
Rekonstrukce Totemu pokračuje
Od poloviny července 2011 díky 

podpoře ÚMO 1 a ROP NUTS II 
Jihozápad se znovu rozběhla rekon-
strukce objektu TOTEM – Dům na-
příč generacemi, který bude sloužit 
jako mezigenerační centrum pro 
občany městského obvodu Plzeň 1 
a města Plzně, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením. Otevřený 
prostor pro rozličné aktivity by tu 
v druhé polovině příštího roku měli 
nacházet senioři, děti, nacházející 
se v obtížných životních situacích, 
své zázemí tu budou mít dobrovol-
níci, kteří věnují svůj čas a energii 
klientům v organizacích, pracujících 

Stalo se již dobrou tradicí, že 
MO Plzeň 1 opraví každý rok jed-
nu mateřskou školu. Letos přišla 
na řadu 60. MŠ. Jednalo se úpra-
vy pavilonů A, B, hospodářského 
pavilonu a spojovacích chodeb. 
Stavba byla zahájena v dubnu, 
dokončení bylo naplánované na 
konec srpna, aby nový školní rok 
mohl být zahájen již v rekonstruo-
vané školce. Vlastní práce zahrno-
valy zateplení všech fasád včetně 
provedení nového zastřešení, nově 
byly vyzděny spojovací chodby, 
ve všech objektech byla vyměněna 
okna a vstupní dveře. Na oprave-
ných terasách pavilonů vyrostly 
nové pergoly. Uvnitř školky byla 
opravena sociální zázemí zahr-
nující nové keramické obklady 
a dlažby, nová umyvadla, toalety 
a další náležitosti. Stěny oprave-
ných budov zdobí dětské motivy, 
což vzhled celé školky ještě umoc-
ňuje. Tato stavba byla nejrozsáh-
lejší a nejnákladnější v celém plá-
nu VIV. Slavnostní otevření nově 
zrekonstruované školky se konalo 
1. září 2011 za přítomnosti před-
stavitelů kraje i obvodu.      (red)

Slavnostní otevření 60. MŠ v Manětínské ulici

v sociální a zdravotní oblasti. Ob-
čanské sdružení TOTEM – regio-
nální dobrovolnické centrum, které 
objekt pro své činnosti rekonstruu-
je, je nestátní nezisková organiza-
ce s mnohaletou tradicí, která šíří 

a propaguje myšlenku dobrovolnic-
tví v sociálních službách. Jeho sna-
hou je vytvářet pozitivní a funkční 
mezilidské vztahy, jak v rámci rodi-
ny, tak v širším kontextu občanské 
společnosti.                         (red)
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Letní prázdniny jsou již dávno 
minulostí, ale přelom mezi jejich 
koncem a začátkem nového škol-
ního roku byl pro nás zásadním 
termínem pro dokončení některých 
staveb přímo souvisejích s návra-
tem dětí do mateřských škol, které 
spravuje Městský obvod Plzeň 1. 

K dalším dokončeným stav-
bám Městského obvodu Plzeň 1 
v tomto období patří rovněž dru-
há etapa Senecké ulice. Jak jsme 
vás informovali již v srpnovém 
vydání, byla tato stavba v letních 
měsících rozestavěna a probíha-
ly zde zemní práce. V současné 

I v tomto roce zajišťujeme úklid 
obvodu pracovníky z projektu „Ve-
řejně prospěšné práce“. V rámci 
tohoto projektu zaměstnává Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 43 osob, 
vedených dlouhodobě v evidenci 
úřadu práce.

Na úklidu se podílejí i pracov-
níci v rámci výkonu veřejné služ-
by. Jedná se o osoby dlouhodobě 
pobírající dávky pomoci v hmotné 
nouzi, kteří jsou tímto způsobem 
motivováni k udržení, popřípadě 
i navýšení sociální dávky. Zároveň 
jsou vedeni k zachování pracovních 
dovedností a návyků, což zlepšuje 
jejich šanci na získání stálého za-
městnání a podporuje začleňování 
těchto osob do společnosti. 

Poslední skupinou pracovníků, 
kteří provádějí úklidové práce, jsou 
osoby, kterým soud uložil výkon 
obecně prospěšných prací. 

likvidovány černé skládky na úze-
mí MO Plzeň 1 a od kontejnerových 
stání jsou do sběrného dvora v Úně-
šovské ulici odváženy nadrozměrné 
předměty, které lidé odkládají ke 
kontejnerům. Jedná se o lednice, te-
levizory, sedací soupravy a jiný starý 
nábytek, který občané stále častěji 
odkládají ke kontejnerovým stáním 
v domnění, že je naší povinností ten-
to odpad odvézt a zlikvidovat. Dle 
zákona se však jedná o zakládání 
černých skládek a tím o přestupek. 

V zimním období od listopadu 
do března budou 
zajišťovat zimní 
údržbu chodníků 
a vybraných vozo-
vek místních ko-
munikací především 
smluvní dodavatelé, 
ale na těchto pracích 
se budou spolupo-
dílet i pracovníci 
úklidových čet. Při 
spadu sněhu se ruší 

Již na přelomu června a čer-
vence bylo dokončeno parkoviště 
u budovy ÚMO Plzeň 1. Vzniklo 
zde 32 zcela nových parkovacích 
stání včetně dvou stání pro těles-
ně postižené. Toto parkoviště, jež 
je určeno pro širokou veřejnost, 

Pracovníci jsou rozděleni do 6 
pracovních skupin a jsou vybaveni 
pracovním nářadím (košťata, lopaty, 
hrábě, rýče, škrabky, popelnice na 
kolečkách). Podle harmonogramu 
postupně na přiděleném úseku uklí-
zejí běžný nepořádek na chodnících, 
v podchodech, okolo nákupních cen-
ter, v keřových skupinách, na trav-
natých plochách, dětských hřištích 
a vyhrabávají z trávníků staré listí. 

Na území celého obvodu je roz-
místěno 100 ks velkoobjemových 
kontejnerů označených tabulkou 
„ÚMO Plzeň 1“. Tyto nádoby jsou 
uzamykatelné a slouží k ukládání 
posbíraného a nameteného odpa-
du, který pracovní čety ukládají 
do svých pojízdných popelnic nebo 
do plastových pytlů a následně vy-
sypávají do těchto kontejnerů.

Současně s prováděním úklido-
vých prací jsou pracovníky průběžně 

Prvního září byla po celkové rekon-
strukci uvedena do provozu 60. MŠ 
v Manětínské ulici. Tato stavba byla 
jednoznačně nejrozsáhlejší a nejn 
ákladnější v celém plánu investiční 
výstavby MO Plzeň 1 v letošním 
roce. Další stavbou v této oblasti 
byly stavební úpravy části MŠ ve 

Žlutické ulici, kde ve spolupráci s 
Biskupstvím plzeňským vznikly 
zcela nové prostory pro vybudo-
vání Mateřské školy kardinála Be-
rana. Tato školka nabízí rodičům 
nejen z nábožensky založených 
rodin rozvoj křesťanských hodnot 
a je svým charakterem jediná v Pl-
zeňském kraji. K dalším dokonče-
ným stavbám v tomto období patří 
rovněž druhá etapa Senecké ulice 
na Bílé Hoře i zcela nové plochy 
k parkování na Vinicích ve Stráž-
nické ulici a u budovy úřadu. 

V případě bližšího zájmu se 
můžete seznámit s fotodokumen-

tací hotových staveb na interne-
tových stránkách obvodu: http://
umo1.plzen.eu/cz/investiceob-
vodu. O těchto, ale i dalších do-
končených stavebních akcích MO 
Plzeň 1 vás budeme podrobně in-
formovat v dalším vydání našeho 
zpravodaje s bilancí letošního roku 
v oblasti investiční výstavby.

V případě vašeho zájmu o po-
drobnější informace ohledně in-
vestiční výstavby MO Plzeň 1 
kontaktujte investiční odbor na 
tel. 378036050-1, 37806053, email:
brecik@plzen.eu, popř. osobní ná-
vštěvou. 

Nově dokončené investice obvodu

Rekonstrukce Senecké – II. etapa
době je úsek bělohorské komu-
nikace mezi ulicemi Vančurova 
– Nárožní – Řepová již dokončen 
a dostal ráz obytné zóny s povr-
chem ze zámkové dlažby, záli-
vy se zelení a novým veřejným 
osvětlením. Rovněž zde přibylo 
20 parkovacích stání. Další nová parkovací místa

přispělo zcela jistě k lepšímu zpří-
stupnění úřadu zejména pro ty ob-
čany, kteří přijeli svým vozidlem 
a měli problém v jeho blízkosti 
zaparkovat. 

Rovněž ve Strážnické ulici bylo 
dokončeno nové parkoviště. Od 
září zde mohou obyvatelé Vinic 
využívat 16 parkovacích stání 
včetně jednoho místa pro invali-
dy. I když toto číslo není vysoké, 
každý nárůst parkovacích možnos-
tí zejména v této lokalitě je vždy 
přínosem.

Ing. Milan Brecík
vedoucí odboru investičního 

a stavebně správního

běžné úklidy a všechny skupiny 
budou odklízet sníh a led kolem 
budovy ÚMO Plzeň 1 a v areálech 
8 mateřských škol na území našeho 
obvodu. Po ukončení zimní údržby 
na těchto místech budou pracov-
níci průběžně uklízet schodiště, 
přechody pro chodce a autobusové 
zastávky MHD, dle aktuálních kli-
matických podmínek a pokynů štábu 
zimní údržby MO Plzeň 1.

Zdeněk Soukup
zastupující vedoucí odboru 

životního prostředí a dopravy

Jak uklízíme náš obvod

Tirá�: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 15082, vydává Mìstský obvod Plzeò 1. Adresa: ÚMO Plzeò 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeò 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002,
plzenskajednicka@plzen.eu, http://umo1.plzen.cz Foto: fota bez uvedení autora jsou z archívu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha
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Jako člen Rady Městského ob-
vodu Plzeň 1 a předseda majet-
kové komise rady se velmi často 
setkávám s řešením majetkových 
záležitostí v našem obvodu. Jedná 
se převážně o pronájmy pozemků 
různého charakteru využití a pro-
nájem nebytových prostor v ma-
jetku města, o které žádají fyzické 
či právnické osoby. Jejich žádosti 
jsou nejprve projednávány v ma-
jetkové komisi rady a poté před-
kládány samotné radě ke schválení. 
Na programu jednání komise jsou 
velmi často posuzovány i žádosti 
o pronájem pozemků pro zahrád-
kářskou činnost. Pokud nebrání 

Stále nezbytnějším v kontextu dneš-
ní doby se jeví potírání gamblingu, 
jakožto sociálně, ale i individuálně 
psychické závislosti, která je umě-
le stavěna osobou „podnikatele“ na 
umělé a lákavé představě rychlého 
a bezpracného zisku hráče. Pravidla 
hry jsou přitom nastavena tak, aby 
byla pro hrajícího dlouhodobě ne-
výhodná. Někteří naši často již těžce 
závislí spoluobčané dokážou prohrát 
za jediný večer obrovskou finanční 
částku, což mívá za následek zásadní 
narušení mezilidských vztahů a souvi-

První plánované stavební akce na rok 2012

Pronájem pozemků pro zahrádkáře

Herny nejsou v našem zájmu

I v příštím roce plánujeme re-
konstrukci další mateřské školy, 
jak se stalo již každoroční tradi-
cí. V roce 2012 přichází v úvahu 
81. MŠ v Břeclavské 12 na sídli-
šti Vinicích. V současné době je 
dokončována příslušná projektová 
dokumentace. 

Stavební úpravy budou zahrno-
vat práce na hospodářském pavi-
lonu, spojovací chodbě a pavilonu 
pro pobyt dětí. Vlastní práce budou 
zahrnovat zateplení všech fasád 
včetně provedení nového zastřeše-
ní, nově budou vyzděny spojovací 

chodby, v obou objektech budou 
vyměněna okna a vstupní dveře. 

Na opravených terasách budou 
nové pergoly. Uvnitř pavilonů bude 
kompletně opraveno sociální záze-
mí včetně koupelen, nové obklady 
budou i v hospodářském pavilonu. 
Na závěr budou stěny opravených 
budov vyzdobeny dětskými moti-
vy, aby byl vzhled mateřské školy 
ještě více zútulněn. Termín reali-
zace je plánován tradičně na dobu 
letních prázdnin. Doufáme, že se 
nám i tato MŠ povede zrealizovat 
tak, jako všechny předešlé. 

O dalších opravách v této ob-
lasti vás budeme průběžně infor-
movat v dalších vydáních naše-
ho zpravodaje. Další chystané 
investiční akce budou zahrno-
vat výstavbu nových parkovišť, 
chodníků, částí komunikací, ale 
například i dětské hřiště a opravy 
kontejnerových stání. 

V příštím vydání bychom vás 
chtěli seznámit s celkovým plá-
nem vlastní investiční výstavby 
na rok 2012. 

Ing. Vladimír Tichý, 
místostarosta MO Plzeň 1

jejich schválení záporné stano-
visko technických úřadů města, 
jsou zpravidla kladně vyřizovány 
a navíc dlouhodobě podporovány 
radou městského obvodu formou 
zvýhodněného nájemného. Přes-
to, že cenový věstník Ministerstva 
financí ČR stanovuje horní hranici 
pronájmu pozemků pro nekomerční 
účely ve výši 35,- Kč za m2/rok a pro 
členy zahrádkářských osad, jako je 
například Český zahrádkářský svaz 
(ČZS) 11,- Kč za m2/rok, mohou si 
je zahrádkáři v našem obvodu pro-
najmout podstatně výhodněji.

Pro členy základních organizací 
ČZS jsou pronajímány pozemky 

pro zahrádkářskou činnost v po-
vodňovém pásmu za 5,- Kč/m2/rok 
a mimo tuto oblast za 7,- Kč/m2/
rok. Ostatní fyzické osoby si pak 
mohou v zátopové oblasti prona-
jmout pozemek rovněž za 5,- Kč/
m2/rok a mimo tuto oblast pak za 
15,- Kč/m2/rok. 

Jsem velmi rád, že svojí činností 
mohu takto podporovat mimo jiné 
i zájmové spolky a volnočasové ak-
tivity občanů našeho městského ob-
vodu a se zájmem sledovat, jak mizí 
v našem městě nevzhledná místa 
a mění se v upravené zahrádky.

Bc. Milan Topinka, 
radní MO Plzeň 1

sející existenční potíže. Bohužel nejen 
pro hráče, ale i pro jejich rodiny, děti 
z této množiny nevyjímaje.

Jedinec, který podlehl herním svo-
dům, nebývá následně schopen odolat 
provokujícím myšlenkám a nutkavé 
touze pokračovat ve hře, trvale pro-
chází periodami výher, proher a zou-
falství, a je posléze oproti normální-
mu stavu schopen dopouštět se lhaní, 
podvodů, krádeží a jiné asociální, či 
dokonce antisociální činnosti. Obec 
i stát musí potom každý rok vyna-
kládat na odstraňování sociálně–pa-
tologických jevů v souvislosti s gam-
blingem značné materiální i finanční 
prostředky, pro které by se zcela určitě 
našel vhodnější cíl.

Spojme se tedy prosím, jak my za-
stupitelé, tak i všichni občané, jejichž 
oprávněné zájmy hájíme, do jednoho 
společného šiku a pomožme na našem 
obvodě vytvořit prostředí, které bude 
přátelské čestnému a slušnému životu 
poctivých lidí a přitom odmítavé k amo-
rálnímu podnikání v oblasti hazardu. 
Alespoň my, zastupitelé za KSČM, vám 
naši podporu v tomto ohledu slibujeme.

Jitka Pyrgalová,

V 70. a 80. letech vyrostlo na se-
verním předměstí 50ti tisícové sídli-
ště, avšak jen se základní občanskou 
vybaveností, bez pracovních příle-
žitostí a potřebné zeleně.

Za uplynulých 20-30 let se obvod 
postupně mění k lepšímu. Mění se 
fasády, přibývá dětských hřišť, staré 
obchody střídají moderní supermar-
kety, otevírají se nové hospůdky. 
Budují se nová parkoviště. Postup-
ně dorostly stromy a keře a vzhled 
sídliště se výrazně změnil. 

Obvod se nám zlidšťuje
Stále je co vylepšovat. Doba kro-

mě pozitiv přináší i nové problémy. 
Bohužel, výrazně stoupla kriminali-
ta. Po obvodě se toulá mnoho bez-
domovců. S růstem životní úrovně 
dramaticky narostl počet osobních 
aut a v obvodě je stále nedostatek 
parkovacích míst. Pro občany, zvláš-
tě ty mladší obvod stále nenabízí do-
statek vyžití. Hřiště u škol nejsou 
vždy přístupná veřejnosti. 

Mnohé se však mění. Vedení ob-
vodu si je vědomo těchto problémů 
a dle možností je řeší.  Neustále se 
budují nová parkovací místa. Zvýšená 
pozornost se věnuje úklidům a péči 
o zeleň a do sídliště se stěhuje kulturní 
život. Pozornost se věnuje prevenci 
kriminality.  Stranou pozornosti nezů-
stávají ani části Bílá Hora a Roudná. 

Chci přispět k dalšímu zlepšová-
ní obvodu s využitím svých znalostí 
v oblasti životního prostředí.

 Petra Šlajsová 
zastupitelka za ČSSD

předsedkyně Komise pro životní 
prostředí
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Zveme vás na jednání Zastupitelstva MO Plzeò 1 

Vodní mor je křeh-
ká, čistomilná, svěže 
zelená vodní rostlina, 
celým jménem vodní 
mor kanadský (Elodea 
canadensis). K nám 
byla tato rostlina za-
vlečena před více než 
100 lety ze Severní 
Ameriky. 

Ve Velkém Bole-
veckém rybníce se 
vodní mor uchytil te-
prve poté, co se zde 

v roce 2008 výrazně zlepšila kvalita 
vody. Ojedinělé rostlinky vodního 
moru jsme v Boleveckém rybníce 
pozorovali už v roce 2009. Pravdě-
podobně sem byl zavlečen vodní-

mi ptáky. Ještě v roce 2010 ale nic 
nenasvědčovalo tomu, že by vodní 
mor mohl způsobit jakékoli problé-
my – byl pouze běžnou součástí 
vodní vegetace. Letošní obrovská 
neočekávaná expanze vodního 
moru velmi zkomplikovala život 
nejen plavcům a jachtařům, ale také 
správcům, kteří museli situaci řešit.

Vypořádat se s vodním morem 
se může zdát jednoduché. V běž-
ném rybníce zaměřeném na pro-
dukci ryb tomu tak skutečně je. 
V Boleveckém rybníce, kde je ale 
zásadní důraz kladen na čistotu 
vody a také na dobrý ekologický 
stav, je situace komplikovaněj-
ší. Herbicidy použít nelze kvůli 
ekologickému stavu a intenzivní 

V pondě l í 
10. 10. 2011 v 8 
hodin ráno byly 
zahájeny práce 
na odstranění ne-
původních dřevin 
(Topol černý py-
ramidální forma) 
na SZ břehu Vel-
kého bolevecké-
ho rybníka. Práce 
byly provedeny 
lesnickou tech-
nologií za použití 
vyvážecích sou-
prav, jako nejše-

V neděli 2. 10. 2011 proběhly již 
tradiční podzimní rybářské závody 
na Seneckém rybníku v Plzni–Bo-
levci, jejichž pořadateli byli také tra-
dičně Správa veřejného statku města 
Plzně a Městský obvod Plzeň 1.

Soutěžit přijelo 48 rybářů, 31 
z nich uspělo a chytilo alespoň 
jednu rybu. Nejúspěšnějším rybá-
řem byl pan Ivan Milo, který ulovil 
26 kusů ryb v celkové délce 663 

ve spoleèenském sále 
Støední prùmyslové školy dopravní, 

Karlovarská 99, Plzeò

v úterý 5. prosince 
od 14:00 hodin

Kácení „topolového větrolamu“ u Velkého boleveckého rybníka
ho stavu převážné většiny jedinců. 
Odstraněním topolů se proudění 
větru opět zlepší, což bude mít 
vliv také na prokysličení vody ve 
Velkém boleveckém rybníku.

Náhradou za odstraněné stromy 
budou zapěstovány duby letní 
z přirozeného zmlazení, nachá-
zející se v příbřeží. V uvedeném 
prostoru budou ponechány plané 
jabloně a třešně, jako zdroj po-
travy pro ptactvo. 

V prostoru uvolněném vyká-
cením topolů budou v roce 2012 
vysázeny střemchy a kaliny. 

Jiřina Maršálková, SVSMP

trnější způsob transportu dřevní 
hmoty z místa poražení do místa 
zpracování na průmyslovou štěpku 
pro plzeňskou teplárnu.

V úseku podél komunikace, mezi 
Jacht klubem a parkovištěm v Ma-
lém Boleveci, bylo odstraněno cel-
kem 94 kusů topolů, převážně mno-
hokmenů, deformovaných vlivem 
jejich dlouholetého stříhání. Mezi 
roky 1970 a 1990 byly tyto stromy 
pravidelně ve výšce cca 2,5 m zkra-
covány z důvodu zlepšení proudění 
větru na Velký bolevecký rybník. 

Důvodem k jejich odstranění 
bylo zjištění špatného zdravotní-

Rybářské závody na Seneckém rybníku
centimetrů. Daleko za ním zůstali 
v pořadí druhý Záhora Petr (424 cm) 
a třetí Rozum Pavel (411 cm).

Závody se vydařily, počasí všem 
zúčastněným přálo a ceny věno-
vané Městským obvodem Plzeň 1 
byly na závěr rozdány mezi 31 
úspěšných rybářů. Na další zá-
vody v roce 2012 se těší rybáři 
i pořadatelé.

Jaroslav Frydrýn, SVSMP

rekreaci. S rybami je třeba opa-
trně, abychom se nevrátili zpátky 
k sinicovým vodním květům. Ap-
likace sloučenin hliníku, které na 
sebe navážou fosfor a zbrzdily by 
tím i růst rostlin, je zase poměr-
ně drahá. Odstraňování biomasy 
rostlin kosením je sice principiálně 
nejlepší, ale v padesátihektarovém 
rybníce obtížně zvládnutelné, pro-
tože v Česku nemáme odpovídající 
mechanizaci. Tu mají v Americe, 
kde se na jezerech pro změnu potý-
kají s naším stolístkem, tedy s dru-
hem, který k nim byl zavlečen od 
nás z Evropy.

Situace na Boleveckém rybníce 
bude řešena kombinací několika 
opatření. Dílčí změna rybí obsádky 

(mírná podpora býložravého amura) 
bude doplněna o aplikaci malého 
množství sloučenin hliníku, tak aby 
fosfor uvolněný rybami nemohly vy-
užít sinice. Zároveň budeme hledat 
další možnosti mechanické likvidace 
nadbytečné vegetace. Mimo jiné je 
prověřována možnost využití zahra-
ničních „vodních kombajnů“, kde 
kromě pořizovacích nákladů hrají 
roli i náklady na provoz a údržbu, 
a především vhodnost těchto zařízení 
pro naše podmínky. Cílem je vyladit 
systém péče o nejdůležitější plzeň-
skou vodní plochu tak, aby za při-
jatelných finančních nákladů mohla 
lokalita i nadále poskytovat Plzeňa-
nům atraktivní rekreační prostředí.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Co s vodním morem na Velkém Boleveckém rybníce?
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„To jsem ale mile překvapena 
a udivena pestrou nabídkou literatury 
i služeb, které jsem zde nalezla,“ ne-
šetřila chválou na Obvodní knihovnu 
Lochotín mladá maminka Jana Fegová 
s usměvavým chlapečkem v kočárku. 
„Lochotínskou knihovnu jsem navští-
vila poprvé, mám teď na mateřské do-
volené více času a konečně se dostá-
vám k četbě svých oblíbených autorů, 
románů, naučné literatury i časopisů, 
kterých je zde obrovská nabídka i pro 
maminky na mateřské. Dokonce i malý 
syn si zde vyhraje ve vaší perníkové 
chaloupce, postaví si hrad z barevných 
kostek a v klidu si prohlédne spoustu 
pestrých leporel, které při každé naší 
návštěvě knihovny nejen přibudou, ale 
jsou i stále hezčí a zajímavější.“ 

Spokojených návštěvníků i čtenářů, 
jako je tato milá maminka se synem, 
v Obvodní knihovně Lochotín v po-
slední době neustále přibývá. Tento 
jev lze vysvětlit nejen trvalým zdra-
žováním knih v obchodech, kdy si řada 
zájemců o konkrétní knižní titul zajde 
raději knihu vypůjčit do knihovny. 
Zjistí tak, že v knihovnách najde tisíce 
dalších zajímavých knih všech žánrů, 
ale i pestrou nabídku dalších služeb 
a kulturních aktivit, které knihovna 
čtenářům nabízí.

Kromě veškerých internetových slu-
žeb včetně možnosti tisku, kopírová-
ní, skenování, používání přídavných 
komponentů k počítačům, až po mož-
nost zapůjčení brýlí různé optické síly, 
najdou čtenáři i veřejnost v knihov-
ně i pravidelnou nabídku kulturních 
a zájmových aktivit pro děti i dospělé, 
zájmové kroužky a sdružení, neustálou 

možnost zasoutěžení si či vyhledání 
čehokoliv, čím se kdo ve svém volnu 
i pracovní činnosti zabývá. Každých 
14 dnů přibude v knihovně více než 
stovka nových knižních titulů, které 
ihned po zpracování nacházejí své 
nedočkavé čtenáře.

Nedávno otevřené kulturní zaříze-
ní L-klub v přízemní části Obvodní 
knihovny Lochotín nabízí se začát-
kem nového školního roku a nové 
kulturní sezóny zajímavé akce 
a pořady pro děti i dospělé. Velké 
oblibě se zde těší velmi zábavné 
Kabarety s kouzelníkem Artinem, 
cestovatelské pořady po tajuplných 
a exotických zákoutích naší planety 
s promítáním filmů a poutavým vy-
právěním účastníků expedic, pořady 
pro základní školy či módní a tvořivé 
dílny pro zájemce. Podzimní lahůd-
kou pro milovníky kvalitní literatury 
byla v L-klubu beseda se spisovate-
lem a uznávaným historikem Vlas-
timilem Vondruškou, jehož poutavé 
romány s detektivní zápletkou na 
pozadí českých či světových dějin 
jdou v knihovně doslova z ruky do 
ruky a patří k nejoblíbenější četbě 
v nabídce současných českých autorů. 

„Zima a s ní dlouhé večery a chlad-
né dny jen pobízejí k návštěvě právě 
takového multikulturního zařízení, 
kterým knihovna bezesporu je,“ říka-
jí knihovnice OK Lochotín. „V naší 
knihovně máme vždycky co nabídnout 
jakékoli věkové kategorii čtenářů a ná-
vštěvníků. Staré a opotřebované knihy 
pravidelně nahrazujeme novými vý-
tisky nebo vyřazujeme, obyvatelé Se-
verního předměstí jistě vědí o našich 

pravidelných burzách knih, a nahra-
zujeme je kvalitní českou a světovou 
literaturou širokého výběru autorů 
i žánrů. Téměř denně naši knihovnu 
navštěvují kolektivy mateřských, zá-
kladních i středních škol působících 
v severním plzeňském obvodě a při 
zábavných lekcích o knihovnách 
a literatuře se dozvídají mnoho zají-
mavého, co o využití knihoven jistě 
doposud nevěděly. Využít naše lekce 
může jakýkoli kolektiv, který se u nás 
v knihovně objedná.“

Obvodní knihovna Lochotín se po 
jarní rozsáhlé rekonstrukci tedy již 
plně zotavila a nabízí všem uživa-
telům i zájemcům z řad veřejnosti 
mnoho nového a zajímavého, a to 
nejen v oblasti rozšíření služeb a ve-
řejných prostor v budově knihovny, 
ale i kulturních akcí a zážitků pro děti 
i dospělé.           (d)

Knihovnu na Lochotíně si uživatelé pochvalují

Výsledky ankety
V červnovém vydání ZPRAVO-

DAJE MĚSTSKÉHO OBVODU 
PLZEŇ 1 – PLZEŇSKÉ JEDNIČKY 
jsme vás oslovili s dotazy, zda víte, že 
v městském obvodu Plzeň 1 jsou tři 
knihovny, které poskytují celotýdenní 
služby, a jak jste na tom s návštěvou 
knihovny vy?

Obdrželi jsme od vás celkem 33 
odpovědních lístků. 

Ze tří možností 
a) Navštěvuji jednu z knihoven 

Knihovny města Plzně
b) Navštěvuji více než jednu z kniho-

ven Knihovny města Plzně
c) Knihovnu nenavštěvuji

17 respondentů zvolilo odpověď 
a - kromě jediného muže šlo o čte-
náře knihovny Bolevec, naše věrné 
a oddané návštěvníky.

Zbývajících 16 účastníků ankety 
odpovědělo b – navštěvují tedy více 
než jednu z knihoven Knihovny měs-
ta Plzně. Nespecifikovali jsme kterou, 
nabídka je široká – Ústřední knihovna 
pro dospělé, Ústřední knihovna pro 
děti a mládež, deset knihoven s celo-
týdenním provozem, včetně hudební 
a internetové knihovny, studovna, po-
bočky… Tito čtenáři na požadovaný 
(vypůjčený) dokument nečekají, ale 
získají ho ihned v jiném provozu. Tím 
se velice urychlují naše služby. Mož-
nost volby z více knihoven oceňují 
také uživatelé internetu. 

Ti, kteří knihovnu nenavštěvují, 
se do prázdninové ankety nezapoji-
li. A to je škoda, protože i jim má 
Knihovna města Plzně co nabídnout.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem čtenářům, kteří nám zaslali nebo 
přinesli své anketní lístky, a popřát jim 
příjemný podzim s pěknou četbou, 
třeba právě z Knihovny města Plzně.

Mgr. Eva Procházková
vedoucí knihovny Bolevec

Dne 20. července 2011 jsme vzpo-
mněli nedožitých 80. narozenin pana 
Jiřího Samka. Původním zaměst-
náním herec vstoupil do politiky 
v  roce 1998 a jako místostarosta 
O Plzeň 1 se staral o náš obvod po 
celé volební období 1998–2002. Pů-
sobil hlavně v sociální oblasti, staral 
se převážně o seniory; zasloužil se 
o výstavbu domova pro seniory v Zá-
padní ulici. Zemřel v roce 2009. Na 
bývalého kolegu vzpomíná vedení 
MO Plzeň 1 i zaměstnanci úřadu.                                 

(red)

Nedožité osmdesátiny 
Jiřího Samka
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Olympiáda mateřských škol 
o pohár starosty MO Plzeň 1

Nenechte si ujít příležitost získat Euroklíč 
zdarma!!!

Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR realizuje v Plzni, jako prvním městě 

v ČR, projekt 

Euroklíč v Plzni
K čemu je dobrý Euroklíč?

• Jeho cílem je umožnit osobám s omezenou pohyblivostí 
a orientací, ale také maminkám s malými dětmi do 3 let, 
zařadit se plnohodnotně do společenského života. 

• EUROKLÍČ otevře prostřednictvím speciálního EURO-
ZÁMKU dveře do bezbariérových sociálních zařízení 
ve veřejných budovách (kulturní instituce, úřady, ná-
draží, nákupní centra, benzinové pumpy, restaurace), 
zprovozní technická kompenzační zařízení, jako jsou 
výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod., a přispěje 
tak ke svobodnému a volnému pohybu handicapova-
ných občanů. 

• V České republice je prozatím osazeno speciálními 
Eurozámky cca 360 míst, v Plzni je jich díky projektu 
36, v Plzeňském kraji bude v brzké době nainstalováno 
dalších 30. 

• Euroklíč lze použít po celé Evropě i USA. 

Kdo může získat zdarma Euroklíč? 
• Držitel průkazky TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, 

onkologický pacient, který má trvalé bydliště v Plzni 
nebo Plzeňském kraji

Centrální distribuční místo Euroklíčů pro Plzeň 
a Plzeňský kraj:

Nám. Republiky 28, Plzeň (pasáž Slávie, kancelář č. 211 B)
Telefon: 733 453 507, 733 425 869
E-mail: euroklic-plzen@centrum.cz

Bližší informace o euroklíčích jsou dostupné na webu: 
www.euroklic.cz

Distribuce Euroklíčů probíhá také v budově ÚMO 
Plzeň 1 každé pondělí od 9 do 12 hodin v 1. patře

Oddělení přírodovědy 
ve Středisku volného času 
dětí a mládeže v Ledecké 
ulici, otevírá, stejně jako 
v minulém školním roce, 
pro kluky a dívky od 7 
let rybářské kroužky pro 
začátečníky i pokročilé. 
Začínající malí rybáři se 
v  zájmovém kroužku „Zla-
tá udice – přípravka“ naučí 
rozeznávat základní druhy 
ryb a sami si připravit své 

rybářské náčiní. Dále se 
naučí důležité části rybář-
ského řádu. Během celého 
školního roku se tak budou 
pilně připravovat na závě-
rečné zkoušky, po kterých 
mají možnost získat rybář-
ský lístek.

Kdo si chce dále rozši-
řovat své rybářské znalos-
ti a dovednosti pokračuje 
v ZK „Zlatá udice“, kte-
rý vede pan Karel Pavel. 

Mladí rybáři zde důkladně 
vnikají do tajů rybářského 
sportu, učí se zacházet se 
svým náčiním a zvládat 
různé způsoby lovu ryb. 
Nabyté zkušenosti pak 
zúročují při soutěžích mlá-
deže v kraji a ti nejlepší při 
celostátních i mezinárod-
ních soutěžích. Důkazem 
toho, že si vedou velmi 
dobře, jsou dva tituly ju-
niorských mistrů Evropy 
v rybolovné technice, řada 
reprezentantů ČR, medaile 
a poháry získané mistrov-
stvích ČR a dalších celo-
státních soutěžích.

V zájmovém krouž-
ku „Zlatá udice“ uvítáme 
všechny zájemce ve věku 
od 10 let, kteří se chtějí 
zdokonalit v rybářských 
dovednostech, mají zdravou 
ctižádost a chuť si změřit své 
znalosti a umění s rybářskou 
mládeží našeho kraje, pří-
padně celé republiky.

Marcel Hlaváč
SVČDM Plzeň

Rybářské kroužky „Zlatá udice“

V pátek 23.9.2011 pro-
běhl dvanáctý ročník tra-
diční sportovní soutěže 
mezi lochotínskými mateř-
skými školami. Letošního 
ročníku se zúčastnilo sedm 
šestičlenných smíšených 
družstev ze sedmi škol. 
Týmy soutěžily v pěti dis-
ciplínách.

Všechny děti si odnesly 
zajímavé ceny a diplom. 

První tři družstva byla 
odměněna medailemi. 
Vítězné družstvo získalo 
památeční pohár vítěze. 
Olympiádu MŠ o pohár 
starosty MO Plzeň 1 pra-
videlně pořádá Středisko 
volného času dětí a mlá-
deže Plzeň, pracoviště Le-
decká 23, 32316 ve spolu-
práci s Úřadem městského 
obvodu Plzeň 1.

Vítězné pořadí:
1. místo  MYŠÁCI, 60. MŠ
2. místo   ZAJÍCI, 90. MŠ
3. místo  ŽABKY, MŠ Bílá Hora

Ceny předal místostrosta obvodu Vladimír Tichý.
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Centrum dětí a rodičů (CeDR) je 
občanské sdružení, které již 15 let 
připravuje širokou nabídku služeb 
pro rodiny s dětmi. Jsou to zejmé-
na dopolední aktivity pro mamin-
ky s dětmi, víkendové a pobytové 
programy pro rodiny, tvořivé dílny 
a vzdělávací aktivity pro rodiče. I na 
letošní podzim CeDR připravil zají-
mavou škálu aktivit. 

Každý den dopoledne probíhají 
kluby určené maminkám s dětmi 
(Říkadla a písničky, Mini hudeb-
ní školička, Učíme se s pohádkou, 
Školička), dále probíhají cvičení pro 

rodiče s dětmi, hudební přípravka 
a taneční a pohybová příprava.

Odpoledne se v CeDRu konají 
kluby pro děti – angličtina, malo-
vánky, taneční příprava.

Na podzimní víkendy jsou připra-
veny tradiční programy, ale i no-
vinky, ze kterých si rodiny určitě 
vyberou svůj sobotní program.

Na začátku listopadu proběhne dal-
ší divadelní představení Cedrýskova 
divadélka. Jedná se o komponované 
pořady pro děti, které zahrnují divadel-
ní představení, zábavné úkoly s pohád-
kovými postavami a výtvarnou dílnu. 

V té si děti vytvoří na památku výrobek 
motivovaný pohádkovým příběhem. 
5. listopadu se rodiny mohou těšit na 
odpoledne s Ovečkou a Beránkem.

Advent zahájíme v CeDRu výtvar-
nými dílnami 26. listopadu. Dopoledne 
to budou Dárky z textilu – maminky 
mohou tvořit trička zdobená sítotiskem 
(novinka letošního roku), brože, spon-
ky, gumičky s kytičkami z organzy 
a originální látkové korále. Odpoled-
ne od 14.30 hod je připravena dílna 
– rodinný vánoční stůl. Návštěvníci 
si odnesou ozdobený adventní věnec 
a další dekorace na vánoční stůl. 

Oblíbenou a tradiční akcí je 
mikulášská nadílka v CeDRu. Na 
Žerty s čerty aneb Čertovské vese-
lení a Mikulášské nadílení zveme 
rodiny 3. 12. Děti se podívají do 
pekla, kde budou vrcholit přípra-
vy na mikulášskou nadílku. Čer-
ti si s nimi zatancují a zazpívají, 
nebudou chybět čertovské soutěže 
a mikulášská nadílka.

Informace o všech programech 
získáte v Centru dětí a rodičů, Zá-
padní 18, Plzeň-Bolevec nebo na 
www.cedrplzen.cz.

Ing. Hana Pudelská

V sobotu 27. 8. 2011 si na areál 
SDH Bolevec přišly zahrát a zasou-
těžit děti s rodiči z klubu Andělky 
pod vedením Lenky Havlové. I přes 
nepřízeň počasí si děcka mohla vy-
zkoušet různé disciplíny a soutěže, 
například ve skákání v pytli, jízdu 
kolečkem mezi kužely, odstřihnu-
tí plyšáka se zavázanýma očima, 

stříkání proudnicí na terč, skládání 
puzzle a další. Po dokončení všech 
disciplín na ně čekala odměna v po-
době dárkového balíčku. V pozd-
ním odpoledni odstartovala pěvec-
ká soutěž. Sobotního odpoledne se 
účastnili hokejisté HC PLZEŇ 1929 
a děti si mohly odnést fotky s jejich 
vlastnoručním podpisem.

V sobotu 15. 10. pořádala jednot-
ka SDH Bolevec ve výcvikovém 
areálu hasičskou soutěž pro nejmen-
ší „Cesta z pohádky do pohádky“. 
Dvacet přihlášených družstev bylo 
rozděleno do dvou kategorií. Každé 
družstvo muselo na kouzelné trati 
v co nejkratším možném čase plnit 
u různých pohádkových postav při-
pravené disciplíny, jako např. rozpo-
znání typu ohně, topografii, štafetu 
dvojic, sražení kuželek hasičskou 

Bolevečtí hasiči dne 2. 9. 2011 
od 13 hodin zajišťovali hasičskou 
a zdravotní asistenci na zábavném 
odpoledni Do školy s Plzeňskou 
teplárenskou v areálu Centrálního 
parku na Lochotíně. Jednotka SDH 
Bolevec po celé odpoledne dohlíže-
la na bezproblémový průběh akce. 

Andělky na areálu SDH Bolevec

Do školy s Plzeňskou teplárenskou
Zapojila se do chodu celé akce, 
vydávala návštěvníkům připravené 
vuřty a dohlížela na jejich bezpeč-
né opékání. Nejen školákům k této 
příležitosti umožnila prohlédnout si 
část z hasičské techniky – cisternu 
CAS 24 Iveco – a splnila tak nejeden 
klukovský sen. 

Cesta z pohádky do pohádky
hadicí a další. Pro ostatní soutěžící 
na startu probíhala dětská diskotéka, 
občerstvení a různé soutěže. Po zdo-
lání pohádkové cesty byly pro kaž-
dé družstvo připravené špekáčky na 
posilněnou. V kategorii mladších se 
na prvním místě umístili mini hasiči 
z Bolevce, v kategorii starších první 
příčku obsadili hasiči z Ledec. Ví-
tězům gratulujeme, všem děkujeme 
za účast a těšíme se na příští ročník.

Martin Langfelner – SDH Bolevec

CeDR připravil bohatou nabídku programů pro rodiny s dětmi

Každý rok připravují dobrovolní hasiči z Bílé Hory ve spolupráci s MO Plzeň 1 
řadu preventivně výchovných akcí pro děti ze základních a mateřských škol. 
V říjnu se do výcvikového areálu dostavily děti ze Základní školy sluchově 
postižené. 
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Apetit festival 2012?
Ještě chutnější!

V červnovém vydání Plzeňské 
jedničky jsme vyhlásili velkou 
soutěž o nejlepší recepty našich 
čtenářů spojenou s putováním 
po vybraných restauracích v na-
šem obvodě. V prvním kole jsme 
soutěžili se Staroboleveckou hos-
půdkou, stylovou restaurací zre-
konstruovanou z původní vesnické 
stodoly, která nabízí i příjemné 
venkovní posezení na velké te-
rase. Starobolevecká hospůdka 
vedle národních specialit, české 
a staročeské kuchyně nabízí též 
speciality připravované na grilu. 
A právě grilování bylo tématem 

prvního kola naší soutěže. Do 
redakce nám přišla celá řada za-
jímavých receptů. Za všechny dě-
kujeme. My jsme vybrali recept na 
kuřecí řízky v jogurtové marinádě 
od Miroslavy Ouředníkové. Re-
cept nás zaujal svojí jednoduchostí 
a snadnou přípravou. Dobré, rych-
lé a přitom dietní. Podávali jsme 
s americkým bramborem a všem 
porotcům velmi chutnalo. 

V dalším kole soutěže o nejlepší 
recepty našich čtenářů soutěžíme 
se Saloonem Roudná. Znovuote-
vřená restaurace předělaná na stea-
kový bar. Vkusně zařízený a pře-

stavěný interiér jen dokresluje přá-
telskou atmosféru této restaurace. 
Kuchyně s argentinským kucha-
řem se nyní specializuje na stea-
ky a minimálně pro hovězí maso 
argentinského plemene z biochovu 
stojí návštěva za to. K jídlu vám 
zde navíc nabídnou vynikající ar-
gentinská i tuzemská vína. Spolu 
s obchodní manažerkou Saloonu 
Roudná Ivou Skalickou jsme proto 
vybrali jako další téma pro naši 
soutěž jakýkoli recept na víně. 
Vaše recepty zasílejte na adresu 
plzenskajednicka@plzen.eu.

Saloon Roudná otevřel nově zrekonstruovaný společenský sál

Saloon Roudná spadající do 
portfolia společnosti Boutique Ho-
tels dne 14. 10. 2011 slavnostně 
otevřel nově zrekonstruovaný spo-
lečenský sál „SPOLKOVÝ DŮM 
ROUDNÁ“. Jedním z kmotrů 
nově otevřeného sálu byl i sta-
rosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec. Večer patřil skupinám 
Mediterian a He band.

Zpestřením byla i barmanská 
show ve stylu freestyle. „Sál s dlou-
holetou tradicí dostává nový kabát 
a chuť do společenského života. Ka-
pacita až 400 osob zaručuje, že pů-
jde o akce velkých rozměrů, které 
v Plzni oživí kulturní život. Budeme 
pořádat veškeré typy společenských 
a kulturních akcí, jako jsou firemní 
večírky, maturitní plesy, koncerty, 
meetingy, semináře, talk show, bály 
a mnoho dalších. Ještě letos se mů-
žete těšit na širokou škálu skvělých 
českých kapel. Jedna z tradičních 
akcí den před Silvestrem je kon-
cert skupiny Turbo, která měla loni 
neskutečný ohlas,“ říká obchodní 
manažerka Iva Skalická.

„Obnovíme tradici roudenského 
plesu, připravujeme koncert sku-
pin Brutus, Staří psi nebo Tles-
kač,” doplňuje Skalická. 

Všechny informace naleznete 
na www.saloonroudna.cz nebo na 
www.boutiquehotels.cz. Rezervace 
a zakoupení lístků na telefonním čísle 
+420 377 510 109 nebo přímo na 
místě v restauraci Saloon Roudná.

Vylepšený, rozšířený a ještě 
„chutnější“ se chce představit 
druhý ročník plzeňské gast-
ronomické akce - Apetit fes-
tival 2012. Opět bude očekávat 
návštěvníky v prostoru za OC 
Plaza v Plzni, a to hned na dvou 
scénách. Přípravy jsou v plném 
proudu a organizátoři chystají 
opravdu „našlapaný“ program.

„Oproti minulému roku při-
pravujeme posílený program ku-
chařských show a ani v roce 2012 
nebude chybět Zdeněk Pohlreich. 
Více se zaměříme na prezentaci 
regionálních potravin a chceme 
také zařadit sekci věnovanou ví-
nům,“ prozrazuje připravovaný 
program festivalu jeden z orga-
nizátorů Petr Jirásek.

To, co se v roce 2011 osvědči-
lo, mohou návštěvníci očekávat 
v příštím ročníku ve vylepšené 
verzi. Představí se nové pivovary, 
rozšíří se nabídka koktejlů a pro 
milovníky dobrého jídla a pití 
bude připraveno v areálu větší 
pohodlí, aby si kulinářské zážit-
ky mohli lépe vychutnat. „Bě-
hem Apetit festivalu 2012 uvidí 
návštěvníci nově soutěž cocktail 
barů v míchání koktejlů nebo 
mohou získat přehled o nových 
postupech v moderní gastronomii, 
jako je molekulární gastronomie 
a molekulární mixologie, která 
se věnuje koktejlům,“ dodává 
Jirásek.
DRUHÝ ROČNÍK SE USKUTEČNÍ 
19. AŽ 20. 5 2012.
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Města a obce očima dětí“
Společnost History, s. r. o. při-

pravila k vydání už třetí knihu za-
plněnou obrázky z dílny malých 
malířů, tentokrát s titulem „Praha 
očima dětí“. Ačkoliv autor projek-
tu GALERIE TALENTŮ, v jehož 
dramaturgii jsou knížky připravová-
ny, žije dlouhá léta v Praze, strávil 
mládí v Hromnici a v Horní Bříze 
a dodnes má k Plzni a Plzeňskému 
kraji důvěrný vztah. Svědčí o tom 
i jeho dlouholetá režijní a autorská 
spolupráce s „Plzeňáky“, hornobříz-
ským Úsměvem, Mladinou a v po-

slední době hlavně s třemošenským 
Tremolem. 

I v knížkách s dětskými obrázky 
mají Plzeňané hlavní slovo. Na loni 
vydané knížce „Města a obce očima 
dětí“ měla nejvýraznější podíl Plzeň 
a Plzeňský kraj, náměstek hejtmana 
Ivo Grünner společně s Lucií Bílou 
dokonce knížku pokřtil. Pohled na 
fotografie ze křtu poslední knížky 
„Praha očima dětí“ prozrazuje, že 
i sama Praha se bez přispění Pl-
zeňáků neobejde. Nejenže autor 
je původem Plzeňák, i redaktorka 
Jana Praisová a grafička Jana Sou-
keníková jsou z Plzně, moderátoři 
křtu Petr Jančařík a Martin Švejda 
dorazili do Prahy ze západočeské 
metropole, knížku s primátorem Pra-

hy Bohuslavem Svobodou nakonec 
slavnostně pokřtil i starosta plzeňské 
„jedničky“ Miroslav Brabec.

A – aby toho nebylo málo – hlav-
ní hvězdou křtu byl plzeňský rodák 
Karel Gott! 

V současné době je připravován 
k vydání další díl knížky cyklu 
„Města a obce očima dětí“. Celá její 
příprava je předznamenána velkou 
událostí, která Plzeň i celý Plzeňské 
kraj představí Evropě a světu jako 
Město kultury. 

No řekněte, kdo jiný by mohl 
v naší knížce hrát větší roli než 
nejmladší malíři z plzeňských škol 
a kdo by mohl mít větší podíl na 
její úspěšné přípravě a vydání než 
Plzeňáci??!!             Václav Bárta

Starosta obvodu Miroslav Brabec prohlíží knihu na slavnostním křtu knihy 
v pražských Horních Počernicích.

Sára PROKOPOVÁ
11 let / 11 years 
ZUŠ Sokolovská
Velká synagoga / 
The Big Synagogue
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Ve dnech 3. – 5. 11. 2011 
bude lochotínské Kultur-
ní centrum ve Frišově vile 
v ulici Boženy Němcové 9 
(Plzeň) hostit malý festival, 
zaměřený na významného 
světového architekta Adolfa 
Loose a kulturní kontext jeho 
doby. První den minifestivalu 
představí dobu Adolfa Loose 
v zrcadle literatury. Lze očeká-
vat i nejedno překvapení! Kro-
mě úryvků z Loosových iro-
nických a mnohovrstevnatých 

vše doplní tanec, neboť Adolf 
Loos miloval tanečnice. 

Velkým překvapením pro 
plzeňskou veřejnost bude 
jistě přednáška dr. Anny 
Pravdové z pražské Národní 
galerie. Dr. Pravdová přiblí-
ží velmi zajímavou osobnost 
výtvarnice Edity „Tity“ Hir-
schové, jejíž umělecký rozvoj 
přerval holocaust za druhé 
světové války. Titiny schop-
nosti ocenil i Pablo Picasso 
a její tvorba připomíná čás-
tečně díla šťastnější malířky 
Toyen.

V závěru festivalu předsta-
ví své poznatky o plzeňských 
realizacích Adolfa Loose 
ing. Karel Zoch, pracovník 
Památkového odboru Magis-
trátu města Plzně, který má 
na starosti Loosovy interiéry 
vlastněné městem Plzní.

 Frišova vila v Plzni byla 
k uspořádání festivalu vybrána 
z toho důvodu, že její architekt 
Oldřich Starý patřil k velkým 
obdivovatelům Adolfa Loose. 
Pořadatelem akce je občanské 
sdružení YWAM ČR, jehož ře-
ditel pan Patricky Foye laskavě 
umožnil využít k festivalu pro-
story Frišovy vily. Navíc, or-
ganizace YWAM ČR úspěšně 
pořádá kulturní akce v obnove-
ných prostorách historicky cen-
né Frišovy vily již několik let. 
Největší dík pořadatelů ovšem 
patří ÚMO Plzeň 1 a starostovi 
Mgr. Miroslavu Brabcovi, kte-
rý nad Loosovským festivalem 
převzal záštitu a pomohl s celou 
řadou záležitostí, které umožni-
ly realizaci akce.

Zájemcům o téma lze dopo-
ručit i návštěvu listopadové-
výstavy Západočeské galerie 
v Plzni, představují dílo Adol-
fa Loose v Českých zemích 
i v plzeňských souvislostech. 
David Růžička, organizátor 

(volné uskupení Fénixovy 
cesty) 

Adolf Loos minifestival 
Pilsen 2011

Stavitelé ruin 1941,               
Hirschová Edita 
(1909–1942) 
tuš / papír, 40 x 32 cm 
Signováno vpravo dole 
Tita. 
Sbírka Michel Chabrun, 
Francie 
Pramen: Čerpáno z díla 
Anna Pravdová, Zastihla 
je noc 

Starosta Miroslav Brabec převzal záštitu nad akcí 
přibližující moderní kulturu počátku 20. století!

esejů, zaměřených převážně 
na moderní životní styl a by-
tovou architekturu, zazní také 
ukázky ze vzpomínek Looso-
vy třetí manželky, Plzeňanky 
Kláry Beckové – Loosové. Ty 
budou představeny v češtině 
zřejmě zcela poprvé. Drobné 
vzpomínky, viněty Losovy 
„Claire“, pak zarámují velcí 
autoři z okruhu Loosových 
přátel: prozaik Peter Alten-
berg, publicis ta Karl Kraus či 
básník Svatopluk Machar. To 

Plánovaný program třídenního festivalu
Čtvrtek 3. 11. 2011 od 17:00 – Ornament jako 

zločin… literární pořad z textů Adolfa Loose a tzv. 
„jeho okruhu“. Texty přednese Jan Anderle (pedagog 
gymnázia Fr. Křižíka), Tereza Koželuhová (tanečnice) 
doplní prezentaci multiprogramovým vystoupením. Za-
zní texty autorů, jako byli Adolf Loos, Klára Becková, 
Peter Altenberg, Karl Kraus a Josef Svatopluk Machar.

Pátek 4. 11. 2011 od 16:00 - Surrealismus v tem-
notách aneb Edita „Tita“ Hirschová. Anna Pravdová 
(Národní galerie Praha) pohovoří o Editě Hirschové, su-
rrealistické malířce spjaté s plzeňskými interiéry Adolfa 
Loose i rodinami Loosových zadavatelů. Dr. Pravdová 
představí práce Edity Hirschové.

Sobota 5. 11. 2011 od 15:00 – Plzeňské realizace 
Adolfa Loose aneb Loos v Plzni nejsou jen interi-
éry! – Přednese Karel Zoch (pracovník Památkového 
odboru Magistrátu města Plzně). Pohovoří o realizacích 
Adolfa Loose v Plzni a vysvětlí, proč je chybou hovořit 
v souvislosti s Plzní pouze o interiérech Adolfa Loose.

Od 3. do 5. 11. 2011 se v prostorách Frišovy vily bude 
konat i výstava reprodukcí děl Edity Hirschové. Výstava 
bude otevřena vždy hodinu před konáním kulturní akce.

KŘEST PLZEŇSKÉ KAPELY PAHEYL
Ve středu 12. 10. 2011 pokřtila známá plzeňská kapela PAHEYL 
svoje zbrusu nové CD s názvem Krámek. Všichni, kdo dora-
zili do hudebního klubu House of Blues v Plzni, si mohli užít 
vynikající atmosféru. Kapela Paheyl si jako kmotry svého CD 
pozvala starostu plzeňského obvodu 1 Mgr. Miroslava Brabce 
a plzeňského rodáka a skvělého zpěváka Bohouše Josefa. Ten 
slavnostní večer zpestřil několika písněmi v instrumentální 
verzi. Zcela zaplněný klub ocenil i kouzelnické vystoupení 
v podání Martina Škouly. 

Program Do školy s Plzeňskou teplárenskou v Centrálním 
parku na Lochotíně 2. září nabídl vedle dua Těžký Pokondr, 
kapel Slepá kolej, Jaksi Taksi nebo Víla Análka a dalších 
i vystoupení populární televizní „Majdy” Magdy Reifové (na 
snímku).                                  foto: M. Svoboda, rajce.net

Západočeská univerzita letos slaví 20. výročí založení. Spo-
lu s rektorkou Ilonou Mauritzovou a náměstkem hejtmana 
Plzeňského kraje Jiřím Stručkem akci s názvem „To bejvávaly 
na koleji časy”, která se konala 4. 10. 2011 v areálu ZČU na 
Borech, zahájil i starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec.
foto: Z.Vaiz



Chystáme řadu akcí, na které 
jste srdečně zváni. Podrobnosti 
naleznete na www.zooplzen.cz 
nebo na facebooku, kde získá-
vá zoo stále více příznivců. 

Novinkou letošního roku 
byly například oživené víken-
dy v pravěké vesnici, které 
budou pokračovat i v příštím 
roce. Zajímavý populárně-vě-
decký projekt tu připravuje ob-
čanské sdružení Oživená (pre)
historie ve spolupráci se Zápa-
dočeským muzeem, Katedrou 
archeologie FF ZČU, Českou 
archeologickou společností, 
oddílem experimentální ar-
cheologie Nezmar, skupinou 
Aštera a dalšími nadšenci 
a dobrovolníky. Projekt slouží 
k poznání života našich pravě-
kých předků od doby kamenné 
až po raný středověk, nejde ale 
o nudné letopočty. Návštěvníci 
bývají vtaženi do života pra-
věké osady a na vlastní kůži 
si mohou vyzkoušet leckteré 
pravěké činnosti a dovednosti. 
Jen namátkou – je libo rozdělat 
oheň pomocí ocílky a pazour-
ku? Vyrobit hliněnou nádobu 
nebo malou ozdůbku z drátu? 
Co třeba utkat kus látky, upříst 
nitku z ovčí vlny nebo nadrtit 
zrno na mouku? Naši předci to 
neměli jednoduché, ale uměli 
si poradit a hlavně se dívali na 

svět s radostí. Leccos bychom 
od nich mohli okoukat.

Začne druhý ročník akce 
zvané Zadními vrátky za 
zvířátky. Procházku jedním 
úsekem zoo s výkladem ošet-
řovatele o svých svěřencích 
budou návštěvníci moci ab-
solvovat s jednou výjimkou 
vždy v druhý čtvrtek v měsíci 
v období listopad – březen. Do-
zví se o zvířatech to, co nikde 
jinde – kdo je zmlsaný, poho-
dlný, hyperaktivní nebo jinak 
zajímavý... 

Dne 3. listopadu v 16:30 hod. 
startuje první akce – Pavilon 
Tajemný svět africké noci – 
„od pískomilů po lvy berber-
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Přelom léta a podzimu 
přinesl do plzeňské zoo opět 
spoustu zajímavostí. Odehrá-
la se řada akcí, například Den 
nejen pro prvňáčky, společ-
ná akce s prvním městským 
obvodem, tentokrát v duchu 
kampaně na záchranu lido-
opů. U nich máme hned dvě 
novinky – šimpanzice Bamia 
oslavila již 8. narozeniny 
a dorazil nový druh gibona. 

Počátkem října byli přive-
zeni dva samečkové gibona 
bělolícího z Holandska. Sed-
miletý Xian, rodák z Hanno-
veru, přijel ze Zoo Apenheul 
(specializovaná opičí zoo) 
a devítiletý Young Lu ze 
Safariparku Beekse Bergen, 
kde se i narodil. Tento druh je 
chován v rámci Evropského 
záchranného programu, patří 
mezi kriticky ohrožené dru-
hy. Pochází z JV Asie. Dle 
www.zootierliste.de jej chová 
36 evropských zoo. V regis-
tračním programu ISIS jsou 
zaznamenána pouze 4 mlá-
ďata narozená v zoo Evropy 
za posledních 12 měsíců. 
Giboni jsou někdy řazeni do 
společné čeledi s lidooopy, 
jindy vyčleňováni do ende-
mické čeledi o 16 druzích. 
Jsou známi svým pohybem 
– ručkováním-tzv. brachiací. 
Dožívají se až 30 let. Giboni 
jsou známi i svým pronika-
vým zpěvem, který je slyšet 
v pralese do vzdálenosti ně-
kolika kilometrů. V letech 
1999-2011 byl v Plzni cho-
ván nejznámější druh – gibon 
běloruký neboli lar. Páru Ríša 
a Kulička se zde postupně 
narodila 4 mláďata. První 
z nich, Adam, obývá pavilon 
Indonéská džungle v zoo Pra-
ha. Giboni a makakové jsou 
na svých ostrovech v zoo Pl-
zeň výbornou součástí celku 
orientální oblasti, kde domi-
nuje expozice nosorožců. 

Právě výměna samců no-
sorožců je jednou z hlavních 

událostí podzimu. Z ang-
lické zoo Chester dorazil 
nosorožec indický Baabuu 
na doporučení koordináto-
ra Evropského záchranného 
programu. Baabuu se narodil 
4. 11. 2004 v Basileji, čekají 
jej tedy 7. narozeniny a v Plz-
ni vystřídal samce Beniho. 
Cesta začala v pátek v deset 
hodin a skončila v sobotu 

večer. Měla povinnou pře-
stávku, ujelo se na 1500 km 
a zahrnovala i plavbu trajek-
tem Dover - Calais. Baabuu 
byl pravidelně krmen a na-
pájen a cesta proběhla zcela 
hladce. Baabuu již asi třetí 
den objevil venkovní jezero 
a od té doby se v něm rád 
a dlouze koupe. Doufáme, 
že se v Plzni časem dočkáme 
i mláďat. Evropskou populaci 
nyní tvoří 59 nosorožců in-
dických ve 22 zoo, pouze 6 
z nich pochází z národních 
parků v Nepálu či Indii. Le-
tos se narodilo v Evropě za-
tím 1 mládě, samička Aruna 
v Tierparku Berlín, která je 
mladší sestrou plzeňské sa-
mičky Manjuly. V listopadu 
je očekáván porod v holand-
ské zoo Amersfoort. 

V teráriích přinesl rok 
spoustu pozoruhodností – 
vystavení velké skupiny 
želv obrovských, otevření 
expozice mladých varanů 
komodských, návrat aligátorů 

po dvou desítkách let, vylíh-
nutí 11 krokodýlů čelnatých 
a další. Ve stejném pavilonu 
se objevila v Plzni poprvé 
madagaskarská šelma fosa, 
jihoameričtí stromoví diko-
brazi kuandu nebo se naro-
dil a uměle byl odchován 
pásovec štětinatý, samička 
Bertička. Terária mají velmi 
zajímavou novou obyvatelku 
– z ostravské zoo dorazila pě-
timetrová krajta mřížkovaná. 
Poprvé se rozmnožily dva za-
jímavé a vzácné druhy kopyt-
níků – lamy vikuně mají dvě 
holčičky a prasátko savanové 
Mayda, jako zástupce celého 
vrhu čtyřčat, zastupovalo pl-
zeňskou zoo v jarní anketě 
o nejhezčí mládě českých 
zoo Babyzoom. A ve velké 
konkurenci skončilo třetí!

Zastavme se také u kloka-
nů. Dne 22. 6. 1977 se ná-

vštěvníci plzeňské zoo do-
čkali, teprve podruhé v his-
torii, klokanů. Dvojice jich 
byla dovezena pod názvem 
klokan stepní (Thylogale 
bruinii) a umístěna v kleci pa-
vilonu šelem. V letech 1978-
1980 se několikrát rozmnožili 
a v roce 1981 byla zbývající 
dvojice vyměněna s liberec-
kou zoo. Na další klokany 
se potom čekalo až do roku 
1993. Počátkem roku 2011 
se v již dosti pestré kolekci 
klokanů plzeňské zoo tito 
klokánci objevují znovu, ale 
pod názvem klokan uru. Oby-
dleli expozici v australském 
pavilonku nedaleko hlavní 
pokladny a již mají při sobě 
i mládě. Jde o drobného klo-
kánka z Nové Guiney, který 
žije zejména samotářsky na 
okrajích tropických a subtro-
pických lesů. V evropských 
zoo jsou chováni sporadicky, 
dle dostupných údajů jsou 
dokonce aktuálně ke spatření 
pouze v plzeňské zoo.

Novinky v plzeňské zoologické zahradě
Co se odehraje v průběhu podzimu 
a zimy v plzeňské zoo

ské“. Počet osob je limitován 
a je třeba se předem objednat 
na emailu vobruba@plzen.eu 
nebo SMS na 724 177 419. 
Vstupné je klasické „zimní“. 
Následují primáti – 8. prosin-
ce v tropickém pavilonu Z 
(15.30 hod. – výjimečně dří-
ve). Pokračujeme 12. ledna 
sekcí terárií v 16.30 hod., 
9. února pavilonem Madagas-
kar v 16.30 hod. a zakončí-
me 8. března, kdy přijdou na 
řadu žirafy a nosorožci opět 
v 16.30 hod.

V sobotu 26. listopadu pro-
pukne finální část celoročního 
cyklu Český rok na vsi – po-
stupně se odehrají 4 sobotní 
adventní tvůrčí dílny na statku 
Lüftnerka, které doplní 3. pro-
since Mikulášské odpoledne. 
Pro děti bude tradičně při-
chystán na Vánoční prázdni-
ny – pracovní dny – Vánoční 
dětský klub, tedy denní tábor 
ve formě tvůrčích dílen.

Stálou podobu mají dopo-
ledne obou nejsvátečnějších 
dní – 24. prosince proběhne 
program Nadělte zvířátkům 
do jesliček a chyťte si zlatou 
rybku, vánoční soutěžní nauč-
ná stezka, rovněž se připravuje 
Silvestrovský dopolední pro-
gram – Chyťte si zlatou rybku 
(soutěžní program), silvestrov-
ská naučná stezka o ceny, při-
vítání symbolického posledního 
návštěvníka plzeňské zoologic-
ké a botanické zahrady v roce 
2011. Hned 1. ledna 2012, jak 
je již pravidelným zvykem, ná-
sleduje akce Jak na Nový rok, 
tak po celý rok - tradiční bonu-
sová akce pro první návštěvní-
ky v novém roce. Všechny 
tyto akce pořádá Zoologická 
a botanická zahrada, sdružení 
jejích přátel IRIS a jejich hosté 
a spolupracovníci. 

Mgr. Martin Vobruba



V září 2011 se konalo 
slavnostní otevření Mateř-
ské školy kardinála Berana 
ve Žlutické ulici. Část ob-
jektu bývalého školského 
zařízení byla zrekonstruo-
vána a ve spolupráci s Bis-
kupstvím plzeňským zde 
vznikla jedna zcela nová 
třída s kompletním záze-
mím, včetně sociálního 
zařízení a hřištěm. Sou-

Pilotní akce projektu 
Pohyb „1P“ proběhla v po-
sledním zářijovém týdnu ve 
třech mateřských školách 
našeho obvodu. Rodiče 
budoucích školáků díky 
ní mohli získat informace 
související se změnami ve 
způsobu života jejich dětí 
při přechodu z mateřské na 
základní školu.

Zasednutí do školních la-
vic může u dětí s nedostat-
kem pohybu či s omezenými 
pohybovými návyky vyvo-
lat bolesti zad či vést k ne-
správnému držení těla, které 
ovlivní zdraví dětí i v dospě-
losti. Na prevenci možných 
obtíží a na zjištění pohybo-

Ve Žlutické ulici byla otevřena církevní školka
částí stavby bylo i zařízení 
novým nábytkem, vybave-
nou kuchyní a dalšími ná-
ležitostmi. Nová církevní 
školka navazuje na tradi-

ci křesťanské alternativní 
třídy, která fungovala při 
90. mateřské škole deva-
tenáct let. Jako jediná cír-
kevní školka v Plzeňském 

kraji se ve výchově dětí 
opírá o křesťanské hodnoty 
a nejdůležitější podmínkou 
pro výchovu dětí je úzká 
spolupráce s rodinou.    (red) 

V mateřských školách proběhla ojedinělá akce pro předškoláky
vých dovedností se zaměřil 
pilotní projekt Nadace spor-
tující mládeže a Zdravotní 
pojišťovny METAL-ALI-
ANCE, nad kterým převzal 
záštitu starosta obvodu Mgr. 
Miroslav Brabec.

Na 87. MŠ, 78. MŠ 
a 7. MŠ v Plzni se v týdnu 
od 26. 9. postupně uskuteč-
nilo zjišťování pohybových 

dovedností dětí doplně-
né o preventivní program 
Zdravotně preventivního 
centra, který pro děti z ma-
teřských školek připravila 
Zdravotní pojišťovna ME-
TAL-ALIANCE.

Soubor testů pohybových 
dovedností, obratnosti a ko-

ordinace určený speciálně 
ke zjištění pohybové úrov-
ně pětiletých dětí před ná-
stupem do základní školy 
sestavila Nadace sportující 
mládeže. Vyhodnocení tes-
tů prozradí úroveň motoric-
kého stavu dítěte. Přidané 
rady a doporučení upozorní 
na nutnost vytvoření pev-
ného svalového aparátu, 

nebezpečí nadváhy či sva-
lovou dysbalanci vedoucí 
k pozdějším potížím s pá-
teří. Rodiče po vyhodno-
cení testů obdrželi adresné 
ucelené informace doplněné 
o nabídku pohybových akti-
vit na území obvodu a  pre-
ventivní doporučen.

Na správné provedení 
cvičení a následné vyhod-
nocení pozorně dohlíželi 
studenti Pedagogické fa-
kulty Západočeské uni-
verzity a Vyšší odborné 
školy zdravotnické, man-
agementu a veřejnospráv-
ních studií.

Vedle Mgr. Miroslava 
Brabce, zástupkyně Čes-
ké školní inspekce nebo 
Vladimíra Jarého, bývalé-
ho vynikajícího házenká-
ře a člena stříbrné olym-
pijské party z Mnichova 
1972, se na akci přišel po-
dívat i starosta dalšího pl-
zeňského obvodu Bc. Mi-
chal Chalupný. Ten pro-

jevil zájem o uskutečnění 
akce v příštím roce i na 
území čtvrtého městské-
ho obvodu. Ostatně, jak 
potvrdil Mgr. František 
Berka, předseda správní 
rady Nadace sportující 
mládeže, s pokračováním 
projektu i jeho rozšířením 
se počítá.

Za hladký průběh akce 
patří poděkování přede-
vším ředitelkám mateř-
ských škol, které se do pi-
lotního projektu zapojily, 
jmenovitě Libuši Vojtové, 
Libuši Čiperové a Dagmar 
Grigové, stejně jako další-
mu personálu jejich mateř-
ských školek.            (nsm)

Nové církevní školce 
požehnal biskup František 
Radkovský.

Nová školka nabízí prostor pro 24 dětí. 
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Dne 1. září bylo v Sou-
kromé základní škole Ele-
mentária pěkně veselo. Na 
zahradě školy se sešli žáci, 
rodiče a učitelé, aby spo-
lečně zahájili nový školní 
rok. Představil se učitelský 
sbor, který se letos rozros-
tl o učitele anglického ja-
zyka – rodilého mluvčího 
z USA – Scota z Californie. 

V pátek 14. října byl 
slavnostně uveden do pro-
vozu areál venkovních 
hřišť u 31. základní školy 
v Plzni v ulici Elišky Krás-
nohorské. Na nových plo-
chách s umělým povrchem 
je možné hrát košíkovou, 
házenou, odbíjenou, tenis 
i malou kopanou. U cent-
rálního kurtu je postaveno 
hlediště pro cca 300 diváků, 
kteří zde mohou sledovat 
utkání i za umělého osvět-

Sportovní areál u 31. ZŠ v Plzni

lení. Bonusem sportovního 
vyžití žáků školy, sportov-
ních oddílů i veřejnosti je 
také dětské hřiště s in-line 
dráhou, herními prvky a vý-
ukovým altánem. Stavba 
areálu, jejímž investorem 
bylo Statutární město Pl-
zeň, byla zahájena v letoš-
ním červnu. Hřiště budou 
sloužit svému účelu denně 
i o svátcích a víkendech od 
dubna až do listopadu. 

(red)

Nové prostory pro sportovní aktivity pod širým nebem

Elementária zahájila školní rok zpěvem a tancem
V zábavné části programu 
vystoupili žáci (současní 
i bývalí) se svým pěveckým 
a tanečním vystoupením. 

Jako hudební host při-
šel zazpívat známý pís-
ničkář Jaroslav Samson 
Lenk. Hrálo se, grilovalo, 

pilo a jedlo. První záři-
jový podvečer se velmi 
vydařil a přispěl k pro-
hloubení důvěry a lepší 
spolupráci mezi učiteli, 
rodiči a žáky. 

Mgr. Dana Kabátníková
učitelka etické výchovy



Inzerce strana 14



strana 15 Toulky historií našeho obvodu  Toulky historií našeho obvodu 

Zemědělská usedlost U Matoušů, č. p. 1 v Plzni-Bolevci

David Růžička
Statek U Matoušů patří k nej-

významnějším památkám tzv. 
starého Bolevce. Část bývalé vsi 
byla v roce 1995 prohlášena za 
vesnickou památkovou zónu. Ve-
dle velkého množství cenných pří-
kladů lidové architektury a dalších 
památek, žije lokalita, obklopená 
panelovou zástavbou ze 70. a 80. 
let 20. století, i rázovitou kultu-
rou. O oživení Bolevce se stará 
vzorně organizované společen-
ství Boleveckých rodáků. Akce 
zde s velkým zájmem podporuje 
i místní úřad městského obvodu 1. 
Statek U Matoušů by měl být do 
roku 2015, kdy se Plzeň stane Ev-
ropským hlavním městem kultury, 
zpřístupněn veřejnosti. Takový je 
plán plzeňského pracoviště Národ-
ního památkového ústavu, který 
památku spravuje. Příležitostně se 
však brány statku otevírají i dříve. 
Letos se tak stalo na Dny evropské-
ho dědictví, 17. září. Statek č. p. 1 
se nachází v jihovýchodní části bo-
levecké návsi. Zejména pro Plzeňa-
ny je tedy velmi snadno přístupný. 
Celý areál zemědělské usedlosti 
si zachoval svůj osobitý charakter 
v prostředí rámovaném siluetami 
tradičních selských chalup, přes-
tože lokalitu v závěru 20. století 
obklopila ze tří stran zástavba mo-
derních panelových domů. Pro své 
nesporné kulturně historické kva-
lity byl areál statku v roce 2008 
prohlášen za Národní kulturní pa-
mátku. Rozlehlá selská usedlost 
předměstského typu upravená po-
čátkem 19. století patří neodmysli-
telně k plzeňskému památkovému 
fondu. Jak si dodnes mnozí Plze-
ňané pamatují, ještě koncem 20. 
století bylo obytné stavení areálu 

pokryto doškovou střechou. Plzeň-
ský kraj, město Plzeň a Národní 
památkový ústav podepsaly na 
konci června 2011 memorandum, 
které má přispět co nejdříve k revi-
talizaci a obnově této národní kul-
turní památky. Cílem památkářů 
je objekt zpřístupnit, zabezpečit 
a stabilizovat. Areál je třeba také 
vybavit sociálním zařízením. Ve 
stavení, v  sýpce a stodole by se 
měla v budoucnu nacházet expozi-
ce, která bude mít přímou vazbu na 
dvůr a ves Bolevec. Ve chlévech 
by měl vzniknout víceúčelový pro-
stor, který by sloužil k výstavám, 
přednáškám nebo prezentacím. Pří-
ležitost nahlédnout do prostor stat-
ku veřejnost získá ovšem i během 
plánovaných dní otevřených dveří. 
Pro oživení a jako určitý příslib 
budoucích kulturních aktivit bu-
dou při akci prezentovány i práce 
studentů střední umělecko-průmy-
slové školy (tzv. Zámečku) nebo 
pořádány jiné oživené aktivity. Ně-
kdejší zemědělská usedlost U Ma-
toušů v Plzni-Bolevci si  uchovává 
silný potenciál z hlediska kultur-
ního i dalšího vyžití nejen pro 
obyvatele Bolevce, ale celé Plzně, 
včetně návštěvníků města. Kromě 
historických a architektonických 
hodnot zvyšuje atraktivitu místa 
i blízkost turisty hojně využívané 
oblasti Boleveckých rybníků a roz-
sáhlých příměstských lesů.

Areál památky sestává z velké-
ho obytného stavení s komorovou 
a hospodářskou částí, z chlévů 
a  stájí přiléhajících k jihozápad-
ní straně dvora, zděného patrové-
ho špýcharu ležícího na východě 
a mohutné stodoly situované na 
jihu. V linii ohrazení, na severní 
a západní straně dvora, stojí dvě 
velké zděné klenuté brány. Do-
chované stavby jsou převážně 
klasicistního původu. Usedlost 
byla poprvé zachycena v mapách 
k roku 1781, její založení je však 
bezpochyby starší. Obytný dům má 
v  nadpraží letopočet 1809. V in-
teriérech se dochovalo množství 
slohových dřevěných i kamenných 
prvků, např. klasicistní okna a dve-
ře s  profilovanými obložkami. 
Dva středověké portály v suterénu 
vypovídají omožném propojení ži-
vota na statku s pozdně gotickým 
obdobím, kdy Bolevec jako ves již 

dávno existoval. Pprvní písemná 
zmínka o lokalitě pochází z roku 
1382. Velmi pozoruhodná je i sa-
motná dispozice statku a řešení jeho 
hospodářské části, která je oproti 
části obytné patrová, s klenutým 
přízemím a komorovým patrem. 
Objekty ve dvoře, především pak 
obytný dům, jsou pohledově expo-
nované a svým vzhledem dotvářejí 
památkový charakter lokality. Zá-
sluhu na míře dochování památky 
má skutečnost, že po celou dobu 
své existence „žila“. I  když přestala 
sloužit původnímu účelu, byla stá-
le využívána místními rodáky jako 
kulisa i zázemí řady kulturně spole-
čenských akcí. Současný technický 
stav obytného stavení lze označit 
za stabilizovaný, není však ideální. 
V 90. letech 20. století byl opraven 
krov včetně několika vazných trá-
mů a položena provizorní krytina. 
Zároveň bylo opraveno schodiště 
na pavlač. V r. 2007 byly částečně 
opraveny stropy poškozené zatéká-

ním srážkové vody. Souběžně s tím 
byl položen nový provizorní střeš-
ní pláš. V r. 2010 byly opraveny 
klenby v přízemí hospodářské části 
domu. Součástí postupné obnovy 
jsou i již realizované opravy krovů 
a střech sýpky, chlévů, kolny a pří-
stavků u sýpky a také rekonstrukce 
vrat u obou bran.

Areál bolevecké usedlosti patří 
do souboru nejvýznamnějších pa-
mátkových objektů, spravovaných 
plzeňským pracovištěm Národního 
památkového ústavu. Po zpřístup-
nění veřejnosti bude statek prezen-
tován jako významný doklad sta-
vebního vývoje vesnické architek-
tury na Plzeňsku v období 18.–20. 
století. Selský dvůr „U Matoušů“ má 
všechny předpoklady k tomu, aby 
byl aktivně zapojen do kulturních 
a vzdělávacích akcí pořádaných 
v souvislosti s projektem Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015 
a stal se zajímavým a příjemným 
zpestřením jejich nabídky.

Starosta Mgr. M. Brabec hovoří s novináři o koncepci oživení starého Bolevce.

Statek v Bolevci by měl otevřít své dveře návštěvníkům v roce 2015.



Pøijïte si vychutnat adventní èas, 
vánoèní písnì, perníèky, svaøák 
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Vás opìt po roce srdeènì zve na

1. 12. 2011
17 - 18 hodin
Centrální park na Lochotínì

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

V Plzeňské části Slovany na ad-
rese Koterovská 156a se nachází 
největší a nejmodernější Stanice 
technické kontroly v České repub-
lice. Více nám o její činnosti poví 
pan ředitel Ondřej Suchý.

„Zakládáme si především na 
tom, že zákazníkům nabízíme 
kompletní služby pod jednou stře-
chou. V rámci rozsáhlé investice 
byly rozšířeny prostory pro pro-
vádění technických kontrol. Proto 
je dnes možné odbavovat majitele 
nákladních vozidel souběžně na 
dvou linkách. Stejný počet linek 
je k  dispozici i pro provádění 
kontrol osobních vozidel. Součas-
ně byla provedena výstavba spe-
ciální haly pro měření emisí, ve 
které je možno obsluhovat až pět 
vozidel najednou,“ říká pan Suchý. 
„Samozřejmě nemohu zapomenout 
na naše specializované pracoviště 
pro ověřování, montáž a opravy ta-
chografů a to jak klasických, tak 
i digitálních,“ dodává pan Suchý. 

Díky svému vybavení proto může 
Plzeňská STK svým zákazníkům 
nabídnout nejen technické pro-
hlídky všech vozidel, evidenční 
prohlídky, prohlídky při indivi-
duálních dovozech automobilů ze 
zahraničí či jejich přestavbách, ale 
i kompletní škálu prací související 
s kontrolou LPG a  CNG systémů, 
které u konkurence nenajdete.

Pro klienty, kteří se s ohledem 
na rozšířené a moderně vybavené 
prostory Plzeňské STK nemusejí 
objednávat předem, je připravena 
klimatizovaná čekárna s nabídkou 
teplých nápojů zdarma. Přímo na 
místě je možné zakoupit i prvky 
povinné výbavy, jako například 
autolékárničku nebo drobné au-
todoplňky. Dalším krokem, kte-
rým Plzeňská STK vyšla vstříc 
svým zákazníkům, je v případě 
nesplnění některých předepsa-
ných parametrů u kontrolované-
ho vozidla možnost opakování 
technické kontroly do třiceti dnů 

zcela zdarma. Stejná nabídka platí 
i pro měření emisí. „Zákazník je 
u nás obsloužen profesionálním 
týmem pracovníků, který zaruču-
je nejen vysokou kvalitu služeb, 
ale i téměř nulové čekací doby. 
Hlavní předností naší provozovny 
je bezpochyby komplexnost veš-
kerých činností na jednom místě, 
což zákazníkům šetří čas i nákla-

dy. Spokojený klient je pro nás to 
nejdůležitější,“ uzavírá s úsměvem 
pan Suchý.

Na vaši návštěvu se Plzeňská 
STK těší vždy od pondělí do pátku 
od 6 do 17 hodin na Koterovské tří-
dě v Plzni, za čerpací stanicí Shell. 
Další informace zájemci mohou 
najít na webových stránkách 
 www.stk-plzen.cz. 


