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Vážení spoluobčané,
máme všichni dobrou náladu, udělalo se

konečně alespoň pár dnů hezky, svítí slun-
ce a je teplo. K tomu se nám blíží čas do-
volených, letních prázdnin, možnost leno-
šení u vody, prostě vše, na co se celý rok
všichni těšíme. Máme za sebou dlouhou
zimu, poměrně dlouhé jaro. Pro nás bylo
toto období naplněno prací, která částeč-
ně vrcholila organizací voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republi-
ky. V této souvislosti bych Vám chtěl po-
děkovat, s jakou vážností jste k tak důležité
záležitosti přistoupili.

Te�, když je konečně hezky, jsem si udě-
lal při procházce naším obvodem i bilanci
části své práce. Mám radost, že vznikají
nová parkovací místa v několika lokalitách,
v létě opravíme školky a připravujeme je
tak, že pokryjeme prakticky všechny žada-
tele o umístění z našeho obvodu. Také naši
kolegové pro Vás uklízejí obvod, a jak jistě
registrujete, s velkým nasazením.

Mám radost z mnoha Vašich kladných
ohlasů, kterými komentujete tuto naši no-
vou činnost. Jen pro upřesnění jsme od té
doby, co roztál sníh, nevydali ani korunu
za úklid veřejných prostor. Přesto jsme
prostřednictvím námi vytvořených pracov-
ních míst pro nezaměstnané při úklidu na-
sbírali 250 t odpadu. Minulý měsíc jsme
pro potřeby jejich práce pořídili nové kon-
tejnery, které jsou zřetelně označeny ÚMO
Plzeň 1 a do nich je odkládán odpad vznik-
lý při úklidu.

Nyní také probíhá druhá seč travnatých
ploch, takže tam, kde ještě není provede-
na, doufám, že plánovaný termín do kon-
ce června dokážeme dodržet.

Závěrem už Vám jen popřeji. Užijte si léta
ve zdraví, pohodě a na sluníčku a těším se
s Vámi na shledání nejen po prázdninách,
ale také na některé z našich akcí, které jsme
pro Vás na léto připravili. A	 už to budou
promenádní koncerty, LOLEK nebo Město
her aneb Prázdniny na Boleváku.

Hezké léto.
Jiří Uhlík, starosta MO Plzeň 1

MO Plzeň 1 připravil pro seniory  a nejen
pro ně odpolední zábavu v Centrálním parku
na Lochotíně v podobě promenádních koncer-
tů. Jako první se 10. června v prostoru mezi
bazénem PF ZČU a Ice parkem představil or-
chestr Základní umělecké školy z Třemošné.
Třemošenský laskavý orchestr Tremolo pod
vedením Dalibora Bárty si připravil řadu zná-
mých filmových a muzikálových melodií. Or-
chestr si od doby svého vzniku vysloužil již

http://umo1.plzen.eu

velkou řadu ocenění na hudebních festivalech
v rámci republiky a vydal tři CD. Členové
orchestru všem, kteří byli ve čtvrtek v Cent-
rálním parku, ukázali, nejen že hrát umí a moc
je to baví, ale také, že přívlastek „laskavý“ je
přesné vyjádření pocitu, který ve vás jejich
hudba vyvolá. Orchestr zahraje na Lochotíně
ještě jednou ve čtvrtek 24. června od 17 ho-
din. Vedoucí čtyřicetičlenného uskupení Da-
libor Bárta slibuje, že na své si přijdou i mi-

lovníci swingu a věřte, že prohloupí každý,
kdo nepřijde.

Další dva promenádní koncerty slibují de-
chovku pod taktovkou Oty Hellera. První
můžete vyzkoušet v době konání LOLKA
ve čtvrtek 29. července od 17 hodin a dru-
hý je připraven hned po prázdninách 2. září
2010 ve stejný čas opět v Centrálním parku
na Lochotíně.

(red)

Od 21. června 2010 je možno zhlédnout spo-
lečnou výstavku Bolevecké základní školy Plzeň,
Sdružení boleveckých rodáků a ÚMO Plzeň 1 „Jak
se mění náš obvod“. Výstava prací a fotografií
vhodně doplňuje akce průběžně probíhající v rámci
kandidatury „Plzeň – Evropské hlavní město kul-
tury 2015“. V prostorách ÚMO Plzeň 1 si návštěv-
níci mohou prohlédnout měnící se vzhled obvodu
včetně občanské vybavenosti. Bolevecká základ-
ní škola svou výstavkou prezentuje úzkou spolu-
práci pedagogů a dětí školy s boleveckými rodá-
ky a s ÚMO Plzeň 1, poukazuje na nejvýznam-
nější úspěchy školy v její historii.

Po čtyřiceti letech života v Austrálii se do rod-
né Plzně vrátila paní Hana Gerzanicová. Své
dětství prožila na Roudné, kam se v myšlenkách
za dlouhého pobytu v zahraničí často vracela.
Doktorka Gerzanicová, která vloni získala státní
ocenění Významná česká žena ve světě, je mimo
jiné členkou kolektivu dobrovolných aktivistů
působících v areálu kostela a hřbitova U Všech
svatých na Roudné. V mysli plzeňské rodačky
zrál již dlouho nápad věnovat Roudné dar s dlou-
hodobou památkou. Po dohodě s kolektivem
aktivistů se rozhodla pro zakoupení nového zvo-
nu. V kostele Všech svatých se od roku 1650
nachází starý historický zvon, který je v součas-
né době nefunkční. Povolaní odborníci zjistili, že
pro starý zvon po případné nákladné renovaci
není vhodný elektrický pohon pro pravidelné
zvonění. Paní Gerzanicová tedy u zvonařské díl-
ny Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přero-
va objednala odlitek nového zvonu. Od 26. květ-
na je zvon jménem sv. Vojtěch vystaven v koste-
le Všech svatých na Roudné. Je možné jej spatřit
při akcích a� církevních či kulturně společenských
pořádaných v kostele. Na podzim připravuje řím-
skokatolická farnost Severní předměstí spravo-
vaná řádem františkánů instalaci zvonu do zvo-
nice kostela, včetně jeho elektrického pohonu.
Poté bude zvon odměřovat čas pravidelným zvo-
něním. Jeho hlas se ozve i při všech akcích pořá-
daných ve zdech kostela.

Zvon svatý Vojtěch je odlitý na Moravě v Brod-
ku u Přerova, váží 120 kg, na výšku měří 54 cm,
ladění má f2. Ze stejného místa pochází i příslu-
šenství tzv. sada zvonu (srdce zvonu) dodaná fir-
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mou Bouchal. Až do doby jeho instalace do zvo-
nice kostela na podzim letošního roku jej může-
te spatřit při akcích v kostele. Informace o při-
pravovaných akcích najdete na nástěnkách
u vchodů na hřbitov nebo na webových stránkách
www.kostelvsechsvatych.cz.

Zvon pro Roudnou

PhDr. Hana Gerzanicová se svojí dcerou, která je
jedním z patronů sv. Vojtěcha.

Své rodné čtvrti, kde žila a po čtyřiceti letech pobytu
v zahraničí opět žije, zvon věnovala paní PhDr. Hana
Gerzanicová.

„Hlas zvonů táhne nad závějí …“
Vzpomínáš si na slova básníka?
Je v tónech zvonů cosi tajemného
co okolím do duše proniká.

O významu dní a událostí zpívá
a hlásá Boží nekonečnou slávu.
I odchod duše z těla oznamoval
a lidé mlčky sklonili svou hlavu.

Nemá srdce zvonů pouze kovu sílu,
svým tepem, kterým v rytmu lije
zvěstuje lidem touhy duše, víru,
posvátně vznešené vyzvání melodie.

I Tvůj zpěv, zvone Vojtěchu, a� krajem
přes ulic hluk se nese k českým lidem,
nemocným, smutným kéž nese útěchu
a naplní je nadějí a klidem.

Kéž Tvoje srdce, zvone Vojtěchu,
k lásce a víře ukazuje cestu.
Tvůj kovový hlas a� chválu zpívá Bohu
a požehnání nese Plzni městu.

„Zpívej lidem o víře, naději a lásce“

Zvon Vojtěch v kostele
Všech svatých v Plzni

Hana Gerzanicová

Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou
členové Komise sociální a pro občanské záleži-
tosti Rady městského obvodu Plzeň 1 oprávně-
ni rodiče dětí nebo jubilanty sami kontaktovat.
Prosíme proto jubilanty nebo jejich rodinné pří-
slušníky, aby se v případě zájmu obrátili na
vedoucí sociálního odboru ÚMO Plzeň 1
Mgr. Danu Krausovou, tel. 378 036 180 nebo
pí Hanu Hrdinovou, tel. 378 036 082. Jubilanti
obdrží od zástupců Městského obvodu Plzeň 1
grafický list a dárkový balíček.

Orchestr Tremolo den po vystoupení v Centrálním parku získal umístění ve zlatém pásmu v Ústředním kole národní soutěže jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ v Litvínově.
Obdržel zvláštní cenu poroty za mimořádný interpretační výkon a vedoucí orchestru Dalibor Bárta obdržel zvláštní cenu poroty za odborné vedení orchestru. Gratulujeme!

Informace pro zájemce
o slavnostní obřady vítání občánků,

jubilejní svatby či blahopřání
k životnímu výročí 80, 85, 90 a více let:

Výstava
„Jak se mění náš obvod“



Dovolte mi, abych se ten-
tokrát ve svém příspěvku do-
tkl jen jedné konkrétní zále-
žitosti, které jsme v poslední
době věnovali hodně času.
Jedná se o přiblížení jednak
zajímavého sportovního od-
větví široké veřejnosti a jed-
nak o to, abyste přišli k nám
do Iceparku. Přij	te v létě
a nenechte si ujít akce, které
bych mohl jednoduše popsat
sloganem „Roztoč kolečka
a bu� v pohodě“ aneb „Léto
na bruslích“.

Pod záštitou starosty je pro
všechny děti i celou širokou
veřejnost na letošní léto při-

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 13. 4. 2010
mimo jiné:

– Schválila návrh organizač-
ního zabezpečení 21. zasedání
Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
15. 6. 2010 a program tohoto
jednání;

– Souhlasila s předloženým
návrhem druhé fáze optimali-
zace provozu městské hromad-
né dopravy v Plzni;

– Souhlasila s uzavřením
Smlouvy o spolupráci při zajiš-
tění zpětného odběru elektro-
zařízení prostřednictvím staci-
onárních kontejnerů se společ-
ností ASEKOL, s.r.o.;

– Schválila uzavření nájem-
ní smlouvy na pronájem za-
sklené informační tabule
v majetku MO Plzeň 1 na ad-
rese alej Svobody 56, Plzeň se
společností ALKAP CZ, spol.
s.r.o., a se společností GLO-
BÁL, s.r.o.; stanovila podmín-
ky pronájmu;

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, na
základě kterých se mění sazby
nájemného dle výměru MF
č. 01/2010 a prodlužuje se
doba nájmu nebo se mění vý-
měra pozemků na základě pro-
vedené digitalizace;

– Souhlasila s prodejem ob-
sazených nebytových jedno-
tek nájemcům – v případě ne-
zájmu nájemců nebytových
prostor doporučila pronájem
nebytových prostor ukončit
v souladu s platnými nájem-
ními smlouvami a prodat je

jako volné dle řádu městské
soutěže;

– Vzala na vědomí informa-
tivní zprávy o činnosti jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů
MO Plzeň 1 – JSDH Bílá Hora
a JSDH Bolevec;

– Povolila výjimku v soula-
du se zákonem č. 561/2004
Sb., § 23 odst. 3 z počtu dětí
ve třídě mateřské školy, stano-
veném Vyhláškou o předškol-
ním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
pro školní rok 2010/2011
u mateřských škol v MO Plzeň 1;

– Schválila změnu v perso-
nálním složení Komise pro
zadávání veřejných zakázek
Rady MO Plzeň 1;

– Schválila uspořádání zá-
bavného dne pro veřejnost
„Město her aneb Prázdniny na
Boleváku 2010“ dne 14. 8.
2010 v areálu Velkého Bole-
veckého rybníka.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 11. 5. 2010
mimo jiné:

– Souhlasila s rozborem hos-
podaření MO Plzeň 1 k 31. 3.
2010;

– Souhlasila s návrhem na
rozdělení části výtěžku z pro-
vozu výherních hracích přístro-
jů na veřejně prospěšné účely
dle zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných
hrách v platném znění na ve-
řejně prospěšné účely;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1
na rok 2010;

– Souhlasila s přidělením fi-

nančních příspěvků dle návrhu
Komise sociální a pro občanské
záležitosti Rady MO Plzeň 1;

– Souhlasila s bezplatným
převodem pozemků pod míst-
ními komunikacemi od ČR –
Správy Pozemkového fondu
ČR do majetku města Plzně;

– Schválila pronájem dvou
ploch (vestibul vrátnice ÚMO
Plzeň 1 a Icepark) společnosti
Coca-Cola HBC Česká repub-
lika, s.r.o., za účelem umístění
nápojových automatů;

– Schválila spolupráci mezi
MO Plzeň 1 a společností
RENCAR PRAHA, a.s., v ob-
lasti propagace;

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, kte-
rými se mění sazby nájemné-
ho dle Výměru MF č. 01/2010,
výměra pozemků na základě
provedené digitalizace a pro-
dlužuje se doba nájmu;

– Schválila uzavření Smlou-
vy o prodeji odpadkových košů
a nádob na separovaný odpad
ve vlastnictví MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí vyhodno-
cení zimní údržby komunikací
na území MO Plzeň 1;

– Souhlasila s návrhem na
rozšíření plánu stavebních akcí
vlastní investiční výstavby
a oprav v roce 2010;

– Schválila návrh organi-
začního zabezpečení přípravy
22. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1 dne 18. 5. 2010
a program jednání;

– Souhlasila se změnou pro-
jektu Regenerace sídliště Ko-

šutka – souhlasila se změnou
projektu dle předloženého zá-
měru výstavby bytového
komplexu a parkovacího
domu na pozemku parc. č.
1626/76 v k. ú. Bolevec spo-
lečností Immobilia Bohemia,
spol. s r.o.; stanovila podmín-
ky pro investora záměru.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 8. 6. 2010 mimo
jiné:

– Schválila uzavření smlou-
vy o dílo na rozmístění a vý-
voz 100 ks uzamykatelných
kontejnerů. Tyto kontejnery
jsou určeny na odpad, který
vzniká při provádění úklidu
pracovníky vykonávající ve-
řejně prospěšné práce;

– Vzala na vědomí zprávu
Finančního odboru ÚMO Pl-
zeň 1 o vybírání místních po-
platků a správních poplatků
v roce 2009;

– Souhlasila s rozpočtovým
opatřením MO Plzeň 1 na rok
2010, spočívajícím v převodu
finančních prostředků z Fondu
rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu města Plzně a do-
poručila Zastupitelstvu MO
Plzeň 1 schválit toto rozpočto-
vé opatření. Jde o finanční pro-
středky, určené pro:

a) Zoologickou a botanickou
zahradu města Plzně, příspěv-
kovou organizaci, na zakoupe-
ní soutěžního radaru a na za-
koupení potřeb na facepaiting,

b) Boleveckou základní ško-
lu, příspěvkovou organizaci,
na zajištění kurzů pro seniory

Rada Městského obvodu Plzeň 1

praven projekt kolečkového
bruslení tzv. INLINETA-
LENT, který nabízí spoustu
aktivit a výukových bloků
spojených právě s kolečko-
vým bruslením v areálu ICE-
PARKU, na přilehlém novém
in-linovém oválu a v hokej-
balové hale při 4. ZŠ.

Jak vznikla myšlenka pl-
zeňského projektu INLINE-
TALENT?

Prvním impulzem bylo
uspořádání in-line kempu
formou příměstského tábora
během letních prázdnin.
Z následných jednání vzešly
další nápady, jak využít uni-
kátní a jedinečné zázemí pro
in-line bruslení nejen v Plz-
ni, ale v celé ČR. INLINE-
TALENT je jakousi mozai-
kou všech nápadů a možnos-
tí, které jsme poskládali
a chceme zrealizovat.

Ještě než vypuknou velké
letní prázdniny, máme přede-
vším pro děti připraveny výu-
kové bloky in-line bruslení
speciálně pro mateřské školy,
pro základní školy a také ně-

„Senioři komunikují“ a na za-
jištění účasti žáků v soutěži
„Novinářský kalamář“,

c) Odbor sociálních služeb
MMP na zajištění akce pro
rodiny s dětmi „Hodíme se do
pohody, špacírujem kolem
vody“;

– Souhlasila s poskytnutím
finančních dotací z rozpočtu
MO Plzeň 1;

– Souhlasila s návrhem na
rozšíření plánu stavebních
akcí vlastní investiční výstav-
by a oprav na rok 2010 o rea-
lizaci oprav kontejnerových
stání v ulici El. Krásnohorské
or.č. 1 – 27 v počtu 8 ks dle
zpracované projektové doku-
mentace;

– Schválila uzavření dodat-
ků k nájemním smlouvám, kte-
rými se mění sazby nájemné-
ho dle Výměru MF č. 01/2010
a výměra pozemků na základě
provedené digitalizace;

– Souhlasila se zajištěním
vybavení služebny obvodního
oddělení Policie ČR Plzeň –
Vinice a služebny obvodního
oddělení Policie ČR – Plzeň 1;
doporučila Zastupitelstvu MO
Plzeň 1 schválit zajištění vyba-
vení pro tyto služebny na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Schválila převod finanč-
ních prostředků z rezervního
fondu do investičního fondu ve
výši 200 tis. Kč na nákup her-
ních prvků na zahradu mateř-
ské školy v souladu s § 30,
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.;

– Vzala na vědomí informa-

V dubnovém vydání „Jednič-
ky“ jsme vás informovali o in-
vestičních záměrech, které bu-
dou v letošním roce realizová-
ny. Vzhledem k poměrně
dlouhé zimě i nepříznivým kli-
matickým podmínkám v jarním
období byly stavební práce, ze-
jména na komunikacích, zahá-
jeny až v průběhu dubna. Vzhle-
dem k tomu, že značná část in-
vestičních prostředků bude
v letošním roce proudit do ob-
lasti oprav a rekonstrukcí mateř-
ských škol, kde termíny realiza-
cí připadají v úvahu až na pře-
lom jara a léta, nebude mít
nadprůměrně chladné a deštivé

Poj�te v létě do Iceparku
kolik lekcí pro širokou veřej-
nost. V průběhu prázdnin bude
každý všední den otevřený
dětský in-line kemp ve formě
příměstského tábora. Přij	te
tedy a naučte se bruslit.

Na závěr bych Vám nabídl
i možnost, kterou budeme re-
alizovat již v průběhu června,
a to půjčení kolečkových
bruslí. Těším se na Vás.

Jan Husák,
místostarosta MO Plzeň 1

tivní zprávu o výstavbě na úze-
mí MO Plzeň 1;

– Souhlasila s poskytnutím
finančního daru obci Špičky,
Špičky 56, 753 66 Hustopeče
nad Bečvou, ve výši 30 000,- Kč
na odstraňování následků po-
vodně v květnu 2010 – dopo-
ručila Zastupitelstvu MO Plzeň 1
schválit poskytnutí tohoto fi-
nančního daru;

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1
na rok 2010;

– Schválila uzavření dodatků
ke smlouvám o dílo mezi Sta-
tutárním městem Plzeň – MO
Plzeň 1 a společnostmi ELIOD
servis, s.r.o., a VERSADO,
s.r.o., ve věci provádění sečí na
území MO Plzeň 1;

– Vzala na vědomí doplnění
dokumentace záměru „Propoje-
ní Karlovarská – Kotíkovská“
dle zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí; souhlasila s předlo-
ženým záměrem.

– Na každém zasedání Rady
MO Plzeň 1 jsou předkládány
zprávy o plnění usnesení
z předchozích jednání Rady
MO Plzeň 1, dále jsou projed-
návány majetkové záležitosti.
Jedná se například o pronájmy
nebytových prostor a pozemků,
směny pozemků, žádosti o od-
koupení pozemků atd.

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

jaro vliv na termíny dokončení
plánovaných staveb.

Jako první byl v letošním roce
dokončen chodník v ul. Nad
Šídlovákem. Jedná se v podsta-
tě o 3 úseky zpevnění průšlapů
v místech, kde chodník zcela
chyběl. Koncem května tak
v tomto místě vzniklo 196 m no-
vých chodníků. Druhá stavba je
dokončována právě v těchto
dnech. Jedná se o parkoviště
v Kaznějovské ul. 7–9, kde bude
48 kolmých parkovacích stání.
Plánovaný termín dokončení byl
stanoven na první polovinu čer-
vence. Jedná se o poměrně fi-
nančně náročnou akci, v jejímž

rámci došlo i k přeložkám někte-
rých podzemních sítí.

V průběhu května byla pro
Občanské sdružení Totem
upravena stávající asfaltová
plocha u jejich objektu v Kaz-
nějovské ul. tak, že zde vznik-
lo 11 parkovacích stání.

Další parkoviště budou v le-
tošním roce ještě realizována
v Tachovské a Rabštejnské ul.
Termín je zde stanoven až na
druhé pololetí a o průběhu vý-
stavby vás budeme samozřej-
mě průběžně informovat.

Na Bílé Hoře byly zahájeny
práce na 1. etapě stavebních
úprav v Senecké ul. Této stavbě

předcházely začátkem roku opra-
vy některých podzemních sítí –
plynovodu, vodovodu a zejména
kompletní výměna kanalizace.
V návaznosti na tyto práce byla
v červnu zahájena realizace úpra-
vy povrchů této části Senecké ul.
Do konce září bude komunikace
osazena betonovou dlažbou, bu-
dou zde zálivy se zelení a výsad-
bou nových stromů, veřejné
osvětlení bude kompletně obno-
veno a vzdušné vedení NN bude
přeloženo do země. Ulice dosta-
ne nový ráz, který bude mít po-
dobu obytné zóny. Navíc zde
vznikne 28 nových parkovacích
stání.

Dětský den v Iceparku se vydařil

Investiční výstavba MO Plzeň 1 v plném proudu

Soutěže o ceny, moderátor,
skákací hrad, plno muziky
a zábavy – to vše čekalo na
děti a jejich doprovod v pá-
tek 4. června 2010 v Icepar-
ku. Na kluzišti se od května
jezdí na in-line bruslích
a proto každý, koho tento
sport zajímá, vyrazil do Ice-
parku oslavit Den dětí. Po-
časí se konečně umoudřilo,
soutěže děti bavily a ceny
potěšily každého vítěze.

           (red)

Nový chodník v ulici Nad Šídlovákem.Dokončení na str. 4

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,
http://umo1.plzen.cz Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novinové centrum Plzeň



ÚMO Plzeň 1 vlastní péčí
prostřednictvím oddělení po-
mocných úklidových prací od-
váží kromě úklidu veřejných
ploch i nadrozměrný odpad od
kontejnerových stání. Podle
zákona č. 200/1990 Sb. o pře-
stupcích se občan dopustí pře-
stupku, jestliže neoprávněně
založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa, a hrozí mu
pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Chtěli bychom, aby si obča-
né MO Plzeň 1 uvědomili, že

Na území MO Plzeň 1 přiby-
ly kontejnery na komunální od-
pad a liší se od ostatních svým
označením a tím, že jsou uzamy-
katelné. Tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro potřeby pra-
covníků VPP (veřejně prospěš-
né práce), kteří provádějí úklid.

Úklid prováděný prostřednic-
tvím pracovníků VPP není no-
vinkou. Dosud se však odpad
takto vzniklý shromaž	oval
v modrých igelitových pytlích a
ty se postupně svážely na sběr-

Něco navíc
ný dvůr. Rozmístění kontejne-
rů na komunální odpad a jejich
pravidelný svoz přinese finanč-
ní úsporu oproti dosavadnímu
systému. Modré igelitové pytle
naplněné odpadem by už nemě-
ly „zdobit“ místa u silnic, kde
byly nakládány. Nový systém je
ekonomičtější, efektivnější i es-
tetičtější.

Další krok ke zlepšení čistoty
našeho životního prostředí.

Ing. Vl. Neumannová,
OŽP

obvod vynakládá nemalé pro-
středky, a to jak za vlastní od-
voz, tak na platy zaměstnan-
ců a v neposlední řadě platbu
na sběrném dvoře.

Registrujeme každý týden
několik telefonátů, kdy nám
volají občané s tím, že tu nebo
onde je zase u kontejneru vy-
řazený gauč, koberec či roz-
bité dveře po přestavbě bytu.

Již před lety jsme k tomu
přistoupili tak, že tyto černé
skládky budeme likvidovat,
ale v poslední době se množ-

Není to vaše?

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2009

ství a objem tohoto odpadu
zvyšuje.

Apelujeme proto na vás,
abyste po zhlédnutí našich fo-
tografií zapátrali, zda příslušný
gauč či koberec nezdobily
zrovna váš obývák, a prosíme
vás o spolupráci. Pokuste se
prosím likvidovat svůj odpad
zákonnou formou, nebo� kazí-
te vzhled svého okolí nám
všem a nám tady na úřadu ka-
zíte snahu mít obvod čistý,
upravený a bez zbytečného od-
padu.                         (red)



25. května 1917 došlo
k výbuchu muniční továrny,
což tehdy otřáslo celou Plz-
ní. V továrně pracovalo vel-
ké množství mladistvých
a žen. Dvě stovky mrtvých,
114 nezvěstných a 650 zra-
něných zaměstnanců závo-
du, panika a šílený útěk mezi
ostnatými dráty, ohněm
a padajícími zdmi – to byl
výsledek několika po sobě
jdoucích mocných výbuchů.
Detonace byly tak silné, že
způsobily kromě likvidace
celého závodu značné škody
i v Plzni a okolí.

Sdružení boleveckých ro-
dáků uctívá tuto událost pi-
etní vzpomínkou a mší sva-
tou slouženou v kapli sv.
Vojtěcha na boleveckém

Dokončení ze str. 2
V květnu byly zahájeny prá-

ce na kompletní rekonstrukci
7. mateřské školy v Kralovic-
ké ul., kde do konce srpna
dojde k výměně oken, dveří,
zateplení fasády, opravě střech
a interiérů ve čtyřech pavilo-
nech, které využívá školka.
Rovněž v tomto termínu byla
zahájena rekonstrukce bytové
jednotky v areálu 60. mateřské
školy v Manětínské ul. pro
potřeby Dětského domova

Investiční výstavba MO Plzeň 1 v plném proudu
Domino. Od konce srpna bude
tento byt po rekonstrukci slou-
žit jako nový domov pro 8–10
dětí z uvedeného dětského
domova.

Další stavbou v oblasti
oprav a navyšování kapacit
mateřských škol je úprava stá-
vajícího pavilonu v areálu 78.
mateřské školy v Sokolovské
ul. pro potřeby této školky.
Dosud v tomto pavilonu sídlí
základní umělecká škola, kte-
rá se však bude v těchto dnech

stěhovat do jiných prostor.
Touto úpravou bude kapacita
školky navýšena o 1 třídu, tj.
cca 25 dětí.

Obdobnou akcí je úprava
části objektu Gymnázia Fr.
Křižíka v Sokolovské ul. pro
potřeby 46. mateřské školy.
Stavebními úpravami v tomto
objektu vzniknou 2 nové třídy,
které budou využity předškol-
ními dětmi již v podzimních
měsících. Obě tyto stavby bu-
dou realizovány v průběhu let-

ních prázdnin a nejen o jejich
průběhu, ale i o dalších stav-
bách vás budeme opět průběž-
ně informovat.

Vaše případné náměty a při-
pomínky k dané problematice
můžete adresovat na Investič-
ní odbor ÚMO Plzeň 1,
tel. 378 036 050,
e-mail: brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík
vedoucí Investičního odboru

ÚMO Plzeň 1

Jako každý rok Městský
obvod Plzeň 1 zorganizoval
zájezdy pro důchodce. Zá-
jezdy pořádá ve spolupráci
s cestovní kanceláří Prima
via, s prodejem a dalšími or-
ganizačními záležitostmi
vypomáhá občanské sdruže-
ní Totem.

Dne 20. 4. 2010 jsme na-
vštívili Staré Město pražské.
Prohlídka Anežského klášte-
ra byla doprovázena zajíma-
vým výkladem. Krásné slun-
né počasí nás zlákalo k pro-
cházce po Ovocném trhu
a Týnským Dvorem. Odpo-
ledne jsme si všichni zpří-
jemnili dobrým obědem
a pokračovali prohlídkou ně-
kterých pražských církev-
ních staveb. Trasa byla sice

Janského plakety
10. května přišel dobrovol-

ným dárcům krve za jejich obě-
tavost osobně poděkovat mís-

tostarosta obvodu pan Jan Hu-
sák. V obřadní síni ÚMO Pl-
zeň 1 jim předal bronzové pla-

kety prof. Janského za 10
bezpříspěvkových odběrů. Ob-
řadu se zúčastnily také pracov-
nice Oblastního spolku Českého

červeného kříže v Plzni. K slav-
nostní náladě přispělo i vystou-
pení dětského pěveckého sboru
ze 78. MŠ.                   (red)

Další vydání básní z lyrických sbírek Evy Kulované

To jsou verše, které uvádí
básnířka na křestních listech
sbírek.

Svými lyrickými básněmi
podle úvodních slov mons.
Františka Radovského, biskupa
plzeňského, otevírá lidem srd-
ce a duše pro vnímavost světa,
dává jim odvahu zamýšlet se
pravdivě nad sebou a nad smys-
lem života, nad dobrými lidský-
mi vztahy. Hluboce cítí lásku
k rodnému městu, přírodě.

Ilustrátor Josef Černý realis-
tickými kresbami vystihuje
vnímavě všechny myšlenky.
S ním také autorka spolupracu-
je a připravuje básnický dopro-
vod k jeho plánované výstavě
obrazů o Plzni v roce 2011.

V podobné verzi vydání bás-

„Košíček kvítí“
„S kyticí prostých kopretin

pokloním se dojetím
dobrým lidem

všem“

„Život a sen“
        „Všechny mé verše

chtěly by být paloukem
rozkvetlým trávníkem

u nás v Čechách
u nás doma“

ní „Já a ty“ připravuje na pod-
zim 2010 vydání CD na téma
přátelství.

Dále zůstává ještě 11 básnic-
kých sbírek dosud nevyda-
ných. Nyní právě dokončila
lyrickou sbírku „Čas nadějí“.

Z uvedených sbírek byly vy-
brány básně pro vydání.
„Osm zastavení“ (2008)
„Já a ty“ (CD + kolibřík) (2009)
„Život a sen“ (2010)
„Košíček kvítí“ (2010)

(red)

Senioři obvodu cestují za kulturními památkami
náročná, ale všichni ji úspěš-
ně zvládli a vraceli se domů
naplněni krásnými zážitky.

I přes nepřízeň počasí
jsme dne 6. 5. 2010 navští-
vili Muzeum chmelu v Žat-
ci, kde byla zejména pro
milovníky zlatého moku
zpestřením ochutnávka
piva. 18. 5. 2010 jsme se
vypravili do jihozápadních
Čech, konkrétně na Tachov-
sko, kde jsme si prohlédli
kostelík sv. Václava, františ-
kánský klášter a barokní
mlýn v Tachově. Navštívili
jsme velmi působivé poutní
místo Světce, kde nás míst-
ní průvodce upoutal nápadi-
tým výkladem. Každý
účastník zájezdu obdržel
malou pozornost.

Jižní Čechy byly na pro-
gramu dne 3. 6. 2010. Po-
časí nám sice opět příliš ne-
přálo, nicméně jsme si pro-
šli město Písek a navštívili
rehabilitační lázně ve Vráži
u Písku. V Protivíně byla
zajištěna zajímavá exkurze
v pivovaru – opět s ochut-
návkou, kterou všichni rádi
uvítali.

V průběhu června nás
čeká ještě návštěva Kraslic
a Františkových Lázní. Po
prázdninách se budeme
s našimi seniory těšit na
další trasy, které nás zave-
dou do jižních Čech, do kra-
je na jihozápad od Plzně
a do Mělníka.

Mgr. Dana Krausová,
ved. sociálního odboru

Pietní akt na boleveckém hřbitově
hřbitově, kterou postavily
Škodovy závody na památ-
ku obětí této tragédie. Také
letos se tato pietní vzpomín-
ka uskutečnila. Zúčastnili se

jí starosta MO Plzeň 1, zá-
stupci Škodových závodů
a Sdružení boleveckých ro-
dáků a občanů.

(red)

Tak se jmenuje pravidelné
setkávání odborníků se širo-
kou veřejností na pláži Se-
neckého rybníka u zdejšího
přírodního grilu. Nositelem
projektu je Sdružení přátel
Zoologické a botanické za-
hrady města Plzně IRIS a se-
tkání se koná vždy poslední
pátek v měsíci od 17 hod. Na
dubnovém premiérovém po-
vídání pozvali pořadatelé
u příležitosti Dne Země pro-
fesionálního ochranáře Pav-
la Moulise z Rokycan, květ-
nové setkání patřilo unikát-

O přírodě v přírodě
ní soustavě boleveckých
rybníků, jeho hostem byl Ja-
roslav Frydrýn ze Správy
veřejného statku města Plz-
ně. Červnové O přírodě
v přírodě se uskuteční
25. června a jeho tématem
bude květena boleveckých
rybníků a čistota jejich vod za
pomoci biologických postu-
pů. Pozvání přijala vedoucí
katedry biologie Fakulty pe-
dagogické ZČU RNDr. Zdeň-
ka Chocholoušková a RNDr.
Jindřich Duras z Povodí Vl-
tavy, závod Berounka.  (eš)

Informace pro chovatele psů
Na území obvodu Plzeň 1 jsou stále ve vrátnici našeho úřadu zdarma k dispozici

papírové sáčky včetně stěrky určené na uklizení psích exkrementů z veřejných ploch.
Použitý sáček vhazujte prosím do nejbližšího odpadkového koše nebo nádoby.

Děkujeme Vám tímto za pomoc při udržování čistoty a pořádku
v našem nejbližším okolí.  (OŽP)



Vše je připraveno na slav-
nostní otevření nových afric-
kých a asijských expozic.

Již jen dny zbývají do ofici-
álního otevření nových afric-
kých a asijských expozic za
více než 135 milionů korun
v Zoologické a botanické za-
hradě města Plzně. Naprostá
většina prostředků pochází ze
strukturálních fondů Evropské
unie. Bez této podpory by stav-
ba za současných možností
městského rozpočtu nebyla
uskutečnitelná. Realizací vel-
kolepého projektu, největší in-
vestiční akce v téměř pětaosm-
desátileté historii plzeňské zoo,
zahájily rozsáhlé demoliční
práce na podzim 2008. Stavět

se na plný plyn začalo hned po
Novém roce 2009. Slavnostní
ceremoniál za účasti představi-
telů politického a veřejného ži-
vota, ostatních českých zoo,
všech, kteří se výrazným způso-
bem o tuto novou tvář zoologic-
ké a botanické zahrady zaslou-
žili, a dalších hostů, se uskuteč-
ní 30. června. Hned druhý den
si nová zvířata, pavilony a vý-
běhy prohlédnou první návštěv-
níci. Podle slov ředitele zahra-
dy Ing. Jiřího Trávníčka půjde
o takový magnet pro veřejnost,
že je přesvědčen, že letošní ná-
vštěvnost dosáhne půlmilionové
hranice.

Největším lákadlem budou
samozřejmě žirafy, nosorožci,

hrošíci liberijští
a gepardi. Pokud
jde o žirafy, ně-
jaký čas budou
vedle sebe dva
samci, nosorožci
indičtí tvoří od
počátku pár. Prv-
ně jmenovaná
zvířata pocháze-
jí výlučně z čes-

kých zoo – z Ostravy a Prahy,
naopak nosorožci mají původ
v Berlíně a východoma	ar-
ském městě Nyíregyháza. Za-
tímco transport všech zvířat byl
zcela bez problémů, dvoutuno-
vý nosorožcí samec zaměstnal
ma	arské ošetřovatele a do-
pravce více než celé dopoled-
ne. Do přepravního kontejne-
ru se mu vůbec nechtělo, tak-
že musel být veterinářem
omámen a vtažen dovnitř po-
mocí lidské síly. Ale problé-
mům ještě konec nebyl. Přista-
vený jeřáb nedokázal s břeme-
nem bezpečně manipulovat,
takže musel být na pomoc po-
volán obrovský vyproš�ovací
jeřáb místních hasičů.

Při besedách o zoologické
zahradě posluchači často kla-
dou otázku, jak se zvířata zís-
kávají a jaká je jejich cena. Na-
prostá většina přírůstků pochá-
zí z odchovů v jiných zoo,
které si je mezi sebou obvykle
bezplatně vyměňují. U vzác-
ných živočichů ohrožených
vyhubením, na něž je veden
Evropský záchovný program,
rozhoduje o jejich novém
umístění kurátor chovu. Do
této kategorie patří jak žirafy,
tak nosorožci indičtí. Ti budou
v ČR k vidění právě pouze jen
v Plzni! Žádná další tuzemská
zoo je momentálně nechová.

Naproti tomu vlastní trans-
port velkých zvířat nebývá la-
ciná záležitost. Přepravují se ve
speciálních přívěsech nebo
v mobilních kontejnerech nalo-
žených na podvalníku s řiditel-
nou zadní nápravou. Tak cesto-
vali oba nosorožci. Zoologická

zahrada za jejich dopravu za-
platí kolem 450 000 korun!
Služby poskytují specializova-
né firmy, kdy řidiči nebo ve-
doucí transportu mají i veteri-
nární znalosti, aby dokázali
v případě potřeby zvířeti po-
skytnout první pomoc, nebo ho
zklidnit ve stresu z přepravy.
Pomocí kamery ho mají neustá-
le na očích, kontrolovat ho
mohou i během zastávek na od-
počinek. Transport mezi vzdá-
lenými zoo totiž trvá i pěknou
řádku hodin. Nosorožec z vý-
chodu Ma	arska cestoval do
Plzně přes Budapěš�, Linec
a České Budějovice 26 hodin!

Vzhledem k počtu dopravo-
vaných zvířat a tomu odpoví-
dajícím finančním nákladům
(nejdále se jelo pro jednoho
z hrošíků liberiských – do Por-
tugalska) se snažila Zoologic-
ká a botanická zahrada města
Plzně získat pro přepravu
sponzory. Vzhledem k ekono-
mické krizi však její volání
příliš vyslyšeno nebylo. Při-
hlásily se pouze dva subjekty
– bezpečnostní agentura HLS
Plzeň a Keramika Soukup, a. s.
Plzeň. Tato firma sponzorova-
la i mediální doprovod trans-
portu nosorožčího samce, tak-
že jak dramatická nakládka
v mateřské zoo, tak naproti
tomu klidný a rychlý odchod
z kontejneru do nového půso-
biště jsou zdokumentovány fil-
mem, fotografií i slovem.

Je pochopitelné, že hlavním
místem v plzeňské zoologické
a botanické zahradě, kam budou
v příštích měsících směřovat
kroky jejích návštěvníků, budou

právě nové africké a asijské ex-
pozice. Bylo by však škoda ne-
podívat se i do dalších míst. Na-
příklad na již čtyři sumce, z toho
tři albíny, v České řece, či na-
hlédnout do ptačího ráje v rodí-
cí se asijské zahradě na místě
bývalého arboreta; maminky
s dětmi by určitě neměly minout
nový hladicí koutek s kontaktní-
mi zvířaty na terase pod statkem
Lüftnerka.

A určitě neprohloupíte, zajde-
te-li také do specializované ex-

Za žirafami a nosorožci už také do plzeňské zoo!

V poslední době se na ně-
kterých plzeňských komuni-
kacích objevuje nový feno-
mén a to jsou místa pro pře-
cházení vozovky.

Zákon o silničním provozu
se o něm zmiňuje takto: „Je-li
blíže než 50m křižovatka s ří-
zeným provozem, přechod pro
chodce, místo pro přecházení
vozovky, nadchod nebo pod-
chod vyznačený dopravní
značkou Přechod pro chodce,
Podchod nebo nadchod, musí
chodec přecházet jen na těch-
to místech.“

A jak jej tedy poznáme? Jed-
ná se pouze o stavební úpravou
snížený a naklopený chodník,
uzpůsobený i pro chodce s ko-
čárkem, či osobu na invalidním
vozíku.

Protože místo pro přecháze-
ní vozovky není přesněji speci-
fikováno v českých právních
předpisech a nejsou stanovena
žádná pravidla a povinnosti,
způsob užívání a vztah mezi
chodcem a řidičem, platí pro
toto místo obecná úprava uží-
vání pozemní komunikace. Pro
řidiče zde tedy neplatí povin-

nosti umožnit chodci nerušené
přejití vozovky, mohou dokon-
ce v tomto místě zastavit a stát,
pokud zákaz stání vozidla ne-
vyplývá například za zákonné
úpravy (např. parkování v kři-
žovatce) nebo dopravního zna-
čení. A pro chodce zde neplatí
práva vztahující se k přechodu
pro chodce.

Naproti tomu na přechodu
pro chodce se chodí vpravo
a chodec nesmí vstupovat na
přechod bezprostředně před
blížícím se vozidlem. Mezi
povinnosti řidiče patří umožnit

Vyhláška říká, že to není mož-
né. S jízdním kolem může cyk-
lista  přejít  přes přechod pouze
pěšky. V tu chvíli je totiž brán
jako chodec, který má na přecho-
du přednost před ostatními vozi-
dly. Kdyby cyklista přechod ne-
oprávněně přejížděl, nemůže od
ostatních vozidel vyžadovat před-
nost a navíc se  vystavuje nebez-

Místa pro přecházení vozovky – jako
přechod, ale není to přechod

chodci bezpečné a nerušené
přejití vozovky, proto se musí
přibližovat k přechodu takovou
rychlostí, aby stačil i zastavit
vozidlo.

Příkladem těchto dopravních
úprav v Plzni je zrekonstruova-
ná Americké třída, kde si kaž-
dý může všimnout několika
míst pro přecházení, jakož
i problémů z nevědomosti, kdy
někteří řidiči i chodci netuší,
kdo z nich má přednost a tak
vznikají velmi nebezpečné
a kolizní situace.

pečí postihu, kdy mu může poli-
cista či strážník  uložit na místě
pokutu až do výše 2 000 korun.

Ani  na přejezdu  pro cyklisty
nemá cyklista přednost před vo-
zidly. Naopak  je povinen dát
přednost vozidlům přijíždějícím
z obou stran.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od

1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosin-
ce 2010! Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti.

Doporučujeme Vám výměnu
ŘP neodkládat.

S blížícím se koncem stano-
veného termínu pro výměnu ři-
dičských průkazů (31. prosin-
ce 2010) lze očekávat na ORP
zvýšený nápor žadatelů. Při
plánování vaší návštěvy prosím
nezapomínejte ani na to, že vy-
řízení žádosti o vydání ŘP trvá
až 20 dnů.

Uvedená výměna se vztahuje na
následující typy řidičských průkazů:

Kde si můžete vyměnit ŘP?
Pokud máte trvalé bydliště ve

správním obvodu Magistrátu
města Plzně (tj. obce Plzeň, Dý-
šina, Chrást, Chválenice, Kyšice,
Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrou-
še, Nezbavětice, Nezvěstice, Sta-
rý Plzenec, Š�áhlavy, Štěnovický
Borek a Tymákov) na Odboru
registru vozidel a řidičů, Koterov-
ská 162, Plzeň.

Co musíte mít s sebou?
– „Žádost o vydání ŘP“ – obdr-

žíte v informační kanceláři odboru;

Mohou  cyklisté přejíždět přechod pro chodce?

– platný doklad totožnosti (ob-
čanský průkaz, pas);

– průkazovou fotografii o roz-
měrech 3,5 x 4,5 cm;

– ŘP, který podléhá povinné vý-
měně.

Kdy vám bude vydán nový ŘP
a kolik vás to bude stát?

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od
podání žádosti. Tato povinná vý-
měna ŘP je zdarma, tj. osvoboze-
na od správního poplatku. Lze po-
žádat i o vydání ŘP ve zkrácené
lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti. Tento úkon je zpo-
platněn správním poplatkem ve
výši 500,- Kč.

Jak eliminovat čekací lhůty?
Držitelé ŘP, kteří budou výmě-

nu ŘP odkládat a dostaví se na
Odbor registru vozidel a řidičů
v Plzni až ke konci roku 2010, se
vystavují riziku delších čekacích
dob s ohledem na předpokláda-
nou zvýšenou návštěvnost. V této
souvislosti doporučujeme neod-
kládat výměnu ŘP a dostavit se
na uvedený odbor v dostatečném
předstihu.

Další možností je objednat se na
konkrétní datum a hodinu tzv. on-
line cestou internetu na adrese
www.uradbezcekani.cz, příp. tele-
fonicky na čísle 378 034 407-8.

JUDr. Petr Triner

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů

pozice AKVA-TERA na Palac-
kého tř. Podívat se zde můžete
na žhavou novinku – zřejmě
párek mladých varanů komod-
ských, odchovaných v pražské
zoo. Až poněkud povyrostou,
stane se jejich domovem nyní
prázdná expozice v Tropickém
pavilonu. Původní samice nej-
většího ještěra na světě před
časem uhynula a osamocený
samec odjel podpořit chov
v pražské Tróji.

František Hykeš

1994–1996 1996–2000
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Poradna bytového správce
Dalším měřením se peníze neušetří, říká Ivan Hašek.
Měření spotřeby teplé vody je vzhledem k fyzikál-

nímu charakteru tepla složitá záležitost, náklady se
na jednotlivé byty rozpočítávají tzv. poměrově.
K tomu slouží dvě měřidla – jedno na výstupu z vý-
měníkové stanice, druhé přímo v bytě. Novela Ener-
getického zákona přináší novou povinnost instalo-
vat další, prakticky stejné měřidlo skoro u každého
domu. Dává to smysl? To byla první otázka pro ře-
ditele Plzeňských služeb Ivana Haška.

Podle nás toto nové nařízení způsobí jen zdražení
teplé vody, protože instalace nového měřidla, kterou
jsme ze zákona povinni provést, přijde na 50 000 až
150 000 korun a my je samozřejmě budeme muset
promítnout do cen. Z toho nebude mít žádný prospěch
odběratel teplé vody ani my. Bude to v rámci České
republiky stát až miliardy, a vydělají na tom jen vý-
robci měřidel, kteří si změnu zákona prosadili v par-
lamentu. Je to podobné, jako když budete mít doma
dvě váhy a budete na obou vážit devadesát kilogra-
mů. Nákupem třetí váhy určitě nezhubnete, pomůže
vám spíše dieta.

Jak si takovou „dietu“ v případě teplé vody před-
stavit?

Kromě snížení spotřeby je to především zaizolová-
ní všech rozvodů teplé vody ve společných prosto-
rách i v bytech, případně nainstalování zpětných kla-

pek u stávajících vodoměrů. Obecně se teplo ušetří
také zateplením budov – těmito způsoby lze ušetřit
30 až 35 procent nákladů na teplo a teplou vodu. Mimo
jiné to také zvedne hodnotu takto ošetřeného domu,
na rozdíl od měřidla, které nejen že nebude majetkem
vlastníků bytu, ale bude přinášet i dodatečné náklady
při údržbě a kontrole. Tato novela Energetického zá-
kona mi přijde skutečně postavená na hlavu.

Není nějaká možnost nápravy?
Zákonodárci nám naštěstí nechali možnost dohody

s nájemníky nebo vlastníky domů, zda třetí měřidlo
chtějí nebo ne. Pokud se s nimi dohodneme, že třetí
měřidlo nechtějí, nainstalovat ho nemusíme. Přání
našich zákazníků je tedy pro nás v tomto případě
skutečně zákonem.

Uvedl jste, že instalace měřidel by přinesla odbě-
ratelům zvýšení cen tepla. O kolik?

Podle našich propočtů to vychází, že by teplá voda
v takovém případě zdražila o 10 až 12 procent a to
není málo. U nás v Plzni máme teplo i teplou vodu
z centrálního zdroje Plzeňské teplárenské sice velmi
levné v porovnání s jinými městy, ale i tak zaplatí
průměrná tří až čtyřčlenná rodina za teplou vodu 5000
až 6000 korun ročně a k tomu dalších 11 tisíc Kč za
teplo. A pro někoho je nárůst nákladů u teplé vody
o pět nebo šest set korun ročně skutečně hodně, pře-
devším když si uvědomíme, že jsou to vlastně vyho-
zené peníze.

Možná vás zákazníci budou podezírat, že se bráníte
dalšímu měření, protože to dosavadní je nepřesné.

Takzvané fakturační měřidlo je ve výměníkové sta-
nici, je pravidelně kontrolováno a cejchováno nezá-
vislou firmou, tam k žádné chybě dojít z principu
nemůže. A další měřidla jsou v bytech, k těm máme
přístup jen se souhlasem a případně i pod dohledem
uživatele bytu. Případné třetí měřidlo nezměří nic ji-
ného, než zase jen tu samou teplou vodu, kterou už
měří dosavadní dvě. I rozúčtování na jednotlivé byty
proběhne poměrovým způsobem jako dosud, na tom
se nic nemění.

Nevkrádá se vám na rty slavné jméno města Ko-
courkova?

My se snažíme, aby Plzeň Kocourkovem nebyla.
Proto všem vlastníkům domů, družstvům i společen-
stvím vlastníků nabízíme bezplatnou konzultaci, chce-
me jim poradit a celou problematiku podrobněji vy-
světlit. Všem v tomto duchu pošleme dopis nebo le-
táček. Mohou nám i telefonovat nebo mailovat. Naším
cílem je spokojený a nikoliv naštvaný zákazník. Ces-
tou k tomu spokojenému je poskytování dobrých slu-
žeb za rozumnou cenu, nikoliv předraženého zboží.

Informace k měření teplé vody:
info@mereniteplevody.cz

bezplatná linka 800 505 505
www.mereniteplevody.cz

„Ředitel Plzeňských služeb Ivan Hašek vysvětluje nesmyslnost dalšího měření teplé vody přímo v jednom z domů reportérce TV R1 – ZAK Kristýně Bublové“



K rozhovoru s představitelem projektu INLINE-
TALENT:

Co nabízí in-line kemp dětem a proč by se ho
děti měly zúčastnit?

Kemp nabízí intenzivní in-line kurz pro děti
a pomůže jim především bezpečně zvládat základ-
ní in-line dovednosti, naučí se i pokročilým formám
bruslení, zažijí spoustu legrace, poznají nové ka-
marády a určitě je lepší trávit prázdniny sportová-
ním než sedět u televize či počítače. Navíc jsou pro
děti připraveny doplňkové sportovní aktivity (mí-
čové hry, atletika, plavání atd.) dle počasí.

Mohou se in-line kempu zúčastnit i děti, které
nemají vlastní in-line vybavení?

Určitě, děti, které nemají své vlastní brusle a chrá-
niče, nemusejí zoufat, protože ICEPARK bude nově
nabízet i možnost bezplatného zapůjčení komplet-
ního in-line vybavení.

Jak hluboko musejí rodiče sáhnout do kapes?
Máme připravené prázdninové balíčky a to na

jednotlivé dny nebo týdny, což je samozřejmě ce-
nově výhodnější. Pro děti je připravena celodenní
péče od 8.00 do 17.00 hod., teplý oběd, svačina
a pitný režim. Více informací se všichni dozví na
stránkách www.inlinetalent.cz.

Bude INLINETALENT pokračovat i po prázd-
ninách?

Určitě, INLINETALENT bude pokračovat i po
prázdninách a to ve formě pravidelných in-line
výukových lekcí pro mateřské a základní školy
v dopoledních hodinách. Dle počasí budou i na-
dále pokračovat výukové bloky pro veřejnost
v odpoledních hodinách. Jakmile se ICEPARK
zase změní na kluziště pro klasické lední brusle,
tak se celý in-line program přesune do hokejba-
lové haly, kde je vhodný sportovní povrch a kde
budou bloky kolečkového bruslení pokračovat od
podzimu do jara.                                       (red)

V sobotu 12. června 2010
od 9.00 hod. uspořádal fotba-
lový oddíl TJ Košutka Plzeň
již VII. ročník turnaje přípra-
vek (žáci ročník nar. 1999
a mladší) „O pohár starosty
ÚMO Plzeň 1“. Turnaje se zú-
častnilo celkem 8 družstev, z
toho 2 družstva pořádajícího
oddílu, dále SK Smíchov Plzeň,
FK Žákava, Slovan Spoje Pl-
zeň, SSC Bolevec, Sokol Blo-
vice a TJ Zruč.

Hrálo se ve dvou skupinách
systémem každý s každým na

dvou hřištích. Vítězové sku-
pin se utkali o 1. – 2. místo,
družstva na 2. místech o 3. –
4. místo atd. Celkovým vítě-
zem turnaje se stal celek So-
kola Blovice, který ve finálo-
vém souboji poměrem 4 : 1
porazil domácí „A“ družstvo
Košutky.

Třetí místo v turnaji obsadi-
lo družstvo SK Smíchov Plzeň,
jenž vítězstvím 6 : 0 odsunulo
na 4. místo TJ Zruč. Páté mís-
to obsadil Slovan Spoje Plzeň,
šesté SSC Bolevec, sedmé FK

Žákava a poslední osmé TJ
Košutka Plzeň „B“.

Na závěr turnaje se konalo
vyhodnocení, na kterém všich-
ni zúčastnění hráči přijali z ru-
kou starosty ÚMO Plzeň 1 pana
Jiřího Uhlíka a ředitele turnaje
pana Zdeňka Čapka chutné
ceny  a diplomy, prvá tři druž-
stva navíc medaile a poháry vě-
nované panem starostou. Od-
měněni byli též nejlepší střelec
(6 branek) Lukáš Váchal (Ko-
šutka „A“), nejlepší brankář
Matyáš Kašpar (Blovice) a nej-

Fotbalové mládí na Košutce
mladší aktivní účastník turnaje
Petr Kašpar narozen 2004 (Žá-
kava).

Celá akce byla velmi dob-
ře organizačně zajištěna, vy-
dařilo se i počasí, a tak z úst
početného davu přihlížejí-
cích rodičů, prarodičů či fa-
noušků zazněla slova chvály
a zároveň přání, aby se v této
tradici pokračovalo i v příš-
tích letech.

Vždy� akcí pro tu nejmladší
generaci není nikdy dost.

Miloš Trojan

Děti mají u hasičů
dveře otevřené

Za deštivého počasí zahájili
organizátoři 3. června 2010 le-
tošní sérii akcí pro děti z ob-
vodních základních a mateř-
ských škol. MO Plzeň 1, dob-
rovolní hasiči z Bílé Hory
a metodická skupina Městské
policie Plzeň připravili pro-
gram na několik dopolední.
První skupina dětí přišla v pláš-
těnkách. Všichni se těšili na sli-

bované zdolávání překážek na
pravé hasičské dráze, ale poča-
sí tomuto záměru nakloněno
nebylo. Přesto si děti chvíle
v areálu dobrovolných hasičů
na Bílé Hoře užily.

(red)

Ve středu 19. května 2010 jste
mohli v okolí Boleveckého ryb-
níka zahlédnout čtyřčlenné sku-
pinky dětí, které hledajíce barev-
né fáborky, běžely od stanoviště
ke stanovišti, kde plnily připrave-
né úkoly. MO Plzeň 1, Městská
policie Plzeň a dobrovolní hasiči
z Bílé Hory zde po roce zopako-
vali akci pro děti z plzeňských zá-
kladních škol. Otázky ze zdravo-
vědy, činnosti městské policie,
střelba ze vzduchovky, doved-
nostní úkoly, hod na cíl, chození
po laně – to vše čekalo na děti,
které se branného závodu zúčast-
nily. Po splnění všech úkolů
zhlédli všichni v areálu na Bílé
Hoře ukázky sebeobrany, posky-
tování první pomoci a profesio-
nální hasiči předvedli práci na
žebříku. Poté organizátoři spočí-
tali výsledky a došlo ke slavnost-
nímu vyhlášení a předání cen ví-
tězům, kterého se zhostil starosta
MO Plzeň 1 Jiří Uhlík.     (red)

Branný závod na Bílé Hoře

Co vám ještě
nabízíme



Čas plyne jako voda. Než se člo-
věk naděje, uplyne 20 let a Vy mů-
žete jen vzpomínat. Ptáte se nač?

Právě v těchto dnech slaví Pi-
onýrská skupina Mikulka 20 let
svého trvání.

Její počátky směřují ještě na bý-
valou 32. ZŠ v Plzni na Lochotíně.
Tam vznikla myšlenka zájmové prá-
ce s dětmi, která byla vždy na této
škole velmi bohatá a bylo by škoda
ji opustit. Od založení 7. ZŠ a MŠ
v Plzni na Vinicích 18 let působila
PS Mikulka při této škole, kde se
scházejí děti doposud. Za pochope-
ní vedení školy tak mohla rozvíjet
svoji přírodovědnou,turistickou, vý-
tvarnou, pěveckou a taneční činnost.
Členskou základnu tvořilo většinou
100 členů.

Je nutno poděkovat všem vedou-
cím, převážně z řad rodičů, kteří
trávili svůj volný čas nejen na
schůzkách a akcích s dětmi po celý
školní rok, ale věnovali jim i část
své dovolené na 20 pionýrských
táborech ve Staňkově v hájovně
„U Víška“. Hájenka uprostřed kou-
zelného lesa patřila vždy jako od-
měna nejen dětem, ale i vedoucím.
Bylo nač se těšit celý rok. Celotá-
borová hra „Po stopách Chodů“,
která seznamovala účastníky tábo-

ra s tradicemi a historií Chodska,
byla vždy obohacena novými ná-
pady a výlety do Chudenic, Hor-
šovského Týna, Kolovče, Doma-
žlic a dalších míst. Znalosti dětí
byly velmi dobré, celý pobyt na
táboře si vedly svůj táborový de-
ník, kde bylo možno si připome-
nout své dojmy. Nezapomenutel-
ným zážitkem i přáním dětí byla
vždy návštěva u pana hajného Říhy
na Výtuni, kde měli všichni mož-

nost nahlédnout, v čem spočívá
a tkví život na hájovně a velkém
hospodářství. Největší odměnou
bylo setkání u koní a pejsků. Kaž-
dý si mohl štěňátka pochovat a co
jich bylo, nelze ani povídat. Tady
měl každý možnost vidět, jak se má
člověk chovat v přírodě a ke zvířát-
kům. Vždy� název našeho přírodo-
vědného oddílu nese název Mufíč-
ci, a to právě podle pejska Mufíčka,
kterého jsem i s mým druhým pej-
skem Taránkem dostala s mými
vlastními dětmi od pana hajného
Říhy. Stále nás vedou myšlenky
a kroky navrátit se do tichých zá-
koutí hájenky, zazpívat si u táborá-
ku a zavzpomínat na ty krásné chví-
le. Největší odměnou je, když člo-
věka potkají děti či vedoucí a jejich
otázky a myšlenky směřují právě do
hájenky. A není tomu jedenkrát.

I když nyní již letní tábor nedě-
láme, připravujeme pro naše členy
řadu zajímavých akcí, soustředění,
soutěží,výletů a zájezdů, takže
o činnost je na naší PS postaráno
velice dobře. V průměru 50 akcí
pořádala naše skupina ročně.

Tančíme pro potěšení a s chutí
Převážná většina akcí v posledních

letech patřila tanečníkům. Taneční
klub TK IMPRO, který vznikl na
7. ZŠ a MŠ též od jejího počát-

ku,reprezentoval ZŠ i PS na soutěž-
ních republikových přehlídkách po
dobu 14 let a přinesl tak oběma
mnoho uznání a prvenství, krásných
pohárů a ocenění.Největším bylo po
dvakrát dosažení Pohárů předsedy
vlády na Žofíně a v Kongresovém
centru v Praze.

Srdečná setkání a vystoupení pa-
tří do společenských akcí bolevec-
kých rodáků, jako jsou každoroční
setkání v bolevecké sokolovně, vá-
noční posezení „U Myšáka“ či sta-
vění Májky na Bolevecké návsi pod
vedením starosty Sdružení bolevec-
kých rodáků, Jaroslava Čechury.

Červen v našich akcích
Rozvíjející spolupráce je nyní

s Plzeňskými heligonkáři, jejichž ta-
neční večery v restauraci „U Šebes-
tů“ již úspěšně několikrát zpestřili
právě naši tanečníci. První společná

akce bylo Celostátní setkání heligon-
kářů na bolevecké sokolovně 17. 4.
2010. S radostí lze pozorovat vzá-
jemný soulad dětí a celé kapely pod
vedením p. ing. Josefa Davida, kte-
rý se 16. června zúčastnily i s dětmi
vystoupení v Domově důchodců
v Západní ulici. V tomto školním
roce se děti předvedly 9. června na
7. ZŠ a MŠ na školní akademii jako
každoročně a poslední vystoupení v
tomto školním roce bude patřit též
stálým návštěvníkům tanečních ve-
čerů 22. června v Újezdě. Tam vždy
umějí srdečně ocenit jak milou tváří,
tak potleskem snahu dětí i jejich pěk-
ný taneční výkon. Nechybí zde ani
valčík, waltz či tango. Ale polka pře-
sto u dětí vyhrává i po celý rok.
Každý si odnáší z vystoupení vždy
hezké vzpomínky, drobné upomín-
ky pro radost jak od pořadatelů, tak

i vděčných diváků. Velkým potěše-
ním je doprovod na tyto akce nejen
z řad rodičů, ale i jejich prarodičů
a známých, kteří se celý rok starají
o dobrý průběh celého tanečního
klubu, ale i PS. Povzbuzovali po dva
dny na Bambiriádě, kde děti repre-
zentovaly sdružení Pionýr v taneční
kompozici „Máš-li kapičku štěstí“,

ve folklorních skladbách i v count-
ry, což též s oblibou tančí. Touto pří-
ležitostí je na místě i poděkovat
všem, kdož nám pomohli za celá léta
s tvorbou kostýmů, nebo� se soustře-
	ujeme na mnoho tanečních žánrů
a výběr kostýmů opravdu máme.

„Toulky za poznáním“
Mezi společné akce patří též pro-

hlídky i návštěvy DJKT v Plzni, ale
i Stavovské i Národní divadlo
v Praze, kam jsme směřovali naše
dva pěkné zájezdy. Praha se stala
opravdovým poutem jak našich
turistů, tanečníků a celé naší PS
Mikulka, tak mým. Můj syn i dce-
ra, též bývalí úspěšní účastníci
mnoha akcí, soutěží a táborů PS
vystudovali, žijí a působí v Praze.
„Toulky za poznáním“ – to� název
našich výletů. Nyní 2x to byla „Pra-
ha májová“ s návštěvou Muzea čo-

kolády s malováním čokoládových
obrazů, Choko-story, Království
železnic na Smíchově, procházka
historickou částí Starého i Nového
Města, zhlédnutí divadelního před-
stavení činohry Babička v Národ-
ním divadle s Vlastou Chramosto-
vou v hlavní roli. Strhující zážitek
pro malé i velké diváky.

20 let Pionýrské skupiny MIKULKA – čas práce a radosti

Tradičně druhý květnový ví-
kend patří na lochotínském sídlišti
házené. I v letošním roce se ve
dnech 7. – 9. 5. 2010 sjela druž-
stva z celé republiky, aby se zú-
častnila velkého házenkářského
klání. Turnaje se letos zúčastnilo
51 družstev z celé republiky. Ne-
chyběli tradiční účastníci např.
Veselí nad Moravou, Liberec, Pí-
sek, družstva z Prahy a nově při-
jelo také několik nováčků, např.
Jindřichův Hradec nebo Velké
Meziříčí.

Turnaj pořádají společně DHC

Plzeň a 31. ZŠ Plzeň a jedná se o
naprosto unikátní a největší dívčí
mládežnické klání. Letos startova-
lo více než 500 hráček, které se
utkaly ve čtyřech kategoriích:
mladší žačky, minižačky 6+1, mi-
nižačky 4+1, přípravka. Hrálo se
v pátek a sobotu od 8 do 20 hod.,
v neděli od 8 do 12 hod. Celkem
bylo sehráno 353 utkání, a to na
šesti hřištích – na dvou asfaltových
hřištích v areálu 31. ZŠ, v nové
hale 31. ZŠ, na novém hřišti
s umělým povrchem u Gymnázia
Františka Křižíka a na dvou men-

ších hřištích pro miniházenou
v areálu školy. Po celou dobu tur-
naje vytvářeli výbornou atmosféru
fanoušci, a také turnajový maskot
– Sluníčko. Možná také jeho záslu-
hou se počasí po velkém čtvrteč-
ním dešti umoudřilo a všechna
utkání se odehrála bez jediné kap-
ky deště.

Turnaj měl již tradičně bohatý
doprovodný program: v pátek pro-
bíhala soutěž v přesné střelbě.
V pátek večer změřili své síly tre-
néři v utkání Severu proti Jihu.
V sobotu byl po celý den dětem
zdarma k dispozici skákací hrad.
Dále probíhala tipovací soutěž

(účastnice turnaje tipovaly budou-
cí vítězky). V sobotu večer se
všichni sešli v Disco Aréna, aby si
zatančili. Tentokrát byla diskotéka
maškarní – kromě několika čaro-
dějnic přišli také vodníci nebo mu-
mie. V neděli turnaj vyvrcholil do-
poledními zápasy a ve 13.00 hod.
proběhlo slavnostní vyhlášení vý-

sledků za účasti představitelů měs-
ta Plzně i městského obvodu.
Všechny účastnice si odnesly pěk-
né ceny. Na nejlepší čekaly medai-
le a netradiční poháry. Byly vyhlá-
šeny nejlepší jednotlivkyně z kaž-
dého družstva, nejlepší hráčky,
střelkyně a brankářky. Vyhlášeny

Memoriál Karla Šulce se vydařil!

Kluci a holky z letošních devá-
tých ročníků byli přijati na zvole-
né studijní obory, a proto jsem se
společně s nimi zamyslela nad tím,
co všechno museli udělat. Na mou
otázku, co si myslí o svém úspě-
chu, jednoznačně odpověděli:
„Byli jsme připraveni“. A jak tako-
vá příprava vypadala?

Především jsme se chtěli správ-
ně rozhodnout a vybrat takový stu-
dijní obor, který by nám vyhovoval
a chtěli bychom jej dál studovat.
A co tomu předcházelo? Hned od
začátku letošního školního roku se
soustředili na svou budoucí volbu
povolání. V tom jim napomohly
různé exkurze, které jim umožnily
nahlédnout do různých pracovních
míst. Mimo jiné navštívili v rámci
ekologické exkurze Povydří na Šu-
mavě, prohlédli si elektrárnu v Čen-
kově Pile a vydali se do Ostré nad
Labem do stanice Botanicus, aby se
seznámili s pěstováním a výrobou
přírodních produktů.

Zúčastnili se besedy s pracovní-

ky úřadu práce a na jejich všetečné
otázky byli ochotni odpovídat uči-
telé i rodiče. Jak sami přiznávají,
nebylo to vždy jednoduché, ale
jsou rádi, že rodiče i učitelé měli
s nimi velkou trpělivost a věřili
v jejich správné rozhodnutí.

Ti nejbojovnější si ověřili své
schopnosti a vědomosti v různých
soutěžích, např. na sportovních
akcích stolní tenis a házená, ve kte-
ré v krajské soutěži obsadili druhé
místo, v přespolním běhu získali
v krajském kole třetí místo a zú-
častnili se i turnaje v kopané. Děv-
čata dala přednost literárně-výtvar-
né soutěži, v níž získala svými pra-
cemi druhé a třetí místo. Někteří
věnovali svůj čas i olympiádám
z češtiny, angličtiny, němčiny, che-
mie, dějepisu a přírodopisu.

Blížící se konec školního roku
v nich začíná vyvolávat myšlen-
ky na loučení s třídou, školou,
učiteli, ale také přináší i vzpomín-
ky na úplné začátky, kdy jako prv-
ňáčci se začali rok po roku přibli-

žovat k úplnému zakončení základní-
ho vzdělání.

Na mou zvídavou otázku, co by
změnili v systému základního školství,
mě překvapily jejich velmi uvážlivé
a seriózní odpovědi.

Svou analýzu provedli pomalu jako
dospělí lidé a velmi konstruktivně dá-
vali návrhy. Jako například, že by ho-
dinově ještě více posílili hodiny ma-
tematiky, českého jazyka a cizích ja-
zyků. Naopak by byli pro zavedení
volby v osmém a devátém ročníku
mezi výtvarnou výchovou, praktický-
mi činnostmi a hudební výchovou. Pak
už následovaly spíše úsměvné indivi-
duální návrhy typu více jídla ve škol-
ní jídelně, nebo raději zavést rovnou
švédské stoly... Nakonec sami uznali,
že by takové stravování vedlo jenom
k přejídání, a to zrovna nepatří k zdra-
vému životnímu stylu.

A co jim přát na další cestě za vzdě-
láním a svou budoucností? Věřte si
a nevzdávejte to!

Eliška Bartáková,
4. ZŠ Kralovická 12

Žáci z plzeňské 4. základní školy byli
úspěšní v přijímacím řízení

Vždy plno otázek, dojmů a soutě-
ží plyne z těchto akcí. Jsou nejen
zábavou, ale i poučením pro malé
i velké. Jsem š�astna, když mohu říci,
že práce na skupině má svůj ohlas
a myslím, že mi mnozí dají za prav-
du. Je potěšením vymýšlet činnost
pro toho, koho práce baví, kdo se rád
zasměje, něco nového se chce dozvě-
dět, ale umí rozdat ze sebe něco
upřímného a v tom tkví smysl naší
práce. Tančit pro radost a s chutí.

A všem, kteří nás v tomto pod-
porují, vyslovuji svůj upřímný dík.
20 let vedu naši PS Mikulka, taneč-
ní klub TK IMPRO a řada zájmo-
vých oddílů byla většinou pod mým
vedením.Vzpomínky na práci jako
zaměstnání vychovatelky ŠD jak na
32. ZŠ, tak 7. ZŠ a MŠ jsou pestré
a velmi bohaté. O tom svědčí boha-
tá fotodokumentace ze všech oblas-
tí, poháry z tanečních soutěží, ná-
stěnky v klubovně v prostorách
7. ZŠ a MŠ. I když druhým rokem
působím jen jako vedoucí PS Mikul-
ka, práce s dětmi zůstala a navždy
bude mým koníčkem a posláním.

 Všem, kteří mi po celou dobu
pomáhali s dětmi, všem dospělým
i dětem PS přeji mnoho štěstí
a úspěchů a ráda bych, kdyby čin-
nost PS MIKULKA byla pro
všechny i nadále potěšením.

Věra Řežábová – vedoucí PS
Mikulka

byly také dvě ceny fair play. Po ce-
lou dobu turnaje probíhala chari-
tativní akce s názvem Myslíme
i na ostatní. V ní se podařilo vy-
brat 10 000 Kč pro Honzíka Vaň-
ka, který trpí svalovou dystrofií.

Turnaj se vydařil po herní strán-
ce i družstvům pořádajícího DHC
Plzeň. Ve třech kategoriích (mladší
žačky, minižačky 6+1 a přípravka)
skončily shodně na třetích místech.

V kategorii minižačky 6+1 zís-
kala cenu pro nejlepší brankářku
Anna Jiskrová z DHC Plzeň. Ve
stejné kategorii získala domácí
hráčka Tereza Bušauerová cenu
pro nejlepší střelkyni turnaje.

Jaroslava Šmrhová



V pátek 30. 4. 2010 se ráno
v naší třídě místo dětí začali
scházet čarodějnice a čarodějo-
vé – i paní učitelky se změnily
k nepoznání. Ve třídě jsme tan-
čili a soutěžili a po svačině jsme
se vypravili na čarodějnickou
vycházku po sídlišti. Zavítali
jsme i na Boleveckou náves,
kde se právě chystala májka.
Naše čarodějky a čarodějové
zaujali předsedu Sdružení bole-
veckých rodáků, pana Jarosla-
va Čechuru, který nás všechny
pozval na odpolední program.
Protože jsme ten den chystali

noční přespání ve školce, nabíd-
ku jsme přijali a odpoledne
jsme se znovu vydali na náves.
Zhlédli jsme vystoupení střelců,
tanečního souboru a malých
hasičů – „Čertíků“ ze 78. MŠ.
Nakonec jsme si zarejdili při
dechové hudbě a pak už jsme
spěchali do školky.

Děkujeme všem pořádajícím
za pestré odpoledne a těšíme se
na další spolupráci.

Iveta Burešová,
učitelka 91. mateřské školy Plzeň,

Jesenická 11,
příspěvkové organizace

Májka na Bolevecké návsi

Dne 11. května 2010 se ko-
nalo v aule 1. ZŠ slavnostní
vyhodnocení 19. ročníku vý-
tvarné soutěže mateřských škol
města Plzně „Svět pohádek“.
Záměrem této přehlídky je
podporování zájmu u dětí od
nejútlejšího věku k výtvarné
tvořivosti, rozvíjení představi-
vosti a fantazie pod dohledem
pedagogických pracovnic.
Tuto soutěž organizuje 91. ma-
teřská Plzeň, Jesenická 11, pří-
spěvková organizace.

Pro letošní ročník byla zvo-
lena témata Dinosauři nejen
vpohádkách, Narodil se Ježí-
šek, O dvanácti měsíčkách,
O Popelce, Pohádky Ferdy
mravence.Výtvarné přehlídky
se zúčastnilo 15 mateřských
škol z města Plzně – 2. MŠ,
7. MŠ, 17. MŠ, 21. MŠ, 29.
MŠ, 31. MŠ, 33. MŠ, 37. MŠ,

19. ročník výtvarné soutěže Svět pohádek očima dětí
44. MŠ, 46. MŠ, 51. MŠ,
70. MŠ, 78. MŠ, 87. MŠ,
91. MŠ Celkem bylo zasláno
269 výtvarných děl. Dětem
i pedagogickým sborům děku-
jeme za zaslané obrázky.

 Na slavnostní vyhodnocení
pozvali pořadatelé výtvarné
soutěže rodiče a děti, které
obdržely diplomy a věcné
ceny. Veškeré výdaje s touto
akcí byly financovány z pří-
spěvku Nadačního fondu pro
podporu vzdělávacích progra-
mů a mimoškolních aktivit dětí
a mládeže.

Během slavnostního odpo-
ledne vystoupily děti pěvecké-
ho sboru Berušky z 91. MŠ
a zazpívaly písně ke každému
tématu.

 Na závěr si všichni společ-
ně prohlédli výstavku oceně-
ných výtvarných prací dětí.

Děkuji dětem za krásné vy-
stoupení, všem přítomným za
účast a svým kolegyním pí uč.
Ivaně Vlkové, Renatě Kočan-
drlové,  Jindře Novákové

a Janě Voglerové za obětavost
při přípravě a vzornou organi-
zaci této akce.

Za pořádající MŠ: Bc. Marie
Hrachovcová, ředitelka školy

Naše školka se v letošním
roce poprvé zúčastnila sběru
potravinářského hliníku, o kte-
rém jsem se dozvěděla z časo-
pisu IRIS, vydávaným zoolo-

Sběr potravinářského hliníku
gickou a botanickou zahradou
v Plzni. Od začátku školního
roku rodiče a děti střádali víč-
ka od jogurtů, alobal od čoko-
lád, plechovky od nápojů…,

z nichž pak vytvářeli hliníko-
vé koule a nosili je k nám do
školky. Nasbírali jsme 15 kg
této suroviny.

Jedno odpoledne jsme pak s
několika rodiči a jejich dětmi
strávili výrobou kosmické lodi
a 2 mimozemš�anů z tohoto
odpadu. Děti se naučily, že sběr
hliníku šetří životní prostředí.

V sobotu 24. 4. 2010 jsem
vezla společně s jedním z dětí
a jeho rodiči nasbíraný hliník
a naše výrobky na Kilometrov-
ku u Kalikovského mlýna, kde
se mělo konat vyvrcholení IV.
ročníku soutěže sběru potravi-
nářského hliníku, které je po-
řádáno u příležitosti oslav Dne
Země Sdružením přátel zoolo-

gické a botanické zahrady měs-
ta Plzně IRIS.

Zaskočila nás malá účast na
tomto setkání a odezva pořáda-
jících. Myslím, že by si tato
akce zasloužila větší odezvu
a propagaci, aby děti i dospělí
považovali třídění hliníku
i ostatního odpadu za samo-
zřejmost a aby tato akce zasáh-
la větší počet škol i školek a
nastartovala tím ekologické
chování již u malých dětí.

My už nyní máme první hli-
níkové kuličky do dalšího roč-
níku a věříme, že budeme ješ-
tě úspěšnější než letos.

Iveta Burešová,
učitelka 91. mateřské školy

Plzeň, příspěvkové organizace

V 87. mateřské škole – té
„kosíkovské“ – to neustále hučí
jako v úle. Hodně dlouho jsme
všichni čekali na nádherné, tep-
lé, provoněné jarní počasí. Aby
nám čas příjemněji ubíhal, při-
pravily pro nás paní učitelky
i ostatní pracovnice školky
spoustu zábavy i poučení.

V půli března jsme v Divadle
Miroslava Horníčka zhlédli po-
hádkové představení „Zimní
příhody včelích medvídků“.
Známé příběhy, melodické pís-
ničky, které všechny děti znají,
tím vším nás představení okouz-
lilo.

„Zdravé zuby“ – tak se jme-
novala přednáška dvou mladých
zubařů. Seznámili děti se správ-
nou výživou, která zubům pro-
spívá, detailně znázornili tech-
niku čištění zoubků. Každé dítě
si pak mohlo vyzkoušet, zdali
o své zuby pečuje správně.

Ale to nebyla jediná nezvyk-
lá návštěva v naší školce. Na
jedno dopoledne k nám zavítali
studenti 2. ročníku Střední
školy profesora Švejcara, aby
poznali, jak to v MŠ vypadá, co
všechno by měli malí předško-
láčci zvládat. Netrvalo dlouho
a všichni společně si hráli, sou-
těžili, zkrátka bavili se. Malé
děti nechtěly své velké kamará-
dy ani pustit domů.

Velikonoce u nás proběhly
asi jako všude jinde. Doplnili

jsme je netradičně – malováním
kraslic na chodnících v areálu
školky. Všechny výtvory odmě-
nili dva velikonoční zajíčci
sladkostmi.

V polovině dubna využily ně-
které třídy pozvání k návštěvě
dopravního hřiště v Západní uli-
ci. „Za pohádkou jara bezpeč-
ně“ – tak zněl název připrave-
ného programu. Jako každoroč-
ně si děti zkusily přecházení
vozovky na semaforech, plnily
různé úkoly a na chvíli se staly
závodníky na koloběžkách.

 Třídy 1. A a 1. B vyrazily do
Prahy do Divadla Spejbla a Hur-
vínka na představení „Hurvínek
už zase zlobí“. Děti i učitelky
přijely nadšené, představení bylo
výborné a vidět zblízka na vlast-
ní oči tyto známé loutkové po-
stavičky proslavené po celém
světě, to byl tedy opravdový
zážitek!

Poslední dubnový den mezi
nás zavítala příslušnice Městské
policie, aby si s dětmi popoví-
dala na téma – „Jak se chovat
při setkání s neznámým člově-
kem“ a „Jak se chránit před
agresivním psem“.

Ve čtvrtek 6. května jsme ve
spolupráci s Boleveckou základ-
ní školou pořádali vlastní celo-
školní olympijské hry. Protože
počasí za moc nestálo, olympi-
áda se konala v hale ZŠ. Každá
třída si předem vyrobila nějaké-

ho maskota. Na připravených
stanovištích to pak vypadalo
jako na opravdovém závodišti –
všichni si vyzkoušeli, jak se hází
do dálky, na cíl, jak se běhá šta-
feta, skáče se do dálky atd. Ni-
kdo nezapřel sportovního ducha,
všichni se snažili o co nejlepší
výsledky. Medaile, kterými pak
byli malí „sportovci“ dekorová-
ni, si opravdu zasloužili! Naše
díky patří pí učitelce Jarošové
z naší školky a p. Mgr. Černému
z Bolevecké ZŠ a žákům spor-
tovní třídy, kteří se postarali
o hladký průběh olympiády.

V polovině května jsme se
vydali na výlet na hrad Švihov.
Výlet byl spojen s divadelním
představením a ukázkou starých
řemesel.

O týden později k nám zaví-
tali dobrovolní hasiči z Bolev-
ce, aby nám předvedli hasičskou
techniku i veškeré vybavení.
Mohli jsme si prolézt auta, vy-
zkoušet přílby, roztáhnout hadi-
ce. S hasiči přijeli i záchranáři,
takže jsme měli možnost si vy-
zkoušet, jak se postarat např.
o zraněné i jak provádět umělé
dýchání.

Největší akcí naší školky
však byla oslava 30. výročí je-
jího vzniku. Ano, opravdu,
87. mateřská škola už funguje
třicátý rok! Za tu dobu jí prošly
spousty a spousty dětí, ty první
už jsou dnes samy rodiči. Osla-

va byla přichystána na sobotu
22. května. Pozváno bylo téměř
100 bývalých pracovnic. Na se-
tkání se připravovala celá škol-
ka. Výzdoba tříd i ostatních pro-
stor neměla chybu! Paní kuchař-
ky za pomoci uklízeček napekly
různé dobroty, přichystaly raut
na vysoké úrovni.

Ve 14 hodin se začali objevo-
vat první hosté. Srdečně se víta-
ly současné i bývalé zaměstnan-
kyně. Po slavnostním úvodu,
kterého se ujala pí ředitelka Voj-
tová, všem zahrál na zobcové
flétny flétničkový kroužek. Poté
jsme se vydali na obhlídku ško-
ly. Všichni obdivovali zejména
vířivý bazén, solnou komoru,
infra-saunu, keramickou pec
a samozřejmě jednotlivé třídy,
zvláště jejich vybavení. A pak už
se jen povídalo, jedlo, pilo. Nad
starými fotografiemi jednotli-
vých alb jsme se často od srdce
zasmáli. Opravdu, je to už hod-
ně dávno! Rozcházeli jsme se až
v pozdních večerních hodinách,
všichni velmi spokojení.

A to už se blížil svátek našich
nejmenších – Den dětí. Pro své
žáčky jsme přichystali zahradní
slavnost s názvem „Indiánská
stezka“. V prostoru zahrady bylo
připraveno 12 stanoviš� s různý-
mi soutěžemi na téma indián-
ských tradic. Všemu pak vévo-
dilo obrovské indiánské tee-pee,
do kterého se nastěhovaly dvě
„opravdové“ indiánské squaw –
paní školnice Alenka a paní uklí-

zečka Romanka. Jejich oblečení
nemělo chybu! Děti se svými
rodiči pak plnily různé úkoly
a za jejich splnění obdržely
body. Na konci pak paní ředitel-
ka všem předávala diplomy,
krásné medaile s hlavou indiána
a samozřejmě nechyběly bonbo-
ny. Počasí sice nebylo příjemné,
ale alespoň nepršelo.

To se však nedalo říci druhý
den – 1. června, kdy jsme byli
pozváni na „Dětský den“aneb
„Ekohrátky“, který pořádalo
Gymnázium Františka Křižíka
společně s ÚMO 1 v prostorách
Sběrného dvora v Úněšovské uli-

Konec školníko roku se blíží

Soukromé předškolní zařízení
Duhová školka, které sídlí v pro-
storách bývalé MŠ ve Žlutické
ul. v Plzni na Košutce, Vám
nabízí volná místa pro Vaše děti
ve věku od 2 do 7 let.

Nadstandardní předškolní zaří-
zení se specializací na anglický
jazyk bylo založeno v dubnu 2007.

Díky velkému prostoru máme
vlastní vybavenou tělocvičnu,
velmi prostornou dětskou hernu
s hracími koutky, která umožňu-
je dětem vlastní potřebu soukro-
mí. S dětmi denně tvoříme v ate-
liéru. Za příznivého počasí vyu-

žíváme venkovní terasu nebo
školní zahradu s herními prvky.
V blízkém okolí je les, který po-
skytuje dostatek prostoru pro vy-
cházky do přírody.

Ve školce je jedna věkově
smíšená třída. S dětmi pracují
3 aprobované pedagogické pra-
covnice a anglická lektorka.
Během dopoledních aktivit jsou
děti rozděleny do skupin podle
věku a stupně znalostí.

Výuka anglického jazyka ne-
probíhá na úkor českého jazyka.
Prioritou koncepce školy je roz-
voj slovní zásoby a schopností

používat správně český jazyk
a zároveň si osvojit komunika-
tivní znalosti anglického jazyka.

Další vzdělávací aktivity např.
výtvarné a pracovní činnosti,
hudební činnosti, výuka hry na
flétnu, tvořivá dramatika, poku-
sy a objevy, příprava dětí na
vstup do MŠ, grafomotorika, li-
terární činnosti, jóga, relaxační
cvičení, cvičení na gym. míčích,
míčové hry a keramické vytvá-
ření jsou samozřejmostí.

Dle zájmu rodičů lze zajistit
i jiné aktivity: solné jeskyně,
škola v přírodě, návštěva diva-

del, koncertů, pobyt dětí s rodi-
či u moře apod.

Klademe důraz na vysoce in-
dividuální přístup ke každému
dítěti i jeho rodiči, proto před
nástupem dítěte k nám vždy nej-
prve pečlivě prodiskutujeme
všechna vaše přání a požadavky
při úvodní individuální schůzce.

Další podrobnější informace
získáte na tel. č. 773 975 544, či
na www.duhovaskolka.cz.

Návštěva školky je po tel.
domluvě možná kdykoliv.

Těšíme se na Vás.
kolektiv Duhové školky

Přij�te mezi kamarády do Duhové školky

ci. Od rána lilo jako z konve.
A tak nám nezbylo, než prochá-
zet soutěžemi v pláštěnkách. Jako
odměnu jsme obdrželi malý ba-
líček s dobrotami a nafukovací
balonky. Už jsme se ale těšili, až
budeme v suchu a v teple v MŠ.
Ach jo, to počasí nás asi utrápí!

Konec školního roku je už
opravdu za dveřmi. Pro nás bu-
dou letos ale prázdniny kratší.
Celý srpen je školka otevřená,
zájem o docházku v tomto ob-
dobí je velký.

Loučíme se s pozdravem:
AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY!

J. Valentová, učitelka 87. MŠ



Chystáte si letošní dovole-
nou v přírodě zpříjemnit sta-
nováním? Pak vám jistě při-
jde vhod prodejní výstava sta-
nů, která se uskuteční v Plzni
na Slovanech v tréninkové
hale TJ Lokomotiva a to od
17. června do 10. července.
V hale budou vystaveny ne-

Správní rada Nadačního
fondu manželů Livie a Václa-
va Klausových vybrala i v le-
tošním roce k realizaci dvou
kurzů „Senioři komunikují“
Boleveckou základní školu
Plzeň. Správní rada vybírala
z mimořádně velkého počtu
žadatelů, a proto bylo naše za-
řazení mezi realizátory kurzů
velkým úspěchem. Stejně
jako v loňském roce zájem
seniorů mnohonásobně převy-
šoval možnosti školy.

Kurzy se uskutečnily v mě-
síci květnu pod vedením zku-
šených učitelů naší školy a spl-
nily svůj účel. Hlavním cílem
projektu bylo seznámit senio-
ry se základní obsluhou PC,
s využíváním možností inter-
netu, s používáním elektronic-
ké pošty a se psaním textu. Pří-
nosné bylo doplnění výuky
o praktické ukázky ohledně

Kurzy seniorů pokračují
používání platební karty a mo-
bilního telefonu. O spokoje-
nosti absolventů kurzů hovoří
jejich zájem o pokračování
výuky v příštím školním roce.

Nebylo lehké odmítnout tak
velký počet uchazečů o zařa-
zení do kurzu, který znamená
pro naše seniory získání po-
znatků, které jim usnadní lépe
se orientovat v záplavě no-
vých informací a zlepšit jejich
komunikační schopnosti.
Oslovujeme proto postupně
přihlášené zájemce a nabízí-
me jim zařazení do kurzů prá-
ce s výpočetní technikou.
Výuka začala v červnu, další
kurzy budeme realizovat
v měsíci září a říjnu.

Účastníkům kurzů přejeme
hodně úspěchů a spokojenosti
v Bolevecké základní škole.

Kolektiv pedagogických
pracovníků

jen stany, ale i spací pytle, ka-
rimatky, batohy, obuv a oble-
čení, kempingový nábytek
a další doplňky pro pobyt
v přírodě. Výstava je otevře-
ná každý den od 11 do 20
hodin a vstup je zdarma. Více
informací najdete na
www.limansport.cz

Výstava stanů v Plzni

Projekt „Den Země – Pale-
ta života, Den lesa a Den
vody“ v těchto dnech vrcholí
na Bolevecké základní škole
Plzeň. Z finanční dotace Na-
dačního fondu „Zelený po-
klad“ žáci získali účelné po-
můcky pro analýzu vody,
vzduchu a půdy. Praktická
cvičení ke Dni vody, Dni
Země i Dni lesa vykonávali
v přírodě i v hodinách chemie.
Návštěvníci školy si mohou
výsledky jejich zkoumání i
jejich kritický pohled na dneš-
ní stav životního prostředí pro-
hlédnout v klubovně školy pro-
střednictvím žákovských vý-
tvarných a literárních děl.

V rámci projektu žáci
zhlédli vzdělávací programy
enviromentálního centra, na-
vštívili místa, kde se zpraco-

vává odpad a měli možnost
seznámit se s provozem vo-
dárny. Jiný pohled na okolní
svět určitě děti získaly pro-
střednictvím vycházek do
okolí boleveckých rybníků
a do starého Bolevce. Prů-
vodce a znalec dochovaných
boleveckých pověstí pan Če-
chura, předseda Sdružení bo-
leveckých rodáků, se školou
úzce spolupracuje. Dětem
předává své zkušenosti a zna-
losti z oblasti ochrany příro-
dy, učí je poznávat rostliny i
vodní živočichy.

Ze starých archivních ma-
teriálů mohou děti posoudit,
jak rychle se mění vzhled
našeho obvodu.

Projekt bude ukončen spo-
lu se školním rokem 30. červ-
na a na vítěze v oblasti vý-

Netradičně o ekologii

V pátek 30. 4. 2010 k nám
do školy zavítali studenti ze
Střední zdravotnické školy
v Plzni. Připravili si pro nás
přednášky o první pomoci
v různých rizikových situa-
cích, které nás mohou potkat.

Ráno jsme byli rozděleni
do skupin. Naše skupina se
odebrala na stanoviště, kde
jsme si vyzkoušeli ošetřit ře-
zná zranění. Většina z nás se
aktivně zapojila a na otázky,
které pro nás studentky při-
pravily, jsme odpovídali po-
měrně správně.

Po dvaceti minutách nasta-
lo střídání skupin. Na druhém
stanovišti jsme si mohli vy-
zkoušet polohování zraněných
a od studentek jsme získali
cenné informace o úpalech
a popáleninách.

Na předposledním stanoviš-
ti jsme se dostali do skupiny
složené z budoucích zdravot-
ních bratrů.Ti nás seznámili
s pravidly resuscitace. Mohli
jsme si vyzkoušet dýchání
z úst do úst a masáž srdce.
Zjistili jsme, že je to velice
těžké, není to žádná legrace.

Poslední stanoviště bylo pro
většinu nejhorší. Na zemi le-
žely dvě studentky a byly na
nich velice přesvědčivě nasi-
mulovány vnitřní a vnější zlo-
meniny. Na nás bylo zodpově-
dět správně všechny otázky
a následně se pustit do stabi-
lizování postižené končetiny.
Tohle stanoviště bylo oprav-
du jen pro silné žaludky, ně-
kteří si ho ani nechtěli vy-
zkoušet.

Myslím si, že program,
který si pro nás budoucí
zdravotníci připravili, byl

poučný. Nikdy nevíme, jest-
li se  neocitneme v situaci,
kdy na naší pomoci bude zá-
viset něčí život.
Andrea Keková, žákyně 8. A

17. ZŠ a MŠ Plzeň,
Malická 1

Kurz první pomoci na 17.  ZŠ a MŠ v Plzni

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 25. 8. 2010, 15. 9. 2010 a 6. 10. 2010

vždy od 17.30 hod. v restauraci U Řezníka,
Sokolovská 79 (Pod Foniatrií)

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

Bc. Milan Topinka, člen Kontrolního výboru a Výboru pro Roudnou
Eva Herinková, členka sportovní komise

HOVORY

se zastupiteli ČSSDMgr. M
iroslav Brabec

Bc. Milan Topinka Eva Herinková

PŘÍŠTÍ AKCE: 14. 8. Kolem Bábovky, start Mýto

tvarného ztvárnění našich
aktivit jsou připravené pěkné
odměny.

Kolektiv pedagogických pracov-
níků Bolevecké základní školy

Plzeň



Od června si můžete vybírat z nabídky zájmových krouž-
ků, odborných kurzů nebo volných klubů na školní rok
2010/2011. V přehledu najdete volnočasové aktivity pro
předškoláky, žáky, mládež i dospělé.

Podrobné informace, brožury a přihlášky získáte na adre-
se SVČ Plzeň, Ledecká 23 nebo na internetových stránkách

www.svcdomecek.cz

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
o pohár starosty MO Plzeň 1

V pátek 4.6.2010 proběhl jedenáctý ročník tradiční sportovní soutěže pro družstva lochotín-
ských mateřských škol. Celkem šest mateřských škol nominovalo šestičlenná smíšená družstva,
která soutěžila v pěti disciplínách ve sportovním areálu Bolevecké ZŠ. Po hodině soutěžení byly
známé výsledky. Předávání cen a medailí se ujal starosta MO Plzeň 1 pan Jiří Uhlík. Zlaté medai-
le a vítězný pohár starosty pro rok 2010 si odneslo družstvo „žabek“ z mateřské školy na Bílé
Hoře. Na druhém místě se umístilo družstvo „zajíců“ z 90. MŠ a bronzové medaile získal tým
motýlků „žlu�ásků“ ze 46. MŠ.

Akci organizovalo Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, pracoviště Ledecká 23, 32316
ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1.

Marcel Hlaváč

HUDBA 

Název ZV Termín Určeno
Bubnování na DJEMBE Čt 18:00-19:30 od 9 let
Kytara-začátečníci* St 15:00-16:30 

Čt 15:00-16:30 
od 7 let

Kytara- mírně pokročilí St 16:45-18-15 od 7 let
Kytary – pokročilí* Út 16:45-18:15 

Čt 16:30-18:00 
do 17 let

Kytarový klub-dospělí MP St 18:30-20:00 od 18 let
Kytarový klub-dospělí P Út 18:30-20:00 od 18 let
Hud. skupina „JEN TAK“ Čt 16:30-17:30 

Hud. skupina „ZaTrest“ Po 17:00-19:00 

Hud. skupina „FleKy“ St 18:00-20:00 

Hra na keyboard* Čt 18:00-19:00 
Čt 19:00-20:00 

od 7 let

Hra na baskytaru* Po 18:00-19:00 
Po 19:00-20:00 

od 12 let

S tamburínkou a bubínkem Út 15:30-16:30 5-7 let
Flétny – začátečník St 16:00-17:00 4-8 let
Flétny – pokročilí St 17:00-18:00 6-14 let
 

SPORT 

Název ZV Termín Určeno
Aerobik Út 17:00-18:00 od 10 let
Hip hop Po 17:00-18:00 od 7 let
Break dance St 16:00-17:30 7-15 let
Stolní tenis začátečníci* Po 15:00-16:00 

Po 16:00-17:00 
Čt 15:00-16:00 

od 7 let

Stolní tenis pokročilí* Po 17:00-18:00 
Po 18:00-19:00 
Čt 16:00-17:00 

od 7 let

Pohybové a míčové hry Út nebo St 16-17:30 6-10 let
Jóga Út, čt, pá od 15 let

Wellness Út 17:00-18:00 od 15 let
Rekondiční cvičení Út 18:00-19:00 od 15 let
SM systém St 18:00-19:00 od 15 let
Cykloturis�ka 1-2 soboty/měs. od 10 let
Rehabilitační cvičení - ženy Út 18:00-19:00 Od 18 let

PŘÍRODOVĚDA 

Název ZV Termín Určeno
Zlatá udice Čt 16:30-18:00 6-14 let
Tajemství přírody Čt 15:30-17:00 6-14 let

PŘEDŠKOLÁCI 

Název ZV Termín Určeno
Mašinka 1 (1 den v týdnu) Po-Čt 8:30-11:30 2,5-4 let
Mašinka 2 (2 dny v týdnu) Po-Čt 8:30-11:30 2,5-4 let
Mašinka 3 (3 dny v týdnu) Po-Čt 8:30-11:30 2,5-4 let
Mašinka 4 (4 dny v týdnu) Po-Čt 8:30-11:30 2,5-4 let
Taneční pro nejmenší – zač. Po 15:30-16:30 4-6 let
Taneční pro nejmenší-pokr. Po 16:30-17:30 4-10 let
Cvičení Kulička Po 10:00-11:00 do 3 let
Reha cvičení Út 15:30-16:30 5-10 let
Parádnice Po 16:00-17:00 4-10 let
Herna otevřená Po 14:00-16:00 0-99 let

CIZÍ JAZYKY 

Název ZV Termín Určeno
Anglický jazyk – začátečníci Po 19:00-20:00 Od 15 let
Anglický jazyk – mírně pokročilí Po 18:00-19:00 Od 15 let
Anglický jazyk – konverzace Út 18:30-19:30 Od 15 let

KERAMIKA 

Název ZV Termín Určeno
Keramika - začátečníci Po 16:00-18:00 od 6 let
Keramika – mírně pokročilí* St 15:00-17:00 

St 17:00-19:00 
Pá 14:00-16:00 

8-5 let

Keramická dílna – mládež,dosp. Po 18:00-20:00 od 15 let
Dámský keramický klub Pá 1x/ měsíc dospělí
Keramické páteční odpoledne Pá 16:00-20:00 dě�, dosp.
Malý keramik Út 15:30-17:00 7-10 let
Základy malování Po 14:00-16:00 od 5 let
Kresba, malba, grafika Út 17:00-19:00 10-18 let

VÝTVARKA 

Název ZV Termín Určeno
Barvička I. Po 15:00-16:30 4-5 let
Barvička II. St 15:00-17:00 6-7 let

Výtvarné dílny Pá 14:00-17:00 7-15 let
Tvoření pro radost  Čt 17:00-19:00 od 15 let
Arteterapie – FN neurologie Út 13:00-15:00 

St 13:00-15:00 
5-15 let

POČÍTAČE 

Název ZV Termín Určeno
Nejmenší – malování, net hry Út 14:00-15:00 5-7 let
Začátečníci – Win, Word, Excel Po 15:00-16:00 od 7 let
Pokročilí – grafika, Google, www Po 16:00-17:00 od 9 let
Počítače pro dospělé St 15:00-16:30 dospěláci
Programování WWW stránek St 18:00-20:00 od 10 let
Skupinová výuka pro MŠ Dle MŠ MŠ

DIVADLO A MÓDA 

Název ZV Termín Určeno
Divadelní soubor THALIA Po 16:30-18:00 5-14 let 
Divadelní soubor SEBRANKA Pá 18:00-20:00 15-26 let
Klub Amazonek Čt 15:30-17:30 10-18let
Módní návrhářství Út 15:00-17:00 12-25 let
Móda klub – modeling Út 17:00-19:00 12-18 let
ALMIKA MODELS  - modeling St 16:00-18:00 12-21 let
Help me St 18:00-19:00 350,-/h

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ 

Název ZV Termín Určeno
Chci být super Po-Pá 9:00-13:00 12-17 let
Nás se to netýká?! Po-Pá 9:00-13:00 12-17 let
Co Čech to muzikant Po-St 9:00-14:00 12-15 let

*  vyberte pouze jeden termín z uvedených

PŘEHLED ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/ 2011

Oddíl turistiky AKTIVNÍ STÁŘÍ Vás dále zve
na 2. ročník furistického pochodu v sobotu



Promenádní koncert
(momentky z koncertu z 10. 6., více na str. 1)

Škoda, že touto cestou nejde poslat zvukový záznam
a atmosféra koncertu. Na dolním snímku osvěžování
dětí za horkého odpoledne v průběhu koncertu.


