
Starosta MO Plzeň 1 Mgr.
Miroslav Brabec předal oce-
nění žákům, kteří poskytli
první pomoc a zachránili tím
život člověku. Jedná se o tři
žáky osmé a deváté třídy
34. ZŠ – Pavla Viletu, Ri-
charda Grégra a Davida
Kovaříka. V prosinci 2010
na tramvajové zastávce
u Plzeňky uklouzl a zřejmě

Zabijačka mezi paneláky

Milí spoluobčané,
právě se Vám do rukou

dostává nové číslo zpravo-
daje městského obvodu Pl-
zeň 1. Zatím ve staré po-
době. Plzeňská jednička,
jejíž další číslo by mělo
vyjít koncem dubna, se po
letech dočká změny vizáže.
Spolu s rozšířenou redakč-
ní radou právě pracujeme
na grafických i obsaho-
vých změnách, připravuje-
me nové rubriky. Můžete se
mimo jiné těšit na seriály
z historie obvodu, informa-
ce o významných lidech
spjatých s naším obvodem
nebo o zajímavých místech
a stavbách, které stojí za
pozornost.

V nové jedničce by měly
získat větší prostor také in-
formace o aktuálních téma-
tech nebo o kulturních a
sportovních akcích. O těch,
které se již uskutečnili, ale
především o těch připravo-
vaných.

Věříme, že se Vám nová
podoba Plzeňské jedničky
bude líbit a přivítáme
všechny Vaše náměty nebo
připomínky. Zasílat je mů-
žete na adresu:
plzenskajednicka@plzen.eu

SLOVO STAROSTY
MGR. MIROSLAVA BRABCE

http://umo1.plzen.eu
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Zabijačka patří mezi staré
slavnosti a obvykle se koná
v období od prosince do
března.

Městský obvod Plzeň 1
připravil pro všechny milov-
níky dobrého jídla a pití
ukázku pravé české zabijač-
ky. Akce se konala ve čtvr-
tek 10. února na hřišti vedle
minigolfu v Manětínské uli-

ci. Všichni příchozí mohli
na vlastní oči vidět řezníka
při bourání čuníka a násled-
nou výrobu zabijačkových
pochoutek, jako jsou ruční
výroba, plnění a špejlování
jaternic, tlačenky, škvaření
sádla, zabijačkový guláš,
ovar a další. Součástí akce
byl prodej masa a zabijačko-
vých specialit. Chvíle stráve-

né pozorováním a ochutná-
váním připravených dobrot
zpříjemnil svým vystoupe-
ním Orchestr Oty Hellera.
Atmosféru pravé české zabi-
jačky na sídlišti v Manětín-
ské ulici si můžete vychutnat
na webových stránkách ob-
vodu (http://umo.plzen1.eu
ve fotogalerii).

(red)

si poranil hlavu starší člověk.
Žáci se zachovali obětavě
a duchapřítomně. Když pán
ztrácel vědomí, položili jej
do stabilizované polohy,
podložili mu hlavu, vytáhli
zapadlý jazyk a ihned volali
záchranku. Asi po 10 minu-
tách přijela odborná pomoc,
která se zraněného člověka
ujala. Přestože chlapci nepa-

Kluci si věděli rady

tří dle sdělení ředitele školy
k premiantům školy, ukázali
ryzí charakter a znalosti prv-
ní pomoci.

Jejich bezprostřední a ne-
zištnou pomoc ocenil staros-
ta MO Plzeň 1 před zraky
spolužáků, učitelů a rodičů
ve čtvrtek 20. ledna 2011
v budově 34. ZŠ v Plzni.

(red)

Zájezdy pro
seniory

V roce 2011
pořádá

Městský obvod
Plzeň 1

ve spolupráci
s CK Prima via

opět

jarní a podzimní
zájezdy.

Podrobnosti na str. 3



Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 14. 12. 2010
mimo jiné:

– Souhlasila s rozdělením
působnosti místostarostů MO
Plzeň 1;

– Schválila návrh rozpočtu
MO Plzeň 1 na rok 2011

– Souhlasila s aktualizací
Koncepce dětských hřiš� v MO
Plzeň 1;

– Souhlasila s uzavřením
smluv o poskytování služeb
mezi Statutárním městem
Plzeň – MO Plzeň 1 a veteri-
nárními ordinacemi na čipová-
ní psů.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 11. 1. 2011:

– Vzala na vědomí zprávu
o bezpečnostní situaci na úze-

Rada a Zastupitelstvo MO Plzeň 1

I v letošním roce zahrnuje plán
investiční výstavby aktuální pri-
ority MO Plzeň 1, zejména ve
vztahu k zlepšení životních pod-
mínek co nejširšího spektra oby-
vatel našeho obvodu. Plán zahr-
nuje výstavbu nových parkova-
cích ploch, chodníků, budou
pokračovat stavební úpravy ulic
na Bílé Hoře a opomenuta nebu-
de ani oblast bezpečnosti a ochra-
ny majetku občanů.

Největší plánovanou akcí je
však bezesporu rekonstrukce
další ze školek spravovaných
MO Plzeň 1.

Parkoviště – v roce 2011 je
navrhována realizace parkoviš-
tě podél tělocvičny 18. ZŠ, nám.
Odboje, kde vznikne 13 nových
parkovacích míst. Budoucí par-
koviště zlepší dopravní situaci
v této lokalitě zejména s ohle-
dem na častý problém zaparko-
vaných vozidel před vjezdy do
rodinných domků a příjezdu
k tělocvičně 18. ZŠ.

Další parkoviště je již něko-
lik let plánováno u budovy
ÚMO Plzeň 1 v aleji Svobody.
Již delší období je v okolí bu-
dovy problém s parkováním ze-
jména pro klienty úřadu. Stáva-

jící parkoviště svou kapacitou
již nevyhovují, a proto v těsné
blízkosti úřadu na přilehlém
pozemku vznikne 32 nových
parkovacích míst, které zcela
jistě zlepší situaci v oblasti par-
kování v tomto místě. Obě uve-
dená parkoviště by měla být
dokončena na přelomu 1. polo-
letí letošního roku.

Posledním parkovištěm, které
plánujeme v roce 2011, bude ve
Strážnické ul. u č. or. 38. Na
podzim zde vznikne 16 nových
míst. Vinice, které patří v oblasti
parkování k nejproblémovějším
lokalitám, jistě těchto několik
nových parkovacích možností
přivítají. Rádi bychom postavili
mnohem více parkoviš� nejen na
Vinicích, ale začíná být velký
problém s nedostatkem vhod-
ných pozemků k jejich realizaci.

Chodníky – v této problema-
tice se vždy soustředíme na ta
území obvodu, kde části chod-
níků zcela chybí a kde se pohy-
bují pěší mimo zpevněné chod-
níky a cesty. Tentokrát dojde
k vybudování nového chodníku
mezi Studentskou a Sokolov-
skou ul. Tento chodník spojí au-
tobusovou zastávku MHD s při-

mí MO Plzeň 1 za rok 2010;
– Schválila poskytnutí věc-

ných darů – MP4 přehrávačů
Pavlovi Viletovi, Richardovi
Grégrovi a Davidovi Kovaří-
kovi, žákům 34. ZŠ, za pomoc
občanovi v nouzi;

– Zřídila Komisi pro rozdě-
lování části výtěžku výherních
hracích přístrojů na veřejně
prospěšné účely;

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 25. 1. 2011:

– Souhlasila s rozpočtovými
opatřeními rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2010 a 2011.

Rada MO Plzeň 1 na svém
zasedání dne 8. 2. 2011:

– Schválila Výroční zprávu
o činnosti MO Plzeň 1 a ÚMO

Plzeň 1 v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím, za rok 2010;

– Doporučila Zastupitelstvu
MO Plzeň 1 schválit návrh
změn daňových koeficientů
pro rok 2012;

– Schválila spolupráci se
společností TPMC, spol. s r.o.,
z důvodu realizace televizního
magazínu – „Obvodní zprávy“
a jeho odvysílání v regionál-
ním vysílání televize PUBLIC.

Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na svém 3. zasedání dne
14. 12. 2010 mimo jiné:

– Předalo ocenění zástupcům
městské a státní policie.

(red)

lehlými domy v Sokolovské ul.
Komunikace – i v letošním

roce se bude pokračovat v re-
konstrukci ulic na Bílé Hoře.
V roce 2010 byla realizována
1. etapa ulice Senecká v úseku
ul. 28. října – Vančurova. V le-
tošním roce budou práce pokra-
čovat 2. etapou, v úseku od ul.
Vančurova – ul. Řepová. Tak
jako v 1. etapě i zde vznikne
obytná zóna s povrchem ze zám-
kové dlažby a zálivy se zelení
a novým veřejným osvětlením.
Rovněž zde vznikne 20 nových
parkovacích míst. Této stavbě
bude předcházet výměna kana-
lizace a vodovodního řadu. Celá
akce bude dokončena na přelo-
mu září a října 2011.

Tradičně nejnáročnějšími sta-
vebními akcemi, zejména z hle-
diska finančního a časového, se
staly v období několika minulých
let stavební úpravy mateřských
škol. V roce 2011 je v plánu re-
konstrukce 60. MŠ v Manětín-
ské ul. Ve všech třech pavilonech
MŠ dojde k výměně oken, dveří,
zateplení fasád a každý z objek-
tů bude mít novou střechu. Nově
budou opraveny a zastřešeny
venkovní pergoly, chodníky

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,
plzenskajednicka@plzen.eu, http://umo1.plzen.cz Foto: fota bez uvedení autora jsou z archívu ÚMO1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha

Plánované investiční akce na rok 2011
uvnitř areálu dostanu nový asfal-
tový povrch. Rovněž interiéry
budou opraveny tak, aby zejmé-
na sociální zázemí splňovalo
všechny platné hygienické před-
pisy. Dokončení stavby je pláno-
váno na konec srpna.

V oblasti bezpečnosti a ochra-
ny majetku občanů dál probíhá
instalace bezpečnostních kamer
v místech zvýšeného výskytu ze-
jména majetkové trestné činnos-
ti. Kamery, které jsou napojeny
přímo na pracoviště Městské po-
licie v budově ÚMO Plzeň 1, jsou
instalovány převážně u velkých
parkoviš�. V letošním roce bude
kamerový bod instalován ve Stu-
dentské ul. v blízkosti klubu So-
lidní nejistota. V případě získání
finančních prostředků z dotační-
ho titulu MV ČR, bychom kame-
ry instalovali ještě na Plaské ul.
(u OC Billa) a v Sokolovské ul.
(u OC Atom). Své názory k osa-
zování bezpečnostních kamer mů-
žete vyjádřit v anketě, která je
blíže specifikována na jiném mís-
tě tohoto vydání.

V souladu s dlouhodobou
koncepcí bude i v letošním roce
postaveno dětské hřiště, tento-
krát v Kaznějovské ulici. Toto

hřiště bude osazeno klasickými
dětskými prvky. Realizace pro-
běhne ve 2. pololetí tohoto roku.

O dalším průběhu všech plá-
novaných staveb a oprav vás
budeme po celý rok v našem
zpravodaji průběžně informovat.

Vaše případné náměty a při-

pomínky k této problematice
můžete adresovat na Odbor in-
vestiční a stavebně správní
ÚMO Plzeň 1, tel. 378036050,
e-mail: brecik@plzen.eu

Ing. Milan Brecík
vedoucí odboru investiční-

ho a stavebně správního

Překážejí vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný
komunální odpad, a vy nevíte kam s nimi?
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o., pořádají sběrové dny odpadu.

BÍLÁ HORA
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
K Sokolovně 10. 5. 2011 13.00 – 18.00 hodin
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše)
ROUDNÁ
Místo konání Termín konání Hodiny odběru odpadu
ul. Pod Všemi 14. 6. 2011 13.00 – 18.00 hodin
svatými (naproti tenisovým kurtům)
Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřa-
zené léky, nádoby znečištěné škodlivinami, objemný komunál-
ní odpad, lednice, televizory, suché baterie, olejové filtry.
Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 377237364–6
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Hankova 14, 301 33
Plzeň a na tel.: 378031115 ÚMO Plzeň 1.

Sběrný dvůr v Úněšovské ul. bude mít upravenou provozní dobu
o svátcích:

25. 4. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
5. – 6. 7. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
28. 9. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
28. 10. 2011  od 13.00 do 17.00 hod.
17. 11. 2011  od 13.00 do 17.00 hod.

Běžná provozní doba
PO – PÁ 10.00 – 17.00 hod.
SO zavřeno
NE 13.00 – 17.00 hod.

Mezi 40 dětskými hřišti, kte-
ré se nachází na území MO
Plzeň 1, je jedno hřiště, které
bylo zrealizováno v roce 2004
Správou veřejného statku měs-
ta Plzně za finanční podpory ve
výši 995 tis. Kč od Nadace
ČEZ – Oranžová (Duhová)
energie. Jedná se o dětské hřiš-
tě, které se nachází v Nýřanské
ulici a slouží již několik let
dětem školního věku. Na hřiš-
ti najdete pružinovou houpač-
ku, horolezeckou stěnu a mul-

V rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost,
který je financován z Evropské-
ho sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky, za-
městnáváme na ÚMO Plzeň 1
pracovníky projektu Veřejně
prospěšných prací. I v druhé po-
lovině loňského roku jsme jejich
prostřednictvím zajiš�ovali úklid
obvodu hlavně pracovníky
z projektu „Veřejně prospěšné
práce“. V rámci tohoto projektu
zaměstnává úřad městského ob-
vodu 35 osob vedených dlouho-
době v evidenci úřadu práce.

Vytvořili jsme 6 pracovních
skupin, které uklízejí jim vyme-
zené úseky obvodu. Pracovníci
jsou vybaveni pracovním nářa-
dím (koš�ata, lopaty, hrábě, rýče,
škrabky, popelnice na koleč-
kách). V průběhu jednoho týdne

60. MŠ v Manětínské je další ze školek v našem obvodu, která se letos
dočká rekonstrukce.

Za půl roku uklizeno 216 tun odpadu
postupně po celém svém přiděle-
ném úseku uklízejí běžný nepo-
řádek na chodnících, v keřových
skupinách, na travnatých plo-
chách, dětských hřištích, vyhra-
bávají z trávníků staré listí. Po-
kud mají ve svém úseku podcho-
dy, nákupní centra atp., provádějí
jejich úklid včetně zametení.

Posbíraný a nametený odpad
ukládají do svých pojízdných po-
pelnic nebo do plastových pytlů,
které pak vysypávají do velkoob-
jemových kontejnerů označených
„ÚMO Plzeň 1“. Tyto kontejne-
ry vyváží firma Eliod. Za minulé
pololetí bylo z těchto kontejnerů
vyvezeno téměř 80 tun odpadu.

Jak jistě víte, úřad vlastní
menší nákladní vůz, jenž slouží
především ke svozu odpadu, kte-
rý je odkládán po všemožných
místech obvodu. Vůz řídí stálý

zaměstnanec úřadu a ve funkci
závozníků se střídají fyzicky
zdatní pracovníci veřejně pro-
spěšných prací nebo osoby vy-
konávající alternativní tresty či
veřejnou službu (dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi). Každý týden
projede vůz celý obvod a posád-
ka sbírá černé skládky velkého
odpadu. Především od kontejne-
rových stání. Na některé černé
skládky upozorní i občané obvo-
du. Za uplynulé pololetí bylo
tímto způsobem odvezeno do
sběrného dvora 136 tun odpadu.

Někteří spoluobčané se neo-
stýchají odložit přímo před svůj
dům postele, skříně, koberce,
lino, záchodové mísy, dveře.
Zkrátka cokoliv nepotřebné, co
patří na sběrný dvůr.

V zimním období od listopa-

du do března mají všichni výše
uvedení pracovníci na prvním
místě jiný úkol – při spadu sně-
hu se ruší běžné úklidy a výhra-
by trávníků a všechny skupiny
pracují ve svých úsecích dle
dlouhodobého plánu pro zimní
údržbu. Uklízejí sníh a odstraňu-
jí náledí na problémových chod-
nících MO Plzeň 1, schodištích,
v kopcích, na přechodech pro
chodce, autobusových zastáv-
kách MHD a kolem nákupních
center dle připravených plánků.
Toto zajiš�ují také kolem budo-
vy ÚMO Plzeň 1, v 81. mateř-
ské škole, Břeclavská 12, v ob-
jektu 91. mateřské školy, Jese-
nická 11 a na jejím odloučeném
pracovišti ve 34. ZŠ, Gerská ul.,
dále také kolem odloučeného
pracoviště 46. MŠ v budově
Gymnázia F. Křižíka a kolem
odloučeného pracoviště 7. MŠ
ve Žlutické ulici.

Ing. Jiří Kuthan
Odbor životního prostředí

a dopravy

Připomínáme dětské hřiště
Oranžové (Duhové) energie

tifunkční herní věž se sklu-
zavkou. Ostatní dětská hřiště
jsou realizována a financová-
na MO Plzeň 1, a proto vítá-
me možnosti financování
i z jiných zdrojů jako je výše
zmiňované hřiště z Nadace
ČEZ – Oranžová (Duhová)
energie.V letošním roce by-
chom rádi získali finanční pro-
středky na nové dětské hřiště
a tím opět vytvořili novou her-
ní plochu, která bude vybave-
na rozmanitými herními prvky.

Rozšiřujeme dětská hřiště pro-
to, aby bylo více možností si
vybrat hřiště a aby se zkrátila
docházková vzdálenost. Určitě
si každý najde místo na hraní,
které dětem vzhledem k věku
bude vyhovovat. Přejeme pří-
jemné hraní na našich hřištích.

V případě dotazů týkající se dět-
ských hřiš� kontaktujte ing. Neu-
mannovou – tel. č. 378 036 043.

Zdeněk Soukup
Odbor životního prostředí

a dopravy

Sběrové dny odpadu

Provoz sběrného dvora o svátcích



V roce 2011 Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci s CK
Prima via opět pořádá jarní a podzimní zájezdy pro dů-
chodce obvodu. Termíny zájezdů jsou:

26. 4. 2011 – Mladá Boleslav známá neznámá
Je naplánována návštěva muzea Škody Auto v Mladé Bo-

leslavi. V rámci prohlídky budeme mít možnost seznámit
se s historií výroby automobilů a s bohatou a velmi uni-
kátní sbírkou veteránů značky Laurin a Klement. Navští-
víme galerii a muzeum Templ s interaktivním programem.

10. 5. 2011 – Od staré slovanské minulosti do
žhavé současnosti

Prohlédneme si Sázavský klášter a přilehlé okolí. Na
programu je procházka městem, Čertova brázda, Prokopo-
va studánka, rodný dům J. Voskovce. Dále prohlídka Pa-
mátníku Josefa a Aleny Ladových v Hrusicích, exkurze
s ochutnávkou v pivovaru Velké Popovice.

24. 5. 2011 – Za tajemstvím studia ČT 1
Vydáme se do studia ČT na Kavčích horách a na prohlídku

závodiště ve Velké Chuchli; na závěr procházka areálem
Vyšehradu. Na tento zájezd budou vypraveny dva autobusy.

2. 6. 2011 – SRN průlom Dunaje a údolí Altmühl
Navštívíme rezidenci Wittelsbachů, dominantní památ-

ník Befreiungshalle z doby Napoleonské nadvlády, který
slouží i jako rozhledna. Na programu je i plavba parní-
kem po Dunaji a prohlídka Muzea krystalu.

16. 6. 2011 – Novohradské hory
Výlet zahrnuje návštěvu Trocnova a památníku Jana

Žižky, prohlídku vodního Buškova hamru a hradu i kláš-
tera v Nových Hradech. Také se projdeme naučnou stez-
kou přírodní rezervace Tereziino údolí.

15. 9. 2011 – Toulky plzeňským krajem
Zahrnuje prohlídku částečně zrekonstruovaného zámku ve Svoj-

šíně, procházku naučnou stezkou ovocných stromů s vyhlídkou
na řeku Mži, návštěvu Stříbra a prohlídku hornického skanzenu
včetně Královské dědičné štoly. Zájezd zakončíme příjemnou
hodinovou plavbou parníkem po přehradě Hracholusky.

Zájezdy pro seniory na rok 2011

Prvního občánka obvodu Pl-
zeň 1 narozeného v roce 2011
přivítal v pondělí 31. ledna ve
své kanceláři starosta obvodu
Miroslav Brabec. Prvním mi-
minkem a novým občanem
MO Plzeň 1 v roce 2011 je
Honzík Podhrázký, který se
narodil 3. ledna pět minut po
dvanácté hodině mamince Ilo-
ně Podhrázké, DiS a tatínkovi
Ing. Antonínu Podhrázkému,
Ph. D. Z narození Honzíka se

22. 9. 2011 – Po stopách Koněspřežky
Na programu je zajímavá exkurze v rybářské škole

a prohlídka muzea a galerie ve Vodňanech, návštěva go-
tického města Freistadtu a unikátního Muzea koněspřežky
Kerschbaum.

6. 10. 2011 – Norimberk
Příjemnou tečkou letošních zájezdů bude zajisté návště-

va Norimberka, jednoho z historicky nejvýznamnějších ně-
meckých měst – návštěva Uměleckého bunkru a prohlíd-
ka interiéru norimberského hradu.

Přejeme Vám příjemné cestovatelské zážitky!
Mgr. Dana Krausová

Prodej zájezdů
 bude probíhat

v úterý dne 5. 4. 2011 od 8 hodin
v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

Zaměstnanci ÚMO Plzeň 1 budou pro urychlení
a plynulost prodeje vydávat zájemcům pořadové lístky.

Občanský průkaz vezměte s sebou.

radoval i jeho tříletý bráška
Toník.

První letošní občánek obvo-
du, který při narození měřil
51 cm a vážil 3,6 kg, se naro-
dil jako šesté plzeňské mimin-
ko v roce 2011. Starosta při
této slavnostní příležitosti pře-
dal mamince květinu a dárko-
vý šek v hodnotě 5.000,- Kč.

„Jsem rád, že mohu zahájit
tuto tradici a speciálně přivítat
první miminko v našem obvo-

du, které se narodilo v novém
roce, v tomto případě malého
Honzíka,“ řekl starosta.

Rodiče prvního občánka ob-
vodu přislíbili účast i na tra-
dičním obřadu vítání občánků,
který se koná pravidelně asi
jedenkrát za měsíc kromě let-
ních prázdnin v obřadní síni
ÚMO Plzeň 1. Slavnostní akt
uvedení novorozených dětí
mezi občany města Plzně za-
jiš�ují členové Komise sociál-
ní a pro občanské záležitosti
RMO Plzeň 1. V loňském roce
projevili zájem o tuto akci ro-
diče 235 dětí z městského ob-
vodu Plzeň 1. Průběh obřadu

Starosta přivítal prvního občánka z obvodu
vždy zpestří svým vystoupením
děti ze 78. MŠ. Rodiče nových
občánků obdrží pamětní list
a malý dárek, celý obřad je za-
vršen zápisem do kroniky nově
narozených občánků.

Pokud mají rodiče o vítání ob-
čánků zájem, musí se vzhledem
k ochraně osobních údajů přihlá-
sit na Sociálním odboru ÚMO
Plzeň 1. Přihlášku obdrží zpravi-
dla již na matrice při vyřizování
rodného listu dě�átka nebo je
k dispozici na vrátnici či na So-
ciálním odboru ÚMO Plzeň 1.
Nejbližší termín vítání občánků
v tomto roce je 15. březen.

(red)

Podle zákona č. 296/2009
Sb., o sčítání lidů, domů a bytů
v roce 2011 bude na celém
území české republiky
provedeno ke dni 26. března
2011 sčítání lidu, domů a bytů.

– Rozhodným okamžikem
sčítáni je půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Účast na sčítání
je v souladu s § 7 zákona pro
obyvatelstvo povinná.

– Sčítání osob podléhá
a) každá fyzická osoba, kte-

rá má v rozhodný okamžik na
území České republiky trvalý
pobyt nebo povolený
přechodný pobyt (cizinci s po-
voleným přechodným pobytem
na dobu delší než 90 dnů, ci-
zinci – občané členských států
Evropské unie, azylanti nebo
cizinci, kterým byla udělena
dočasná ochrana),

b) každá další fyzická osoba,
která je na území České repub-
liky v rozhodný okamžik pří-
tomna a nemá zde trvalý nebo
povolený přechodný pobyt.

– Sčítání domů podléhá
a) každý dům určený k byd-

lení nebo k ubytování s číslem
popisným, i neobydlený; mezi
neobydlené domy s bytem pa-
tří i rekreační chalupy nevyčle-
něné z bytového fondu – pů-
vodně určené k bydlení, ale
k datu sčítání neobydlené, vy-
užívané k rekreaci,

b) každý další dům sloužící
k jinému účelu, je-li v něm ale-
spoň 1 byt (provozní budova
s bytem), i neobydlený nebo
bez bytu, pokud je v něm v roz-
hodný okamžik přítomna ales-
poň jedna osoba,

c) každý objekt s číslem evi-
denčním, je-li v něm někdo se-
čten,

d) každá samostatná budova
se samostatným vchodem, kte-
rá slouží k bydlení nebo uby-
tování, i když nemá vlastní do-
movní číslo,

e) každý další objekt (obydlí),
pokud v něm byl někdo k roz-
hodnému okamžiku přítomen.

– Sčítání bytů a domácností
podléhá

a) každý byt, i neobydlený,
b) každá bytová domácnost

v bytě i bydlící mimo byt
(v rámci zjiš�ování informací
o složení hospodařících do-
mácností se zjiš�ují í rodinné
vztahy v případě rodin žijících
v ubytovacím zařízeni nebo
nouzovém obydlí).

Sčítání provádějí v jednotli-
vých sčítacích obvodech sčíta-
cí komisaři.

Při výkonu své funkce se
sčítací komisař prokazuje prů-
kazem sčítacího komisaře
a svým průkazem totožnosti.

Sčítání osob se provede vy-
plněním SČÍTACÍHO LISTU
OSOBY, který za sebe vyplní
každá fyzická osoba způsobilá
k právním úkonům

Sčítání domů se provádí vy-
plněním DOMOVNÍHO LIS-
TU. Údaje o domu poskytne
jeho vlastník nebo správce.

Sčítání bytů se provádí vy-
plněním BYTOVÉHO LISTU.
Údaje o bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydlené-
ho bytu vlastník domu nebo
správce.

Sčítací formuláře v listinné
podobě doručí sčítací komisař
jednotlivým bytovým domác-
nostem a osobám v zařízeních
nejpozději 6 hodin před roz-
hodným okamžikem, tj. do
25. března 2011 do 18.00 ho-
din. Ve stejném termínu bu-
dou domovní listy doručeny
vlastníkům nebo správcům
domů.

Český statistický úřad žádá
všechny občany, aby odpověd-
ným vyplněním sčítacích for-
mulářů přispěli k úspěšnému
provedení sčítání.

(red)

Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 v České republice

(výtah z Oznámení ČSÚ ze dne 30. 11. 2011)

Nový zákon Evangelium podle Lukáše popisuje: „Stalo se
v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po
celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis
se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát za-
psat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Bet-
lém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat
s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli,
naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvoroze-
ného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se
pro ně nenašlo místo pod střechou.“

Nezapomeňte
 se nechat sečíst

Jako již tradičně uspořádali
bolevečtí hasiči svůj bál, kte-
rý se konal 19. 2. 2011. Do Bo-
levecké sokolovny dorazily za
zábavou přibližně čtyři stovky
lidí. Bál byl zahájen proslo-
vem starosty a následně k po-
slechu a tanci po celý večer
hrála kapela z Hadačky Dia-
mant. Nechyběla bohatá tom-

Od 1. 1. 2011 nastoupil do
pozice velitele JSDH Bolevec
jeho dlouholetý člen Roman
Nistor. Své funkce se zhostil
velmi zodpovědně. Od první-

Hasičský bál v Bolevci
bola, do které sponzoři věnovali
zajímavé ceny. Po druhé hodi-
ně ranní opouštěly taneční par-
ket poslední páry a za všeobec-
ného veselí byl bál ukončen.
Tímto bychom chtěli ještě jed-
nou poděkovat nejen sponzo-
rům, ale i návštěvníkům. Bude-
me se těšit na další shledání
v příštím roce.

Nový velitel v JSDH Bolevec

Dne 10. 2. 2011 od 17.00
hod. se uskutečnila hodnotící
schůze činnosti Sdružení bole-
veckých rodáků za rok 2010 ve
společenském sále restaurace
„U Myšáka“ v Bolevci.

Schůzi zahájil za nepřítomné-
ho a omluveného starostu sdru-
žení Jaroslava Čechuru místosta-
rosta sdružení Jaroslav Rais. Za-
hájením byla zdravice hostů a
ostatních účastníků této schůze.

Dále pokračovaly zprávy SBR:
O činnosti za uplynulý rok

přednesl František Kabát,
o hospodaření ing. Hana Dob-
rá, o výsledku revizní komise
Gustav Kepka. Následovala

BOLEVEČTÍ RODÁCI
HODNOTILI

diskuze, ve které vystoupili zú-
častnění hosté. Mgr. Brunclí-
ková, ředitelka ZŠ Bolevec,
ing. Jánský za Správu veřejné-
ho statku města Plzně – lesy,
ing. Frydrýn rovněž za Správu
veřejného statku města Plzně –
rybniční soustava, ing. Cipra
za Veterán Car-Club Plzeň,
paní Řežábová za dětskou ta-
neční skupinu IMPRO a pan
Polata za občanské seskupení
Ber-Koš, (Berlín-Košutka).

Na závěr bylo přijato USNE-
SENÍ hodnotící schůze Sdru-
žení boleveckých rodáků za
rok 2010.

František Kabát

ho dne se s velkou odhodlaností
pustil do svých úkolů a povin-
ností. Novému veliteli přejeme
mnoho zdaru a úspěchu.

Martin Langfelner

Usměvavá Růžena Holubová, která se právě dožila sta let, má ráda divadlo a přečte si spoustu knížek. K významnému jubileu jí do Domova se
zvláštní péčí v Západní ulici přišli poblahopřát zástupci vedení obvodu.



Oblíbenější je podle loňské
návštěvnosti jen pražská

Plzeňská zoologická a bota-
nická zahrada znovu uhájila loň-
skou návštěvností, od roku 2003
každoročně ztvrzené, postavení
nejnavštěvovanějšího turistické-
ho cíle v Plzeňském kraji.

Navštívilo ji 460 841 lidí,
a byl tak překonán návštěvnický
zájem z roku 2009, který přive-
dl do zahrady a specializované
expozice Akva-tera na Palacké-
ho tř. 457 879 návštěvníků.

Ale co více: ze čtvrté nejoblí-
benější zoo v ČR se posunula na
druhé místo hned za pražskou
zoologickou zahradu. Předběh-
la tak i moravskou zoo číslo jed-
na Zlín – Lešnou a vyhlášenou
zoo ve Dvoře Králové.

Uvedená návštěvnost a umís-
tění mezi zoologickými zahra-
dy v České republice však není
jediný důvod k radosti. Páté
číslo loňského anglického ča-
sopisu INTERNATIONAL
ZOO NEWS hodnotí evropské
zoologické zahrady. Autor
článku podle vybraných ukaza-
telů – počtu návštěvníků, veli-
kosti kolekce zvířat, kolik se
o ně stará zaměstnanců – vel-
mi pečlivě sestavil pořadí nej-
lepších 80 zoo z jedenadvaceti
zemí Evropy. Na základě roč-
ní návštěvnosti je rozdělil do
dvou skupin: jeden milion lidí
a výše a do jednoho milionu.
Ve skupině B byla ze zoologic-

kých zahrad v České republice
nejlépe hodnocena právě Zoo-
logická a botanická zahrada
města Plzně – mezi padesáti
zoo obsadila 21. místo!

Uvedená návštěvnost vychá-
zí z celoroční obliby plzeňské
zoologické zahrady. Vždy�
i v podzimním loňském listopa-
du do ní zavítalo přes 11 000
lidí a v lednu se do ní přišlo po-
dívat 6 500 zájemců, což je čís-
lo ve srovnání se stejným mě-
sícem před rokem dvojnásobné!

Přitažlivější také v zimě se
stala zahrada jistě i díky dvě-
ma novým pavilonům – se ži-
rafami a nosorožci. Návštěvník
tak má v současné době mož-
nost si prohlédnout exotická
zvířata v pěti pavilonech, rost-
liny v sukulentním skleníku
a domácí zvířata ve stáji stat-
ku Lüftnerka. Prázdná ale není
v zimních měsících ani větši-
na výběhů. Jen ten medvědí
pravidelně osiří. Brtníci se ode-
brali k pravidelnému odpočin-
ku tentokráte již 1. prosince.
„Bylo to nejdříve za posled-
ních 15 let,“ okomentoval ten-
to termín jejich dlouholetý
ošetřovatel Václav Trejbal.

Chu� se znovu podívat ven
na čerstvý vzduch ze svých
betonových brlohů projevila
jako první před koncem úvod-
ní únorové dekády Eliška; po
několika dnech se k ní bou-
cháním na železná dvířka ubi-

kace připojil i její bratr Hon-
zík. Jejich předjarní aktivita
však neměla vzhledem k příš-
tímu počasí dlouhého trvání.
Třicetiletý veterán Pišta
a sedmnáctiletý Miky s probu-
zením nijak nespěchali.

Velké přípravy na novou
sezónu

Kdo procházel areálem zoo-
logické a botanické zahrady
s otevřenýma očima, nemohl
přehlédnout čilý zimní staveb-
ní ruch, a to hned na několika
místech. Silničáři ze společ-
nosti Swietelski stačili položit
živičný koberec na cestu od
pižmoňů na statek Lüftnerka
ještě před sněhovou nadílkou.
Oprava za tři čtvrtě milionu
korun by tak měla být kvalit-
ní. V DinoParku začala kon-
cem listopadu I. etapa jeho re-
konstrukce. K pokládce inže-
nýrských sítí, budování nových
návštěvnických cest a vyhlou-
bení dvou jezírek propojených
potokem se využívalo každého
dne, kdy se stroje dokázaly za-
kousnout do země. Vždy� ho-
tovo musí být do 1. dubna, kdy
se do lesoparku znovu vrátí
všechny dinosauří modely
a začne zde hlavní sezóna.

Zejména starší lidi a rodiny
s kočárky ocení spodní obvchat
DinoParku, takže je původní
botanická zahrada opět průcho-
zí a bezbariérově přístupná.

Částečnou rekonstrukcí pro-
šel Tropický pavilon. Bývalá
expozice makaků lvích, kteří
mají nyní vlastní pavilon
v rámci afrických a asijských
expozic, se při ní proměnila ve
společný domov želv a lemurů
kata. Vylepšený je i příbytek
tamarínů žlutorukých a na ně-
kolik týdnů se nastěhovali ře-
meslníci též do původní expo-
zice varanů komodských. Její-
mi obyvateli budou opět tito
největší ještěři světa, i když
prozatím menších rozměrů,
nebo� se jedná o mlá
ata
z pražské zoo.

Počátek zimy znamenal též
návrat stavbařů do vstupního
domku budoucího podzemí
pod japonskou zahradou. Pod-
le ředitele zahrady by se do něj
mohli první návštěvníci podí-
vat již v létě letošního roku.

Operativně reagovalo vedení

zahrady na připomínky návštěv-
níků, že není dostatečný výhled
na hrošíky liberijské. Mohutná
konstrukce vyhlídky u ostrovní-
ho výběhu těchto zajímavých a
vzácných zvířat naznačuje, že už
by měli být spokojeni. „Je tomu
tak,“ dosvědčuje technicko-pro-
vozní náměstek ředitele zoolo-
gické a botanické zahrady měs-
ta Plzně Ing. Bohumil Souček.
„V plném rozsahu bude návštěv-
níkům k dispozici od 1. dubna.
Pojme až 20 lidí. Během zimy ji
vybudovalo Plzeňské stavitelství
a její pořizovací hodnota je ko-
lem 150 000 korun.“

Na živý betlém přišlo dvě
stě lidí

Čas od konce listopadu do
Silvestra patřil v zoologické
a botanické zahradě již tradič-
ně adventnímu a posléze vá-
nočnímu programu. Sobotní
odpoledne nabídla výrobu ad-
ventních věnců, mikulášskou
nadílku, přípravu vánočního
pečiva a živý betlém. Vzhle-
dem k opět mrazivému prosin-
ci se vynořila u pořadatelů
otázka, zda má smysl za tako-
vého počasí a silné konkuren-
ci předvánočních úklidů a ze-
jména nákupů připravovat ně-
jaký program. Kolik přijde
lidí? Neměla by nabídka akcí
končit v říjnu?

Částečnou odpově
 dalo již
mikulášské odpoledne, koneč-
nou pak poslední adventní so-

bota se živým Betlémem – ten-
tokráte v podání mladých pl-
zeňských divadelních ochotní-
ků Sebranka. Bez ohledu na
mizerné počasí – kde se vzalo,
tu se vzalo na 200 přihlížejí-
cích. A štědrodenní a silves-
trovská návštěvnost jen potvr-
dily, že zoo je vyhledávaným
místem i uprostřed zimy. „Zla-
tou rybku se letos pokusilo ulo-
vit kolem 250 návštěvníků,
převážně tatínků s dětmi. Dal-
ší se prošli po naučné stezce
o ceny,“ spokojeně komentoval
akci její organizátor Miroslav
Volf z pořádajícího Sdružení
IRIS. Ošetřovatelé byli zase
nadšeni ze záplavy plastových
tašek v jesličkách s dobrotami
pro zvířátka. „Našli jsme v nich
vedle tvrdého pečiva ořechy,
jablka, mrkev i sušené fíky,
které mají rádi lemuři,“ sdíleli
radost chovatelé opic.

Prvním mládětem nového
roku byl tentokráte ještěr

Prvním přírůstkem nového
roku bývá obvykle mládě někte-
rého z hospodářských zvířat na
statku Lüftnerka. Letos to ale
bylo jinak, byl jím scink přílbo-
vý. Mládě měřící pět centimetrů
se vylíhlo 4. ledna ve veřejnosti
nepřístupném chovném zázemí
specializované expozice Akva–
tera na Palackého třídě.

Scinkové přilboví jsou ještě-
ři s noční aktivitou a skrytým
způsobem života. Obývají No-

Plzeňská zoologická zahrada láká i v zimě
vou Guineu. Jejich kořistí je
hmyz a drobní živočichové.
Zajímavostí je, že nežijí osa-
měle, ale ve společenstvích.

Hracholusky hrozily eva-
kuací

Poprvé od roku 2002 zažívala
zoologická zahrada znovu strach
z velké vody. Odpoledne v pá-
tek 14. ledna přichází z povod-
ňové komise Magistrátu města
Plzně alarmující zpráva i pro
zoologickou a botanickou zahra-
du. Vzhledem k blížící se napl-
něnosti přehrady Hracholusky
a předpokládanému průtoku
vody v řece Mži lze v sobotu
a v neděli očekávat odtok z pře-
hrady převyšující úroveň roku
2002. Připravte se na možnost
zatopení části zahrady, mějte na-
chystané pytle s pískem, může
nastat i částečná evakuace zví-
řat. Varování o povodňové vlně
se sice naplňuje, zatopena je celá
niva řeky, ale voda se naštěstí za-
stavuje na škvárovém parkoviš-
ti podél komunikace Pod Vini-
cemi. Mohlo to být i horší. Na-
štěstí listopadový a prosincový
sníh uchránil půdu před promrz-
nutím, takže velké množství
vody se vsáklo.

V sobotu 26. března zoolo-
gická a botanická zahrada uví-
tá oficiálně jaro a od 1. dubna
začne hlavní sezóna. V histo-
rii zoo již 85. a v případě bota-
nické zahrady padesátá!

František Hykeš

Tradiční živý betlém na statku Lüftnerka – tentokráte v podání mladých plzeňských divadelníků Sebranka.
Foto Miroslav Volf (více na www.iris.snadno.eu)

Chytání zlaté rybky patří jak ke Štědrému dni, tak k Silvestru v plzeň-
ské zoo.                                                            Foto Miroslav Volf

Nevíte, kam s dětmi v létě?
Nemáte babičky, musíte chodit
do práce, a přesto byste rádi za-
jistili dětem pestrý a atraktivní
prázdninový program? Nebo si
chcete odpočinout a strávit týden
se svou rodinou mimo Plzeň?
Nabízíme vám prázdninové tý-
denní aktivity pro děti a letní
pobyt na ranči pro celé rodiny.

Léto s MOTÝLEM aneb ani o prázdninách nelenošíme!

8. 4. 2011 – Velikonoční jarmark aneb jarní hrátky se zví-
řátky

Čekají vás velikonoční tradice, pletení pomlázek, zdobení
vajíček, zábavná stanoviště pro děti a také krámek U strakaté
kravičky nebo Vaječný mejdan.

29. 4. 2011 – Rej čarodějnic
Deset zábavných úkolů čeká na všechny malé čaroděje a čaro-

dějky, po jejich splnění společně upálíme Děsbuchu děsnou
úděsnou VII. a upečeme první jarní buřtíky.

17. 6. 2011 – Tátohrátky aneb s tátou po Plzeňsku.
Navštívíme plzeňskou zoologickou zahradu, Plzeňský pivo-

var nebo zimní stadion, doputujeme na zříceninu hradu Radyně
nebo vodní nádrž Hracholusky.

Veškeré informace vám poskytne Jana Solničková, koordiná-
torka rodičovského centra Vlnka v MOTÝL, o. s., zavolejte nebo
napište: 774 855 134, vlnka.motyl@centrum.cz. Info nalezente
také na našich webových stránkách www.motyl-plzen.cz.

Během července a srpna 2011
náš tým „motýlic“ uspořádá cel-
kem čtyři týdenní příměstské
tábory: dva přírodovědné tábo-
ry Po stopách s detektivní kan-
celáří NAJDITO a dva výtvarné
tábory Malujeme s Motýlem čty-
ři roční období. Všechny tábory
se budou konat u nás v MOTÝ-
LU, v Plzni na Košutce ve Žlu-
tické ulici č. 2 v areálu bývalých
mateřských škol. Na táborech ví-
táme kluky i holky od 6 do 12
let vždy od pondělí do pátku od
7.30 do 15.30 hodin.

S kanceláří NAJDITO odha-
líme různorodá přírodovědná ta-

jemství při detektivní celotábo-
rové hře. Na výtvarných tábo-
rech čeká děti malování, kresle-
ní a tvoření z mnoha druhů ma-
teriálů, jako je ovčí rouno,
keramická hlína, korálky nebo
sádra. Na všech čtyřech táborech
jsou na programu také hry na
zahradě a přilehlém hřišti, výle-
ty do přírody a budeme zpívat
při kytaře. Pro děti zajiš�ujeme
stravu (svačinu, oběd a svačinu),
celodenní pitný režim a věnovat
se jim budou naše tvořivé mo-
týlí lektorky. Děti s handicapem
celým týdnem provedou všemi
činnostmi zkušené asistentky.

Pro celé rodiny připravujeme
opět týdenní letní pobyt mimo
Plzeň v přírodě, na westernovém
ranči. Čtvero ročních období si
užijeme během jednoho týdne
v Pošumaví. Každý den čeká děti
zdravé i s postižením od 1 roku
do 15 let pravidelný dopolední
program, hrané večerníčky a zpí-
vánky. Pro celé rodiny jsme při-
chystali tři zábavná a tematicky la-
děná odpoledne (Čarování v Po-
dolí, Velikonoční putování nebo
Bramborovou olympiádu). Ma-
minky a tatínkové se mohou těšit
na večery pro dospěláky, na které
připravujeme již tradiční výtvar-
né činnosti, relaxaci nebo tanec.
Těšte se na pohodu, zábavu, rela-
xaci a celodenní stravu! Termín
pobytu je 6.–12. srpna 2011.

Pro nedočkavé
Již na jaře můžete přijít nasát

motýlí atmosféru na jednorázo-
vé akce, které pro vás a vaše děti
připravují čiperné motýlí pra-
covnice. Každý měsíc se setká-
váme u různých příležitostí, aby-
chom strávili společné odpoled-
ne, naše děti se mohly vyřádit
při plnění zábavných úkolů,
a shlédli vystoupení „mrňat“
z motýlích kroužků. Vždy na
vás čeká jako překvapení dopro-
vodný program.



Mamma HELP – sdružení
pacientek s nádorovým one-
mocněním prsu, o. s., vzniklo
v roce 1999. Dnes je největším
onkologickým sdružením
v České republice, které po-
skytuje všestrannou pomoc že-
nám s rakovinou prsu a jejich
blízkým. V současné době pů-
sobí již v 7 městech. V cent-
rech pracují vyléčené pacient-
ky, které mohou nabídnout kro-
mě informací a praktických rad
zejména svou vlastní zkušenost
s nemocí a její náročnou léč-
bou. Plzeňské centrum bylo
otevřeno 20. března roku 2007,
slaví tudíž tento měsíc čtvrté
narozeniny. Sdružení rovněž
usiluje o zlepšení veřejné infor-
movanosti v možnostech pre-
vence a léčení této civilizační
nemoci.

V loňském roce využilo na-
šich služeb 170 klientů.

Co nabízíme?
– Psychickou podporu pacient-

kám a jejich blízkým při sděle-
ní diagnózy i v průběhu léčby

– Informace a praktické rady
na základě osobních zkušeností

– Kontakty na odborníky
– Možnost setkávání se

s dalšími klientkami při spo-
lečných akcích, artedílnách,
rehabilitačních cvičeních,
vzdělávacích přednáškách,
besedách, výletech, rekondič-
ních pobytech

– Přednášky k prevenci ra-
koviny prsu včetně výuky sa-
movyšetření na modelu pro
jednotlivce v našem centru,
pro skupiny žen z úřadů, pod-
niků, škol apod. kdykoliv pod-
le dohody bu
 v našem centru
nebo přímo v prostorách zá-
jemců

Veškeré služby poskytujeme
bezplatně.

Jaro je zde a s ním se hlásí i
Alpinum klub Plzeň. I v letošním
roce, kromě odborných předná-
šek a zájezdů, vás srdečně zve na
výstavy. Tímto tedy oznamujeme
zájemcům o skalničky, keře, ko-
nifery, rododendrony a vřesovišt-
ní rostliny, že v roce 2011 pořá-
dá výstavu „JARO V ALPINU
2011“ v zahradě gymnázia na

Výstava „JARO V ALPINU 2011
Mikulášském náměstí, spojenou
s prodejem výše uvedených dru-
hů rostlin.

Výstava bude otevřena od 5.
5. do 14. 5. v době od 9.00 do
19.00 hod., 15. 5. od 9.00 do
12.00 hod. a je doplněna sou-
těží pro návštěvníky s možnos-
tí výhry hodnotných rostlin.

V letošním roce klub rozši-

řuje svoji činnost o další výsta-
vu „PODZIM V ALPINU
2011“, která se bude konat rov-
něž v zahradě gymnázia na
Mikulášském náměstí od 21. 9.
do 24. 9.

Věříme, že i tato výstava
přinese radost všem, kdo pro-
padl kouzlu skalek a skalniček.

Karel Lumerding

MAMMA HELP slaví výročí
Potřebujete vy nebo někdo

z vašich blízkých naši pomoc?
Neváhejte, jsme tu pro vás!

Kde nás najdete?
Mamma HELP centrum Pl-

zeň sídlí na adrese: Plzeň 1–
Košutka, Žlutická 2 (objekt
mateřských škol).

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

Centrum je otevřeno pro ve-
řejnost v pondělí – čtvrtek od
10 do 15 hodin

Bezplatná anonymní linka
tel. č. 800 180 880 funguje ve
všední den od 9 do 19 hodin

Odborné dotazy na této lin-
ce vám zodpoví onkolog ve
středu od 16 do 19 hod., psy-
cholog každý sudý pátek
v měsíci od 16 do 19 hodin

Nezůstávejte se svými sta-
rostmi sama!

Marie Jelšová

ří a dávají účastníkům Alfa
kurzu příležitost vzájemně se
seznámit. Poté následuje pro-
mluva na některé ze základních
témat křes�anství. Po promlu-
vě večer příjemně pokračuje
u kávy nebo čaje. Je možné se
ptát, diskutovat nebo jen mlč-
ky poslouchat hovor. Pro ty,
kteří by nejprve chtěli tzv. „na-
sát“ atmosféru tohoto kurzu,
dříve než se rozhodnou pro
celý cyklus, je možné se nezá-
vazně zapojit nejpozději do
3. večera, tedy do 8. 3. 2011.

Zájemci o podrobnější infor-
mace mohou navštívit stránky
www.kurzyalfa.cz či získat in-
formace o pořadatelích na
stránkách www.umc.cz/locho-
tin, na tel.: 608 703 331, event.
e-mailem: lasport@volny.cz

Křes�ané z Evangelické círk-
ve metodistické také vřele víta-
jí veřejnost v prostorách své

Kurzy v kostele
na Bolevecké návsi

Začátek jara v severním pl-
zeňském obvodě bude v letoš-
ním roce ve znamení jedné vel-
ké změny, a to v podobě zahá-
jení provozu ve zcela nově
a zajímavě přebudovaném ob-
jektu Obvodní knihovny Lo-
chotín, kde právě v těchto
dnech, celkem po dobu téměř tří
měsíců, probíhají rozsáhlé sta-
vební práce. Jejich výsledkem
bude nová tvář a nové možnos-
ti nabídky tohoto kulturního
stánku, který je občany nejen
severního obvodu, ale i široké-
ho okolí bohatě využíván.

Celá budova Obvodní
knihovny Lochotín, která pat-
ří Knihovně města Plzně a na-
chází se přímo u frekventova-
né křižovatky Severka, v těsné
blízkosti Penny Marketu, se po
rozsáhlých stavebních úpra-
vách a vnitřní rekonstrukci sta-
ne jedním z multikulturních
zařízení severní části Plzně.

Horní patro budovy bude tvo-
řit ve zcela nové podobě stále
knihovna včetně poskytování
veškerých svých služeb, tzn.
k dispozici zde bude řada míst
veřejného internetu, čítárna, re-
prografické služby, dětské od-
dělení. Prioritou zůstává půjčo-
vání široké nabídky knih pro
děti i dospělé a časopisů, CD
a DVD nosičů s mluveným slo-
vem a nabídka tématických lek-
cí a besed o literatuře, knihách,
knihovnách, literárních a kultur-
ních výročích či zajímavostech
pro dětské i dospělé čtenáře
a školní a zájmové kolektivy.

Zcela novým zjištěním bude
nejen pro čtenáře a uživatele

knihovny, ale i pro širokou ve-
řejnost, že se knihovna rozrůs-
tá o přízemní prostory budo-
vy, kde se budují velké skla-
dové prostory knih a časopisů,
ze kterých bude možné čtená-
řům požadované tituly ihned
poskytnout, ale především se
rekonstrukcí přízemní části
budovy otevře veřejnosti nové
kulturní zařízení, kterým bude
víceúčelový společenský sál o
zhruba padesáti místech s pó-
diem, vybavený moderní tech-
nikou.

Záměrem knihovny je v tom-
to zařízení pořádat pestrou řadu
kulturních akcí v rozsáhlé šká-
le nabídky jak vážného, tak zá-
bavného charakteru, které by
obohatily kulturní život občanů
celého severního městského
obvodu. Sál mohou využít ke
svým akcím a aktivitám i škol-

Velká rekonstrukce Obvodní knihovny Lochotín

ní, zájmové a společenské orga-
nizace, kterým takovéto zaříze-
ní v jejich prostorách chybí.

Rozsáhlá rekonstrukce a pří-
pravy nového kulturního stán-
ku jsou v těchto dnech již
v plném proudu. Někdejší
knihovna, tak, jak ji zná snad
každý občan Lochotína, po-
stupně mizí, a pod rukama sta-
vebníků se začíná měnit do
zcela jiného hávu, který jistě
mile překvapí jak skalní čtená-
ře, tak všechny návštěvníky.

Knihovna města Plzně tak
svým příznivcům otevře na
severním předměstí další mož-
nosti využívání tohoto zaříze-
ní a celé budovy, a přispěje tak
tímto počinem nejen severní-
mu plzeňskému obvodu, ale
i celému městu Plzeň k právem
získanému titulu Evropské
město kultury 2015.         (d)

Takto „stavebně“ v těchto dnech vypadají vnitřní prostory Obvodní
knihovny Lochotín, která se začátkem dubna svým čtenářům a uživate-
lům představí ve zcela nové a moderně zařízené podobě.

Do jara v nové podobě

Přij�te si prohlédnout
zajímavé rozšíření
naší herny pro děti.

Evropská kultura je založe-
na na křes�anských základech.

Existuje Bůh? Proč věřit či
nevěřit? Kdo je to Ježíš a proč
zemřel? Rozčiluje vás Bůh?
Tyto a mnohé jiné dotazy se pří-
chozím chystají odpovědět
křes�ané z Evangelické církve
metodistické prostřednictvím
„KURZU ALFA“.

Jedná se o 12denní cyklus
sérií promluv na klíčová téma-
ta související s křes�anskou ví-
rou. Tyto kurzy chtějí přispívat
k informovanosti o víře a křes-
�anství přímo od křes�anů
a vzájemně se poznat a odstra-
nit tak bariéry, které mohou
mezi věřícími a nevěřícími lid-
mi existovat.

ALFA KURZY probíhají
v kostele na Bolevecké návsi
(Stodola), začínají 23. února
2011 vždy od 19 hodin. Sestá-
vají se z 12 večerních setkání,
které začínají společnou veče-

sborové čajovny na Bolevecké
návsi. A tak jsou každý čtvrtek
od 15.30 do 17.30 hod. pod ná-
zvem Kafe 55 + (–) srdečně
zváni všichni z věkové skupiny
55 + (–), mají–li např. chu� ne-
zůstávat doma sami, ale chtějí
si popovídat s ostatními při kávě
nebo čaji. Každou středu od
16.00 do 18.00 hod. je v Kavár-
ně „MM“ (Malá Metodistická
Modrá kavárnička) možnost po-
sezení pro širokou veřejnost
u kávy, dobrého sypaného či
porcovaného čaje, vždy za
ochoty a vstřícnosti milé obslu-
hy a za symbolické ceny.

Kontakt: Kafe 55 + (–): Fa-
rář Z. Eberle, 777 588 426,
www.umc.cz/lochotin

ECM – Evangelická církev
metodistická, Bolevecká náves
č. 2, Plzeň, www.umc.cz/locho-
tin, www.kurzyalfa.cz, farář:
Zdeněk Eberle: 777 588 426



POBYTOVÉ TABORY
CYKLOTÁBOR
2.7.–9.7.2011 Horšovský Týn
Cykloturistika po Domažlicku

CIRKUSOVÉ PUTOVÁNÍ ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ
10.7.–23.7.2011 Lomy u Konstantinových Lázní
Všestranné vyžití v nádherném prostředí přírodní rezervace Hadovka – hry, soutěže, turistika,

sport, výtvarná tvorba, divadlo, celotáborová hra.

Z KOPCE DO KOPCE, JÁ JDU
23.7.–5.8.2011 Lomy u Konstantinových Lázní
Turistika, pobyt v přírodě, celotáborová hra.

PUTOVÁNÍ PO JIŽNÍ AMERICE (Peru)
5.8.–16.8.2011
Lomy u Konstantinových Lázní
Program zaměřen na putování po Jižní Americe (Peru) – promítání, fotografie, ukázky šperků,

leštěné keramiky – vlastní zážitky z cest.

SLUNÍČKO
14.8.–27.8.2011 Hájovna Rotava v okrese Karlovy Vary
Nádherné prostředí přírodní rezervace Přebuz, uprostřed lesa 2 km od Rotavy. Všestranné vy-

žití – hry, soutěže, turistika, sport, výtvarná tvorba, divadlo, celotáborová hra.

Na úspěšné inline programy
z minulého roku navázal Ice-
park a Inlinetalent povedeným
únorovým inline kempem, kte-
rý byl pro spoustu dětí příjem-
ně stráveným časem o jarních
prázdninách! Hlavní doménou
organizace Inlinetalent, která
za krátkou dobu své činnosti
stihla zrealizovat mnoho spor-
tovních akcí pro plzeňské děti,
je inline bruslení a proto není
divu, že do druhého pololetí
nedávno vstoupil dětský inline
kroužek a brzy se opět rozběh-

Více informací o dalších aktivitách na WWW.SVCDOMECEK.CZ.

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 2011

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
PASTELKA – obsazeno
11.7.–22.7.2011 SVČ Plzeň, Ledecká 23
Výtvarné dílny a zahrada SVČ, Techmania a příroda

POČÍTAČE A SPORT
Termín I: 18.7.–22.7.2011
Termín II: 25.7.–29.7.2011 SVČ Plzeň, Ledecká 23
– Na každý termín se můžete hlásit zvláš�
Kromě počítačové výuky a počítačových her budeme využívat tělocvičnu či zahradu ke spor-

tovním hrám. Podnikneme výlety do okolí, navštívíme různé atrakce, zoo, kino, kluziště. Budeme
hrát a soutěžit v mnoha hrách a nakonec se všichni odměníme. Podíl počítačů v programu je cca
3 hodiny denně.

POHÁDKOVÝ TÝDEN
15.8.–19.8.2011 SVČ Plzeň, Ledecká 23
Celotáborová hra s tématem „Pohádkový týden“, každý den je připravený malý výlet za pozná-

ním a dobrodružstvím.

PŘÍRODOVĚDNÝ – CESTA ZA DUHOU
22.8.–26.8.2011 SVČ Plzeň, Ledecká 23
Péče o zvířata, hry, sport, výlety, výtvarný program.

NOVINKY
ZUMBA pro veřejnost
– každé úterý 16.00–17.00 hod. pod vedením Veroniky
– každý pátek 18.30–19.30  hod. pod vedením Dáši
Místo: tělocvična SVČ Plzeň, Komenského 42
Rezervace na tel: 377 523 962 nebo na info@svcdomecek.cz.

CHEERSLEADERS
– každou středu 15.00–17.00
Pro dívky a kluky ve věku 10–15 let.
Místo: tělocvična SVČ Plzeň, Komenského 42
Informace na tel: 377 523 962 nebo na info@svcdomecek.cz.

O tom, že ptačí zobák je dů-
myslný pracovní nástroj přes-
ně uzpůsobený lovu či sběru
potravy jednotlivých druhů
ptáků, se mohli přesvědčit žáci
z druhých ročníků ZŠ v jed-
nom ze tří pořadů celoročního
projektu „Praktická environ-

VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ZŠ

Podle „nosa“ poznáš kosa
mentální výchova v nižších
ročnících ZŠ“. Pro žáky ze ZŠ
z MO Plzeň1 je připravuje ve
SVČ pracoviště Ledecká ul.
Ing. Jana Radová.

S dětmi z 31. ZŠ (viz sní-
mek) jsme si tentokrát povída-
li nejen o ptácích. Pomocí ra-

zítek se stopami zvířat a paste-
lek děti ve skupinkách vytvo-
řily na velký arch papíru pří-
běh v zimním lese, který pak
vyprávěly svým spolužákům.
Nazdobením našich čtyř druhů
jehličnatých stromů ozdobami
s ukrytým tajemstvím jsme se
vrátili k vánoční atmosféře,
prohlédli jsme si části jehlična-
tých stromů, jako jsou šišky
a kůry. Velký zájem u dětí
vzbudily také kolmé řezy na-
šich listnatých a jehličnatých
dřevin, které se lišily struktu-
rou dřeva, kůry i váhou.

Metody práce a obsah všech
výukových pořadů, připrave-
ných zvláš� pro I. a II. ročníky
ZŠ, jsou přizpůsobeny osno-
vám předmětu Prvouka pro
dané období i věk dětí. V rám-
ci jednotlivých aktivit je kla-
den důraz na rozmanité učební
pomůcky, jako jsou např. po-
hádky, obrázky, přírodniny,

video ukázky, audio nahrávky,
lupy, hračky, pracovní listy
apod.

Po celou dobu programu se
neustále střídají činnosti – kli-
dové a pohybové aktivity, za-
řazují se hry a jednoduché sou-
těže s vhodnou motivací. Při
vhodném počasí probíhá část
programů venku, kde děti zís-

kávají praktické poznatky ak-
tivním pobytem na zahradě
SVČ.

Velkou pomocí při realizaci
celého letošního projektu
„Praktická environmentální
výchova v nižších ročnících
ZŠ“ bylo získání finanční pří-
spěvku z nadačního fondu Ze-
lený poklad.

Veškeré informace o výuko-
vých cyklech pro I. a II. roční-
ky ZŠ získáte na adrese
j.radova@svcdomecek.cz nebo
na tel.: 377 52 39 62.

Více informací o dalších ak-
tivitách na:
WWW.SVCDOMECEK.CZ.

Marcel Hlaváč

V Iceparku jezdíme na kolečkách
nou tolik oblíbené školní inli-
ne minikurzy, které jsou zamě-
řené především na bezpečné
bruslení. Nyní Inlinetalent při-
pravuje příměstský inline tábor
na dubnové velikonoční prázd-
niny. Vyvrcholením plzeň-
ských inline kempů bude pří-
městský tábor, který bude pro-
bíhat od července až do konce
srpna. Proto neváhejte a přij
-
te mezi nás, protože v Icepar-
ku to prostě žíje, takže... „Roz-
toč kolečka a bu
 v pohodě“.

Tomáš Herout



Pečujete o svého blízkého
a potřebujete pomoci s do-
provodem k lékaři, hygienic-
kou péčí, nákupy apod.,
nebo byste rádi pečovali, ale
nevíte jak?

Bojí se váš blízký, že doma
upadne a nikdo mu nepomůže?

Chodíte do práce a váš
blízký je doma sám nebo pe-
čujete denně o svého blízké-
ho a čeká vás vyšetření nebo
si jen chcete odpočinout?

Na všechny otázky vám
pomůže odpovědět Mgr. Bo-
humila Hajšmanová, maji-
telka a zakladatelka firmy
Domovinka, která poskytu-
je komplexní zdravotní a so-
ciální služby, jejichž přiblí-
žení je v následujícím rozho-
voru. Domovinka poskytuje
domácí péči, pečovatelskou
službu, tísňovou péči, kurzy
pro pečující a nově také od

dubna tohoto roku denní
a týdenní stacionář.

To je docela dost služeb na
jednu organizaci. Kolik pra-
covníků je zajiš�uje a jak
vlastně Domovinka vznikla?

V současné době jsou nás již
3 desítky. Začínala jsem s domá-
cí péčí v roce 1998, ale vzhle-
dem k tomu, že jsou zdravotní
služby úzce provázány se soci-
álními službami, zaregistrovala
jsem si pečovatelskou službu
hned, jak byl schválen zákon
o soc. službách. Pak se nám ně-
kolikrát stalo, že některé klien-
ty jsme při službě našli na zemi,
kde leželi třeba i několik hodin.
Pořídili jsme tlačítka tísňové
péče. V té době už jsme měli
v péči kolem 300 klientů. Často
nám příbuzní těchto klientů vo-
lají, že si neví rady s ošetřová-
ním nebo by potřebovali svého

Pomoc starým a nemocným nabízí Domovinka
blízkého na pár dnů nebo týd-
nů někam umístit, aby si odpo-
činuli. To nám dalo impuls
k zahájení kurzů pro pečující
a posléze k provozování denní-
ho a týdenního stacionáře.

A je o tyto služby velký zá-
jem? A jak je to s financová-
ním?

Zájem je obrovský. Domácí
péče je hrazena ze zdravotní-
ho pojištění, pokud ji doporu-
čí praktický lékař nebo ošetřu-
jící lékař v době hospitalizace.
Výkony předepsané lékařem
vykonávají zkušené zdravotní
sestry. Např. převazy chronic-
kých ran, aplikace injekcí,
ošetřovatelskou rehabilitaci,
péči o terminálně nemocného
apod.

A jak je to s pečovatelskou
službou?

Pečovatelskou službu si kli-
ent hradí částečně sám a částeč-

ně na provoz služby přispívá
Magistrát města Plzně a MPSV.
Pečovatelky jsou školené a pro-
vádí základní a běžné úkony
v domácnosti. Úklidy, nákupy,
doprovody k lékaři, pomáhají
s hygienickou péčí nebo vyřídí
potřebné věci na úřadech.

Tísňová péče je pouze pro
vaše klienty?

Naši tísňovou péči může vy-
užít každý, kdo bydlí v Plzni
a blízkém okolí. V současné
době máme v provozu 50 pří-
strojů, a to jak v Plzni, tak např.
ve Starém Plzenci, ale i ve
Š�áhlavech. Přístroj si od nás
klient může koupit a pak hradí
jen měsíční paušál za napojení
na dispečink nebo si přístroj
může pronajmout. Výjimku
mají lidé, kteří mají trvalé byd-
liště na ÚMO 1. Tento obvod
zaplatil přístroje pro svoje ob-
čany. Zde tudíž klienti hradí

pouze napojení na dispečink,
přístroj mají půjčený zdarma.
Ani tato služba není finančně
nedostupná, protože i zde nám
pomáhá jak Magistrát, tak
MPSV. Bez nich by tato služ-
ba nemohla existovat.

Denní a týdenní stacionář
je krásná myšlenka. Odkdy
začne fungovat a kolik klien-
tů bude mít?

V nejbližších dnech zažádá-
me o registraci dle zákona 108/
2006 a 1. dubna 2011 chceme
činnost oficiálně zahájit. Zatím
bude mít denní stacionář 5 míst
a týdenní 10 lůžek. Je to v Plz-
ni velmi žádaná služba a my
jsme připraveni místa dle po-
třeb rozšířit. I zde nám na pro-
voz přispěje Magistrát města
Plzně, který se opravdu snaží
udělat pro seniory maximum.

A pokud lidé, kteří se sta-
rají o někoho blízkého a ne-

chtějí využít žádnou ze slu-
žeb, které poskytujete, ale
neví si rady, jak správně pe-
čovat, mohou se na vás také
obrátit?

Ano, pořádáme kurzy pro
pečující, kde odborníci radí,
jak správně pečovat o osoby
s danou diagnózou. Např. kurz
péče o nemocného s Alzheime-
rovou chorobou měl velký
úspěch, pečující se dozvěděli
více o této chorobě v rovině
teoretické, ale vyzkoušeli si
i prakticky, jak o takového ne-
mocného správně pečovat, jak
ho polohovat, krmit, jaké in-
kontinentní pomůcky používat
apod. Aby tyto kurzy finančně
nezatížily rozpočet pečujících,
pomáhá nám firma HART-
MANN RICO, a. s., která do-
dala i figurínu na nácvik polo-
hování.

(red)

Náš turistický oddíl mláde-
že, který nyní patří pod od-
bor Klubu českých turistů
Bolevec, bude v letošním
roce slavit 35 let od svého
založení.

Vznikl v roce 1976 při teh-
dejší Jiráskově, nyní Masary-
kově 12. základní škole jako
pionýrský oddíl s turistickým
zaměřením (nic jiného v té
době nebylo dovoleno) a vy-
chovával celé generace dětí
zcela odlišně, než bylo
u ostatních pionýrských oddí-
lů běžné.

Velmi oblíbené byly časté
víkendové výlety, sportovní
i branné hry a soutěže, a o
všech prázdninách (jarních,
letních i podzimních) putov-
ní tábory pěší, lyžařské, cyk-

Turistický oddíl mládeže Saturn Plzeň
listické i vodácké – mimo vo-
dáckých všechny většinou na
horách u nás i v zahraničí včet-
ně Tater i Alp.

Oddíl se postupně stal i tu-
ristickým kroužkem při plzeň-
ském domě dětí a mládeže
a turistickým oddílem mládeže
při Klubu českých turistů. Před
dvaceti lety, ihned po založení
Asociace turistických oddílů
mládeže, patřil mezi zakláda-
jící členy této organizace.
Vzhledem k různému věku
i pohlaví se oddíl neustále
omlazuje, takže má stálou
členskou základnu a stále stej-
né oddílové vedoucí.

Posledních 15 let se nábor
nových členů soustředil hlavně
do škol v Bolevci, kde jsme zís-
kali v 1. ZŠ i možnost azylu

pod střechou v případě mimo-
řádně nepříznivého počasí. Ji-
nak naše pravidelné středeční
schůzky probíhají celoročně
převážně venku v lesích okolo
Šídlováku.

Od roku 1980 pravidelně
každý rok pořádáme putovní
tábory během všech prázdnin
u nás i v zahraničí. V posled-
ních deseti létech jsme se za-
měřili i na turistické závody,
které jsou pro děti i mládež
velice atraktivní.

 Jsou to krosové závody
o délce 3–6 km, vyfáborova-
né v lesním terénu, s kontro-
lami, kde se v případě jejich
nesplnění připočítávají trest-
né minuty k dosaženému
času. Na kontrolách se vážou
uzle, určují se dřeviny, topo-

grafické značky a kulturně
poznávací obrázky, hází se
kriketové míčky na cíl, pře-
konává se lanová lávka, bu-
zolou se orientuje mapa, bě-
hají se neofáborované azimu-
tové úseky a podobně.
V těchto závodech se postu-
puje přes závody Plzeňského
poháru (pro závodníky z Pl-
zeňského kraje) a Českého
poháru, které jsou čtyři po ce-
lém území republiky až na
mistrovství republiky a na ne-
oficiální mistrovství Evropy
– Evropský pohár. V těchto
závodech každoročně dosa-
hujeme výborných úspěchů –
jak na mistrovství republiky,
tak i na mezinárodním mis-
trovství. V loňském září do-
konce náš reprezentant tento

Evropský pohár vyhrál v ka-
tegorii mladších dorostenců!

Do konce února 2011 usku-
tečnil náš oddíl za uplynulých
téměř 35 let již 1910 akcí
a naprostá většina všech členů
oddílu nachodí za rok 300–
400 km!

V letošním roce, asi v září,
nebo v říjnu, bychom chtěli
uspořádat setkání všech „Satur-
ňáků“, a protože chceme oslo-
vit co nejvíce bývalých členů,
hlavně z Bolevce, máme pros-
bu na všechny členy, jejich ro-
dinné příslušníky i známé, kte-
ří si toto přečtou, aby se laska-
vě zaregistrovali na mailu
saturn.plzen(a)email.cz, nebo
telefonu 775 037 136. Seznam
všech členů s uvedením roku
vstupu do oddílu, je umístěn

i na Facebooku – Poduška
Ivo, skupina Saturn Plzeň –
sraz turistického oddílu po 35
letech.

Současně na stejných adre-
sách je možné přihlásit do od-
dílu i nové děti už od 1. tříd
základních škol. Mohou se i se
svými rodiči kdykoliv ve
středu v 15.30–15.45 hod. při-
jít podívat k zadnímu vchodu
do 1. ZŠ (u hřiště, knihovny,
jídelny).

Jestliže se o nás chcete něco
bližšího dozvědět, podívejte se
na naše webové stránky

www.tomsaturn.webgarden.cz

Ivo Poduška, oddílový vedoucí
TOM Saturn Plzeň



„Doubravecká“ pobočka společnos-
ti Plzeňské služby – správa nemovi-
tostí, s. r. o., se v prosinci loňského
roku přemístila na novou adresu, a to:
V Malé Doubravce 30,
Plzeň–Doubravka.

Zaregistroval jsem vaši reklamu na
jiném domě a jiné adrese. Změnilo se
mimo nového sídla pobočky i něco
dalšího?

„Doubravecká pobočka“ PS–SN dří-
ve sídlila na adrese Sousedská 5. Na
novou, lépe přístupnou a viditelnou
adresu (V Malé Doubravce 30), kterou
jste, jak píšete, zaregistroval, se přemís-
tila v prosinci loňského roku. Dalším dů-
vodem přemístění bylo i to, že neustále
rozšiřujeme svou kapacitu a dřívější
prostory už byly nedostatečné.

SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU

inz_A5.indd 1 8/24/07 8:50:55 AM
PANTONE Process Black U

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. od prosince 2010 v Doubravce na nové adrese

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE

Jak se k vám nejlépe dopravím? Kte-
rá MHD staví v blízkosti, prosím?

Téměř před domem, ve kterém sídlí
doubravecká pobočka, je zástávka linek:
13, 16, 29 a 30.

V blízkosti budovy je velmi dobrá mož-
nost parkování vozidel. Viz orientační
plánek.

Při poskytování správy nemovitosti za
110,- Kč/byt/měsíc (bez DPH) zajiš�uje-
me následující služby:

– Vedení podvojného účetnictví
– Vedení pasportů nemovitostí
– Vedení evidence vlastníků
– Zajištění provozu společných prostor

včetně pravidelných revizí

Veškeré služby jsme schopni se Spole-
čenstvími řešit i tzv „NA DÁLKU“, tedy
pomocí internetu.

Iveta Rejšková, tel.: +420 605 886 688



Naše škola má v nabídce tří-
dy s rozšířenou výukou jazyků
již 12 let. Tradiční rozšířenou
jazykovou výuku zaměřenou na
kombinaci anglický jazyk – ně-
mecký jazyk jsme v souladu
s naším školním vzdělávacím
programem rozšířili v roce 2009
o další kombinaci anglický jazyk
– francouzský jazyk. V každém
ročníku na 2. stupni máme od 6.
do 9. tř. jednu třídu s rozšířenou
jazykovou výukou. Od sedmé
třídy nabízíme francouzský
a německý jazyk jako další po-
vinný cizí jazyk s dvouhodino-
vou týdenní dotací pro všechny
ostatní žáky.

S výukou jazyků začínáme již
v první třídě, kdy se žáci sezna-

Ve dnech 2.–31. března 2011 vysta-
vují studenti Střední soukromé umě-
leckoprůmyslové školy Zámeček své
pololetní výtvarné práce v Galerii In-
terCora v prostorách Kauflandu na
Borech. Prohlédnout si zde můžete
nejlepší studentské práce ze všech
oborů od 1. až po 4. ročník. Výstava
je určena nejen všem milovníkům
umění, ale také rodičům a zájemcům
o studium na SSUPŠ Zámeček, kteří
zde budou mít možnost získat před-
stavu, co se na Zámečku učí.

Bc. Olga Kezniklová

V pondělí před vánočními
prázdninami si děti 1.–6. tříd ze
4. ZŠ v Plzni mohly přivést do
školy babičky a dědečky. Vyu-
čování bylo připraveno velmi
poutavě jak pro malé, tak i pro
seniory. Děti předváděly svoje
nabyté vědomosti, při obtížněj-
ších úkolech se radily se svými
příbuznými. Občas to však bylo
naopak, zvláště v učebnách po-
čítačové techniky. Tam měli

mují s anglickým jazykem při-
rozenou cestou prostřednictvím
her, dramatizace, říkanek a zpě-
vu jednoduchých písní, tedy au-
dio-orální metodou. Samozřej-
mostí jsou pro nás práce s žákov-
skými portfolii na 1. stupni,
s Evropským jazykovým portfo-
liem v anglickém, německém
i francouzském jazyce na
2. stupni ve třídách s rozšířenou
jazykovou výukou.

Pravidelně se zúčastňujeme
konverzačních soutěží, pracuje-
me s cizojazyčnými časopisy
a využíváme nabídek Americké-
ho centra. Pro rozšíření jazyko-
vých dovedností jsme zřídili
školní knihovnu s anglickými
tituly, které používáme při výu-

naši malí školáci určitě náskok.
V hodině hudební výchovy dě-
dečkové a babičky hráli na hu-
dební nástroje, zatančili si se
svými vnoučky mazurku a hlav-
ně – zpívaly se koledy. Když za-
zpíval jeden z přítomných pra-
rodičů sólo, přeběhl všem pří-
tomným z nádherně zvučného
basu mráz po zádech. Takový
hlas se v naší škole málokdy za-
slechne. Však byl vnuk na své-

ho dědu patřičně pyšný. Při vý-
uce jazyků bylo též veselo. Vět-
šina prarodičů žasla nad znalost-
mi z angličtiny. Vždy� většina
z nich se musela učit jen rušti-
nu. A malí se předváděli, co jen
měli síly. Celé dopoledne mělo
velice příjemnou atmosféru. Pra-
rodiče měli možnost prohléd-
nout si vybavení tříd, krásně vy-
zdobené prostory, fotodokumen-
taci z akcí. Děti si své babičky
a dědy vodily po škole a podá-
valy podrobný výklad. Mnoho
příbuzných bylo ve více třídách,
to když ve škole měli více vnou-
čat. Jen neradi se všichni louči-
li. Senioři děkovali učitelům za
pěkné dopoledne a práci s jejich
vnoučaty. Den byl velmi zdaři-
lý, doporučujeme i ostatním ško-
lám, aby to zkusily.

Mgr. Dagmar Matějková,
4. ZŠ Plzeň

Vyučování spolu se seniory

Výstava klauzurních prací
studentů SSUPŠ Zámeček

Tradiční výuka jazyků na 1. ZŠ
ce a rovněž půjčujeme tituly žá-
kům domů. Třídy s rozšířenou
výukou jazyků prochází pravi-
delně již 12 let týdenními jazy-
kovými kurzy v 6. a 7. ročníku,
v 8. a 9. ročníku vyjíždí na plá-
nované zahraniční výjezdy do
Německa, Rakouska, Anglie
a budou vyjíždět i do Francie.

Výuku vykonávají kvalifiko-
vaní učitelé anglického, němec-
kého a francouzského jazyka.
V souladu s novými trendy, kte-
ré jsou ověřené zkušenostmi
v zahraničí, zavádíme do výuky
metodu CLIL (Obsahově a jazy-
kově integrované vyučování, tj.
část výuky některých předmětů
vedená v cizím jazyce) na
2. stupni. V lednu letošního roku
obdrželo šest našich učitelů ja-
zyků osvědčení za vzdělávání
metodou CLIL – tři učitelé v ně-
meckém jazyce, tři učitelé v an-
glickém jazyce.

Zapojujeme se také do mezi-
národních projektů, spolupracu-
jeme s městem v rámci spoluprá-
ce s partnerským francouzským
městem Limoges a zúčastnili
jsme se projektu města „Pohled-
nice pro Birmingham“. Naše
škola poskytuje zázemí také stu-
dentům PF ZČU Plzeň, kteří
právě v oblasti jazykové výuky
u nás získávají své první kvali-
fikační zkušenosti.

Dana Jíchová



Společně k bezpečí o. s. je
občanské sdružení, které se za-
měřuje prioritně na téma bezpeč-
nosti a prevence trestné činnosti.
Usiluje o větší zapojení občanů
do rozhodování o bezpečnostních
problémech a podporuje partner-
ství mezi občany a úřady při ře-
šení otázek, které se týkají oblasti
bezpečnosti, prevence kriminali-
ty a sociálních věcí. Tyto cíle
naplňuje sdružení prostřednic-
tvím konkrétních projektů, nabíd-
kou poradenské služby, realizací
odborných seminářů, setkání
a diskusí ke konkrétním problé-
mům, zprostředkováním příkladů
dobré praxe a vydáváním odbor-
ných publikací a informačních
materiálů. Společně k bezpečí

o. s. je držitelem akreditace mi-
nisterstva vnitra pro oblast dob-
rovolnické služby.

Projekt Dopravní asistent při-
pravilo Společně k bezpečí o.s.
ve spolupráci s Magistrátem
města Plzně v roce 2009. Pro-
jekt vychází z filosofie commu-
nity policing, která spočívá ve
společném řešení bezpečnost-
ních problémů policií, samo-
správou a občany. Díky projek-
tu se posiluje partnerství mezi
občany a institucemi na místní
úrovni a aktivní zapojování ob-
čanů do řešení problematiky
bezpečnosti.

Dopravní asistent je dobro-
volník podílející se na zajiš�ová-
ní bezpečnosti dětí cestou do/ze

AIESEC je největší studenty
řízená organizace na světě. Pů-
sobí ve více než sto zemích svě-
ta a sdružuje více než padesát
tisíc studentů. AISEC přistupu-
je zajímavým způsobem k zapo-
jení a rozvoji mladých lidí. Vize
této neziskové organizace je mír
a naplnění lidského potenciálu.
Organizace umožňuje mladým
lidem objevit a rozvinout svůj
potenciál k zajištění pozitivního
vlivu na společnost. AISEC po-
skytuje svým členům praktické
vzdělání ve vedení, nabízí za-
hraniční praxe a možnost zapo-
jit se při globálních diskusích.
AISEC se zabývá několika pro-
jekty. Jedná se například o pro-
jekt Moneyjak, který se zamě-
řuje na zvyšování finanční gra-
motnosti českých středoškoláků,
dále je to letní tábor s názvem
My Better Myself a v neposled-

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Plzeň
Střední odborná škola ochrany
osob a majetku Plzeň s. r. o.
Krašovská 1696/30, Bolevec,
323 00 Plzeň 23
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Kontakt: D. Vargová
Tel: 377 544 756, 739 570 096
E–mail: sos-oom@volny.cz

www.ssosoom.cz

Jsme soukromá Střední odbor-
ná škola ochrany osob a majetku
Plzeň, s. r. o., dále jen SOŠOOM,
která odpovídá požadavkům
MŠMT ČR. Poskytujeme stře-
doškolské odborné vzdělání
ukončené maturitou bezpečnost-
ně právního charakteru. Připra-
vuje studenty pro odbornou čin-
nost v oblastech: justice, sociál-

ních orgánů státní správy, kata-
strálních úřadů, realitních kance-
láří a soukromých bezpečnost-
ních služeb.

Poskytujeme vzdělání pro
žáky:

– kteří úspěšně ukončili 9. roč-
ník ZŠ, čtyřleté denní studium
ukončené maturitní zkouškou
v oborech Bezpečnostně právní
činnost (Ochrana osob a majet-
ku), Veřejnosprávní činnost
(Právní administrativa) a nový
obor  Technické lyceum vojen-
ského charakteru

– kteří složili maturitu, dvou-
leté pomaturitní studium

– pro absolventy v jakémko-
liv tříletém učebním oboru dál-
kové studium tříleté veřejně po-
řádková činnost

Učební plány
Náplně jednotlivých předmětů

jsou sestavovány tak, aby odpo-
vídaly požadavkům PČR, obec-
ní policie, soukromých bezpeč-
nostních služeb, celnic, orgánů
státní správy i výše uvedených
úřadů a kanceláří. Kromě toho
poskytujeme kvalitní přípravu
pro studium na VŠ se zaměřením
na právo, ekonomii, tělesnou vý-
chovu apod. Učební plány zahr-
nují kromě všeobecně vzděláva-
cích předmětů odborné, jako je
technika administrativy, výpočet-
ní technika, psychologie, ekono-
mie, speciální tělesná výchova,
právo, kriminalistika, kynologie
apod. Součástí výuky jsou povin-
né kurzy horolezecký, střelecký,
lyžařský, branný a zdravotní.

Způsob výuky
– denní studium, denní do-

cházka, branný, lyžařský, horole-
zecký, střelecký a zdravotní kurz

– dálkové studium: 2–3x
měsíčně celodenní výuka, po-
loletní individuální zkoušky,
branný, lyžařský a zdravotní
kurz. Novou formou tříletého
studia je tzv. e–learningové stu-
dium, kde žáci studují přes in-
ternet a zkoušky včetně matu-
rity konají stejně jako ostatní
studenti.

Mgr. Danuše TEMELOVÁ
ředitelka

Krašovská 30, 323 00 Plzeň
tel.: 739 570 096
tel./fax: 377 544 756
e–mail: sos–oom@volny.cz
www.ssosoom.cz

„Na Soukromé střední škole
Ochrany osob a majetku v Plz-
ni v Krašovské ulici jsme našli
lidi, kterým není lhostejná bez-
pečnost dětí na cestě do školy“

Projekt dobrovolnické služ-
by Dopravní asistent v Plzni
ve spolupráci s Magistrátem
města Plzně a Úřadem měst-
ského obvodu Plzeň probíhá
ve školním roce 2010/2011 na
přechodech u 4. ZŠ v Plzni
a na jaře navíc i u 31. ZŠ na
Košutce a Lochotíně. Tato
akce probíhá na naší škole již
druhým rokem.

Mladé, čerstvě plnoleté dobro-
volníky ze SOŠOOM zdobí re-
flexní vesta a stavěcí terč.

Jsou proškoleni v oblasti do-
pravní bezpečnosti, práce s dět-
mi a mládeží a pověření získali
od Magistrátu města Plzně.

Můžete je vidět pravidelně na
rizikových a frekventovaných

přechodech u některých základ-
ních škol v Plzni.

Ranní cesta do školy je tak
bezpečnější pro řadu malých
i starších školáků. Jejich rodiče
i prarodiče mohou v klidu od-
cházet do svého zaměstnání.

Dopravní asistenti pomáhají
dětem bezpečně přejít na druhou
stranu, zastavují auta a upozor-
ňují děti na možná nebezpečí

Studenti tak naplňují heslo své
školy, že „Ochrana osob a ma-
jetku není pouhý obchod nebo
řemeslo, ale je přesvědčením“

Mgr. Hana Stejskalová

Společně k bezpečí

Projekt „Dopravní asistent – dobrovolník“ v Plzni

V prvním listopadovém týdnu
ve dnech 2. – 7. 11. se na jihu
Španělska, ve vzdáleném Alican-
te, pořádalo mistrovství v kic-
kboxu mužů, kam odjela i počet-
ná výprava závodníků z Čech.
Až do posledních dní se nevědě-
lo, jestli se naši závodníci toho-
to mistrovství z ekonomických
důvodů zúčastní. Nakonec se
rozhodlo, že se do dva tisíce ki-
lometrů vzdáleného Alicante do-
praví auty. Jedním ze závodníků
byl i student Jiří Štádler z Nara-
my Plzeň a to ve váze do 63,5 kg.
Jiří před měsícem oslavil teprve

Každoročně pořádáme pro
studenty SOŠOOM a žáky pl-
zeňských a mimoplzeňských zá-
kladních škol Den radosti.

Poslední ročníky se konají
pod mottem: Bezpečně na
prázdniny.

Žáci se mohou těšit na tradiční
pokus o zápis do Guinessovy kni-
hy rekordů v soutěži Skok z místa.

Vidět seskok parašutistů na cíl
a vyzkoušet si 1. pomoc se zdra-
votníky ČČK, obléci hasičskou vý-
zbroj apod. bude také zajímavé.

Kicboxer Štádler je mistrem světa

ní řadě projekt EDISON, který
je zaměřen na interkulturní
vzdělávání středoškoláků. Více
o organizaci AISEC Plzeň na-
jdete na http://plzen.aiesec.cz/

Projekt EDISON (education,
drive, internationality, students,
opportunity, network) funguje
pod záštitou Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy. Cí-
lem tohoto projektu je především
podpora mezikulturního vzdělá-
vání na středních školách. Tento
projekt má za sebou již druhé
kolo realizace v Praze a v roce
2011 proběhne i v ostatních měs-
tech České republiky. Jak tento
projekt probíhá? Z osmi různých
zemí světa přijede na střední ško-
lu osm zahraničních vysokoškol-
ských studentů. Každý z nich
přiblíží studentům zemi, ze kte-
ré pochází, její sociální, ekono-

mickou, politickou a také kultur-
ní situaci. Studenti mají možnost
porovnat situaci mezi osmi ze-
měmi a Českou republikou.
Všechny aktivity probíhají v an-
glickém jazyce. Tento projekt
trvá jeden týden. V obdobné for-
mě probíhá v Rakousku, Ma
ar-
sku či Polsku. Přínosem tohoto
projektu je rozšíření všeobecné-
ho přehledu studentů a uvědomě-
ní si rozdílů mezi národnostmi
a kulturami.

Projekt EDISON proběhne na
naší škole v týdnu od 21. do 25.
března 2011. Naši školu se chys-
tají navštívit vysokoškolští stu-
denti například z Číny, Brazílie,
Ruska, Kamerunu, Rumunska,
Arménie a Peru. Aktuální dění
o projektu EDISON je možné
sledovat na http://
w w w. f a c e b o o k . c o m / p r o -
jekt.edison.

Co je to AIESEC?

Den radosti

školy, především při přecháze-
ní silnic. Dopravní asistent
v určenou dobu stojí na přecho-
dech u škol a dalších rizikových
přechodech, kudy chodí děti z/do
školy, pomáhá dětem bezpečně
přejít na druhou stranu, zastavuje
auta a upozorňuje děti na možná
nebezpečí. Za tímto účelem je
vybaven reflexní vestou a stavě-
cím terčem, proškolen v oblasti
dopravní bezpečnosti, práce
s dětmi a mládeží a pověřen obec-
ním úřadem obce s rozšířenou pů-
sobností výkonem této činnosti.
Ojedinělost projektu spočívá
v tom, že dopravní asistenci ne-
vykonávají placení pracovníci,
jak je tomu v některých jiných
městech (i městských částech

Plzně), ale dobrovolníci, kteří
poskytují službu ve svém vol-
ném čase, bez nároku na finanč-
ní odměnu a čistě ze zájmu
o bezpečnost dětí, potažmo do-
pravní bezpečnost v Plzni.

Každý dobrovolník, který má
zájem spolupracovat se sdružením
Společně k bezpečí o. s. jako do-
pravní asistent, musí být starší 18
let (příp. 15 let s omezeními),
trestně bezúhonný, fyzicky a du-
ševně způsobilý. Projekt probíhá
plně v souladu se zákonem č. 198/
2002 Sb., o dobrovolnické službě
a o změně některých zákonů a zá-
konem č. č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Projekt byl zahájen 8. února
2010 a jeho první fáze byla ukon-
čena k 30. červnu 2010. Na zá-
kladě společného zhodnocení re-
alizátora, Policie ČR a Magistrá-
tu města Plzně bylo rozhodnuto
pokračovat v realizaci projektu
i v druhém pololetí 2010, resp.
v období září – prosinec 2010.

Hlavním partnerem Společně
k bezpečí o. s. v tomto projektu
je Soukromá střední odborná
škola ochrany osob a majetku
v Plzni – z řad jejich studentů se
rekrutují všichni dobrovolníci.
Ke dni zpracování zprávy má
naše sdružení uzavřenou smlou-
vu o výkonu dobrovolnické služ-
by se sedmi dopravními asis-
tenty v Plzni. Dalším důležitým
partnerem projektu je Dopravní
inspektorát Policie ČR Plzeň.

Policisté se podíleli na vytipová-
ní přechodů pro chodce, úvod-
ním školení a instruktáži pro
dobrovolníky a průběžně se
účastní společných koordinač-
ních schůzek s dobrovolníky,
které se konají 1x za měsíc.

V uvedeném období realizo-
valo Společně k bezpečí o. s. ten-
to projekt na území města Plz-
ně pouze v rámci MO Plzeň 1,
a to na přechodech pro chodce
v ulicích Rabštejnská a Kralovic-
ká. Přechody byly vybrány ve spo-
lupráci s Dopravním inspektorá-
tem Policie ČR Plzeň a oddělením
dopravy UMO Plzeň 1. V těchto
místech slouží 7 dobrovolníků ve
dvojicích 3x týdně v pracovních
dnech od 7.30 do 8.00 hod.

Mgr. Kateřina Pospíšilová,
Společně k bezpečí o.s.

Letos nás čeká i nefalšovaný ha-
sičský poplach a zásah všech slo-
žek u simulované dopravní nehody!

To vše 24. 6. 2011 v areálu
naší školy!

Program je určen i pro senio-
ry s vnoučaty a veřejnost.

Bezpečněji na prázdniny.
Loňský „Den radosti“ připra-

vila SOŠOOM v Plzni v závěru
školního roku dne 28. 6. 2010
v areálu své školy na Lochotíně
pro ZŠ Nýřany, Stod, Vejprnice.
4. ZŠ Plzeň a Třemošná.

Akci navštívili ředitelé ostat-
ních SOŠOOM v republice v čele

s generálním ředitelem škol
OOM, zástupci města, PČR, MP,
ČČK, HZS, zástupkyně KÚ .

Cílem Dne radosti je předsta-
vit školu v ukázkách výcviku.
Studenti předvedli ukázky sebe-
obrany, profesionální sebeobra-
ny, Alkamfu a Aikida.

Svou práci ukázaly i záchran-
né složky, PČR, hasiči a největ-
ší show poskytla sestava sedmi
parašutistů při seskoku na cíl.

Žáci si mohli sami vyzkoušet
oblékání do hasičské výstroje,
hašení ohně, první pomoc
i chvaty sebeobrany. Agentura

Dobrý den dohlížela na případ-
né vytvoření a zápis rekordu ve
skoku z místa. Ten byl do roku
1913 olympijskou disciplínou.
Nejdelší skok 275 cm nestačil na
překonání olympijského rekor-
du, ale student pořádající školy
Roman Dzik za něj sklidil vel-
ký potlesk.

S dobrými zážitky a varová-
ním před nástrahami prázdnin se
naplnilo heslo „Bezpečněji na
prázdniny“ a žáci škol se mohou
těšit, že v září jim na přechodech
budou opět pomáhat v hustém
provozu studenti SOŠOOM.

své osmnácté narozeniny. Na
svět byl nanominován již vloni,
ale vzhledem ke svému nízkému
věku musel zůstat doma.

Štádler startoval ve dvou ka-
tegoriích v lowkicku a v orien-
tálu podle pravidel K1. Přesto-
že měl za sebou úmorné cesto-
vání na mistrovství světa,
přivezl zlato v lowkicku a stří-
bro v K1. K těmto skvělým
umístěním se probojoval poráž-
kou polského reprezentanta na
body a těžkým soubojem
s Francouzem tmavé pleti v boji
o zlato. V tomto finálovém sou-

boji byl Jiří otřesený po těžkém
direktu v prvním kole, v pauze
se však vzpamatoval a dotáhl
zápas k vítěznému bodovému
konci. V K1 porazil nejprve na
body domácího Španěla a ve
finále pak prohrál s Polákem
také na body. Zde byl Štádler
poněkud unaven, do finále v K1
nastupoval vzápětí po své vý-
hře v lowkicku. Jiří si přál
z tohoto mistrovství nějakou
z medailí, ale že vybojuje zlato
a stříbro, to opravdu nečekal.
Šampionát nebyl po organizač-
ní stránce dobře připraven, na-

příklad se od pořadatelů nepo-
dařilo získat jména startujících
závodníků. V rozlosovaném
„pavoukovi“ byly zapsány pou-
ze státy beze jmen. Také závě-
rečný ceremoniál měl dvouho-
dinové zpoždění. Česká výpra-
va využila této časové prodlevy
k procházce a při návratu je
čekal pořádný šok. Zjistili, že
jim byla vykradena obě auta a
závodníci i funkcionáři přišli
tak o veškeré vybavení a osob-
ní věci a většina i o osobní do-
klady.

„Jsem rád, že se mi tento tur-
naj povedl,“ hodnotí Jiří Štádler.

„Nejsem po zápasech nijak roz-
bitý ani zraněný a i dlouhou ces-
tu jsem snášel celkem dobře. Nej-
větší poděkování za mé umístění
patří především mému otci, který
mě již dlouho osobně připravuje,
a trenérovi Lukáši Navrátilovi.
Pod jejich vedením se cítím do zá-
pasů dobře připravený. Také bych
chtěl poděkovat vedení střední
školy Ochrany osob a majetku
v Plzni, kde studuji. Vychází mi
maximálně vstříc – co se týká tré-
ninků a uvolňování na dlouhodo-
bé turnaje.“

Zdroj: Zpravodaj o. s. Školy
bojových umění NARAMA



Memoriál Karla Šulce je
tradičním květnovým kláním
nejmladších házenkářek. Tur-
naj se koná vždy druhý květ-
nový víkend a startují na něm
pouze dívky – minižačky
a mladší žačky, tj. hráčky ve
věku od 6 do 13 let (hraje se
ve čtyřech kategoriích). Do
Plzně se tradičně sjíždějí
družstva z celé republiky –
Veselí nad Moravou, Hlučín,
Pardubice, Liberec, Most,
Ústí nad Labem, Písek, Jin-
dřichův Hradec…

Turnaj pořádá Dámský han-
dballový club Plzeň ve spo-
lupráci s 31. ZŠ Plzeň a za
laskavé podpory městského
obvodu Plzeň 1, ale i dalších
institucí a řady sponzorů.
Celá akce se koná na hřištích
v areálu 31. ZŠ Plzeň, v hale
31. ZŠ a na hřišti u Gymná-
zia Františka Křižíka. Hraje
se celkem na 4 velkých hřiš-
tích a na dvou hřištích pro
miniházenou. Během uplynu-
lých 19ti ročníků se turnaje
zúčastnila celá řada součas-
ných špičkových hráček a re-
prezentantek (odchovankyně
DHC Plzeň Doláková, Mou-
leová, Keclíková, Luzumová,
Černá). Nejen ony, ale
i trenéři s láskou vzpomínají
na chvíle strávené na turnaji
v Plzni. Akce má vynikající
reputaci. Za dobu své existen-
ce se vyšvihl z obyčejného

turnaje na nejlépe hodnocený
turnaj pro dívky v celé České
republice a stal se vzorem pro
ostatní soutěže.

Kromě sportovní stránky je
turnaj rovněž úžasným spole-
čenským setkáním. Na jed-
nom místě se sejde 500 háze-
nou nadšených dívek a více
než 100 trenérů, nadšenců
a dobrovolných pomocníků.
Memoriál je o dětech a pro
děti. Pravidelně každou hodi-
nu prochází areálem Sluníč-
ko – maskot turnaje. Sluníč-
ko sleduje, jak děti hrají
a rozdává jim sladkosti. Kro-
mě sportovních klání je při-
praven i bohatý doprovodný
program – dovednostní sou-
těže, zdarma skákací hrad
nebo diskotéka. Každá dívka
si z Plzně odváží kromě neza-
pomenutelných zážitků i hod-
notné ceny. Pro vítězky v jed-
notlivých kategori-
ích jsou připraveny
netradiční poháry
a medaile a pro po-
ražené ceny útěchy.

Jubilejní 20. roč-
ník Memoriálu Kar-
la Šulce se letos
bude konat v termí-
nu 6.–8. 5. 2011.

Více informací o
turnaji nalzenete na
www.memorialkar-
lasulce.cz

Jarka Šmrhová

Memoriál
Karla Šulce

Ano, čas letí, zdá se to ne-
uvěřitelné, ale 31. ledna 2011
uplynulo 5 let od založení od-
dílu turistiky „Aktivní stáří“
TJ Rozvoj Plzeň. Po pěti
uplynulých letech se již dá
říci, že tehdejší záměr pří-
pravného výboru, organizovat
pro seniory starší 60 let vhod-
ný a zajímavý rekreační pro-
gram, byl splněn a samozřej-
mě i nadále se v něm bude
pokračovat.

Dobrovolným a nadšeným
organizátorům se povedly ve
spolupráci s KČT® odbor
J. Danzera Plzeň již čtyři roč-
níky akce MÁJOVÝ SENIOR
PUCHÝŘ, ke kterému od
druhého ročníku přibylo me-
zigeneračně krásné, to nej-
krásnější mládí, drobotina –
spolu se svými rodiči a pra-
rodiči.

Ne nadarmo proto dnes po-
chod ve svém názvu uvádí
„A DUHOVÉ MLÁDÍ“. Za
pomoci dalšího partnera, TO-
TEM – Regionální centrum
dobrovolníků, mohou děti ab-
solvovat „Duhovou trasu“ se
spoustou soutěží a zábavy.
V cíli pochodu účastníky vždy
pobaví svým hudebním vy-

stoupením skupina seniorů Ja-
máček z TOTEMU, k dobré
náladě přispějí muzikanti pěk-
nými písničkami, zájemci si
mohou nechat zdarma změřit
tlak a tep. Účast na této akci
byla od druhého ročníku mezi
300–420 účastníky.

Další větší seniorskou akcí,
pořádanou také ve spolupráci
s KČT® odbor J. Danzera Pl-
zeň, je SENIOR POCHOD
OLDY OKROUHLÉHO u pří-
ležitosti Mezinárodního dne
seniorů poslední sobotu v září
a SILVESTROVSKÝ PO-
CHOD.

Řídící skupina oddílu turis-
tiky „Aktivní stáří“ vydává
každoročně spolu s odbory
Klubu českých turistů (J. Dan-
zera Plzeň, Baník Líně a Tře-
mošná) Kalendář turistických
akcí. Dvakrát do měsíce (kro-
mě prázdnin) organizujeme pro
svoje členy, ale i zájemce z řad
veřejnosti krátké vycházky,
a to nejen v blízkém okolí Plz-
ně. Do výčtu činností patří také
každoročně zorganizování cca
18 dalších turistických pocho-
dů, některé v dobré spolupráci
s výše uvedenými partnery –
odbory KČT.

Informace o všech akcích
najdete na webových strán-
kách: www.tjrozvojplzen.ic.cz.

Členové a pozvaní hosté se
jednou za rok scházejí na Spo-
lečném tradičním setkání, kde
zhodnotí svoji celoroční čin-
nost, vyhodnotí aktivní organi-
zátory akcí a vycházek a ocení
vítěze vnitřní soutěže o nejak-
tivnější turisty. Letos poprvé
program na tomto setkání se-
niorů zpestřilo mládí – junior-
ky z Tanečního studia Fysico
TJ Rozvoj Plzeň svým taneč-
ním vystoupením.

Ke dnešnímu dni má OT
„Aktivní stáří“ již 217 členů.
Kdo by měl zájem přijít mezi
nás a zapojit se do naší čin-
nosti, prosím informujte se na
č. tel. 608 521 938, e-mail: tj-
rozvoj@seznam.cz.

Nepotřebujete velké fyzické
vybavení, stačí jen chu�, dobrá
nálada a zájem o aktivní rekre-
ační pohyb s těmi, se kterými
vám jistě bude hezky.

Naše motto: „PŘIDAT ŽI-
VOT LÉTŮM, NEJEN
LÉTA ŽIVOTU“.

Těšíme se na vás!
Julie Henzlová

5. výročí založení oddílu turistiky

AKTIVNÍ STÁŘÍ
TJ ROZVOJ PLZEŇ



Dne 30. dubna budou čaroděj-
nice létat v areálu Štruncáky.

Co se bude konkrétně
30. dubna dít v areálu ve
Štruncových sadech jsme se
zeptali koordinátora akce Mi-
chala Boháčka…

Společnost Štruncáky s. r. o.
se zde rozhodla vybudovat kul-
turně společenský areál, který
se postupně stává místem zá-
bavy v centru města pro všech-
ny z Plzně a okolí. Vytváříme
volnočasové centrum, kam by
se obyvatelé města chodí bavit
i odpočívat.

Nejbližší akcí pořádanou pro
širokou veřejnost kromě pravi-
delných nedělních trhů je Pl-
zeňská májka aneb pálení ča-
rodějnic 30. dubna 2011.

Jak bude 30. duben v areá-
lu Štruncáky probíhat a co
bude pro návštěvníky připra-
veno?

Rozhodli jsme se přinést pá-
lení čarodějnic jako tradiční
a stále živý lidový zvyk do
centra města, kde bude zcela
zdarma přístupný široké veřej-
nosti. Pro tuto příležitost jsme
rozhodli připravit oheň, který

Plzeň ještě neviděla a mnoho
dalších atrakcí.

Na jaké atrakce a zábavu se
návštěvníci mohou těšit?

Naším cílem je zabavit ce-
lou rodinu. Pro naše nejmen-
ší návštěvníky jsme připravi-
li pestrý program plný soutě-
ží a tvorby, jako např. skákání
v pytlích, závody na koš�a-
tech a možnost vytvoření
vlastní čarodějnice, kterou si
každý bude moci upálit či od-
nést domů na památku a mno-
ho dalšího. Nezapomněli
jsme ani na dospělé, pro kte-
ré jsou připraveny také sou-
těže, a to v pojídání párků, zá-
vody ve skákání v pytlích
a stíhací závod na koloběž-
kách podél řeky.  V areálu po-
stavíme velkokapacitní stany
s občerstvením a posezení
a mimo jiné sem přivezeme
největší mobilní ohniště
v Čechách pro tradiční opéká-

ní výborných pernareckých
špekáčků.

Michal Boháček dále uvádí:
„Vrcholem celého zábavného
odpoledne bude po setmění
lampionový průvod, který do-
provodí čarodějnici na její po-
slední cestě na hranici. Tento
průvod povede podél řeky
Radbuzy k soutoku se Mží, dál
půjde kolem fotbalového sta-
dionu FC Viktoria Plzeň a vrá-
tí se zpět do areálu Štruncáky,
kde vzplane hranice a čaroděj-
nice bude upálena. Na večer je
připravená lidová veselice
a střežení Máje za doprovodu
živé hudby. Budeme se velmi
těšit na všechny, kteří přijdou
společně s námi oslavit po-
slední dubnový den a přivítat
přicházející Máj v areálu
Štruncáky. Další informace
naleznete na

 www.struncanky.cz“
(red)

Čarodějnice budou létat ve Štruncáku

V závěru letošních jarních prázdnin se mohly pobavit děti na maškarní
zábavě. MO Plzeň 1 společně s SDH Bílá Hora připravili na sobotu
19. února program v restauraci V Háji na Bílé Hoře. Na maškarním
bále si děti užily spoustu zábavy a soutěží, tančily na skvělou hudbu
a vyhrály mnoho cen.

Maškarní na Bílé Hoře

Roudnou a blízké okolí řeky Mže o ví-
kendu od 14. 1. do 16. 1. 2011 opět zasáhla
povodeň. Naštěstí tentokrát nezpůsobila ta-
kové škody jako před osmi lety. Obyvatelé
byli o situaci informováni jak hlásným sys-
témem, tak i s pomocí městské policie
a pracovníků úřadu.

„V průběhu dalších let bychom chtěli na-
bídnout ještě větší informovanost v případě
možného nebezpečí povodní. Jednalo by se
o zasílání informativních SMS zpráv o sta-
vu vody na řekách a předpokládanému ohro-
žení jednotlivých lokalit povodní. Zprávy je
možné zasílat jak na mobilní telefon, tak i na
pevnou telefonní linku. Samozřejmě může-
me také informaci zaslat e-mailovou poš-
tou,“ reagoval na podněty některých oby-
vatel Roudné starosta prvního plzeňského
obvodu Miroslav Brabec.

„Tato nabídka se týká především majite-
lů nemovitostí, podnikatelů a nájemníků by-
tových jednotek v záplavovém území naše-
ho městského obvodu Plzeň 1,“ dodal sta-
rosta Brabec. „Kdo máte o tuto službu
zájem, prosím nahlašte své telefonní spoje-
ní nebo e-mailovou adresu na odbor Život-
ního prostředí a dopravy Úřadu městského
obvodu Plzeň 1, alej Svobody č. 60, který
zastupuje pan Zdeněk Soukup tel.:
378036063; e-mail:soukup@plzen.eu nebo
pan Karel Szikszay – tel.: 378 036 067;
e-mail:szikszay@plzen.eu. Vaše kontaktní
údaje budou použity pouze za účelem po-
dání informací při hrozícím nebezpečí po-
vodně,“ vyzývá starosta MO Plzeň 1 Mgr.
Miroslav Brabec.

(red)

O nebezpečí povodně
 se dozvíte prostřednictvím SMS

Vpravo letecký pohled na Vinice a Lochotín, v po-
předí Kalikovský mlýn a zaplavená Kilometrovka.




