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Pane místostarosto, jakým
způsobem a kolik peněz z vý-
herních hracích přístrojů jste
rozdělovali na obvodu?

V letošním roce jsme rozdě-
lili částku 1.200.000,- Kč. Na
rozdíl od let minulých jsme
získali z výherních hracích pří-
strojů zhruba polovinu finanč-
ních prostředků. Žádostí však
přišlo mnohem více než
v uplynulých letech, zhruba na
6.000.000,- Kč. Snažili jsme se
uspokojit organizace, se který-
mi máme dlouhodobé vztahy,
například mohu jmenovat To-
tem – dobrovolnické centrum,
MAMA HELP – organizace,
která pomáhá pacientkám
s nádorovým onemocněním
prsu, Hasičský záchranný sbor
a mnoho dalších. Z důvodu
velmi dobrého hospodaření
s finančními prostředky na na-
šem obvodu jsme se rozhodli
na červnovém zastupitelstvu
uvolnit částku 1.300.000,- Kč
na podporu dalších nezisko-
vých organizací. Opět jen na-
mátkou uvedu Svaz tělesně po-
stižených, Svaz důchodců, Li-
ons Club Plzeň Bohemia na
měření zraku předškolních
dětí, Dámský handballový
klub na memoriál Karla Šulce
a mnoho dalších.

Celkem nám přišlo zhruba
90 žádostí a nakonec se nám

Investiční akce obvodu

jich podařilo uspokojit přes 60.
Nejraději bych uspokojil všech-
ny žádosti, ale bohužel to nejde.

Dnes se hodně řeší umístění
dětí v mateřských školkách. Jak
to vypadá na obvodu?

Základním kritériem pro
umístění dětí na našem obvodu
je jejich bydliště na Severním
předměstí a nástup matky do
zaměstnání. Myslím si, že
v současné těžké ekonomické
situaci je třeba umožnit mamin-
kám nástup do zaměstnání. Ne-
chceme, aby z důvodu neumís-
tění dítěte do mateřské školky
přišly o práci. Ve spolupráci
s Biskupstvím plzeňským se
nám podařilo najít nebytové
prostory, které budou zrekon-
struovány na církevní třídu pro
24 předškoláků. Náš obvod na
rekonstrukci a letošní provoz
této školky přispívá částkou
400.000,- Kč. Tato církevní tří-
da je již 20 let umístěna v na-
šem obvodu. Jejím vznikem se
uvolní nová třída pro dalších
zhruba 20 dětí. Rodiče budou
včas informováni.

Přebyt hospodaření za loňský
rok je 13.000.000,- Kč. Má ob-
vod pro tyto peníze nějaké
uplatnění?

Samozřejmě, že jsme o pře-
bytku věděli, a proto již při fi-
nančním plánu na letošní rok
s těmito financemi trochu počí-

tali. Hlavní objem peněz půjde
Občanskému sdružení TO-
TEM, a to na stavební práce
spojené s rekonstrukcí objektu
v Kaznějovské ulici na vznik
Domu napříč generacemi. Tato
organizace se dlouhodobě vě-

nuje práci se seniory a obvod
jí poskytne 3.000.000,- Kč.

Další projekt, který obvod
podpoří, se týká Arboreta So-
fronka. Zde vzniknou za pení-
ze obvodu interaktivní plochy
pro programy Lesní pedagogi-

ky. Školáky jistě zaujme napří-
klad podvodní periskop umís-
těný v rybníčku v areálu So-
fronky i pozorovatelny zvěře.

Ještě jednu věc bych rád
zmínil. Jistě jsme si již všich-
ni zvykli na pohyb našich pra-

covníků v „zelených vestách“
po obvodu. Ve spolupráci
s Úřadem práce takto vytváří-
me nová pracovní místa a díky
přebytku můžeme zřídit a při-
jmout dalších dvacet pracov-
níků.

V březnovém vydání „Jed-
ničky“ jsme vás informovali
o investičních záměrech, kte-
ré budou v letošním roce rea-
lizovány. Vzhledem k poměr-
ně dlouhé zimě i nepříznivým
klimatickým podmínkám
v jarním období byly staveb-
ní práce zahájeny až v průbě-
hu dubna. Vzhledem k tomu,
že značná část investičních
prostředků bude i v letošním
roce proudit do oblasti oprav
a rekonstrukcí mateřských
škol, kde vlastní realizace při-
padají v úvahu až na letní

měsíce, nebude mít dlouhá zima
vliv na termíny dokončení plá-
novaných staveb.

Jako první bylo v letošním
roce dokončeno parkoviště
u 18. ZŠ na nám. Odboje, kde
vzniklo 13 nových parkova-
cích stání. Parkoviště vzniklo
z podnětu místních občanů
a zcela jistě přispělo ke zlep-
šení situace v oblasti parková-
ní v této lokalitě. Do provozu
bylo předáno koncem května.

Druhá stavba byla dokončena
v těchto dnech. Koncem měsí-
ce června bylo dokončeno par-

koviště u budovy ÚMO Plzeň
1. Zprovozněno bylo 32 parko-
vacích stání vč. 2 pro tělesně
postižené. Toto parkoviště pod-
statně zlepšilo situaci pro mo-
torizované návštěvníky úřadu,
kteří často museli svá vozidla
odstavit až na parkovišti u pro-
tilehlého nákupního centra.

Další 2 parkoviště, která bu-
dou realizována až ve druhém
pololetí, je parkoviště ve Stráž-
nické ul. č. or. 38 a Krašovské
ul. č. or. 6–16.

V sobotu 28. května 2011 se
sešli milovníci oleje a spálené-
ho benzínu na Bolevecké návsi
v Plzni–Lochotíně. Účastníci se
sjížděli od rána. Návštěvníky
čekala  pestrá přehlídka auto-
mobilů a motocyklů všech
možných značek, slavných
a známých i těch dávno zanik-
lých. Oko diváka se potěšilo
pohledem na nablýskané stro-
je, vyráběné od počátku minu-
lého století, atmosféru časů
dávno minulých přiblížily po-
sádky v dobových kostýmech.
Četníci v uniformách „usměr-
ňovali dopravu a dohlíželi na
pořádek, aby snad vážené obe-
censtvo k úhoně nepřišlo.“

V půl jedenácté odstartovalo
na tra� první vozidlo. Na trase
dlouhé přibližně 90 kilometrů

Jízda historických vozidel Plzní

Obvod poskytl dotace na veřejně prObvod poskytl dotace na veřejně prObvod poskytl dotace na veřejně prospěšné účelyospěšné účelyospěšné účely
Na otázky redakce odpovídal Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1

čekalo závodníky několik zastá-
vek, v nichž plnili soutěžní úkoly
a předvedli  tak svoji manuální
zručnost, vědomosti nebo doved-
nosti při ovládání vozidla.  Cíl prv-
ní etapy a start do druhé byl pří-
mo v klášteře Kladruby. Návštěv-
níci této kulturní památky tak měli
možnost si v klidu prohlédnout vy-

stavená vozidla. Ale na své si jis-
tě přišli i obyvatelé obcí, kterými
kolona vozidel projížděla, a ze-
jména v místech, kde bylo naplá-
nované plnění soutěžních úkolů,
se jistě pobavili. Cílem této akce
bylo pobavit všechny zúčastněné,
jak řidiče historických strojů, tak
diváky.                              (red)

Dokončení na str. 3



Rok utekl jako voda a Měst-
ský obvod Plzeň 1 ve spoluprá-
ci s cestovní kanceláří Prima
Via opět umožnil seniorům na-
šeho obvodu poznat zajímavá
místa naší vlasti i v zahraničí.

První zájezd potěšil především
mužskou část seniorů, jelikož
jsme navštívili muzeum Škoda
Auto v Mladé Boleslavi a sezná-
mili jsme se s historií výroby
automobilu a s bohatou a velmi
unikátní sbírkou veteránů.

Krásný slunečný den byl
během zájezdu po okolí Sáza-
vy. Měli jsme možnost zavzpo-
mínat a vrátit se do dětských let

Vyšší odborná škola zdravot-
nická Dr. Il. Mauritzové, s. r. o.
pořádá ve spolupráci s Úřadem
městského obvodu Plzeň 1
„Letní školu pro seniory“. Cyk-
lus přednášek bude zaměřen na
oblast zdravotnickou, sociálně
právní a oblast bezpečnosti oby-
vatelstva. Součástí „Letní ško-
ly pro seniory“ jsou semináře
a cvičení, kde se účastníci se-

Letní škola seniorů

Májka na Bolevecké návsi

strana 2Zprávy z úřadu a obvodu

Jarní výlety za poznáním
při prohlídce obrázků slavné-
ho malíře Josefa Lady. V pivo-
varu Velké Popovice jsme
ochutnali výborné pivíčko a na
závěr se s námi rozloučil živý
kozlík.

Další zájezd nás zavedl do
zákulisí České televize v Pra-
ze, kde jsme se zúčastnili na-
táčení pořadu Kouzelná školka.
Bylo nám umožněno nahléd-
nout do některých studií, kde
probíhá natáčení pořadů, např.
Sama doma, Pošta pro Tebe…
Zajímavá byla i prohlídka zá-
vodiště Velká Chuchle, dopro-
vázená odborným výkladem.

Čtvrtý zájezd byl zároveň
prvním letošním zahraničním
zájezdem, tentokrát do Němec-
ka. Plavba parníkem jedineč-
nou přírodní scenérií průlo-
mem Dunaje k baroknímu
klášteru Weltenburg byla vel-
mi příjemným zpestřením ce-
lého dne.

Přejeme všem seniorům pří-
jemné letní dny plné pohody
a těšíme se na shledání opět při
některém z podzimních zájez-
dů pořádaných MO Plzeň 1.

Mgr. Dana Krausová
Vedoucí sociálního odboru

Sdružení boleveckých rodá-
ků spolu s SDH Bolevec při-
pravily již tradičně vztyčení
májky 30. dubna na Bolevec-
ké návsi spojenou s lidovou ve-
selicí. S přípravou bylo zapo-
čato již předcházející den, kdy
byl vybrán po dohodě s hajným
Městských lesů panem Chyš-
kou vhodný smrk. Hasiči pod
vedením velitele pana Romana
Nistora provedli poražení stro-
mu, jeho odvětvení a odvoz
stromu na Boleveckou náves
před hasičskou zbrojnici, kde
pak bolevečtí rodáci pod vede-
ním pana Gusty Kepky strom
odkornili, zhotovili z klestí vě-
nec a májku připravili na oz-
dobení, které se provádělo těs-
ně před jejím vyzdvižením dru-

hý den. 30. dubna již od ran-
ních hodin nastala horečná pří-
prava akce počínaje dovozem
stolů a lavic, postavením pří-
střešků pro občerstvení a hud-
bu, úklidem prostranství
a hlavně závěrečným ozdobe-
ním májky. Počasí příliš nepřá-
lo, ale kolem 14. hodiny se
umoudřilo a májka byla slav-
nostně vztyčena hasiči a rodá-
ky pod zkušeným dozorem sta-
rosty hasičů Honzy Bendy.
Vlastní akce byla zahájena v 17
hodin za účasti 700 dospělých
a dětí krátkým projevem sta-
rosty boleveckých rodáků Jaro-
slavem Čechurou, který přiví-
tal všechny přítomné a sezná-
mil je s programem oslavy. Po
projevu následovala ukázka

historických zbraní Plzeňský-
mi střelci pod vedením pana
Pecky – „Kapitána“ se zahajo-
vacím výstřelem z historických
děl. Pak následovalo vystoupe-
ní taneční skupiny IMPRO
s lidovými tanci a zpěvem pod
vedením Věrky Řežábové
a vystoupení malých hasičů
Soptíků ze 78. MŠ pod vede-
ním paní Evy Petříkové a Dana
Štěpána. Již tradičně v průbě-
hu akce hrála „Holešovská troj-
ka“ s kapelníkem panem Jirkou
Klášterkou. Překvapení bylo
nachystáno na večerní hodiny,
kdy přiletěl na náves rej čaro-
dějnic. Čarodějnice pak vyzva-
ly k tanci účastníky májky
a veselice pokračovala do půl-
noci.                Jaroslav Čechura

známí se základy práce na po-
čítači, vyhledáváním informací
na internetu, elektronickým
bankovnictvím a elektronickou
poštou. Přednášky a semináře
jsou bezplatné a jsou hrazeny
z dotace Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1. „Letní škola pro
seniory“ bude probíhat v termí-
nech od 7. 7. do 20. 7. 2011
v prostorách Vyšší odborné ško-

ly zdravotnické, Ledecká 35,
323 21 Plzeň. Bližší informace
na tel. 377 534 450. „Letní ško-
la pro seniory“ byla prezentová-
na na Západočeské univerzitě
v Plzni v souvislosti s ukonče-
ním ročníku Univerzity třetího
věku. Prezentace se zúčastnil
místostarosta Úřadu městského
obvodu Plzeň 1 pan Jiří Uhlík.

(red)

Knihovna města Plzně, p. o.,
zkvalitňuje život svým uživa-
telům zábavou i poučením,
nabídkou knih, denního tisku,
časopisů, map, hudebnin, zvu-
kových nosičů, filmů na DVD,
dále nabídkou internetu, infor-
mačních služeb, řady kultur-
ních a literárních pořadů atd.

V roce 2010 se v knihovnách
Lobzy, Bolevec a Vinice zare-
gistrovalo 6 223 čtenářů, navští-
vilo je 104  882 návštěvníků,
kteří si vypůjčili 360 579 kni-
hovních jednotek a 15 313 x byl
použit internet.

V celé Knihovně města
Plzně to bylo ve stejném ob-

dobí 28 192 registrovaných
čtenářů, 403 415 návštěvní-
ků a 1 246 784 výpůjček. In-
ternet využilo 57 135 uživa-
telů knihovny.

Přij
te se podívat do Kni-
hovny města Plzně i VY, STAŇ-
TE SE NAŠÍM UŽIVATELEM!

Mgr. Eva Procházková

Víte, že v městském obvodu Plzeň 1 jsou tři knihovny, které poskytují celotýdenní služ-
by? Jak jste na tom s návštěvou knihovny vy?

a)  Navštěvuji jednu z knihoven Knihovny města Plzně

b)  Navštěvuji více než jednu z knihoven Knihovny města Plzně

c)  Knihovnu nenavštěvuji

Patřičnou odpově� zakroužkujte a lístek, prosíme, zašlete nebo doručte na adresu:
Knihovna města Plzně, Knihovna Bolevec, Západní 18, 323 00 Plzeň,

k rukám vedoucí Mgr. Evy Procházkové
Odpově� je možno zaslat i na e-mail bolevec@plzen.eu

Knihovna města Plzně

Anketní lístek
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Květnové vzpomínkové akce

Uctění obětí heydrichiády

V rámci květnových oslav
proběhlo v našem obvodu ně-
kolik vzpomínkových akcí na-
jednou. U památníku u Bole-
vecké základní školy se
5. května 2011 sešli zástupci

V květnu se v Plzni pravidel-
ně konají oslavy, jimiž si Plze-
ňané připomínají ukončení ně-
mecké okupace za Druhé svě-
tové války. Vzpomíná se
povstání obyvatel Plzně dne
5. května a vstup osvobozenec-
ké americké armády do města
dne 6. května 1945. Vedle řady
akcí, jejichž vyvrcholením jsou
slavnosti u hlavních památní-
ků a pravidelný průjezd kolo-
ny historických vojenských vo-
zidel ulicemi města, se koná
i uctění obětí okupace časově
přímo nesouvisejících s osvo-
bozením. Uctěny byly i oběti

heydrichiády u památníku na
popravišti v areálu střelnice
v Plzni–Lobzích. Stejně tak
bylo vzpomenuto i vyvraždění
rodiny policejního inspektora
Václava Krále.

Dne 24. října 1997 byla
v Plzni na domě v ulici Pod Zá-
horskem 1 instalována pamětní
deska, která připomíná umuče-
ní rodiny Králových v koncent-
račním táboře Mauthausen. Zde
až do svého zatčení tato rodina
bydlela a zde také ukrývala aten-
tátníky na R. Heydricha.

               Stanislav Bukovský
Na pamětní desce je text:

Sdružení boleveckých rodáků,
zástupci vedení školy i vedení
obvodu. U pomníku na Saském
mostě, který se nachází na hra-
nici mezi dvěma plzeňskými
obvody, položili květiny sta-

rostové MO Plzeň 1 a MO Pl-
zeň 3. V ulici Pod Záhorskem
uctil starosta Mgr. Brabec pa-
mátku obětem z 2. světové
války společně se zástupci OV
ČSBS.           (red)

Investice obvodu v plném proudu

V TOMTO DOMĚ, V RODINĚ POLICEJNÍHO
INSPEKTORA VÁCLAVA KRÁLE, NALEZLI PO

NOČNÍM SESKOKU ZE DNE 29. PROSINCE 1941 SVŮJ
PRVNÍ DLOUHODOBÝ ÚKRYT ČS. VOJÁCI – PARAŠU-

TISTÉ SKUPINY ANTHROPOID Z LONDÝNA
ROTMISTŘI JOZEF GABČÍK A JAN KUBIŠ, POVĚŘENI

ÚKOLEM ODSTRANIT KATA ČESKÉHO NÁRODA
ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA

V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, GENERÁLA POLICIE
SS-OBERGRUPPENFÜHRERA REINHARDA HEYDRICHA.
ZA PŘECHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍCH MSTITELŮ BYLA

RODINA VÁCLAVA A PAVLY KRÁLOVÝCH I SE
SEDMNÁCTILETOU DCEROU HELENKOU

KRÁLOVOU UMUČENA NACISTY DNE 24. ŘÍJNA 1942
V KT MAUTHAUSEN.

Když k tomu
ještě přidáte leh-
komyslnost a ne-
pozornost při od-
jezdu na dovole-
nou či při
koupání u oblíbe-

ných Boleveckých rybníků, mo-
hou vám dny volna a letní poho-
dy nepříjemně zhořknout.

Ne všichni totiž letní měsíce
berou jako dny zaslouženého od-
počinku a pohody. Ba naopak.
Jsou to pro ně dny až zuřivě pra-
covní. Že již tušíte, o koho jde?

Spěch za odpočinkem se v létě nevyplácí dvakrát
To je dobře. Ano, jsou to zloději.
Zloději, kteří se zaměřují na byty
a nemovitosti, auta a kola na par-
kovištích, volně položené peně-
ženky a mobily u deky či ruční-
ku na pláži či břehu rybníka.

Jsem přesvědčen, že Městská
policie a Policie ČR funguje v na-
šem obvodě výborně, ale uznejte
sami, ta přeci nemůže být a hlídat u
každého bytu, auta či deky na pláži.
A tak jsme to především my, kdo si
ručíme za naše věci, za náš majetek
a měli bychom si je proti zlodějům
maximálně zajistit. A jak?

Dovolte mi připomenout pár
rad, které určitě znáte, ale …
když už se pak těšíme na volno,
tak na ledacos zapomeneme.
Tedy:
Byt
– uzamknout pořádně dveře a

zabezpečit okna
– domluvit se se sousedy na vy-

bírání pošty ze schránky (ale-
spoň té reklamní)

– zamykat domovní dveře. Jak
hlavní, tak zadní vchod.

– dát si do bytu časový spínač na
světlo

– neupozorňovat zbytečně okolí
při svém odjezdu.

Auto
– uzamknout auto i bezpečnost-

ní systém
– nenechávat v něm věci na vi-

ditelných místech. Ano, auto
není trezor.

– neparkovat na místech k tomu
neurčených, kde na auto nikdo
nevidí.

Kolo
– pořídit si na kolo zámek
– parkovat, abychom kolo viděli
– po zaparkování přehodit přeha-

Obvod má E-domek
Již řadu let spolupracujeme

s kolektivním systémem ASE-
KOL, který pro MO Plzeň 1
zajiš�uje zpětný odběr elektro-
zařízení. V rámci této spoluprá-
ce byl bezplatně zapůjčen
Městskému obvodu Plzeň 1
v rámci podpory odběru elek-
trozařízení uzamykatelný oce-
lový přístřešek, tzv. E- domek.
Od poloviny června se E-do-
mek nachází na sběrném dvo-

E-domek na sběrném dvoře v Úněšovské ul.

zovačku tak, aby se na kole
nemohl nikdo rychle rozjet, či
si vzít sedačku s sebou k vodě.

Pláž
– nenechávat věci dlouho bez

dozoru či mimo naše zorné
pole

– brát si s sebou do kabelky, taš-
ky či peněženky jen to, co
u vody opravdu potřebujeme

– upozornit sousedy, že jdu do
vody a že jsem to JÁ, koho
jsou tyhle věci.
Jistě sami přijdete na pár krát-

kých rad. Pokud ano, zašlete mi

je. Rád se o ně s našimi spolu-
občany příště podělím.

A jak říká staré moudro:
„A� Vaše ruce mají vždy co dělat,
a� máte v peněžence vždy pár korun,
a� vždy slunce svítí na Vaše okno,
a� po každém dešti určitě násle-
duje duha,
a� máte vždy nablízku přátelskou
ruku.“

Tímto vám přeji hezkou dovo-
lenou a bezpečný návrat domů.

Ing.Tomáš Kotora
předseda Komise bezpečnosti

a veřejného pořádku.

ře v Úněšovské ulici a slouží
k ukládání odevzdaných použi-
tých elektrozařízení z domác-
ností, jako jsou např. televize,
monitory, počítače apod. Hlav-
ním důvodem umístění E-dom-
ku na sběrném dvoře je zabez-
pečení odevzdaných elektroza-
řízení před krádežemi a zvýšení
zabezpečení místa zpětného od-
běru.

Bc. Romana Tomašuková

Tyto stavby budou zahájeny
až na přelomu července a srpna,
proto o nich přineseme podrob-
nosti až v jednom z příštích vy-
dáních. V oblasti komunikací
však byly zahájeny práce ještě na
jedné důležité stavbě. Jedná se
o 2. etapu stavebních úprav Se-
necké ul. V letošním roce to
bude úsek mezi ul. Vančurovou,
přes Nárožní k Řepové. Tak jako
v loňském roce zde práce zahá-
jila Vodárna Plzeň, a. s., která za-
jistila kompletní výměnu kana-
lizace a vodovodu. V návaznos-
ti na tyto práce byla na přelomu

června a července zahájena rea-
lizace úpravy povrchů této části
Senecké ul. Komunikace bude
z betonové dlažby, budou zde
zálivy se zelení a výsadbou no-
vých stromů, veřejné osvětlení
se obnoví v celém opravovaném
úseku. Ulice dostane nový ráz,
který bude mít podobu obytné
zóny. Navíc zde vznikne 20 no-
vých parkovacích stání. Dokon-
čení je plánováno na konec září.

V květnu byly zahájeny prá-
ce na kompletní rekonstrukci
60. MŠ v Manětínské ul., kde
do konce srpna dojde k výmě-
ně oken, dveří, zateplení fasá-

dy, opravě střech a interiérů ve
třech pavilonech, které využí-
vá mateřská škola. Součástí
této, v letošním roce nejrozsáh-
lejší stavby, budou i opravy
chodníků v celém areálu.

Dobrou tradicí se již stalo
každoroční rozšiřování kame-
rového systému pro ochranu
zdraví a majetku občanů.
V letošním roce dojde k rozší-
ření o další 3 kamerové body
na Plaské, Gerské a Sokolov-
ské ulici. Rovněž vybudujeme
další dětské hřiště, tentokrát
v Kaznějovské ulici. V 7. MŠ
v Kralovické ul. budou v době

letních prázdnin vyměněna
zbylá topná tělesa, která se ne-
podařilo vyměnit z finančních
důvodů v roce 2010. O těchto
posledně jmenovaných akcích
vás budeme podrobněji infor-
movat po jejich zahájení.

Vaše náměty a připomínky
k dané problematice můžete za-
slat na Odbor investiční a sta-
vebně správní ÚMO Plzeň 1,
tel. 378 036 050, e-mail: bre-
cik@plzen.eu, popř. projednat
záležitost při osobní návštěvě.

Ing. Milan Brecík
vedoucí Odboru investičního a

stavebně správního ÚMO Plzeň 1

Dokončení ze str. 1



Rekreační oblast Bolevec-
kých rybníků je po Plzeňáky
příjemnou oázou přímo na kra-
ji největšího sídliště. V zimě tu
potkáte pěší i běžkaře, na jaře
se přidávají cyklisté. Sí� kvalit-
ních cest v celém polesí s něko-
lika rybníky láká k vyjíž	ce na
kole nejen rodiny s dětmi
a pohodové cyklisty, ale i bike-
ry. Střety na stezkách i pěši-
nách tak hrozí na frekventova-
ných úsecích v cyklistické sezó-
ně mnohem častěji. Jak se jim
tedy vyhnout? Zajezdit si a ne-
dostat se do křížku s nějakým
chodcem na procházce?

Cesty kolem Boleveckých
rybníků nabízejí poježdění na
kole i s kočárkem. Předloni tu
dokonce vznikla značená trasa
KČT pro vozíčkáře. Právě pro
zprovoznění celé okružní trasy
bylo nutné upravit i cestu od
hráze k rozcestí pod Bílou ho-
rou, kde se od Velkého Bole-
veckého rybníka odděluje část

Kolem Boleveckých rybníků na kole,
pěšky i na vozíčku, ale ohleduplně

rybníka zvaná V Chobotu. Nově
rozšířený úsek cesty lemovaný
dřevěnými palisádami s lavič-
kami te
 využívají hlavně pěší
a cyklisté. Přesto, že je tu po-
vrch sypaný štěrkem, mnozí tu
jezdí rychleji, než by bylo zdrá-
vo. A nejen tady, ale i v dalších
frekventovaných úsecích ze-
jména kolem Velkého Bolevec-
kého rybníka. Pěkné zpevněné
cesty po rovince prostě lákají.
Když jsem tu v neděli odpoled-
ne sledovala pohyb, dozvěděla
jsem se toho o zdejším provo-
zu dost. A to jsem tu byla jen
asi čtvrt hodiny.

Kolem čtvrté hodiny odpo-
ledne bylo polojasno, teplota
pod 20˚C, takže téměř ideální
počasí na kolo. To potvrdila
i frekvence cyklistů – jeden
projíždějící za minutu. Jak cyk-
listé jeli? A co na to chodci? Po-
su
te sami:
– 10 ze 14 cyklistů jelo poklid-

ným tempem
– jeden nesledoval pohyb mimo

trasu a jen se díval přes před-
ní kolo do země

– většina těch, co jela ve dvoji-
ci či ve skupině, nejela v pra-
vé polovině stezky, ale rozta-
žená po celé šíři cesty
Na druhé straně, chodci na

tom nebyli o moc lépe:
– skupiny chodily roztažené

přes celou šíři cesty
– pokud je nějaký cyklista před-

jel, chodci uhnuli a zase se
pak roztáhli přes celou cestu
„Dostali jsme stížnosti na ne-

přiměřeně rychle se pohybující

cyklisty,“ uvedl Richard Havel-
ka z oddělení lesů Správy ve-
řejného statku města Plzně.
„Musíme na ně reagovat. Vět-
šina cest v oblasti Boleveckých
rybníků je pro cyklisty průjezd-
ná, zákaz platí jen na několika
pěšinách, kde je zvýšený pohyb
chodců, jako například ke Ko-
lomazné peci.“ O omezení pří-
stupu kol na nový úsek od hrá-
ze Velkého Boleveckého rybní-
ka k rozcestí pod Bílou Horou
se už jednalo. „Zákaz vjezdu
cyklistů by tady nejspíš situaci
nevyřešil,“ říká vedoucí Odbo-

ru dopravy a životního prostře-
dí městského obvodu Plzeň 1
Zdeněk Soukup. „Jde spíš o to

vysvětlit všem uživatelům cesty,
jak se tu mají pohybovat, aby se
vzájemně neohrožovali. Za ro-
zumnější považujeme upozorně-
ní všem uživatelům na frekven-
tovaný úsek,“ dodává Zdeněk
Soukup. Podobný problém ře-
šili v jednom z parků blízko
centra města v Uherském Hra-
dišti. Zdejší odbor dopravy zde
instaloval tabulky vyzývající
všechny uživatele stezky
k ohleduplnosti. „U nás po
městě jezdí asi 25 procent lidí
na kole. Zakazovat jim vjezd na
cestu jen proto, že tam chodí

hodně pěších, by bylo zbytečné.
Nejpíš by zákaz porušovali,“
říká vedoucí Odboru dopravy

městského úřadu v Uherském
Hradišti Radim Šupka. „Pro
nás je důležité vést chodce, cyk-
listy a řidiče ke vzájemné tole-
ranci, a to zákazy jen těžko do-
cílíme,“ dodává Radim Šupka.

Jak se chovat na stezkách
pro pěší a cyklisty?

Shrňme aspoň pár základních
pravidel:

Cyklista (koloběžkář či in-
line bruslař) na stezce
– pohybuj se vždy ve „svém"

pásu, pokud v něm jde cho-
dec, slušně ho upozorni, že
chodník „pro pěší je vedle“

– na smíšené stezce pro chodce
a cyklisty se pohybuj vždy
v pravé polovině cyklostezky
jako na silnici, levou část po-
užij jen pro předjíždění chod-
ců nebo dalších cyklistů

– před předjížděním chodců na
stezce raději místo zvonku
použij jiný zvuk kola (přeho-
zení nebo pískání brzd) a po
předjetí chodcům poděkuj.
Mnozí chodci vnímají rych-
lejšího cyklistu (zvláš� pokud
na ně zvoní) s nelibostí, po-
děkování je většinou „od-
zbrojí“ a cyklisty budou vní-
mat lépe.

– nezávo
, je
 vždy jen tak
rychle, abys byl schopen včas
zabrzdit při neočekávaném
manévru chodce či psa

– bu
 slušný k ostatním na stezce

Místa s vysokou frekvencí chodců
a cyklistů, kde by mohlo dojít ke
střetům, označili v Uherském Hra-
dišti tabulkou „bu� ohleduplný“.
Autor: Dušan PAVLÍČEK
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– nejezdi se sluchátky na uších
– nemůžeš tak vnímat provoz
za sebou
Chodec na stezce (sám, se

psem, s kočárkem, s malým
dítětem, ve skupině)
– na stezce s odděleným provo-

zem pro chodce a pro pěší
(zpravidla chodník, kde je
část pro chodce a cyklisty od-
dělena čarou a jednotlivé pru-
hy vyznačeny příslušným vo-
dorovným značením – pikto-
gram chodce a piktogram
kola) se pohybuj pouze v pru-
hu vyznačeném pro pěší

– na smíšené stezce pro pěší
a cyklisty s pohybuj vždy
v pravé polovině cyklostezky
jako na silnici, vždy nejvýše
ve dvou vedle sebe

– před případným vybočením či
nenadálým pohybem se pře-
svědč, zda za tebou nejede
cyklista – cyklista totiž na
rozdíl od auta není slyšet

– na smíšené stezce pro pěší
a cyklisty nepoužívej sluchát-
ka na uších – cyklistu za se-
bou s nimi neuslyšíš

– máš-li s sebou neposedné dítě,
sleduj provoz na stezce v obou
směrech a snaž se vštípit dítě-
ti, že má i na chodníku, kde
jezdí cyklisté, chodit vpravo

– s kočárkem se na smíšené
stezce pro pěší a cyklisty po-
hybuj vždy v pravé polovině
cyklostezky, tak aby tě cyk-
lista mohl bezpečně předjet

– jen málokterá stezka je tak ši-
roká, aby umožnila jízdu dvě-
ma kočárkům vedle sebe
v pravé polovině

– nespoléhej na to, že v zimě
cyklisté nejezdí – naopak!
Zimních cyklistů přibývá!
Další informace včetně disku-

se plzeňských cyklistů najdete
v úplné verzi článku na regio-
nálním informačním portále
www.plzenskonakole.cz. K to-
muto tématu byl již asi před
měsícem zveřejněn obsáhlejší
článek Chodci a kolaři na cyk-
lostezkách – může to fungovat?

Radka ŽÁKOVÁ,
cykloprůvodkyně a tisková

mluvčí národního
cyklokoordinátora

S rozvahou na kole

Projekt „S rozvahou na kole“ pořádá v rámci programu preven-
ce kriminality MP Plzeň ve spolupráci s MO Plzeň 1 na dětském
dopravním hřišti u 1. ZŠ v Západní ulici. Čtyřčlenné hlídky ab-
solvovaly několik částí soutěže – testy z pravidel provozu na po-
zemních komunikacích, jízda na hřišti s dodržováním pravidel
a jízda zručnosti na kole. Ceny, které věnoval MO Plzeň 1, pře-
dal vítězům místostarosta obvodu Ing. Vladimír Tichý.     (red)

Občanské sdružení TOTEM-
regionální dobrovolnické cent-
rum stále pokračuje ve své čin-
nosti a rozvíjí aktivity pro seni-
ory, pro rodiny s dětmi i v oblasti
dobrovolnictví.

V prvním pololetí roku 2011
senioři stále navštěvují kurzy
Akademie třetího věku, počítačo-
vé kurzy jazykové i zájmové klu-
by. V březnu 2011 se nově roz-
běhl projekt Příběhy plzeňských
míst, do kterého se zapojilo
16 studentů Akademie. Náplní
projektu je poznání 4 plzeňských
míst skrze připravené zážitkové
programy. V dubnu jsme navští-
vili budovu bývalého vlakového
nádraží Plzeň–Jižní předměstí,
v květnu jsme zažili program
v Západočeské galerii – Masné
krámy. V červnu nás čeká pro-
stranství „U Jiřího“, na Doubrav-
ce a objekt bývalého pivovaru
Světovar, na Slovanech. Účastní-
ci si z programu odnáší přede-
vším nové poznatky a společný
zážitek. Ze společných setkání
vzniknou fotografie, které budou
spolu se zajímavými komentáři
součástí výstavy v mázhauzu pl-
zeňské radnice od 19. 9. do 7. 10.
2011. Od února připravujeme
také jednorázové akce. Jejich ná-
plní jsou besedy, tvůrčí dílny,
návštěvy kulturních zařízení

TOTEM – RDC je tu pro vás
s připraveným programem
(Městská knihovna Plzeň, Zápa-
dočeská galerie Masné krámy
apod.) nebo výlety. Program akcí
vychází každý měsíc jako „Tote-
mový rozcestník“ a naleznete na
stránkách akademie.totem-rdc.cz.

 Většina aktivit končí v červ-
nu, pak většina našich klientů
odjíždí na chaty, užívat si za-
hrádky a sluníčka. Pro letošní
rok plánujeme slavností ukonče-
ní 2. ročníku Akademie a celé-
ho školního roku na pondělí
27. 6. 2011, v kulturním sále
SOUE Skvrňany. Na podzim se
všechny aktivity opět rozběhnou
naplno a bude možné vybírat z naší
nabídky programů pro seniory.

Kromě tradičních aktivit při-
pravujeme na podzim také Třetí
festival – setkání aktivních seni-
orů. Na třídenním festivalu  se
představí seniorské spolky a sdru-
žení, které se věnují kulturní čin-
nosti – hudba, tanec, zpěv, diva-
dlo apod. Za TOTEM se předsta-
ví sbor Jamáček, Senior kapela,
nově také divadlo, uskuteční se
výstava, tvůrčí dílny i zajímavé
přednášky.

Pokud TOTEM ještě neznáte
a rádi byste se zapojili do něja-
ké činnosti, našli skupinu lidí,
s nimiž můžete sdílet své rados-
ti i starosti, získali nové poznat-

ky, učili se jazyky či práci na po-
čítači, kontaktujte nás telefonic-
ky nebo nás navštivte a společ-
ně vybereme aktivity, které by
vás bavily.

Více informací o seniorských
aktivitách naleznete na
www.totem-rdc.cz, pod zálož-
kou Totem pro seniory, telefo-
nické kontakty:  373 312 374
(Karlovarská 24), 377 260 425
(Rodinná 39).

Od počátku letošního roku
také dochází k výraznému posí-
lení NAVETY – sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi.
Tato nově registrovaná služba
není komerční záležitostí a je ze
zákona bezplatná. Proto je urče-
na především mládeži ohrožené
sociálním vyloučením, pro soci-
álně slabé rodiny s dětmi, pro
mládež se slabými školními vý-
sledky (LMD, ADHD), s naru-
šenými komunikačními schop-
nostmi, pro jinojazyčně mluví-
cí rodiny či z jiné etnické
skupiny, pro děti nesamostatné,
nedůvěřivé, pro děti po trauma-
tickém zážitku, pro děti žijící
v neúplných rodinách, pro děti
s rodiči se zdravotním handica-
pem, pro děti z DD, pro děti, je-
jichž sourozenci mají zdravotní
handicap. Tato slova možná zně-
jí příliš striktně a přísně, o to

vlídněji a více přátelsky se sna-
žíme s každým zájemcem jednat.

Pokud dítě nebo rodina o služ-
bu projeví zájem, po vzájemných
konzultacích je možné dítě či děti
zařadit do programu PětP nebo
KOMPAS®. Jedná o programy
preventivní a volnočasové.

Pět P vychází z principu indi-
viduality každého jedince, proto
každé dítě nebo teenager dosta-
ne svého dospělého dobrovolní-
ka, se kterým se schází pravidel-
ně jednou týdně. Dobrovolník je
tu jen pro něj, naslouchá mu
a v optimálním případě se z dob-
rovolníka stává velký kamarád.

Program KOMPAS® spojuje
děti do menších skupinek (6 dětí)
pod vedením dvou dobrovolníků.
Tak jako u předchozího programu
si náplň schůzek domlouvají sami.

Tyto programy se postupně
snažíme zviditelňovat, navazuje-
me spolupráci se základními ško-
lami (nejen na obvodě Plzeň 1)
a sociálními odbory jednotlivých
obvodů.

Kontaktovat nás ale mohou
pochopitelně i sami rodiče, děti
či teenageři. Každého rádi vy-
slechneme a budeme se mu sna-
žit pomoci.

Kontakty a více informací na-
jdete na našich www.totem-
rdc.cz a naveta.totem-rdc.cz
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Branný den na Bílé Hoře je
tradiční akce, které pro žáky
základních škol připravuje Měst-
ská policie Plzeň ve spolupráci
s MO Plzeň 1, SDH Bílá Hora
a HZS Plzeňského kraje. Letoš-
ní ročník byl ve znamení sluneč-
ného počasí. Třináct čtyřčlen-
ných hlídek běželo okolo Bole-
váku a plnilo připravené úkoly.
Celý závod vyhrála čtyřka zá-
vodníků z 13. základní školy v
Plzni. Ceny, které věnoval MO
Plzeň 1, předal místostarosta ob-
vodu Jiří Uhlík.                         (red)

Branný den na Bílé Hoře

Závod profesionálních
hasičů skladů „ČEPRO“

Letošní závod se konal 9. červ-
na ve Třímanech, okr. Rokycany.

Soutěže se zúčastnilo 11 skla-
dů „Čepro“ ve čtyřech soutěžních
disciplínách: požární útok od
CAS, práce na vodě, štafeta 4x60
a práce v dýchacím přístroji.

Ve vítězném družstvu, které
obhájilo prvenství z loňského
roku, byli hasiči JSDH Bílá Hora.
Jejich zkušenosti ze zaměstnání
i ze samotných závodů jsou veli-
ce kvalitním přínosem pro naši
jednotku na Bílé Hoře.

Jan Domin

V červnu byla provedena pře-
stavba nevyhovujícího garážo-
vého stání v areálu dobrovol-
ných hasičů na Bílé Hoře. Tato
místnost byla předělána na šat-
nu, včetně skříněk pro naši mlá-
dež a členy jednotky. Tímto kro-
kem zvýšili hasiči kvalitu, bez-
pečnost a zázemí areálu SDH
Bílá Hora. Je nutné poděkovat
našemu zřizovateli, vedení MO
Plzeň 1 a dalším zaměstnancům
ÚMO Plzeň 1 za kladný přístup
při řešení a realizaci přestavby.

Radek Bohuslav a Jan Domin
za vedení SDH a JSDH Bílá Hora

Ze staré garáže šatna

O pohár starosty MO Plzeň 1 se v dětských požárních útocích utkala družstva mladých dobrovolných hasi-
čů. Akce se konala 7. května 2011 na travnaté ploše u HZS Plzeň Košutka.

Pravou hasičskou dráhu a řadu
dalších úkolů a soutěží si mohly vy-
zkoušet v průběhu června děti z ma-
teřských a základních škol v areálu
dobrovolných hasičů na Bílé Hoře.
MO Plzeň 1 ve spolupráci s hasiči
a MP Plzeň tyto akce pořádá opa-
kovaně každý rok před hlavními
školními prázdninami. Děti se ne-
jen pobaví, ale také se dozvědí řadu
nových poznatků z práce hasičů
a městské policie. Dostanou-li se
pak o prázdninách do krizových si-
tuací, mnohé z nově nabytých zku-
šeností jsou jim pak dobrým návo-
dem k řešení.                     (red)

Pravá hasičská dráha
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V sobotu 18. června 2011 od
9.00 hod. uspořádal fotbalový
oddíl TJ Košutka Plzeň v rám-
ci 90. výročí trvání klubu již
VIII. ročník turnaje přípravek

(žáci ročník nar. 2000 a mlad-
ší) „O pohár starosty MO Pl-
zeň 1“. Turnaje se zúčastnilo
celkem 8 družstev, z toho 2
družstva pořádajícího oddílu,

dále FK Nepomuk , FK Žáka-
va, Sokol Lhota, Sokol Město
Touškov, Sokol Blovice a So-
kol Černice.

Hrálo se ve dvou skupinách
systémem každý s každým na
dvou hřištích. Vítězové skupin
se utkali o 1.–2. místo, druž-
stva na 2. místech o 3.–4. mís-
to atd. Celkovým vítězem tur-
naje se stal celek Sokola Blo-
vice, který ve finálovém
souboji poměrem 3:0 porazil
FK Nepomuk.

Třetí místo obsadila TJ Košut-
ka Plzeň „A“, jež vítězstvím 1:0
odsunula na 4. místo Sokol Měs-
to Touškov. Páté místo obsadil
Sokol Lhota, šesté Sokol Černi-
ce, sedmé FK Žákava a poslední
osmé TJ Košutka Plzeň „B“ (žáci
nar. 2002 a mladší).

Na závěr turnaje se konalo
vyhodnocení, na kterém všichni
zúčastnění hráči přijali z rukou
místostarosty ÚMO Plzeň 1 pana
Jiřího Uhlíka, ředitele turnaje
pana Zdeňka Čapka a v nepo-
slední řadě vzácného hosta, hrá-
če mistrovského celku Viktoria
Plzeň Martina Filla, který jako
žáček u nás v oddíle před lety za-
čínal, chutné ceny a diplomy,
první tři družstva navíc medaile
a poháry věnované panem staros-
tou. Odměněni byli též nejlepší
střelec (5 branek) Tomáš Kotva
(Touškov), nejlepší brankář Ma-
tyáš Kašpar (Blovice) a nejmlad-
ší aktivní účastník turnaje Jakub
Smetana, narozen v prosinci
2004 (Košutka „B“).

Celá akce byla velmi dobře
organizačně zajištěna, vydařilo

se i počasí (vydrželo nepršet),
a tak z úst početného davu při-
hlížejících rodičů, prarodičů či
fanoušků zazněla slova chvály
a zároveň přání, aby se v této

Turnaj fotbalových nadějí

tradici pokračovalo i v příštích
letech.

Vždy� akcí pro tu nejmlad-
ší generaci není nikdy dost.

(red)

Kdyby se první květnový
víkend podíval někdo na lo-
chotínské sídliště z ptačí per-
spektivy, jistě by v jeho středu
zaznamenal jedno nádherné
mraveniště jako z pohádky
o Ferdovi Mravencovi. Tihle
mravenečci nebyli jen černí
nebo rezaví, ale byli i žlutí,
modří, zelení, prostě pestroba-
revní. Proto bylo třeba přijít
blíž, aby člověk rozpoznal, že
místo mravenců se na hřištích
v okolí 31. ZŠ sešly malé há-

Házenkářská pohádka na Lochotíně
zenkářky ve svých dresech
a hrají svůj oblíbený turnaj –
Memoriál Karla Šulce, tento-
krát jubilejní 20. ročník.

Ale zpátky do pohádky. Jako
ve správné pohádce nechyběl
hrad. Tentokrát byl skákací
a jmenoval se Hopštejn. Popel-
čin ples nahradila pyžamová
diskotéka a za sobotní ohňo-
stroj by se nemusel stydět ani
slavný Walt Disney. Turnaj měl
i svoji královnu, i když jen krá-
lovnu střelců. A protože orga-

nizátoři z DHC Plzeň asi byli
celých dvacet let trvání turna-
je hodní, celé tři dny se na ně
i na více než 600 účastníků
usmívalo sluníčko. Atmosféru
turnaje trochu pokazil nějaký
zlý Brouk Pytlík, který hod-
ným mravenečkům kradl jejich
věci. A že zase vyhráli ti praž-
ští mravenci…. Za nás plzeň-
ské mravence slibuji: Příští rok
už se o ty krásné poháry oprav-
du obrat nedáme!

Tomáš Jiskra

Sezóna v plném prouduJak se Plzeňačky ocitly
ve slavném náručí

Loňskou sezonu 2010 jsem
ukončil dvěma 5. místy na
Světových pohárech v Mexiku
a Koreji. Tím jsem získal dů-
ležité body do Olympijské
kvalifikace, která probíhá od
června 2010 do května 2012.
Díky tomu jsem měl jistotu
startů na seriálu Mistrovství
světa a Světových pohárech v
roce 2011. První závody byly
na území Austrálie v březnu
(Světový pohár Moololaba),
respektive dubnu (1. závod Mi-
strovství světa), a proto bylo
třeba odjet na soustředění.
Únor až březen jsem strávil
v jihoafrickém Potchefstroo-
mu, kde se mimojiné připravují

i naši nejlepší atleti. I díky
tomu jsem na Světovém pohá-
ru obsadil velmi slušné
23. místo a získal první letoš-
ní body do OH žebříčku. Pu-
tování po Austrálii jsem ukon-
čil 36. místem na 1. závodě
MS, což bylo nejlepší české
umístění. Po nepříliš povede-
ném absolvování dalšího Svě-
tového poháru v mexickém
Monterrey (40. místo) jsem se
postavil na start druhého závo-
du MS v Madridu (z celkových
7) a znovu získal nejlepší čes-
ký výkon, 42. místo. I díky
tomu jsem aktuálně na 37. mís-
tě Olympijské kvalifikace na
OH Londýn 2012, kam se pro-
bojuje prvních 55 triatletů. Je-
likož svaz nemá finanční pro-
středky, chtěl bych touto for-
mou poděkovat všem svým
sponzorům, mezi které patří
i Úřad městského obvodu 1.
Velmi děkuji. Nyní se pilně
připravuji na další závody MS
a SP, které by měly završit do-
statečný zisk bodů ještě před
koncem kvalifikačního období,
abych se mohl během zimního
období kvalitně připravit na
Olympijské hry a reprezento-
vat zde naše město Plzeň.

Přemysl Švarc

21.–22. 5. Barcelona zažila
obrovskou invazi sportuchtivých
návštěvníků. Kromě Formule 1
zde probíhal i mezinárodní zá-
vod PRIMAVERA v estetické
skupinové gymnastice. Českou
republiku v dětské kategorii re-
prezentoval tým TANJA Slova-
nu Plzeň. Mladičkému týmu
(Kateřina Nováková, Dominika
Faboková, Lucie Bažková, Jana
Honzíková, Lucie Hájková, Len-
ka Nováková a Marcela Slacho-
vá) se podařilo hned na svém
prvním mezinárodním startu zís-
kat stříbrné medaile. A aby to
příště dopadlo ještě lépe, necha-
ly se pochovat pro štěstí od mi-
stryň světa z roku 2010, ruské-
ho týmu VIKTORIA.
Výsledky finále:
1. Estetika Morvedre C.V.
C.Valencia 13,850 + 14,300
celková známka: 28,150
2. TANJA Slovan Plzeň Rep.
CHECA 12,750 + 13,817 cel-
ková známka: 26,567
3. Muntanyenc SANT CUGAT
Catalunya 12,567 + 12,750
celková známka: 25,317
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Dětský folklorní soubor Slu-
níčko vystoupil v rámci letních
akcí pro veřejnost. 16. června.
Pro posluchače si hudebníci a ta-
nečníci z Rokycan připravili pro-
gram složený z písní a tanců
z Plzeňska. Hodinové vystoupe-
ní dudácké kapely Sluníčko a

Promenádní koncerty zahájilo TREMOLO

Pohlazení od Sluníčka

LOCHOTÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Sérii promenádních koncertů,

které na letošní rok připravil MO
Plzeň 1, odstartoval ve čtvrtek
9. června 2011 v 17  hodin v Cent-
rálním parku na Lochotíně Tře-
mošenský laskavý orchestr
TREMOLO. Orchestr složený

z žáků a učitelů ZUŠ z Třemoš-
né se divákům představil již
vloni a skladby v jeho prove-
dení sklidily zasloužené ovace
i při letošním vystoupení. Cen-
trální park se naplnil diváky,
kteří si přišli vychutnat swingo-

Rokytka nadchlo všechny pří-
tomné sedící i zrovna procháze-
jící diváky. V parném odpoled-
ni tanečníci v krojích předvedli
celou škálu lidových tanců
a ukázali všem, že folklór je je-
jich láska, která má v současné
kultuře stále své místo.     (red)

vé a filmové melodie v podání
TREMOLA pod vedení Borka
Bárty. Další koncert zahraje
Orchestr Oty Hellera 28. čer-
vence a 28. srpna, na TREMO-
LO se můžete přijít znovu po-
dívat 8. září.              (red)



Zoologická a botanická za-
hrada města Plzně už není dáv-
no jen místem setkávání s cizo-
krajnými živočichy a rostlinami
z celého světa, ale je i význam-
ným kulturním centrem.

Víkendový doprovodný pro-
gram nabízí prakticky celoročně
škálu žánrů, aktivit a projektů.
Některé z nich – jako cyklus po-
hledů na život našich předků pod
názvem Český rok na vsi – jsou
svým pojetím a umístěním do pro-
středí statku Lüftnerka z přelomu
19. a 20. století nejen v Plzni, ale
v celém kraji zcela jedinečné.

Děti si nechaly na čaroděj-
nicích záležet

Pálení čarodějnic poslední dub-
nový den a prvomájové Zpívání
pod staročeskou májkou sice pa-
tří k menším akcím, ale o diváky
rozhodně nemají nouzi. Bylo
tomu tak i letos, kdy Environ-
mentální centrum Lüftnerka vy-
hlásilo navíc soutěž pro školy

o nejzajímavější čarodějnice. Se-
šlo se jich několik desítek a na ně-
kterých si děti nechaly skutečně
záležet. A tak výstavka, která
měla původně doprovázet jen ča-
rodějnické odpoledne, se stala na
měsíc jednou ze statkových ex-
pozic. Autoři vítězných prací,
o nichž rozhodli sami návštěvní-
ci, byli odměněni malými dárky
a čeká je pozvání na zářijový fes-
tival dobových řemesel k užitku
i potěše; ten bude letos rozšířený
o otevření expozic věnovaných
tradici vinařství na Plzeňsku a dě-
jinám Lochotína a také o oslavu
10. výročí zahájení obnovy stat-
ku Lüftnerka – této významné
stavby Severního předměstí.

O program pod májkou se le-
tos postaral opět dětský folklor-
ní soubor Plzeňáček. V zoo vy-
stupuje při různých příležitos-
tech, a jak říká jeho vedoucí Olga
Hráchová, na zdejší účinkování
se vždy všichni velice těší. Dlou-
holetá spolupráce se souborem je
o to cennější, že neustala ani
v době, kdy se stal známý, pořa-
dateli vyhledávaný a ze soutěží
se vrací s oceněními.

Dudy společně s cimbálem
A folklór rozezněl Lüftnerku

znovu za čtrnáct dnů při II. vinic-
ké pouti. Její podoba se teprve
rodí, ale kdo má rád pou�ové po-
choutky – třeba staročeskou ka-
chýnku se zelím, toho nabídka
stylové Hospody na statku určitě
nezklamala. Ale zpět od prostře-
ného stolu k folklóru: Vždy v říj-
nu se konají ve Strážnici meziná-
rodní tvůrčí dílny dětských muzik.
Hlavními hosty loňského ročníku
byly cimbálová muzika Kyjová-
nek z Kyjova, �udová hudba Če-
činka z Bratislavy a lidová muzi-
ka Sluníčko z Rokycan. A právě
její vedoucí Janu Frühaufovou na-
padlo, když bude mít tento folk-
lorní trojlístek představení v Ro-
kycanech, mohl by se prezentovat
i v Plzni, a to v prostředí, kde mu-
zikanti určitě nehrají a nezpívají
každý den – v zoologické zahra-
dě. Sluníčko už zde vystoupení
právě v rámci Českého roku mělo,
tak pozvalo i moravské a sloven-
ské kamarády. Pro vážné onemoc-
nění jednoho z členů kyjovského
souboru byl více než hodinový
koncert sice nakonec záležitostí
jen hostitelů a hostů ze Slovenska,
ale i tak byla nálada mezi účinku-
jícími i diváky výborná. Zaslou-
žený potlesk sklízely jak české
písničky, v nichž dominovaly
dudy, tak slovenské doprovázené
cimbálem.

Kousek Japonska pod Vini-
cemi

Dominantními jarními kulturní-
mi akcemi v zoologické a botanic-
ké zahradě jsou Tradiční Velikono-
ce na statku Lüftnerka a květnové
Dny japonské kultury. Ty se kona-
ly letos již po sedmé a opět se sta-
ly přehlídkou obyčejů země vychá-
zejícího slunce, bonsají, ikeban,
výroby keramiky raku, různých
druhů suši a dalších pochoutek.

Hlavní dva pártystany patřily, ob-
dobně jako v předešlých letech,
Základní škole a Odborné škole
z Horšovského Týna a Výchovné-
mu ústavu a dětskému domovu se
školou z Hostouně. V obou zaří-
zeních se japonským tradicím vě-
nují celoročně a účast v Plzni
v zoo je pro žáky, jak prozrazuje
ředitela horšovskotýnských škol
Zdeňka Paterová, jednou z vel-
kých motivací. A neskrývaná ra-
dost z pochvaly za vynikající kok-
tejly barmanů z Hostouně její slo-
va potvrzovala.

Starou japonskou kulturu re-
prezentují nejen poetické a roz-

vážné čajové obřady, ale i drsné
a často kruté bojové umění. To
letos opět připomínaly ukázky
lukostřelby členů České asocia-
ce japonské lukostřelby KJÚDÓ
a představení historického šermu
a samurajských soubojů v podá-
ní skupiny GO-RIN. Představte
si, že základní výstroj každého
z bojovníků váží přes 50 kg! No-
vinkou letošního roku byly sou-
boje s dřevěnými halapartnami.

Na výstavě bonsají letos popr-
vé společně vystavovali oba je-
jich přední západočeští pěstitelé
– Jaroslav Glaser ze Staňkova a
Plzeňan Jiří Wolf – člen České

bonsajové asociace Libochovice.
Pověstnou třešinkou na dortu

byla i tentokráte nedělní špičko-
vá exhibice na japonské bubny
části pražského seskupení WA-
DAIKO JOSA JOSA. Pro klid
zvířat za ní museli zájemci vy-
stoupat do Asijské zahrady, ale

nikdo z nich těch několik desí-
tek schodů nelitoval.

Vzhledem k nedávným tragic-
kým událostem v Japonsku byly
letošní Dny japonské kultury
spojeny s humanitární sbírkou.
Pokladničky plné bankovek uká-
zaly, že sobotní a nedělní ná-
vštěvníci zoologické a botanic-
ké zahrady nejen sympatizují
s tradiční kulturou této východo-
asijské země, ale nejsou chladní
ani k osudu, který ji postihl.

Tak jak za starých časů…
Napěchovaný doprovodnými

akcemi byl i červen. Ze všech se
zastavme alespoň u jedné – opět

z cyklu Český rok na vsi. U Lo-
chotínského sekáče, neformální
soutěže v sekání kosou a srpem.
Začínala na tzv. velbloudí louce
v areálu zoologické a botanické
zahrady, ale v důsledku výstav-
by nových afrických a asijských
expozic se musela přemístit vně
areálu. Letos se zde konala již
potřetí, a zdá se, že objevila
i svoji novou tvář. Své sekáčské
umění předvedlo 12 mužů z růz-
ných míst Plzeňského kraje.
Zánikem tradičního sekáčského
klání v Horšovském Týně – Hor-
šově – se totiž stal Lochotínský
sekáč hlavní soutěží s tímto za-

měřením v regionu. A že je ne-
jen o předvedení sekáčských
kvalit jednotlivých účastníků,
ale také o přátelské atmosféře,
potvrdila stylová svačina v trá-
vě, do níž přispěly i samy part-
nerky některých sekáčů. A co
prostřený trávník nabízel? Čes-

ké buchty, škvarkové placky, dva
druhy domácího sýru a na zapití
„meltu.“ Jak za starých časů…

Připomínka války a zejmé-
na osvobození

Mezi kulturní počiny Zoolo-
gické a botanické zahrady města
Plzně lze započítat jistě i květno-
vou instalaci amerického tanku
Sherman, který má připomínat
v nejnavštěvovanějším turistic-
kém cíli Plzně její osvobození
v roce 1945. O jeho získání a in-
stalaci právě na tomto místě se
velkou měrou zasloužil i Ing. Jiří
Lavička, občan prvního plzeň-
ského obvodu. Obdržet všechna
nezbytná povolení nebylo jedno-
duché, stejně tak jako překonat
všechny úřední a legislativní
bariéry na americké, německé
i české straně. Jednání trvala mě-
síce a jak se blížil termín letoš-
ních oslav osvobození, nabírala
na hektičnosti. Nakonec se vše
podařilo a dne 6. května byl za
účasti velvyslance USA v ČR
Normana Larry Eisena, primáto-
ra města Plzně Mgr. Martina
Baxy, vnuka legendárního gene-
rála Pattona George Pattona Wa-
terse, amerických veteránů a dal-
ších hostů tank M4 Sherman
odhalen před budoucí podzem-
ní zoologickou expozicí. Nepří-
mo tak bude připomínat i původ-

ní účel skalních chodeb táhnou-
cích se ve své dřívější délce ne-
jen pod původní botanickou za-
hradou, ale až k současnému
sídlišti Vinice. Tato bývalá ně-
mecká válečná podzemní pev-
nost byla vybudovaná pro gene-
rální štáb protiletecké obrany.
Ve velíně (dnes východ z bu-
doucí zoologické expozice) se
nacházelo zaměřovací zařízení
spojené se všemi palebnými
posty v Plzni. Po nahlášení spo-
jeneckých letadel z lochotínské
pevnosti se snažila jednotlivá
střelecká stanoviště letouny se-
střelit.

Osádku středního tanku M4
Sherman tvořilo pět mužů a k
výzbroji patřil jeden kanón ráže
75 –76 mm, dva lehké kulome-
ty a jeden těžký kulomet. Stroj
váží 31 800 kg. Maximální rych-
lost byla 48 km/hod. a jeho akč-
ní rádius 200 km. Tanky M4
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Plzeňská zoologická a botanická zahrada nabízí
nejen pohled DO SVĚTA ZVÍŘAT A ROSTLIN

O přírodě v přírodě se starostou
Počínaje květnem se do pro-

gramu Sdružení přátel Zoolo-
gické a botanické zahrady měs-
ta Plzně IRIS opět vrátily hovo-
ry o přírodě v přírodě. Jejich
první ročník se uskutečnil v loň-
ském roce, ten letošní se koná
pod patronací a za účasti staros-
ty městského obvodu Plzeň 1
Mgr. Miroslava Brabce. Při
úvodním setkání s občany na
pláži Seneckého rybníka s nimi
diskutoval o politice životního
prostředí nejen ve významné
rekreační oblasti Plzně, jíž jsou
Bolevecké rybníky, ale i v jed-
notlivých sídlištích a dalších
místech tohoto největšího měst-
ského obvodu. Nejžhavější pro-
blematikou byla čistota na ve-
řejných prostranstvích, údržba

zeleně, větší možnosti pro krát-
kodobou rekreaci a vyžití ma-
lých dětí, ale i přibývající po-
čet bezdomovců v okrajových
částech obvodu.

O přírodě v přírodě u přírod-
ního grilu na pláži Seneckého
rybníka se bude znovu disku-
tovat opět po prázdninách – po-
slední zářijovou sobotu.   (fh)

Sherman se začaly vyrábět krát-
ce před 2. světovou válkou. Do
bojů byly poprvé nasazeny u El
Alamejnu v Egyptě v roce 1942.
Celkem jich bylo ve všech séri-
ích armádě dodáno přes 55 000.

Tento tank byl hlavním tahou-
nem pozemních operací západ-
ní fronty. Technickými parame-
try nijak nezářil, ale jeho rozho-
dující předností byla dokonale
organizovaná a efektivní velko-
sériová produkce, provozní spo-
lehlivost a nejvyšší možný ser-
vis. Shermany do své výzbroje
zařadily armády Spojených stá-
tů, Velké Británie, Kanady, Fran-
cie, ale i Sovětského svazu. Po
válce je USA postupně vyřazo-
valy, ovšem v mnoha zemích
sloužily dál a byly modernizo-
vány až do konce 70. let minu-
lého století.

Tropický pavilon byste ne-
měli minout

Červnové nahlédnutí jsme za-
čali konstatováním, že zoologic-
ká a botanická zahrada už není
dávno jen místem setkávání s ci-
zokrajnými živočichy a rostlina-
mi z celého světa. Připomeňme,
že v roce 85. výročí založení
spolkové zoo v Doudlevcích
(1926 – II. zoo v tehdejším Čes-
koslovensku) soustře
uje sou-
časný spojený areál na 1 350

druhů zvířat v počtu 6 600 jedin-
ců a téměř 10 000 druhů rostlin.
To je množství, s nímž se nese-
známíte ani při celodenní ná-
vštěvě zahrady. Pokud do ní za-
míří vaše kroky v příštích dnech
a týdnech, určitě byste neměli
minout mladé varany komodské
v Tropickém pavilonu a novou
společnou expozici želv obrov-
ských a lemurů kata umístěnou
rovněž v tomto pavilonu. Skupi-
na želv má 16 jedinců a je tak
největším chovem těchto zvířat
v ČR. Do jejich úplné dospělos-
ti jim chybí ještě 20 až 25 let.

Prvními mlá
aty nových vel-
kých zvířat v afrických a tropic-
kých expozicích se stal v druhé
polovině dubna čtyřlístek dvou
samiček a stejného počtu sameč-
ků prasete savanového. Od břez-
na doprovází mládě i velbloudy
dvouhrbé.

Ing. František Hykeš

Foto Miroslav Volf



Chodím do třídy 6. C na
1. ZŠ v Plzni. Tato třída má
rozšířenou výuku o cizí jazyky.
U mne je to angličtina
a němčina. Abychom lépe ovlá-
dali tyto jazyky, pobyli jsme tý-
den od 2. 5. do 6. 5. 2011 v Že-
lezné Rudě na Šumavě.

Cesta začala v pondělí ráno
na Plzeňském vlakovém nádra-
ží, kde jsme měli sraz v 7.30.
Odjížděli jsme v 8.22 směr
Alžbětín. Ze zastávky Železná
Ruda-Centrum to byl jen kou-
sek na pension Jiskra, kde jsme
byli ubytováni.

V pondělí a úterý probíhala
výuka a ve středu jsme jeli mi-

krobusem na  výlet do Němec-
ka. Navštívili jsme tři místa.
V Bayerisch Eisenstein – části
Regenhütte se nachází Tiermu-
seum (muzeum zvířat), měli
jsme však tu smůlu, bylo za-
vřené. Další město Zwiesel má
Waldmuseum (lesní muzeum),
zde otevřeno bylo a byli jsme
nadšení. Poslední Bodenmais
se pyšní dvěma sklárnami, kte-
rými nás provedl průvodce
a seznámil nás s jejich minu-
lostí  i současností. Ve čtvrtek
probíhala opět výuka a večer
jsme uspořádali diskotéku.
V pátek jsme se museli s pensi-
onem Jiskra rozloučit a v 10.47

jsme nastupovali v Železné
Rudě do vlaku směr Plzeň. Roz-
loučili jsme se tam, kde jsme se
sešli, tedy na plzeňském vlako-
vém nádraží, kde si nás vyzved-
li naši rodiče.

Jazykový kurz se mi velice
líbil a těším na další podobné
zpestření školní výuky.

Kristina Prochásková
1. ZŠ Plzeň

Jak na to?
V 8. ročníku máme za úkol

vytvořit vlastní časopis. Vrtalo
nám hlavou, jak na to, až padl
nápad, proč nepozvat odborníky?

Naše pozvání k besedě přijali
sportovní redaktor Ervín Schulz
a redaktor a moderátor Mgr. Stani-
slav Jurík. Slovo dalo slovo a žáci
osmiček přivítali své hosty v pá-
tek 20. května ráno v učebně děje-
pisu plzeňské 4. základní školy.

Oba redaktoři nám velmi za-
jímavě vyprávěli o své práci,
o svých začátcích, zajímavých
pracovních zážitcích. Vždy se

pěkně vzájemně doplňovali, tak-
že už i víme, jak se tvoří zpra-
vodajství v deníku i v rozhlase.
Přitom svůj hovor vždy proklá-
dali praktickými příklady, které
se stočily ke vzniku časopisu či
novin. Na oba hosty jsme byli
připraveni, a proto padal jeden
dotaz za druhým. Nicméně naši
hosté si s každou otázkou vědě-
li rady a zodpověděli ji k naší
největší spokojenosti. Dozvěděli
jsme se například o občasných
problémech s fotografy nebo
o tom, že žurnalistiku má vystu-

dovanou jen asi čtvrtina noviná-
řů, ale také to, jak relaxují a kdy
jsou nejvíce ve stresu.

Druhá část besedy byla věno-
vána výhradně tvorbě a vzniku
časopisu. Rozdělili jsme se do
dvojic a na tabuli jsme tvořili
návrh obálky našeho budoucího
časopisu. A tak vznikly názvy
časopisů jako: Plesk, FUCKT či
Svět Pajdavého Skunka.

Sami odborníci nám rádi pora-
dili, čemu se vyvarovat, jak po-
stupovat a na co nezapomenout.
V. Hermanová, K. Škopková, 8. B

Jazykový kurz
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Pokračováním naší již pětile-
té spolupráce s partnerskou ško-
lou v Německu byla květnová
návštěva padesátky vybraných
žáků 17. ZŠ Plzeň, Malická 1
v Mittelschule Neutraubling.

Po slavnostním uvítání s kul-
turním programem v aule ško-
ly se naši žáci mohli zúčastnit
části vyučování (a zapojit se tak
do výuky matematiky, fyziky,
angličtiny či tělocviku) a záro-
veň porovnat vzdělávací pod-
mínky obou škol.

Pixla plná barev
V posledním květnovém

týdnu proběhl v nízkopraho-
vém zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) Pixla v Plzni
projekt s názvem „Pixla plná
barev“. Vzhled klubu připadal
návštěvníkům klubu příliš
okoukaný, proto jsme se roz-
hodli, že společnými silami
image klubu změníme“, popi-
suje vznik nápadu projektu
„Pixla plná barev“ koordiná-
torka NZDM Pixla Irena
Grunclová.

Návštěvníci klubu se mohli
zapojit zejména do vybírání ná-
vrhů a přípravy na malování.
Realizaci návrhů provedli stu-
dentů třetího ročníku Soukro-
mé střední uměleckoprůmyslo-
vé školy – Zámeček, s. r. o.,
v rámci své školní praxe.

Cílem projektu je aktivní za-
pojení dětí a mládeže, které
navštěvují nízkoprahový klub

Pixla, do úpravy a výmalby
prostor klubu a poskytnout jim
tak možnost participace na vy-

Dětské rybářské závody
uspořádaly MOČRS 3eCity ve
spolupráci s MO Plzeň 1
a SVSmP v neděli 5. června na
Seneckém rybníku v Plzni.
Nejmladší účastníci, dvojčata
Pavel a Mirek Chaloupkovi
a Mirek Březina, kteří prvně zá-
vodili, se nenechali zahanbit
a překonali i několik výrazně
starších borců. Špatně si neved-
la ani jediná dívka, která se 174
cm obsadila 16. místo. Celý zá-

Děti obsadily sběrný dvůr
Dětský den ve sběrném dvo-

ře MO Plzeň 1 v Úněšovské
ulici je již tradiční každoroční
akce, kterou pro děti z mateř-
ských škol připravují Společ-
nost AVE CZ odpadové hospo-
dářství ve spolupráci s MO Pl-

Umět anglicky je nyní žáda-
né téměř v každém zaměstnání
a děti se anglicky povinně učí
ve škole. Zda však rozumíme
rodilému Američanovi, jsme si
zkusili na přednášce v anglic-
kém jazyce pana Sky Kobyla-
ka v Americkém centru.

Prezentaci na téma „Americ-
ké hodnoty“ přednášející dopl-
nil ilustrativními obrázky, které
pomáhaly pochopit výklad

Rozumíte anglicky?
v americké angličtině. Příjemně
nás překvapilo, že téměř každé
větě rozumíme. Pan Kobylak má
velmi srozumitelný přednes,
volil věty přiměřené naší úrovni
a s úsměvem nám vysvětlil kaž-
dé slovo, které jsme neznali.
K pochopení hodnot, které
Američané uznávají, použil his-
torické i zeměpisné souvislosti.
Uměl je porovnat i s hodnotami,
které uznáváme my Češi, proto-

že již dlouho žije v České repub-
lice. Dozvěděli jsme se nejen
spoustu informací, ale i zajíma-
vostí o Američanech. Pokud
v budoucnosti navštívíme Ame-
riku, nepřekvapí nás odlišný pří-
stup k životu a chování, na které
nejsme zvyklí. Ráda bych dopo-
ručila přednášky v Americkém
centru i žákům ostatních škol.

Za žáky 9. A z 34. ZŠ Plzeň
Gabriela Ficzuová

Vzhledem k tomu, že Neu-
traubling leží na předměstí Re-
gensburgu, jsme se po chutném
obědě vydali do tohoto staroby-
lého centra Horní Falce v Bavor-
sku, které je zároveň partnerským
městem Plzně. V roli zasvěce-
ných průvodců se představili stu-
denti Mittelschule, kteří naše
žáky anglicky stručně seznámili
s historií i současností Regensbur-
gu. Vrcholem pobytu pak byl ko-
mentovaný výlet lodí po Dunaji
– tzv. „Strudelfahrt“.

Zábavné odpoledne plné
soutěží o ceny, malování na ob-
ličej a skákání na obří trampo-
líně si užily děti v pondělí
30. května v Domě pohádek.
Ve společnosti Večerníčka, Kr-
tečka, Křemílka a Vochomůr-
ky oslavily děti svůj velký den.

Oslavu uspořádali pracovní-
ci Domu pohádek ve spoluprá-
ci s MO Plzeň 1.

(red)

Dětský den v Domě pohádek

17. ZŠ u přátel
Celou akci jsme spolufinan-

covali z grantového programu
Magistrátu města Plzně na pod-
poru rozvoje výuky cizích jazy-
ků. Cíl byl naplněn – žáci po-
znali mnoho nového, komuni-
kovali v cizojazyčném prostředí
a také učitelé si mohli navzájem
vyměnit své zkušenosti. Cestou
domů jsme už začali spřádat
plány na příští rok, kdy bude-
me pro změnu my hostit naše
německé přátele.

Mgr. Bohdan Franc

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

Děti chytaly ryby
vod vyhrál David Korol,
2. místo obsadil Jan Urbánek
a bronz získal Zdeněk Holý.
Při těchto dětských závodech
je povoleno chytání ryb na je-
den prut a jeden háček, mladí
rybáři smějí použít krmení
kromě bílých červů. Ceny od
MO Plzeň 1 předal místosta-
rosta obvodu Jiří Uhlík spo-
lečně s Ing. Richardem Havel-
kou ze SVSmP.

(red)

zeň 1 v rámci oslav svátku dětí.
Od rána 1. června ve sběrném
dvoře běhaly postavičky v pláš-
těnkách a plnily připravené
úkoly. Soutěže typu popelnico-
vá rychlodráha, přechod zamo-
řeným územím, malí popeláři či

zachraňte přírodu – čištění špi-
navého rybníčku děti zvládaly
bez váhání a za své nadšení
a nasazení v deštivém počasí si
vysloužily sladké odměny, kte-
ré jim přijel předat místostarosta
obvodu Vladimír Tichý.   (red)

Mgr. Irena Grunclová - koordinátorka projektu NZDM Pixla,
tel: 377 222 466, 732 182 887, e-mail: pixla@ponton.cz

MgA. Lucie Ferliková, pedagog SSUPŠ Zámeček, vedoucí odborné
praxe, tel.: 775 330 888, e-mail: lucife@email.cz

Kontakty:

tváření svého bezpečného pro-
středí, kde mohou trávit svůj
volný čas.
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Jarní měsíce – březen, duben
i květen – byly nabity nejen dob-
rou náladou, však jsme se na
jarní sluneční paprsky moc těši-
li, ale i mnohými akcemi, které
pro své děti – kosíky – připra-
vovali všichni zaměstnanci
87. MŠ, v Komenského ulici.

Hned na začátku března na-
vštívili školku studenti 2. roč-
níku Školy prof. Švejcara.
Zapadli mezi malé děti výborně.
Hráli si s nimi, soutěžili, prostě
nezkazili žádnou legraci.

V polovině března vyjela celá
školka do Divadla Miroslava
Horníčka na představení „Letní
příhody včelích medvídků“.
Představení bylo moc pěkné,
plné známých písniček.

Pro předškoláky byl určen
pořad „Zdravé zuby“, který pro
ně připravily studentky Zdravot-

Jaro u Kosíků
ní školy. Formou pohádky se
děti dozvěděly, co zubům pro-
spívá a co ne a na maketě zubů
se učily za pomoci velkého kar-
táčku správně čistit zuby.

Protože všechny děti mají
rády zvířata, domluvily se paní
učitelky s chovatelkou psů urče-
ných pro canisterapii, zda by
mohla své psy do školky přivézt.
Děti si tak mohly dva z jejích
pejsků zkusit „česat“, hladit,
krmit a vodit na vodítku. Z pejs-
ků byly nadšené! Jako odměnu
pak pejsci dostali od dětí dva
pytlíky dobrot.

6. duben byl pro celou mateř-
skou školu pohádkovým
dnem. Přípravy na něj však
probíhaly  mnohem dříve. Kaž-
dá třída si vybrala nějakou po-
hádku a během 14 dní se snaži-
la  v tuto pohádku celá promě-

nit. Děti vyráběly dekorace,
obrázky, pohádkové postavičky,
vymýšlely, čím by danou po-
hádku ještě oživily, obohatily.
V daný den pak přecházely po-
stupně z jedné třídy do druhé,
prohlédly si dekorace, hádaly
název pohádky a hlavně se všu-
de soutěžilo! V duchu dané po-
hádky byly připravené jednot-
livé soutěže, které všechny děti
musely splnit. Paní učitelky při-
pravily pro soutěže podrobná
pravidla. Den plný pohádek
měl u dětí velký ohlas, všichni
si odnášeli spoustu zážitků a
všichni podali při soutěžích
skvělé výkony!

Ve středu 13. dubna zavítal do
naší školky divadelní soubor Drá-
ček s pohádkou „Hody, hody“.
Dva zaječí kluci seznamovali děti
s velikonočními zvyky a tradice-
mi. Legrace bylo opět hodně
a hezkých písniček také.

Na Velikonoce se ale připra-
vovaly všechny třídy. Do oken
se nalepila krásná velikonoční
výzdoba, malovala se vajíčka,
z keramické hlíny vznikala zají-
mavá „dílka“ také s velikonoční
tématikou, pletly se pomlázky,
zněly velikonoční koledy.

19. dubna navštívil soubor
Flétniček a děti z 1. B dům pro
seniory Longevita, aby babič-
kám a dědečkům předvedly svo-
je vystoupení motivované Veli-
konocemi. Starouškové byli moc
potěšeni, nejen vystoupením, ale
i dárečky, které od dětí z celé
školky dostali.

Těsně před Velikonocemi –
20. dubna – k nám zavítali bole-
večtí hasiči. Seznamovali jsme
se s náplní jejich práce, vyzkou-
šeli jsme si, co vše musí mít na
sobě při zásazích, detailně jsme
zkoumali vnitřek hasičského
auta. Poznali jsme, jak je obtížné

přemis�ovat raněného na nosít-
kách, vyzkoušeli jsme si první
pomoc a určovali, co patří do lé-
kárničky. Snažili jsme se také za-
pamatovat si tři nejdůležitější te-
lefonní čísla: 150 – hasiči,  155 –
záchranka,  158 – policie.

A pak už nás čekaly dva dny
velikonočních prázdnin a krás-
né, slunné Velikonoce, které
jsme si jaksepatří užili, vždy�
bylo tak nádherné počasí!

Během dubna navštívily téměř
všechny třídy plzeňskou zoo,
školka totiž zakoupila pro svoje
žáčky permanentku.

V květnu jsme pak využili
volné vstupenky do Domu po-
hádek na Vinicích. Úžasné mís-
to! Tady se děti opravdu „vyřá-
dí“, problémem je ale dostat je
odsud zpět do školky.

Protože v květnu slavíme i Den
matek, připravovali jsme se na
něj důkladně. V několika třídách

se děti předvedly maminkám při
krátkém vystoupení, společně
malovaly výrobky z keramiky
a připravily i malé pohoštění, kte-
ré maminkám moc chutnalo.

V polovině května vyjela celá
MŠ na školní výlet na zámek
Kozel. Prohlédli jsme si interié-
ry zámku, zahrady i okolí. Moc
se nám tu líbilo, vše je udržová-
no opravdu pečlivě.

Dále jsme připravili zahrad-
ní slavnost ke Dni dětí, školní
olympiádu a hlavně rozlouče-
ní s našimi předškoláky, kteří
odcházejí do základní školy.
Rozloučení proběho 16. června
2011 od 15.30 hodin v bolevec-
ké sokolovně. Zde všichni před-
školáci ukázali, ze z nich budou
šikovní školáci.

A pak už jen hurá na prázd-
niny!

J. Valentová,
učitelka 87. MŠ

V sobotu 23. 4. 2011 se na Ki-
lometrovce u Kalikovského mlý-
na konalo vyvrcholení V. roční-
ku soutěže ve sběru potravinář-
ského hliníku, která je pořádána
u příležitosti Dne Země Sdruže-
ním přátel zoologické a botanic-
ké zahrady města Plzně IRIS.

Naše školka se zúčastnila již
podruhé. Loni jsme nasbírali
15 kg této suroviny, letos 56

Zapojte se do sběru potravinářského hliníku
kg. Dvě odpoledne jsme s ro-
diči také věnovali výrobě vod-
níka a kaprů z „hliníku“.

Chtěli bychom apelovat na
ostatní MŠ, aby se zapojily do
tohoto projektu a podnítily tím
širokou veřejnost v ekologic-
kém chování.

Iveta Burešová, učitelka 91.
mateřské školy Plzeň, příspěv-

kové organizace

Srdíčko za oknem

Naše mateřská škola se nachá-
zí uprostřed Bolevce a snaží se
„našim dětem“ poskytovat co
nejpestřejší školní vzdělávací
nabídku. Vzhledem k tomu, že
se část naší školy nachází v pro-
storách původní vily, využíváme
k pohybovému rozvoji dětí ne-
jen vybavení a prostor mateřské
školy, zahrady a přírodního pro-
středí, ale máme po celý rok
k dispozici jedenkrát v týdnu
také tělocvičnu v nedaleké bole-
vecké základní škole. Děti tak
mají možnost užít si daleko vět-
šího prostoru, nežli jim skýtá
prostředí naší školky, a také dal-
šího nářadí. Při loňské návštěvě
České školní inspekce se spolu

né dopoledne na školní zahradě,
kde pro ně i pro naše děti máme
připravenu spoustu her a soutě-
ží a také sladké odměny.

V loňském roce jsme prvňáčky
pozvali i na náš školní výlet s pro-
gramem a děti si výlet moc užily.

Za spolupráci, která funguje,
chceme touto cestou BZŠ podě-
kovat a chceme o ní touto ces-
tou informovat i veřejnost naše-
ho obvodu.

Za 46. mateřskou školu
Plzeň, Fibichova

Věra Králová, ředitelka školy

Soutěžíme se šmoulou
My, milovníci šmoulů z 5. A

při 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malic-
ká 1 jsme se přihlásili do sou-
těže časopisu Albatros o co nej-
většího šmoulu. Naše hodina
matematiky se změnila v bouř-
livou diskuzi o tom, jak bude
náš šmoula vypadat.

Nakonec zvítězil návrh na-
malovat šmoulu Fešáka ba-
revnými křídami na školní
dvůr. Ze svých řad jsme vy-
brali osm borců, kteří se toho-
to úkolu zhostili. Výsledkem
dvouhodinové práce je obraz
šmouly měřící neuvěřitelných
13 m 40 cm 4 mm. Nakonec
celou třídu kolem našeho ve-
ledíla ze střechy školní kuchy-
ně vyfotila naše odvážná škol-

nice paní Hametová. Držte
nám palce, a� vyhrajeme!

šmoulové z 5. A
17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1

Když spolupráce funguje

Naše každodenní vycházka
sídlištěm nás dovedla na jaře,
když začal tát sníh, k zahrádce
plné sněženek a bledulí. Pozoro-
vali jsme s dětmi, jak květinky
postupně vyrůstají a vykvétají.

Jednou se otevřelo okno
a vyhlédla babička a tím zača-
la naše vzájemná radost z toho,
že se můžeme každý den po-
zdravit a zamávat si.

V jeden krásný jarní sluneč-
ný den jsme babičku potkali na
chodníku před jejím domem.
Otíka nejvíce zajímalo, kolik je
babičce let. A tak jsme se do-

zvěděli, že za nedlouho jí bude
91 roků.

Moje kolegyně přišla s nápa-
dem popřát s kytičkou, děti na-
malovaly srdíčka a další kolegy-
ně vyrobila zvoneček z pedigu.

V den jejích narozenin popr-
chávalo, ale ta chvíle, kdy jsme
jí přáli, jako by všechno rozjas-
nila. Radost byla veliká a vzá-
jemná. Pokaždé, když jdeme
kolem jejího domku, zamává
nám a ukazuje nám kytičku se
srdíčkem, kterou má za oknem.
Ĺudmila Šarišská, 46. mateřská

škola Plzeň, Fibichova

třídou předškoláků do tělocvič-
ny BZŠ vypravila i paní inspek-
torka a byla nadšená, jakým způ-
sobem děti prostor zvládají, jak
si již dokážou organizovat pohy-
bové činnosti v několika skupi-
nách, což jim umožňuje mimo
jiné právě dostatek prostoru.

Další velkou výhodou pro naši
mateřinku je možnost pořádání
větších akcí pro děti a rodiče
v prostorách respiria BZŠ. Naše
škola realizuje již třetím rokem
projekt Rodinná mateřská škola,
který spočívá v rozšířené nabídce
aktivit pro děti a jejich rodiny.
Chceme, aby si rodiče přišli s dět-
mi do mateřské školy společně
hrát, což skýtá pro děti spoustu po-

zitivních zážitků, a tak každý mě-
síc zveme děti, rodiče, sourozence
dětí, prarodiče a další na společné
odpoledne. A protože bychom se
při některých akcích do školky
nevešli, vychází nám BZŠ vstříc
propůjčením prostor respiria.

Nesmím zapomenout ani na
krásně ustrojené devá�áky za
čerty, anděle a Mikuláše, kteří
navštívili v době předvánoční
naše děti. Chovali se velmi kul-
tivovaně, takže ani naši nejmen-
ší se posléze nebáli a šli se na
Mikuláše podívat.

Další aktivitou, kterou uskuteč-
ňujeme již druhým rokem v BZŠ,
je práce s hlínou. Předškolní děti
v letošním roce chodily pravidel-
ně od února do konce dubna kaž-
dý týden do třídy vybavené jako
keramická dílna a zkoušely si, jak
se s hlínou pracuje. Za čtvrt roku,
kdy máme možnost nejen v dílně
pracovat, ale také být v péči paní
učitelky z BZŠ, si děti vyrobily
několik velmi hezkých prací. Ob-
rázky zachycují děti při výrobě
keramických kraslic před nedáv-
nými Velikonocemi.

Na oplátku zveme děti z prv-
ních tříd na naši školkovou pou�,
kterou pořádáme u příležitosti
MDD. Školáci s námi stráví pěk-

V úterý 19. dubna 2011 na-
vštívili naši mateřskou školu
v Lidické ulici pracovníci
městské policie s psovodem.

Nejprve proběhla beseda, při
které se děti dozvěděly spous-
tu zajímavých a především vel-
mi užitečných informací. Do-
staly rady, jak se mají chovat
v situacích, se kterými se mo-
hou setkat v běžném životě.
Byly seznámeny se základy
dopravní výchovy. Poznávaly
dopravní značky a zaměřovaly
se na pravidla chodců a cyklis-
tů. Dozvěděly se také, co vše
potřebuje cyklista při pohybu
na komunikacích a zmíněno
bylo i nebezpečí drog a injekč-
ních stříkaček. Děti si mohly
prohlédnout vybavení, se kte-
rým policisté pracují. Některé

Policie ve 29. MŠ
věci jim byly přímo půjčeny,
aby si je ohmataly. Děti za
pozorné poslouchání, spolu-
práci a komunikaci s policisty
dostaly omalovánky, které jim
udělaly radost. Po besedě jsme
se přesunuli ven, kde jsme vi-
děli obrannou činnost a ukáz-
ku práce psovoda se služebním
psem. Děti měly možnost si
prohlédnout pomůcky potřeb-
né k výcviku psa.

Všechny otázky dětí byly
ochotně zodpovězeny. Nakonec
si děti prohlédly policejní vozi-
dlo. Některé si vyzkoušely mlu-
vit do policejní vysílačky, což
je náramně bavilo. Všem se be-
seda líbila a především pro děti
byla velkým přínosem.

Eva Dardová, učitelka 29. ma-
teřské školy Plzeň, Lidická 3

Chystáte si letošní dovole-
nou zpříjemnit stanováním?
Pak vám přijde jistě vhod vý-
stava stanů, která právě probí-
há v Plzni na Slovanech v hale
Lokomotivy. Výstava potrvá až
do 2. července, otevřeno je

denně od 11 do 19 hodin,vstup
je samozřejmě zdarma.

Velká plocha haly umožnila
vystavovatelům předvést téměř
stovku postavených stanů
předních českých i zahranič-
ních výrobců. Jsou zde k vidě-

ní jak malé expediční a turis-
tické stany, tak i velké rodin-
né stany vhodné pro kempová-
ní. V hale jsou vystaveny ne-
jen stany, ale i spací pytle,
karimatky, batohy, kempingo-
vý nábytek, obuv, oblečení
a další doplňky zpříjemňující
pobyt v přírodě. Součástí vý-
stavy je i „outlet“ oblečení
a obuvi. Nákup vám zpestří

Prodejní výstava stanů
různé akce a výstavní slevy,
umocněné velkým výprodejem
vystavených stanů a spacích
pytlů v poslední den výstavy.

Pokud výstavu nestihnete, nebo
se nerozhodnete hned na místě,
nezoufejte, vystavovaný sorti-
ment je možné zakoupit i v ob-
chodech LIMANsport a HUS-
KY Outdoor Shop v Plzni nebo
na www.limansport.cz



Salát z červené řepy s křenovou zakysanou smetanou
a rukolou

Vařená červená řepa, křenová kysaná smetana, cibule,
pažitka, panenský olivový olej, citrónová š�áva, sůl, pepř,
rukola nebo polníček

Uvařenou červenou řepu nakrájíme na nářezovém stroji
na tenká kolečka. Vyskládáme na talíř, na kterém je rozpro-
střená křenová zakysaná smetana s cibulkou a pažitkou.
Střed talíře necháme volný. Do něj vložíme ochucenou (pa-
nenským olejem, citrónovou š�ávou, solí a pepřem) rukolu
nebo polníček.

Pečený pivní bůček s čerstvým špenátem a opékanými
bramborovými šiškami

Libový bůček,  divoké koření, česnek, pivo (polovina
světlého ležáku Gambrinus a polovina černého Kozla),
kmín, sůl, pepř, mletá paprika, bramborové šišky, cibule,
máslo, čerstvý špenát

Pivní bůček vaříme ve vakuu (v papinově hrnci) spolu
s divokým kořením a pivem, ochutíme česnekem, kmínem,
solí, pepřem a mletou paprikou. Š�ávu zredukujme (svaříme asi
na polovinu původního objemu) a zahustíme zásmažkou. Bů-
ček pak necháme dopéct v troubě („jen na barvu“). Mezitím si
orestujeme bramborové šišky na másle. Bramborové šišky si
předem připravíme klasickým (babičkovským) způsobem. Na
druhé pánvi orestujeme na másle cibulku s česnekem a vlo-
žíme čerstvé špenátové listy. Necháme  restovat až špenát
ztratí na původním objemu a spojí se. Pak dochutíme solí
a pepřem – můžeme zjemnit i smetanou.

Bramborové šišky v restované strou-
hance s jablečnou marmeládou a za-
kysanou smetanou

Bramborové šišky, máslo, mletá sko-
řice, strouhanka, jablečná marmeláda
(nejlépe doma vyrobená), sladká za-
kysaná smetana, cukr

Bramborové šišky opečeme na
másle a obalíme zarestovanou
skořicovou strouhankou. Teplé
servírujeme s jablečnou mar-
meládou a sladkou zakysa-
nou smetanou, pocukrujeme
a podáváme.

K pití doporučujeme
pivo.

Dobrou chu�.

CHCETE VYHRÁT? POŠLETE NÁM SVŮJ RECEPT!

Apetit festival přilákal do Plazy tisíce diváků
Na historickou tradici po-

řádání festivalu dobrého jíd-
la a pití v Plzni navázal ve
dnech 28. a 29. května v par-
ku za OC Plaza  Apetit festi-
val. Do prostor bývalého
výstaviště, kde se v minulosti
konalo populární EX Plzeň,
nalákal tisíce návštěvníků.
Jak nám řekl jeden z organi-
zátorů Petr Jirásek, zájem
o první roční Apetit festiva-
lu překonal všechna očeká-
vání. V sobotu prošlo branou
festivalu  více než 9 300 lidí.
V tento den návštěvníky nej-
více lákala kuchařská show
Zdeňka Pohlreicha. V neděli
pak dorazilo 5 100 návštěv-
níků a své kuchařské show
předvedli mimo jiné i vítěz
pořadu „Na nože“ Robert
Zatloukal nebo populární
kuchař, herec a moderátor
Ivan Vodochodský.

Druhý festivalový den byl
zakončený vyhlášením re-
staurace a ležáku roku 2011,
které volili sami návštěvníci.
Nejvíce hlasů získala restau-
race Zlatý drak z Americké tř.
v Plzni a jako nejlepší ležák
bylo oceněno pivo z pivova-
ru Svijany.

První ročník Apetit festiva-
lu navštívilo celkem 14 300
lidí, vydaných porcí bylo
16 810 a vypilo se 15 350 půl
litrů piva!

Svoje kuchařské umění předvedl i starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec
V roli kuchaře se předvedl

v sobotu i starosta MO Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.
Ten si ke svému vystoupení
přizval jako pomocníka Mi-
chala Hrubého ze Starobole-
vecké  hospůdky, která ku-
chařskou show starosty jed-
ničky technicky zajiš�ovala.
Po svém vystoupení M. Bra-
bec přiznal, že se trochu obá-
val toho, že jeho kuchařská
show následovala bezpro-
středně po vystoupení známé-
ho nekompromisního šéfku-
chaře Zdeňka Pohlreicha, kte-
rý je známý tím, že si při
hodnocení ostatních kuchařů
nebere servítky. Ale bál se
zbytečně. Z. Pohlreich byl
velmi přátelský. Podepisoval
svoje knihy a nechal se ochot-
ně fotografovat s četnými ob-
divovateli z řad návštěvníků.
A co politika Miroslava Brab-
ce přivedlo k předvádění své-
ho kuchařského umění na
Apetit festivalu? „Byla to pro
mne výzva,“ říká Brabec
a dodává: „Myslím si, že tato
akce, která navazuje na legen-
dární EX Plzeň, je už svým
zaměřením zajímavá a obno-
vuje či zahajuje nějakou tra-
dici. To je i moje krédo jako
starosty. Snažit se co nejvíce
oživit život v nejpočetnějším
obvodě v Plzni.“

(red)

Velká soutěž o nejlepší recepty čtenářů Plzeňské jedničky

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás sou-

těž o nejlepší recepty, spojenou
s představením zajímavých lidí
se vztahem k našemu obvodu
a „putováním“ po nejlepších
lochotínských restauracích.

V každém následujícím čís-
le Plzeňské jedničky vyhlásí-

me soutěž o nejlepší recept na
vybrané téma, které budeme
určovat s ohledem na probí-
hající sezónu nebo na zamě-
ření restaurace, která bude
partnerem příslušného kola
soutěže. Nejlepší recept pak
vždy s kuchaři hostitelské
provozovny uvaříme a bude-
me podávat při setkání s po-
zvanými osobnostmi. Na
tomto setkání bude zároveň
slavnostně vyhlášen a oceněn
autor vítězného receptu. Ten-
to recept následně představí-
me v příštím čísle našeho lis-

tu.  Dozvíte se také, jak po-
zvaným hostům chutnalo
a další zajímavosti z průběhu
setkání.

V prvním kole budeme sou-
těžit se Staroboleveckou hos-
půdkou. Tato stylová restau-
race zrekonstruovaná z pů-
vodní vesnické stodoly nabízí
i příjemné venkovní poseze-
ní na velké terase. Starobole-
vecká hospůdka vedle národ-
ních specialit, české a staro-
české kuchyně, nabízí též
speciality připravované na
grilu. Proto jsme s jejím ma-

jitelem Václavem Schejba-
lem vybrali jako téma první-
ho kola soutěže o nejlepší
recept grilování.

Pošlete nám do konce srp-
na na e-mailovou adresu pl-
zenskajednicka@plzen.eu
svůj nejlepší recept na jaký-
koli pokrm připravovaný na
grilu a připojte k němu i svo-
je telefonní číslo. Můžete se
těšit na hodnotné ceny a se-
tkání se zajímavými lidmi.
Z jedné adresy posílejte pou-
ze jeden recept.

(red)
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Starosta Miroslav Brabec na podiu vystřídal populárního šéfkuchaře
Zdeňka Pohlreicha.

Moderátor Petr Vejvoda alias Vejvo�ák z rádia KISS Proton festival
uváděl po oba dny.

Kuchař Michal Hrubý vařil, Miroslav Brabec se věnoval spíše komentování. Vybraní ochutnávači z řad diváků si naservírované pokrmy pochvalovali.

„STAROSTA MENU“
pro Apetit festival


