň.

Všem přejeme krásné prožití
prázdnin.

Jiřina Přerovská, uč. 78. MŠ
Libuše Čiperová,

ředitelka 78. MŠ Plzeň

Konec roku už je tu, aneb prázdniny jsou za dveřmi

Chystáte si letošní dovolenou
zpříjemnit stanováním? Pak vám
přijde jistě vhod prodejní výsta-
va stanů, která se uskuteční
v Plzni na Slovanech v hale Lo-
komotivy od 26. června do 17.
července. Velká plocha haly
umožní vystavovatelům před-
vést na stovku postavených sta-
nů značek Husky, Coleman, Fer-
rino a Jurek. Budou zde jak malé
expediční a turistické, tak i vel-
ké rodinné stany vhodné pro
kempování. Na výstavě si bude-

te moci vše v klidu prohlédnout,
radou vám s výběrem pomohou
zkušení prodejci ze známého pl-
zeňského Limansportu, který
celou akci pořádá. Ke koupi bu-
dou nejenom stany, ale i spacá-
ky, karimatky a batohy, to vše
poskytované s výstavní slevou.
A pokud se nerozhodnete hned
na místě, je možné si vybrané
zboží zakoupit v obchodech Li-
mansport a Husky Outdoor Shop
v Plzni, nebo na
www.limansport.cz.

Zdánlivě „děsivý“ titulek člán-
ku neinformuje o špatnostech za-
hálčivých lidí, ale naopak o pocti-
vé a dobré práci jedinců sdruže-
ných do tří tvůrčích kolektivů ve
Středisku volného času dětí a mlá-
deže z Ledecké ulice v Plzni.
Všechny kolektivy se ve volném
čase zabývají divadlem a v letoš-
ním roce již nastudovaly nové pre-
miéry. Nejmladší z nich z Divadel-
ního souboru THÁLIA nadchly
malé i velké diváky při premiéře
pokračování pohádkové férie:
FERDA MRAVENEC v mraveniš-
ti. Pro velký zájem sehrají malí

herci v reprízách pro MŠ
a I.stupeň ZŠ v červnu ještě tři
představení.

Věkově prostřední soubor SE-
BRANKA připravil nevšední záži-
tek nastudováním komedie o lásce
na motivy hry V.K.Klicpery pod
názvem: LOVU ZDAR aneb Zlý
jelen. Stále živá problematika vzta-
hu mužů a žen, tvořící komické
zápletky v podání mladých sympa-
tických lidí, kteří potvrzují svými
hereckými výkony dobré režijní
vedení Zdislava Prince, strhly di-
váky obou premiér k potlesku i po
jednotlivých výstupech.

SEBRANKA nezahálí

V polovině dubna navštívilo 1.
základní školu v Plzni několik
skupin studentů učitelství z Ang-
lie. V naší třídě se zapojili do ho-
din Center aktivit a zvídavé děti
jim položily mnoho otázek. Děti
se učí anglický jazyk už druhým
rokem, některá slova už dokázali
přeložit, s jinými jim pomohla tlu-
močnice.

Denisa: Jaká je škola v Anglii?
Studenti: Naše školy nejsou tak

velké jako u vás. Jsou menší a učí
se v nich méně dětí. Vyučování
končí déle – až kolem půl čtvr-
té,ale zase máme delší přestávky.
Třikrát denně mají děti možnost se
proběhnout a hrát si venku.

Míša: Co jíte?
Studenti: Máme rádi sýry, maso,

brambory, ovoce a zeleninu, asi
jako vy.

Týnka: Jaké ovoce u vás roste?

Studenti: Jahody, jablka, hrušky,
angrešt, maliny, ostružiny.

Niki:Učíte se násobilku?
Studenti: Ano a je velmi důle-

žitá. Už ji také umíte?
(Děti hned rády předvedly)
Martin: Co děláte, když máte

volno?
Studenti: Rádi sportujeme (běh,

posilovna,hokej), ale také moc rádi
nakupujeme (hlavně dívky).

Adélka: Máte ve škole školní jí-
delnu a bufet?

Studenti: Ano, školní jídelnu
máme, ale oproti té vaší velmi
malou. Bufet je na školách, kde se
učí starší děti ( u nás asi tak II.
stupeň). A protože u nás škola dbá
na propagaci zdravé výživy, urči-
tě byste si tam nekoupily ani bram-
bůrky ani čokoládu. Prodávají se
tam především mléčné a cereální
výrobky, ovoce a zelenina.

Klárka: Učíte se česky?
Studenti: Ve škole ne, ale tady

už jsme nějaká slovíčka pochyti-
li: dobrý den, děkuji pěkně, jak se
máš, dobře, nashledanou.

Za tato slova studenti sklidili vel-
ký potlesk dětí a na rozloučení jsme

1. ZŠ navštívili studenti z Anglie

jim společně zazpívali. Návštěva
studentů u nás byla pro děti velmi
podnětná, protože si uvědomily, že
se anglický jazyk neučí zbytečně a
velmi je nadchlo, že některá slova
si už dovedly přeložit samy.

 Děti ze 2. A 1. ZŠ v Plzni

Poslední letošní premiérou Di-
vadelního souboru Sebranka bylo
uvedení veselohry: KDO JE NOR-
MÁLNÍ? aneb Blázinec v I. po-
schodí v podání nejstarších členů
tohoto souboru, který přestože
věkový průměr herců je 25 let se
nazval kolektivem SEBRANKA –
senior. Výkony jednotlivých účin-
kujících potvrzují herecké zkuše-
nosti a celá inscenace je skvělá
hlavně uměleckou vyrovnaností
hereckých výkonů. Diváci se ba-
vili od prvního obrazu až po zá-
věrečné finále. Vtipné bylo také
oživení přestávky pohoštěním di-
váků v přilehlých prostorách sálu,

což evokovalo další místnosti scé-
ny, která představovala měš	anský
byt z přelomu předminulého sto-
letí. Představení nejen pobavilo,
ale stmelilo diváky s herci v jeden
spokojený celek.

V současné době studuje kolek-
tiv Divadelního souboru Sebran-
ka představení pro již XIII.ročník
Divadla v atriu pod tajuplným
názvem: Tajemná pralinka, které
v atriu Cukrárny U Pernera v Praž-
ské ulici uvede na začátku září ve
čtyřech reprízách. Vždy v pátek
a sobotu od 18 hodin. Přij
te se
podívat a pobavit.

Jana Rousová

Foto z pohádkové férie „ FERDA MRAVENEC v mraveništi“ v nastu-
dování DS THÁLIA.

Z komedie o lásce LOVU ZDAR aneb Zlý jelen v nastudování DS Sebranka.




