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Omezení provozu na Karlovarské tøídì
Vá�ení spoluobèané, chtìli 

bychom vás informovat o do-
pravních omezeních, která 
v souèasné dobì registrujeme 
na mìstské èásti Plzeò 1. 

Od soboty dne 20. 8. 2011 
byla zprovoznìna køi�ovatka 
ul. Karlovarské, ul. Ger-
ské a ul. Sokolovské. Smìr 
do centra mìsta je uzavøen 
z dùvodu rekonstrukce tram-
vajové tratì na køi�ovatce ul. 
alej Svobody s ul. Karlovar-
skou. Tato køi�ovatka by mìla 
být uzavøena nejdéle do konce 
prvního záøijového týdne.

Dokonèení na str. 4

Další úspìšný roèník pravidelné 
letní akce na plá�i Boleveckého ryb-
níka byl ve znamení teplého,    nedeš-
tivého poèasí a vysoké návštìvnosti. 
Mìsto her aneb prázdniny na Bo-
leváku pøipravil MO Plzeò 1 na 
sobotu 23. èervence. Nabitým 
programem provedl návštìvníky 
akce moderátor Yemi, který 
pøedstavoval jedno vystoupení za 
druhým. Kapely PAHEYL, PA-
KÁŠ, SIGNATUR, STARÝ PSI, 
MONKEY BUISINESS, ALEŠE 
BRICHTY A KROKY MICHALA 
DAVIDA støídaly postupnì rùzná 
taneèní vystoupení,  kadeønické 
show a rùznorodé soutì�e o hod-
notné ceny. Dìtem se líbila show se 
Svìtlanou Nálepkovou i vystoupe-
ní støedovìkých rytíøù, lukostøelba, 
jízda na koni èi poníkovi, skákací 
hrady, skluzavky, trampolíny, le-
zecká stìna – to vše organizátoøi 
pøipravili pro pobavení všech, kteøí 
se rozhodli strávit letní den v Plzni 
u Boleváku na akci Mìsto her aneb 
prázdniny na Boleváku. Odmìnou 
na závìr jim byl závìreèný vel-
kolepý ohòostroj nad rybníkem, 
který mohli spatøit ze sídlištì i ti, 
kteøí nemohli pøijít.     (red)

Mìsto her aneb prázdniny na Boleváku
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Rada Mìstského obvodu Plzeò 1
 

POZVÁNKA

na jednání Zastupitelstva MO Plzeò 1 

v úterý 20. záøí 2011  
od 14:00 hodin

ve spoleèenském sále Støední prùmyslové školy dopravní, 
Karlovarská 99, Plzeò

Obec je základním územním 
samosprávným spoleèenstvím 
obèanù; tvoøí územní celek, který 
je vymezen hranicí území obce. 
Obec je veøejnoprávní korpora-
cí, má vlastní majetek, vystupuje 
v právních vztazích svým jménem 
a nese odpovìdnost z tìchto vztahù 
vyplývající. Peèuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potøeby 
svých obèanù, pøi plnìní svých 
úkolù chrání té� veøejný zájem.

Plzeò je statutárním mìstem, její 
území se dìlí na mìstské obvody 
s vlastními orgány samosprávy. 
Statutární mìsto je samostatnì 

spravováno zastupitelstvem mìsta; 
dalšími orgány statutárního mìsta 
jsou rada mìsta, primátor, magis-
trát a zvláštní orgány mìsta. 

Mìstský obvod územnì 
èlenìného statutárního mìsta 
je spravován zastupitelstvem 
mìstského obvodu; dalšími orgá-
ny mìstského obvodu jsou rada 
mìstského obvodu, starosta, úøad 
mìstského obvodu a zvláštní or-
gány mìstského obvodu. 

Zastupitelstvo mìstského obvodu 
se schází podle potøeby, nejménì 
však jedenkrát za 3 mìsíce. Zase-
dání zastupitelstva mìstského ob-

vodu se konají v území mìstského 
obvodu. Zasedání zastupitelstva 
mìstského obvodu svolává a zpra-
vidla øídí starosta.

Úøad mìstského obvodu infor-
muje o místì, dobì a navr�eném 
programu pøipravovaného zasedání 
zastupitelstva mìstského obvodu. 
Informaci vyvìsí na úøední desce 
úøadu mìstského obvodu alespoò 
7 dní pøed zasedáním zastupitel-
stva mìstského obvodu; kromì 
toho mù�e informaci uveøejnit 
zpùsobem v místì obvyklým. Za-
sedání zastupitelstva mìstského 
obvodu je veøejné! 

O prùbìhu zasedání zastupitel-
stva obce se poøizuje zápis, který 
podepisuje starosta nebo místosta-
rostové a urèení ovìøovatelé. Zá-
pis, který je nutno poøídit do 10 
dnù po skonèení zasedání, musí 
být ulo�en na úøadu mìstského 
obvodu k nahlédnutí.

Rada mìstského obvodu je vý-
konným orgánem mìstského obvo-
du v oblasti samostatné pùsobnosti 
a ze své èinnosti odpovídá za-

Co øíká zákon o obcích
Pøedstavení pojmù – obec, obvod, zastupitelstvo, rada …

stupitelstvu mìstského obvodu. 
V oblasti pøenesené pùsobnosti 
pøísluší radì mìstského obvodu 
rozhodovat, jen stanoví-li tak zá-
kon. Radu obce tvoøí starosta, mís-
tostarostové a další èlenové rady 
voleni z øad èlenù zastupitelstva 
mìstského obvodu. 

Rada mìstského obvodu 
se schází ke svým schùzím 
podle potøeby, její schùze jsou 
neveøejné. Rada mìstského obvo-
du poøizuje ze své schùze zápis, 
který podepisuje starosta spo-
lu s místostarostou nebo jiným 
radním. Rada mìstského obvodu 
pøipravuje návrhy pro jednání 
zastupitelstva mìstského obvodu 
a zabezpeèuje plnìní jim pøijatých 
usnesení. Rada mìstského ob-
vodu zabezpeèuje rozhodování 
ostatních zále�itostí patøících do 
samostatné pùsobnosti mìstského 
obvodu, pokud nejsou vyhrazeny 
zastupitelstvu mìstského obvodu 
nebo pokud si je zastupitelstvo 
mìstského obvodu nevyhradilo.

(red) 

Ing. Vladimír Tichý
Vìk: 38

Rodina: 
pøítelkynì a syn

Vzdìlání: 
VŠ

Èlenství v politické stranì: 
ODS

Práce pro obvod:  
místostarosta MO Plzeò 1

Jiøí Uhlík
Vìk: 41

Rodina:  
�enatý, 1 dítì

Vzdìlání:  
SPŠ strojnická

Èlenství v politické stranì: 
ODS

Práce pro obvod:  
místostarosta MO Plzeò 1

Mgr. Miroslav Brabec
Vìk: 56

Rodina:  
�enatý

Vzdìlání:  
VŠ

Èlenství v politické stranì: 
ÈSSD

Práce pro obvod:  
starosta MO Plzeò 1

Radu Mìstského obvodu Plzeò 1 tvoøí 9 èlenù 
 – starosta, dva místostarostové a dalších šest èlenù rady.



Mgr. Radek Mráz
Vìk: 28
Rodina:  
svobodný, avšak zadaný mlá-
denec 
Vzdìlání:  
Vysokoškolské – Magistr  
v oboru veøejná správa  
a evropská studia
Èlenství v politické stranì: 
ODS
Práce pro obvod: 
pøedseda sportovní komise, 
èlen komise majetkové a pro 
zadávání veøejných zakázek 
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Bc. Milan Topinka
Vìk: 47
Rodina:  
�enatý, syn 22 let
Vzdìlání:  
Bakaláø, ZÈU Plzeò
Èlenství v politické stranì: 
ÈSSD
Práce pro obvod:  
neuvolnìný èlen Rady MO 
Plzeò 1, komise Rady MO 
Plzeò 1: pøedseda majetkové 
komise, èlen investièní komi-
se, èlen komise pro zadávání 
veøejných zakázek, èlen kon-
trolního výboru 

Jaroslav Výborný
Vìk: 58

Rodina: 
�enatý, 2 dospìlé dìti 
a 3 vnouèata

Vzdìlání: 
støední odborné

Èlenství v politické stranì: 
ÈSSD

Práce pro obvod: 
èlen komise �ivotního 
prostøedí, sportovní komise  
a kontrolního výboru

Jiøí Winkelhöfer
Vìk: 39

Rodina: 
svobodný

Vzdìlání: 
Masarykovo gymnázium

Èlenství v politické stranì: 
ODS

Práce pro obvod: 
èlen komise pro zadávání 
veøejných zakázek a sportovní 
komise

V dalších vydáních Plzeòské jednièky Vám postupnì pøedstavíme všechny ostatní èleny Zastupitelstva MO Plzeò 1.                        (red)

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 ÚMO1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha

Ing. Antonín Diviš
Vìk: 58

Rodina:  
�enatý, man�elka Jana Divi-
šová,  syn Antonín Diviš 36 
let, syn Ing. Jan Diviš 35 let, 
vnuk a vnuèka

Vzdìlání: Vysoká škola eko-
nomická v Praze

Èlenství v politické stranì: 
ÈSSD

Práce pro obvod: pøedseda 
finanèního výboru, èlen 
investièní komise, èlen ko-
mise pro zadávání veøejných 
zakázek

Jan Babniè 
Vìk: 57 

Rodina:  
svobodný

Vzdìlání:  
SZTŠ Plasy (1970–1974), stu-
dium na Metropolitní univerzitì 
Praha (od roku 2008)

Èlenství v politické stranì: 
ÈSSD
Práce pro obvod: èlen ko-
mise bezpeènosti a veøejného 
poøádku, èlen komise �ivotního 
prostøedí, èlen komise sociální 
a pro obèanské zále�itosti, èlen 
komise majetkové
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V návaznosti na loòský rok, kdy 
byla realizována I. etapa stavebních 
úprav této ulice, byly v èervenci 
zahájeny práce na etapì druhé, 
v úseku mezi ulicemi Vanèurova 
– Náro�ní – Øepová. Tak jako v 
pøedchozí etapì i zde vymìnila 
Vodárna, a. s., Plzeò vodovod a 
kanalizaci. Na tyto sítì Mìstský 
obvod Plzeò 1 navázal stavebními 
úpravami povrchù formou obytné 

V souèasné dobì jsou ji� 
v provozu sloupy veøejného 

osvìtlení v úseku køi�ovatky 
ul. Studentské a ul. Gerské, 
køi�ovatky ul.  Karlovarské 

Staví se i na Bílé Hoøe

Kdy skonèí dopravní omezení na Karlovarské
s ul. Gerskou. Dokonèení re-
konstrukce sloupù veøejného 
osvìtlení probìhne nejdéle do 
poloviny mìsíce záøí 2011, 
kdy na osazené sloupy budou 
umístìny troleje. 

Tramvajové zastávky budou 
dokonèeny ve stejném termínu. 

Nyní ji� lze projí�dìt Kotí-
kovskou ulicí pøes ulici Bo�eny 
Nìmcové smìrem na ulici Kar-
lovarskou. Po ukonèení rekon-
strukce tramvajové tratì ulice 
Karlovarské budou nadále pro-
bíhat dokonèovací stavební práce 
na chodnících pøi Karlovarské, 
které musí být postupnì dány do 
pùvodního stavu. 

Ve �lutické ulici probíhá od 
mìsíce èervna 2011 rekonstrukce 
komunikace, chodní   kù, kanaliza-
ce, parkoviš� a výstavba nových 
parkovacích míst. V souèasné 
dobì se realizuje rekonstrukce 
chodníkù v blízkosti køi�ovatky 
ul. Tou�imské a ul. �lutické. 
Zároveò v ul. Tou�imské probíhá 
rekonstrukce kanalizace. Od støedy 

Rekonstrukce �lutické ulice 
25. 8. 2011 je èásteènì omezen 
provoz mezi domy è. 20 a è. 22 
v ul. Tou�imské, kde je vjezd 
k halovým gará�ím a zadnímu 
traktu nemovitostí. Po ukonèení 
rekonstrukce kanalizaèního øadu 
v ul. Tou�imské è. 20 budou na-
vazovat tyto práce v ul. �lutické 
smìrem k ul. Rabštejnské, kde 
v souèasné dobì probíhá vý-

Informace o stavbì tramvajové trati na ul. Karlovarské II. etapa

zóny z betonové dla�by a zálivy 
se zelení. V souèasné dobì jsou v 
plném proudu zemní práce, hotové 
je nové veøejné osvìtlení a z èásti 
jsou ji� osazeny nové obrubníky. 
Souèástí stavby jsou i nová parko-
vací místa. Dílo bude dokonèeno 
na pøelomu záøí a øíjna letošního 
roku.

Ing. Milan Brecík, vedoucí odboru 
investièního a stavebnì správního

stavba a rekonstrukce chodníkù 
a parkoviš� pøed domem è. 21. 
Od konce mìsíce èervence 2011 
mìl být zcela uzavøen prùjezd 
køi�ovatkou ul. �lutickou a ul. 
Tou�imskou. Dohodli jsme se 
s firmou, která zde provádí sta-
vební práce, aby tento úsek byl pro 
dopravu èásteènì otevøen co nej-
déle vzhledem k rozsáhlému ome-

zení provozu v uvedené lokalitì. 
Pøi rekonstrukci køi�ovatky ul. 
�lutické a ul. Tou�imské bude 
tento úsek vyvýšen s nájezdy 
a bude tvoøit zpomalovací práh. 
Tuto variantu naši spoluobèané ji� 
døíve po�adovali z dùvodu vyšší 
bezpeènosti chodcù.

Karel Szikszay, oddìlení dopravy

 

Na základì vypracovaného 
projektu metodikù prevence kri-
minality Mìstské policie Plzeò, 
mají strá�níci velmi dobrý doplnìk 

Projekt metodikù prevence MP zrealizován
k poskytnutí první pomoci. Jsou to 
tøi nové mobilní defibrilátory.

Defibrilátor je pøístroj, který po-
mocí elektrického výboje doká�e 
zachránit lidský �ivot. Všechny tøi 
pøístroje jsou umístìny v hlídko-
vých vozidlech. Jedná se o hlídková 
vozidla MP Støed, MP Bory a Do-
pravní skupiny. Nákupem tìchto 
pøístrojù se Plzeò pøipojila k celo-
republikovému projektu „Pomáhá-
me spoleènì“. S realizací projektu 
finanènì vypomohlo mìsto Plzeò, 
Odbor bezpeènosti a prevence kri-
minality.                         (red)

Zajisté jste si všimli, �e byl 
odstranìn podchod u OC Dru�ba, 
který ji� delší dobu neplnil svùj 
úèel. V tomto úseku bude na ko-
munikaci vyznaèen pøechod pro 
chodce. 

V rámci probíhajících staveb-
ních prací se sna�íme intenzivním 
jednáním s realizaèními firma-
mi maximálnì eliminovat ome-
zení, která komplikují dopravní 
obslu�nost. Vzhledem k rozsahu 
a soubìhu stavebních prací to však 
není v�dy mo�né, proto bychom vás, 
spoluobèany obvodu Plzeò 1, chtìli 
po�ádat o shovívavost a trpìlivost.

Karel Szikszay, 
oddìlení dopravy

Dokonèení ze str.1
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MO Plzeò 1 je ji� zapojen do 
systému EKO-KOM od roku 2002. 
V praxi to znamená, �e èím více 
separovaného odpadu se v ob-
vodu sebere, tím vyšší finanèní 
pøíspìvek obvod na tuto èinnost 
obdr�í (úèelovì vázané finanèní 
prostøedky), které se vyu�ívají 

zpìt do tøídìného odpadu. Navyš-
ují se poèty nádob, èetnosti svozù 
a zvìtšování objemu nádob apod.

V souèasné dobì dosahují 
odmìny od EKO-KOMu za jed-
no ètvrtletí cca 1 400 tis. Kè, co� 
pokrývá 55 % nákladù na separaci 
v obvodu a je to velmi význam-

KDY a ODKUD: od 10.00 do 16.00 hod.  
z koneèné tramvaje èíslo 1 v Bolevci

KAM: arboretum Sofronka

ZA ÈÍM: na cestì Vás mù�e potkat úplnì všechno….  
Pøes vodníky, pekelníky a� po Rychlý šíp! 

DélKA TRAS: 3 a 6 km, vhodné i pro koèárky 

Tepláky do gumy, pionýrky na nohy  
a buøty na opeèení s sebou!

A OPRAVDU NIC ZA TO NECHCEME 
VSTUP ZDARMA!

Pøeká�ejí vám doma vìci, které 
nepatøí do nádob na smìsný ko-
munální odpad, a vy nevíte kam 
s nimi?

Úøad mìstského obvodu Plzeò 
1 ve spolupráci s firmou AVE CZ 
odpadové hospodáøství, s. r. o., 
poøádají Sbìrové dny odpadu

Zde mù�ete odkládat: pneu-
matiky, akumulátory, záøivky, 

BÌ�NÁ PROVOZNÍ DOBA:
 PO – PÁ 10.00–17.00 hod.
 SO  zavøeno
 NE  13.00–17.00 hod.

Provoz sbìrného dvora  
o svátcích

Sbìrný dvùr v Únìšovské ul. bude mít upravenou provozní dobu 
o svátcích:

 28. 9. 2011 od 13.00 do 17.00 hod. 
 28. 10. 2011 od 13.00 do 17.00 hod. 
 17. 11. 2011 od 13.00 do 17.00 hod. 

ná finanèní podpora obvodu na 
zajištìní slu�eb

Finanèní prostøedky získané od 
EKO-KOMu (odmìna za vytøídìné 
slo�ky komunálního odpadu) od 
roku 2002 do roku 2010 èiní cca 
35 mil. Kè (PØÍJMY)

Za I. pololetí 2011 získal ji� 
mìstský obvod finanèní prostøedky 
ve výši 2 930 tis. Kè

V roce 2002 bylo rozmístìno 

Systém EKO-KOM a MO Plzeò 1
Na barevné popelnice u� jsme si zvykli

na území MO Plzeò 1celkem 520 
nádob (papír, sklo, plast) a v roce 
2011 je ji� rozmístìno celkem 
1347 nádob (papír, sklo, plast bio- 
odpad), to znamená velký nárùst 
nádob na tøídìný odpad od doby 
zapojení se do systému

Pøispìjete i vy tím, �e budete 
nadále tøídit odpad. Dìkujeme.

Bc. Romana Tomašuková
Odbor �P a dopravy ÚMO Plzeò 1Sbìrové dny odpadu

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu

BÍlÁ HORA 

K Sokolovnì (pod Soko- 11. 10. 2011 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 
ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  8. 11. 2011 13.00–18.00 hod.
(naproti tenisovým kurtùm)

vyøazené léky, nádoby zneèištìné 
škodlivinami, objemný komunální 
odpad, lednice, televizory, suché 
baterie, olejové filtry.

Bli�ší informace vám rádi poskyt-
neme na tel.: 377237364-6 AVE 
CZ odpadové hospodáøství, s. r. o., 
Hankova 14, 301 33 Plzeò a na tel.: 
378031115 ÚMO Plzeò 1.

Odbor �P a dopravy ÚMO Plzeò 1

Odbor sociálních slu�eb Magistrátu mìsta Plznì ve spolupráci  
s Mìstským obvodem Plzeò 1 a Arboretem Sofronka Vás srdeènì zvou 

v sobotu 17. záøí 2011
 na 2. roèník pohádkovo-retro cesty pøes Sofronku

HODÍME SE DO POHODY, ŠPACÍRUJEM KOlEM VODY 
aneb ZPÁTKY DO TEPlÁKÙ!

 



Zveme Vás na pochod s doprovodným programem

VYŠlÁPNÌTE SI PRO ZDRAVÍ  
S MAMMAHElPKAMI A RÙ�OVOU STU�KOU

v sobotu 1. øíjna 2011 

probìhne pochod v šesti mìstech Èeské republiky
(v Praze, Brnì, Hradci Králové, v Olomouci, ve Zlínì a v Plzni)

a odstartuje tím Øíjen mìsíc v rù�ové –  
mìsíc boje proti nádorovému onemocnìní prsu 

V Plzni zaèínáme ve 12 hod. v odpoèinkové zónì za OC PLAZA

Pochod je vhodný pro celou rodinu
– zdarma vás nauèíme správné severské chùzi s hùlkami

– hùlky ka�dému zapùjèíme.

Svou úèastí na pochodu vyjádøíte svou solidaritu s �enami,  
které bojují s rakovinou prsu!

NENECHTE NÁS V TOM SAMOTNé!
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Stalo se ji� tradicí, �e mo�nost 
uzavøení sòatku v obøadní síni 
ÚMO Plzeò 1 vyu�ívají zejména 
snoubenci, kteøí si pøejí svatbu po-
uze v úzkém kruhu rodiny nebo 
jen se svìdky. 

Snoubenci si musí všechny ad-
ministrativní zále�itosti vyøídit 
na matrice oddací ÚMO Plzeò 3, 
Sady Pìtatøicátníkù 5–7. Svatbu je 
mo�né uskuteènit na ÚMO Plzeò 
1 pouze v pátek v dobì od 10 do 

Nadace sportující mláde�e spo-
jila svoje aktivity se zdravotní 
pojiš�ovnou METAL – ALIAN-
CE a ve dnech 26. a� 30. záøí 
chce poskytnout rodièùm budou-
cích školákù zjištìní dùle�ité pro 
zmìnu ve zpùsobu �ivota jejich 
dìtí, jakým vstup do základní 
školy urèitì je.

K vyhodnocení pohybových do-
vedností realizovaných zábavnou 
formou pøipomínající šikovnost 
zástupcù øíše zvíøátek pøidá zdra-
votní pojiš�ovna ve své pojízdné 
laboratoøi poutavé povídání o péèi 
o své zoubky, preventivní zjištìní 
oèních vad a mimoøádných útvarù 
na poko�ce, které mohou signali-
zovat rakovinu kù�e.

Výstupy pro ka�dé dítì zvláš� 
získá rodiè v deskách spolu 
s dalšími informacemi, radami 
a odkazy, které by mìly pøispìt 
ke zdravému rozvoji dítìte ve 
školním vìku. K tomu jistì patøí 
prevence mo�ných zdravotních 
neduhù a snaha sní�it problémy 
s nadváhou, bolavými zády èi se 
pokud mo�no vyhnout omezením 
poznávacích a rekreaèních akti-
vit, napø. zajištìním dostateèného 
a pravidelného pohybu.

Spolu s Radou mìstského obvodu 
vìøíme, �e se z pilotního projektu sta-
ne ka�doroèní pøíspìvek k péèi o mla-
dé obyvatele severní èásti Plznì.

Mgr. František Berka,
Nadace sportující mláde�e

Pilotní projekt pro pøedškoláky 

Vyšší odborná škola zdravot-
nická Dr. I. Mauritzové, s. r. o., 
uspoøádala ve dnech 7. a� 20. 7. 
2011 ve spolupráci s Úøadem 
mìstského obvodu Plzeò 1 cyk-

lus pøednášek a cvièení pro seniory 
pod názvem „Letní škola pro seni-
ory“. Pøednášky byly zamìøeny na 
oblast zdravotnickou (zubní prote-
tika a oèní optika), sociálnì-právní 

a oblast bezpeènosti obyvatelstva. 
Souèástí „Letní školy pro senio-
ry“ byla cvièení na poèítaèích v 
uèebnì výpoèetní techniky, kde 
se úèastníci seznámili se základy 
práce na poèítaèi, vyhledáváním 
informací na internetu, elektronic-
kým bankovnictvím a elektronic-
kou poštou. 

Celkem se úèastnilo 37 
seniorù, z toho 31 �en a 6 mu�ù. 
Pøednášky a cvièení byly bez-
platné, hrazeny z dotace Úøadu 
mìstského obvodu Plzeò 1. Na 
závìr „Letní školy pro seniory“ 
mìli úèastníci mo�nost zhodnotit 
v dotazníku jednotlivé pøednášky 

Svatbu mù�ete mít i na obvodním úøadu 

Senioøi se uèili na poèítaèích
a semináøe. O spokojenosti vy-
povídá velmi kladné hodnoce-
ní všech pøednášek a semináøù. 
Zvláštì kladnì byla hodnocena 
výuka na poèítaèích pod vedením 
Mgr. K. Hrdiny, DiS. 

Vedení školy dìkuje repre-
zentantùm Komerèní banky, a. s., 
a Èeské spoøitelny, a. s., kteøí se po-
díleli na pøednáškách „Letní školy 
pro seniory“ a Úøadu mìstského 
obvodu Plzeò1 za finanèní podpo-
ru této aktivity s pøáním opakování 
„Letní školy pro seniory“ i v násle-
dujícím roce.

PhDr. Jana Ajglová,
øeditelka VOŠZ Dr. I. Mauritzové

15 hodin, ovšem man�elství lze 
uzavøít i na jiném dùstojném místì 
v Plzni, které je vhodné pro tak 
vzácnou pøíle�itost. O vhodnosti 
místa konání svatebního obøadu 
rozhoduje pøíslušný matrièní úøad 

(dle trvalého pobytu snoubencù 
nebo nìkterého z nich), kde si 
snou benci pøedem �ádají o povo-
lení.

Mgr. Dana Krausová,  
vedoucí sociálního odboru 

Pøíle�itost k uzavøení man�elství vyu�il i pan Bc. Milan Topinka, zastupitel MO Plzeò 
1, který se nechal se svojí vyvolenou oddat na našem úøadu letos v èervnu.
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Mamma HElP Centrum Plzeò
Mamma HELP – sdru�ení pacien-

tek s nádorovým onemocnìním prsu, 
o. s. vzniklo v roce 1999. Dnes je 
nejvìtším onkologickým sdru�ením 
v Èeské republice, které poskytuje 
všestrannou pomoc �enám s rakovi-
nou prsu a jejich blízkým. V souèasné 
dobì pùsobí ji� v 7 mìstech (Praha, 
Plzeò, Hradec Králové, Brno, Pøerov, 
Zlín, Olomouc).

Ka�dé centrum má svého odborného 
garanta. Garantem plzeòského centra 
je MUDr. Tomáš Svoboda z Onko-
logicko radioterapeutického oddìlení 
Fakultní nemocnice v Plzni.

V centrech pracují vyléèené pa-
cientky, které mohou nabídnout 
kromì informací a praktických rad 
zejména svou vlastní zkušenost 
s nemocí a její nároènou léèbou. 
Jsou patøiènì odbornì proškole-
ny a prùbì�nì se dál vzdìlávají. 
Sdru�ení rovnì� usiluje o zlepšení 
veøejné informovanosti o mo�nostech 
prevence onemocnìní nádorem prsu 
a léèení této civilizaèní nemoci.

Plzeòské centrum bylo otevøeno 
v roce 2007 a poskytuje své slu�by 
pro celý Plzeòský i Karlovarský 
kraj. Má vypracovánu øadu projektù 
zamìøených jak na prevenci tak i na 
volnoèasové aktivity. Podílí se na 
spoleèných projektech s ostatními 
centry i na projektech místních 
nebo celostátních (Èeský den proti 
rakovinì, AVON pochod a další).

Za ètyøi roky èinnosti Mamma 
HELP centra Plzeò nás vyhledalo 
ji� nìkolik set klientù a zájemcù 
o naše slu�by nebo naši èinnost, 
zamìøené na tyto oblasti:

Prevence: 
Velmi dobré výsledky máme 

napøíklad s dlouholetým projek-
tem Vyu�ijte svého práva na pre-
ventivní prohlídky, který zahrnuje 

pøednáškovou èinnost zamìøenou 
na screeningový program / nárok 
�en od vìku 45ti let na bezplatné 
vyšetøení prsu na mamografu nebo 
sonografu jedenkrát za dva roky/ 
a ukázku samovyšetøování prsou 
na fantomovém modelu prsù. Tyto 
pøednášky nabízíme jak pro širší 
veøejnost tak i pro �enské pracovní 
kolektivy a organizace sdru�ující 
pøevá�nì �eny, a na støedních ško-
lách. Na tomto projektu s námi spo-
lupracuje ji� tøetím rokem Krajská 
poboèka VZP v Plzni, která nám 
rovnì� dodává potøebné informaèní 
letáky a bro�ury zamìøené na kar-
cinom prsu. S našimi pøednáškami 
jsme se dostali i do povìdomí od-
borné veøejnosti. Jsme zvány i na 
semináøe pro lékaøe a zdravotní ses-
try. A tak neváhejte a pozvìte si nás 
do vaší školy èi organizace i vy! 

Psychická podpora pacientek, je-
jich blízkých pøi sdìlení diagnózy 
a v prùbìhu léèby

Pro ka�dého, pacienta i rodinu, 
je sdìlení diagnózy v�dy šokující. 
V této situaci pro nì zcela neèekané 
si vìtšinou vùbec nevìdí rady. Ne-
jlepší pomocí proto bývá mo�nost 
pohovoøit si o celém problému nejlépe 
s nìkým, kdo u� tuto zkušenost má 
a bude mít pochopení. Proto v cen-
trech slou�í jako laické terapeutky jen 
�eny, které touto nemocí prošly, tak�e 
nikdo nemusí mít obavy, �e nenajde 
pochopení, úèast èi radu.

Praktické informace a rady na 
základì osobních zkušeností s ne-
mocí a prùbìhem léèby

Ka�dou nemoc provází problé-
my v praktickém �ivotì. A nejsou 
to jen problémy se zdravotními 
pomùckami, ale i problémy v ob-
lasti sociální. Radu poskytujeme 
individuálnì i formou pøednášek, 
kde odpovídají na dotazy odborníci 
na danou problematiku (napø. ještì 
letos plánujeme pøednášku k sociál-
ní problematice, na kterou veøejnost 
srdeènì zveme).

Kontakty na odborníky
Èasto se na nás obrací pacienti s 

prosbou o øešení svého zdravotní-
ho problému, související s léèbou. 
V takovém pøípadì odkazujeme 
na on-line poradnu na našich we-
bových stránkách www.mamma-
help.cz, kde odpovídá na dotazy 
chirurg a onkolog MUDr. Václav 
Pecha, nebo na bezplatnou anonym-
ní AVON linku 800 180 880, která 
je v provozu ka�dý všední den od 
9 do 19 hodin, kde na dotazy od-

povídají onkolog ve støedu od 16 
do 19 hod. a psycholog ka�dý sudý 
pátek v mìsíci od 16 do 19 hod. 
Vlastní lékaøskou poradnu v centru 
v Plzni neprovozujeme.

Máme však mo�nost obrátit se 
na odborníky i v Plzni. Dobrou 
spolupráci máme s psycholo�kou 
i psychoterapeutkou.

Mo�nost setkávání se s dalšími 
klientkami pøi spoleèných akcích 

Hodnì klientek pøiznává, �e je v 
prvních okam�icích trápila ztráta 
sociálního kontaktu. Ka�dý na ne-
moc reaguje jinak, nìkdo se uzavøe 
do sebe a nechce s nikým mluvit, 
ale vìtšina si podvìdomì hledá po-
tvrzení toho, �e to dobøe dopadne 
a chce s nemocí aktivnì bojovat. 
Nejlepším øešením je setkat se s par-
tou lidí, kteøí u� nemoc pøekonali. 
Obèas bojujeme s pøedsudky, �e se 
setkáváme, abychom mluvili jen 
o nemoci. Ale my se setkáváme 
hlavnì proto, abychom øešili, co 
bude dál. Jak se navrátit do bì�ného 
�ivota.

Kdo se chce o problému nìco 
dozvìdìt, mù�e navštívit rùzné 
pøednášky nebo besedy k dané 
problematice.

Kdo chce znovu získat kondici, 
mù�e si ji� ètvrtým rokem zacvièit 
v našem centru rehabilitaèní prota-
hovací cvièení, pøímo uzpùsobené 
tomuto onemocnìní.

Populární jsou rekondièní po-
byty a výlety, které poøádáme 
ka�doroènì. Zde se v partì výbor-
ných lidí pacientkám vrací dobrá 
nálada i chu� do �ivota. Ka�doroènì 
organizujeme výlet na kozí farmu 
man�elù Benešových s ochutnávkou 
kozích sýrù a jiných dobrot.

Pro �eny, které rády nìco vytváøejí 
poøádáme artedílny, kde vyrábíme 

pøedmìty urèené k benefiènímu pro-
deji. Tak získáváme èást financí pro 
èinnost jednotlivých center. Sezná-
mili jsme se ji� nejen s vyšíváním, 
s ubrouskovou technikou, výrobou 
korálkù, velikonoèních i vánoèních 
výzdob, s batikováním, ale i s další-
mi technikami. �eny samotné byly 
pøekvapené svou zruèností, kdy� si 
nìkterou z technik vyzkoušely.

Jsme rády, �e dobrou spolupráci 
máme i s médii (Èeským rozhla-
sem v Plzni, tiskem aj.), které nám 
vychází vstøíc v propagaci èinnosti 
našeho centra.

Pro naši èinnost je velmi dùle�itá 
dobrá spolupráce s Magistrátem 
mìsta Plznì, Úøadem mìstského 
obvodu 1 (v jeho� katastru naše 
centrum sídlí), Úøadem mìstského 
obvodu 3 a Krajským úøadem. 

Tìší nás, �e naše práce byla ji� potøetí 
ocenìna Andìlem roku. To je ocenìní 
práce dobrovolníkù a pracovníkù ne-
ziskových organizací, které ka�doroènì 
pøedává primátor mìsta.

Veškeré slu�by poskytujeme 
bezplatnì!

Potøebujete-li vy nebo nìkdo 
z vašich blízkých naši pomoc, ne-
váhejte, jsme tu pro vás!

Nezùstávejte se svými starostmi 
sama, pøijïte mezi nás!

Kde nás najdete?
Mamma HELP centrum Plzeò 

sídlí na adrese: Plzeò 1–Košutka, 
�lutická 2 (objekt mateøských škol)

  Telefon: 377 917 395 
  E-mail: plzen@mammahelp.cz
  Web: www.mammahelp.cz
Centrum je otevøeno pro veøejnost 

v pondìlí – ètvrtek od 10 do 15 hodin
Bezplatná anonymní AVON linka 

800 180 880 je v provozu ka�dý 
všední den od 9 do 19 hodin.

Marcela Špánková

Mamma HElP – sdru�ení pacientek s nádoro-
vým onemocnìním prsu
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ICEPARK �ije novým �ivotem

19. srpna 2011 – Mìstský ob-
vod 1 ve spolupráci  s obèanským 
sdru�ením INLINETALENT 
vytvoøil v areálu ICEPARKu 
ojedinìlý projekt bruslení na in-
line bruslích. 

Rada mìstského obvodu 1 mi-
nulý rok na jaøe rozhodla zmìnit 
koncepci bruslení v ICEPARKU. 

Hlavní zmìnou bylo upravení po-
vrchu v areálu tak, aby na nìm 
mohli bruslit in-line bruslaøi. Poté 
došlo ve spolupráci s obèanským 
sdru�ením INLINETALENT k re-
alizaci nìkolika projektù.

Mezi nejúspìšnìjší patøí 
poøádání pøímìstských kempù, 
které probíhají v areálu bìhem 

všech školních prázdnin. Rodièùm 
tak nabízejí mo�nost dát dìti do 
rukou certifikovaných instruktorù, 
kteøí jim vytvoøí animaèní program 
jak na in-line bruslích, tak i mimo 
nì. Minulé letní prázdniny vyu�ilo 
tuto mo�nost pøes 100 spokoje-
ných maminek a tatínkù. Bìhem 
letošních letních prázdnin bude 
pøímìstský kemp atakovat hrani-
ci 150 dìtí, které prošly týdenním 
kempem.

Druhým významným projektem, 
který vznikl za podpory Mìstského 
obvodu 1, jsou školní kurzy in-line 
bruslení. Tento jedineèný projekt 
se setkal s velkým úspìchem. 
Dìti v rámci tìlesné výchovy 
navštìvují ICEPARK, kde na nì 
èekají instruktoøi, kteøí formou 
zábavných her uèí a zdokonalují 
jejich jízdu na osmi koleèkách. 
Školního kurzu se ji� zúèastnilo 8 
škol z mìstského odvodu 1. Drtivá 
vìtšina z nich vyu�ila programu 
v celém rozsahu a kurzem pro-

šly všechny tøídy prvního stupnì. 
Bìhem dvou loòských podzimních 
mìsícù a bìhem tohoto jara pro-
šlo tímto školním kurzem bruslení 
neuvìøitelných 1500 dìtí plnících 
školní docházku v mìstském ob-
vodu 1. Po velkém úspìchu a ná-
sledných opakovaných �ádostech 
ze strany rodièù a pedagogù v èele 
s øediteli škol bude tento projet 
pokraèovat i dále tento podzim.

Pilná práce se zaèala projevo-
vat i v návštìvnosti areálu, kte-
rý bìhem prázdninových dnù 
vylo�enì praská ve švech. Dìti, 
které se bìhem výuky školních 
kurzu nauèily základùm brusle-
ní, se do ICEPARKU vrací ve 
svém volném èase a vyu�ívají 
tento ojedinìlý areál ke zdokona-
lování ji� nauèeného a pøedevším 
ke skotaèení, ke kterému je areál 
pøedurèený.

Mgr. Jan Hála
Pøedseda o.s.

INLINETALENT o.s.
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Na konec èervna pøipravil MO 
Plzeò 1 do Centrálního parku v 
rámci Lochotínského kulturního 
léta filmový festival LOLEK. 
Spolu s doprovodným programem 
sliboval náplò prázdninových od-
polední a veèerù. Lochotínské letní 
kino zahájil ve støedu 27. èervence 
èeský film s názvem Jménem 
krále. Ve ètvrtek odpoledne za-
hrál nìkolik skladeb pøítomným 
posluchaèùm Orchestr Oty Hellera. 
V polovinì koncertu pøišla bouøka 
a ukonèila tak sna�ení muzikantù. 
Kdy� se veèer poèasí umoudøilo, 
pøišli diváci a program festivalu 

pokraèoval proslulou èeskou ko-
medií Svìtáci. V pátek odpoled-
ne si pøišly na své dìti, pro které 
byl pøipravený program s mnoha 
soutì�emi o ceny. Veèer se ode-
hrál poslední film z plánované 
nabídky. Závìreènou sobotu toti� 
celou zkazilo poèasí. Pršelo od sa-
mého rána a pøesto, �e organizátoøi 
vìøili, �e se povìtrnostní podmín-
ky vylepší , nestalo se tak. Pro 
nepøízeò poèasí byl nakonec celý 
sobotní program zrušen. Vìøíme, 
�e pøíští rok k nám bude pøíroda 
shovívavìjší a diváci si pøijdou na 
své.                                 (red) 

lolkovi poèasí nepøálo



Varany komodské – 
nejvìtší �ijící ještìry svìta 
– zaèala chovat plzeòská zo-
ologická a botanická zahra-
da jako první v ÈR v roce 
1997. Poèátkem roku 2006 
však náhle uhynula samice. 
V expozici zùstal ètyøi roky 
pouze samec, ale v dubnu 
2010 byl zapùjèen pro svoji 
genetickou hodnotu k další-
mu páøení pra�ské zoo. Na 
oplátku putovala do Plznì 
tého� roku dvì pùlroèní 
mláïata. 

Tygøice Tsamara znovu 
rodila po šesti letech

Nejslavnìjším letošním 
pøírùstkem byla bezesporu 
mláïata tygra usurijské-
ho. Chovatelé tuto událost 
s napìtím oèekávali proto, �e 
zkušená matka, dvanáctiletá 
Tsamara, dostala v prosinci 
loòského roku nového part-
nera Bajkala ze soukromého 
èeského chovu. Pøedchozí 
samec ji pøes všechny po-
kusy neoplodnil ani jednou, 
tak�e poprvé v Plzni a na šest 
let naposledy rodila tygøice 
v roce 2006. Jeden z jejích 
dvou tehdejších potomkù – 
samièek – �ije v lipské zoo, 
druhý tragicky zahynul v no-
vém domovì pøi páøení.

Návštìvníci zoo se ne-
mohli doèkat prvních 
pohledù na tygøata i proto, 
�e zpráva z neoficiálních 
zdrojù o jejich naroze-
ní se objevila v tisku u� 
tøetí den po porodu. Ne� 
vyvede matka mladé do 
výbìhu, uplyne od té doby 
ovšem nìkolik týdnù. Ob-
vyklé je o pøírùstku infor-
movat s urèitým odstupem, 
ponìvad� v prvních dnech 
potøebuje mít rodièka klid, 
velmi omezené jsou u ní 
i návštìvy ošetøovatelù. 
O pohlaví mláïat tak mìli 
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Bronz pro prase savano-
vé a spoleènost se slùnìtem 
a poloopicemi

Bronzová Mayda ve 
spoleènosti slùnìte a po-
loopic

Prase savanové, zajímavý 
tvor ze subsaharské Afriky, kte-
ré spásá trávu „v kleèe“, bylo 
prvním zvíøetem dovezeným 
do nových afrických a asij-
ských expozic otevøených loni 
na poèátku hlavní návštìvnické 
sezóny. V samostatném pa-
vilónku uprostøed areálu se 
zabydlovalo ji� od listopadu 
2009. Shodou okolností, právì 
ono bylo prvním z velkých 
zvíøat v tìchto expozicích, 
které pøivedlo na svìt potom-
ky. Stalo se tak k obrovské 
radosti ošetøovatelù 19. dubna. 
Byl to ètyølístek dvou samièek 
a stejného poètu sameèkù. „Po 
narození mìøila selátka dva-
cet centimetrù, byla celá holá 
a nádhernì rù�ová, jen za hlavou 
jim vyrá�ela chocholka chlupù,“ 
vzpomíná jejich ošetøovatel 
Václav Kratochvíl. A kolega 
Martin Badala doplòuje: „Ale 
velice rychle rostou, 9. kvìtna 
jsme je èipovali a nìkterá se u� 
blí�ila ke dvìma kilogramùm.“ 
Pochvalu zaslou�í podle obou 
mu�ù i matka. Pøesto�e rodila 
poprvé, o mláïata se od prv-
ních hodin jejich �ivota vzornì 
starala a vstøícný pøístup mìla 
i k ošetøovatelùm.

V polovinì kvìtna dostala 
od úèastníkù pravidelného pr-
vomájového MAY DAY ve 
prospìch ohro�ených zvíøat 
celá praseèí rodinka jména. 

A sele Mayda bylo nominová-
no do soutì�e o miss sympa-
tie, mládì jara, vyhlášené na 
faceboku Unií èeských a slo-
venských zoo. Nevím, vyhlá-
sit na jeho umístìní sázku, zda 
by nìkdo tipoval jeho místo 
v první trojici. Ale stalo se 
a mládì prasete savanového 
bylo v elektronickém Babyzo-
omu støíbrné. A spoleènost mu 
dìlala støíbrná dvojèata polo-
opice outlonì z dìèínské zoo 
a zlaté slùnì z ostravské zoo.

Mláïata na „jihoameric-
kých pampách“ 

Nejvzácnìjšími lamami 
v plzeòské zoologické a bo-
tanické zahradì jsou vikunì. 
�ijí zde od podzimu 2008. 
A 23. èervna a 8. èervence 
se jim koneènì narodila 
mláïata – dvì samièky.

Vikunì jsou v ÈR souvis-
le chovány teprve od roku 
1998, zatím je má pìt zoo. 
V Plzni je návštìvníci spatøí 
ve spoleèném výbìhu s další-
mi obyvateli jihoamerických 
pamp – kapybarami a nandu. 

S pøíchodem Španìlù do 
ji�ní Ameriky zaèalo nemilo-
srdné vybíjení vikuní pro kù�i, 
maso a vlnu, a� byly témìø 
vyhubeny. V roce 1965 �ilo v 
horách jen 6 000 z pùvodních 
400 000 zvíøat. Chov dobyt-
ka je souèasnì vytlaèoval do 
stále nehostinnìjších konèin. 
Pøed úplnou likvidací vikunì 
zachránilo na poslední chví-
li zøízení nìkolika pøírodních 
parkù v horských oblastech 
Peru, Bolivie, Argentiny 
a Chile a pøísný zákaz lovu. 

Dnes u� jich v pøírodì údajnì 
�ije na 80 000. Pøesto jde stá-
le o nejvzácnìjší druh lamy.

Na krátkou vzdálenost do-
vedou vyvinout rychlost a� 
šedesát kilometrù v hodinì; 
do�ívají se dvaceti let vìku.

Novorozenec klokana 
vá�í pouhý jeden gram

Dosavadní kolekci klokanù 
chovaných v plzeòské zoo 
a reprezentovanou klokany 
rudým, rudokrkým a parma 
rozšíøil v letošním I. ètvrtletí 
drobný klokan uru. Ten, na 
rozdíl od vìtšiny tìchto 
vaènatcù, není pøímo aus-
tralským zvíøetem, ale jeho 
domovem je tichomoøský 
ostrov Nová Guinea. �ije 
pøevá�nì samotáøsky na 
okrajích tropických a sub-
tropických lesù. V noci se 
vydává do otevøené krajiny. 
K vidìní je v australském 
pavilónku nedaleko hlavního 
vchodu do zahrady. Chovný 
pár u� doprovází první pl-
zeòské mládì. 

Malý klokan skáèe i ve 
výbìhu pro klokany rudé 

a rudokrké. Je potomkem 
prvého druhu, ale jak je 
pøesnì starý nedoká�ou øíci 
ani ošetøovatelé. Je to dané 
zpùsobem jeho vývoje. Na-
rozené mládì vá�í pouze 
jeden gram,  má pøibli�nì 
velikost lískového oøíšku, je 
slepé a celkovì nevyvinuté. 
Po narození se vyšplhá do 
vaku samice, v nìm� pobývá 
asi osm mìsícù. Ale i potom 
se zdr�uje v blízkosti matky. 
Ke klokanùm ovšem patøí 
i další pozoruhodnost: vedle 
potomka, jeho� nosí samice 
ve vaku, se v dìloze nachá-
zí ještì jeden zárodek. Tento 
jakýsi náhradní plod se však 
vyvíjí zpravidla jen tehdy, 
kdy� první mládì uhyne.

Varani jsou znovu dva
Do dnešního nahlédnu-

tí mezi mláïata plzeòské 
zoologické zahrady patøí 

rozhodnì i kapitola o vara-
nech komodských. Na svìt 
sice pøišla v pra�ské zoo 
a u� koncem roku 2009, ale 
v Tropickém pavilonu si je 
mohou návštìvníci prohléd-
nout teprve od letošního jara. 
Zahrada je získala v kvìtnu 
loòského roku, ale to byla 
tak malá, �e potøebovala 
terárium ve specializované 
expozici Akva-tera na Pa-
lackého tø., a nikoliv velkou 
expozici v pavilonu. 

Mláïata letošního roku – tygøata Tsamary a Bajkala 
Pøírùstky u atraktivních zvíøat jsou pro ka�dou zoo v�dy velkým návštìvnickým magnetem. Plzeòské 
zoologické a botanické zahradì v tomto ohledu letos pøíroda pøála. V�dy� tygøata – a dokonce 
trojèata – se nerodí ka�dý rok! Ale ve výètu zajímavých chovatelských úspìchù nejsou jediná.

Novinky ze zoologické zahrady
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z tìchto dùvodù jasno a� po 
tøech týdnech od narození. 
Jsou to tøi sameèci.

Pokøtìni významnými 
osobnostmi Plznì a pro-
støednictvím médií byli 
veøejnosti pøedstaveni 
8. srpna. Pokud se naplní 
pøedpoklady ošetøovatelù, 
mohli by spatøit ve výbìhu 
tygøíky ještì poslední prázd-
ninoví návštìvníci zahrady.

Matkou se  s ta la 
zoolo�ka

Takové štìstí na matku, 
jako mìli tygøíci, mládì 
levharta èínského nemìlo. 
Narodilo se 20. dubna 
jako jedináèek, ale hlavnì 

odvr�ené samicí a podchla-
zené. „Je to ale velký bojov-
ník, s obrovskou chutí do 
�ivota,“ prozrazuje na nìj 
zoolo�ka Ing. Lenka Vác-
lavová, která si ho od pr-
vních dnù �ivota vzala do 
náhradní péèe. Jak tato péèe 
vypadala? Pelíškem mu byla 
vyhøívaná deka, v ní� zejmé-
na zpoèátku prospal témìø 
celé dny. Také se rád choval. 
Mléko dostával z kojenec-
ké lahve ka�dé ètyøi hodiny. 
Poté, co se kotìti proøezaly 
první zuby, co� bylo kolem 
poloviny kvìtna, zaèalo 
pøikrmování masem. 

Zachránìná šelma v péèi 

zoolo�ky nezùstane. Není 
to mo�né. |Levharti jsou 
zvíøata, která se nikdy neda-
jí plnì ochoèit. Z chovatel-
ských dùvodù neskonèí ani 
v expozici plzeòské zoo.

Matka malého Jacka, jak ho 
zoolo�ka pokøtila, Nurika, po-
rodila u� jednou loni v øíjnu. 
Mládì nepøe�ilo. Aèkoliv se 

neprojevila jako dobrá máma 
ani pøi druhém porodu, dosta-
la ještì jednu šanci. „Nechali 
jsme ji znovu pøipustit, snad 
napotøetí se v ní u� probudí 
mateøský pud,“ doufá Lenka 
Václavová.

Tamarínùm zabili tátu 
neukáznìní návštìvníci

Ještì pohnutìjší osud mají 
mláïata tamarína pinèího. 

Zejména to nejmladší, 
pøibli�nì ètyømìsíèní. Jejich 
otce, chovného samce, zabili 
nezodpovìdní návštìvníci, 
kdy� ho poèátkem èervence 
nakrmili cukrovou vatou 
a jeho organismus takový šok 
pro �aludek neunesl. Funkce 
samcù je u tamarínù velice 
dùle�itá. Mimo kojení se 

starají o potomky pøedevším 
oni. Jejich hlavní funkcí je 
nošení mladých opièek na 
zádech. Porušení tìchto zá-
konitostí a partnerských va-
zeb sice odrostlejší mládì na 
�ivotì neohrozí, ale mù�e ho 
poznamenat v tom smyslu, �e 
se u nìj nedostateènì vyvinou 
v dospìlosti mateøské pudy.

Zoologická a botanic-

ká zahrada mìsta Plznì 
pøivítala v polovinì èervence 
letošního 200 000. letošního 
návštìvníka. Drtivá vìtšina 
z nich se na procházce 
mezi zvíøaty chová slušnì 
a zodpovìdnì, respektuje 
pøísný zákaz jejich krmení. 
O to více rozzlobí ošetøovatele 
ka�dý takovýto zbyteèný 
úhyn, úhyn zpùsobený bez-
ohledností návštìvníkù. 
Pøedevším oni vìdí, co je to 
èasto za starosti a práci vypip-
lat mládì v �ivotaschopného 
jedince. Samozøejmì i štìstí, 
kdy� se úsilí daøí. Letošní 
rok jim pøinesl ještì dlouho 
pøed svým koncem radosti 
z krásných a vzácných mláïat 
vrchovatì.
Ing. František Hykeš, foto-

grafie Jaroslav Vogeltanz



Ji� ètvrtým rokem se ve spor-
tovním areálu TJ Košutka dne 
13. 8. 2011 uskuteènil tradièní 
turnaj smíšených volejbalových 
dru�stev o pohár starosty MO Plzeò 
1, zaøazený do série letních turnajù 
Plzeòské volejbalové léto. Za úèasti 
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Akce byla urèena �ákùm základ-
ních škol, studentùm støedních od-
borných škol jako souèást projek-
tové výuky, rodièùm a prarodièùm 
s dìtmi jako prevence pøed prázd-
ninami, kdy mohou sami zachrá-
nit �ivoty v roli úèastníkù nebo 
svìdkù dopravní nehody.

Cílem bylo pøedevším pøedstavit 
spolupráci slo�ek integrovaného 
záchranného systému mìsta Plznì 
pøi zásahu u skuteèné dopravní ne-
hody, tj. práci Mìstské a dopravní 
policie pøi zajištìní a ohledání mís-
ta nehody, záchranné práce hasièù 
a zdravotníkù pøi vyproš�ování 
zranìných a hašení po�áru aut. 

Navíc ale také nabídla úèastníkùm 
mo�nosti, jak mohou sami pomoci 
v krizové situaci.

Atraktivní pro diváky i fotografy 
byla v Plzni ojedinìlá prezentace 
simulátoru nárazu, kde si úèastníci 
a hosté vyzkoušeli reálný náraz 
vozidla pøi autonehodì ve 30 km 
rychlosti.

Neménì zajímavé byly jistì 
ukázky moderního vybavení vo-
zidel Záchranné slu�by, hasièù, 
ukázky profesionální sebeobrany 
nebo kynologického výcviku.

Na stanovištích se �áci uèili 
praktické èinnosti k záchranì 
�ivota pod vedením zdravotníkù 
záchranné slu�by i ÈÈK, prokázali 
své dovednosti pøi jízdì zruènosti 
na kolech a znalosti bezpeèného 
silnièního provozu.

Akci navštívili také významní 
hosté: Ing. Mgr. Miroslav Kroc 
z odboru vzdìlávání Ministerstva 
vnitra, prezidentka hnutí Stono�ka 
Bìla Gran Jensen, Bc. Robert Ho-
udek z Magistrátu mìsta Plznì, 
místostarosta MO Plzeò 1 Jiøí 
Uhlík, zástupci projektu Bezpeèné 
mìsto a další.

Projekt byl podpoøen MO Plzeò 1, 

Volejbalový turnaj
5 dru�stev v sestavì 4 mu�ù a dvou 
�en s velkým náskokem zvítìzilo 
dru�stvo Amoleta (foto vítìzù 
vpravo), 2. místo vybojoval Kropáè 
a 3. místo dru�stvo Bulhaøi.

Marta Burešová
TJ Košutka 

Úèinná prevence  
pøed prázdninami 

Hitrádiem FM plus, Univerzitou 
obrany, spol. CZECHOSLOVAK 
REAL,s. r. o., èasopisem SAFE, 
Obèanským sdru�ením Orchidej, 
Ma gistrátem mìsta Plznì a Odbo-
rem bezpeènosti a prevence krimi-
nality v projektu Bezpeèné mìsto.

Mgr. Hana Stejskalová

Ještì pøed hlavními prázdninami pozvala Støední odborná škola 
Ochrany osob a majetku v Plzni na ojedinìlý Bezpeènostnì preventivní 
projekt �áky plzeòských základních škol.



Hasièi pomáhali 
na Mìstu her 

Zásahové vozidlo opìt v SDH Bolevec

Boleveètí rodáci spolu s obèany 
sídlištì uctili dne 5. èervence le-
tošního roku v pøedveèer 596. 
výroèí upálení Mistra Jana Husa 
v roce 1415 v Kostnici. Vzpomín-
ková akce se konala na Bolevecké 
návsi u pamìtní desky na bývalé 
staré škole ve Vondruškovì ulici. 
Starosta boleveckých rodákù pan 
Jaroslav Èechura pøipomnìl oso-
bu Mistra Jana Husa, který je pro 
nás idol èestného èlovìka, Èecha, 
který za pravdu polo�il svùj �ivot, 
i kdy� si mohl svým odvoláním 
pravdy proti praktikám círk-
ve zachránit svùj �ivot. Církev 
kritizoval za její hýøivý zpùsob 
�ivota, za prodávání odpustkù 
a kázání, které bylo v rozporu 
s chováním a jednáním církve 
samé. Jeho slova jsou v mnohém 
platná bohu�el i pro dnešní dobu. 
Mistr Jan Hus je pro svùj èestný 
postoj vá�ený nejen u nás, ale i v 
celé Evropì. Starosta bolevec-
kých rodákù pøipomenul i další 
významné výroèí, a to pøíchod 
Cyrila a Metodìje v devátém 
století našeho letopoètu, kteøí 
byli povoláni na Velkou Moravu 
kní�etem Rostislavem, aby zde 
polo�ili základy slovanského 
pravoslaví. Tento svátek byl vy-
hlášen státním svátkem právì na  
den 5. èervence, kdy  pøišli oba 
svatí, nazývaní nìkdy jako bratøi 
ze Solunì èi slovanští vìrozvìsti 

na Velkou Moravu jako apoš-
tolové Slovanù. Oba vìrozvìsti 
ovlivnili Velkou Moravu, ale 
také Rusko, Bulharsko, Srbsko 
a Polsko. Na Moravì vytvoøili 
písmo hlaholici a prosadili sta-
roslovenštinu jako bohoslu�ebný 
jazyk, který byl do této doby vy-

konáván knì�ími v latinì. V roce 
1980 Cyrila a Metodìje prohlásil 
pape� Jan Pavel II. za spolupat-
rony Evropy.

Vzpomínkový projev dopl-
nil pøítomný starosta MO Plzeò 
1 pan Mgr. Miroslav Brabec, 
který zdùraznil význam Mistra 

Jana Husa a význam apoštolù 
Slovanù Cyrila a Metodìje. Sta-
rosta zároveò podìkoval èlenùm 
Sdru�ení boleveckých rodákù za 
to, �e pravidelnì organizují vzpo-
mínkové akce a pozdravil srdeènì 
všechny pøítomné obèany.

Jaroslav Èechura

Boleveètí rodáci a obèané uctili památku  
Mistra Jana Husa i Cyrila a Metodìje

V sobotu 23. èervence zajištova-
la jednotka SDH Bolevec s cister-
nou CAS 24 Iveco a technickým 
vozidlem Mercedes na �ádost ve-
dení Mìstského obvodu Plzeò 1 
po�ární a zdravotní asistenci na 
akci Mìsto her aneb prázdniny 
na Boleváku. 

Devítièlenná jednotka dohlí�ela 
po celou dobu na hladký prùbìh 
celé akce, poskytovala technickou 
a zdravotní pomoc. Bìhem asis-
tence byly ošetøeny zdravotníky 
z øad dobrovolných hasièù z Bo-
levce ètyøi osoby, z nich� jednu 
pøedali k dalšímu ošetøení záchran-
né slu�bì.

Martin Langfelner,
SDH Bolevec

V pondìlí 18. èervence byl 
u hasièù v Bolevci opravdový 
dùvod k oslavì. Po roce se do 
vozového parku vrátila cisterna 
CAS24 Iveco Magirus. Vozidlo 

nìjaký èas slou�ilo hasièùm na 
Bílé Hoøe a poté bylo odvezeno 
na celkovou repasi do firmy Auto 
Helus v Ejpovicích. Na repasi se 
finanènì podílel Úøad mìstského 

obvodu Plzeò 1 a Odbor krizo-
vého øízení pøi Magistrátu mìsta 
Plznì. Tímto bychom chtìli všem 
podìkovat za souèinnost.

Martin Langfelner
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Spoleènost Plzeòské slu�by, a.s., zmìnila sídlo
Vá�ení obchodní partneøi,
dovolujeme si Vám oznámit zmìnu adresy spoleènosti Plzeòské slu�by a.s., a to:
Doubravecká 2578/1, 301 00 Plzeò (budova spoleènosti Plzeòská teplárenská, a.s.)
Nová adresa je platná od 19. èervence 2011. Veškeré telefonické kontakty zùstávají nadále stejné tak, jak jste zvyklí.
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Nepøíjemnosti s rekonstrukcí 
tramvajové trati v Karlovarské 
ulici trápí nejen obyvatele Sever-
ního pøedmìstí. Mohlo být však 
ještì hùø!  Pøi kopání kanalizace 
narazili 24. èervence pracovníci 
stavby na nevybuchlou leteckou 
pumu z druhé svìtové války.  
Stavebníci okam�itì kontaktova-
li  Policii ÈR.  Nebezpeènou si-
tuaci øešili i na pomoc pøivolaní 
èlenové všech jednotek Integro-
vaného záchranného systému – 
profesionální a dobrovolní hasièi, 
mìstská policie, záchranná slu�ba.  
Nìkolikahodinová záchranná akce 
vyøadila z provozu mìstskou hro-

Devadesáté narozeniny oslavil 
v minulých dnech pan Ladislav 
Sou kup z Lochotína. Popøát mu 
pøišel pøišel i starosta MO Plzeò 1 
Mgr. Miroslav Brabec. Pan Soukup 
pracoval, stejnì jako jeho otec 
i dìdeèek, celý �ivot ve Škodovce, 
na co� je patøiènì hrdý. Stále veli-
ce vitální dùchodce v pøátelském 
rozhovoru se starostou pøipomnìl 
i svoje pùsobení v zastupitelstvu 
obvodu, kde dokonce zastával 
funkci pøedsedy ekonomické 
komise nebo oddávajícího. Pan 

Váleèná bomba pohrozila vybuchnutím  
na tramvajové trati

madnou dopravu a došlo k evaku-
aci osob z okolí nálezu.  Nakonec 
vše dobøe dopadlo. Bombu z druhé 
svìtové války, nad kterou jezdili 
desítky let tramvaje, odvezli py-
rotechnici  a situace se postupnì 
uklidnila. Všem, kteøí se podíleli 
na záchranné akci, patøí velký dík 
za perfektní profesionální výkon 
pøi odstranìní nalezené bomby. 

Vpravo: øeditel ÚO Plzeò  HZS Plzeò
ského kraje plk. Ing. Pavel Musil ukazu-
je plzeòskému primátorovi Mgr. Mar-
tinu Baxovi a místostarostovi obvodu 
Jiøímu Uhlíkovi místo nálezu letecké 
pumy pøi záchranné akci 24. èervence 
2011.                                   (red)

Významné jubileum Smutná zpráva
Vá�ení spoluobèané, 
chtìl bych vzpomenout na 

bývalého novináøe Vítìzslava 
Klímu, který po dlouhé tì�ké 
nemoci zemøel letos v létì.  

Vítìzslav  Klíma byl zastu-
pitelem  MO Plzeò 1 a jako 
pøedseda komise se zabýval 
bezpeèností našeho obvodu.  

Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeò 1

Sou kup nedávno oslavil také 
65. výroèí spoleèného �ivota se 
svojí man�elkou. K obìma vý-
znamným �ivotním jubileím La-
dislavu Soukupovi srdeènì gratu-
lujeme.          (red)

Mìstský obvod Plzeò 1
pro vás pøipravil

ve ètvrtek 8. 9. 2011
 od 17 hodin

promenádní koncert

TREMOlO
(Tøemošenský laskavý orchestr)

v Centrálním parku 
 na lochotínì

Ostatní zprávy



Nová tradice u Šídlováku
Na ranèi Šídlovák se 20. srp-

na v rámci Lochotínského kul-
turního léta konal další roèník 
festivalu „Šídlovák Oupn Ér“

Rozjezd festivalu se letos netradiènì 
uskuteènil ji� v pátek 19. srpna v A.C.W. 
Saloonu, kde se konal country bál se sku-
pinou Promìny.

Sobotní program zahájil starosta MO 
Plzeò 1 Mgr. Miroslav Brabec, který nad 
akcí pøevzal záštitu. Bìhem odpoledne vy-
stoupily napø. kapely Èáry Máry, Grasscoc-
tail, Aftersix nebo Slepá kolej. Pro dìti byly 
také pøipraveny rùzné hry, soutì�e vyjí�ïky 
na koních, ukázka cvièení psù nebo divadelní 
pøedstavení. Jako speciální host vystoupila po-
pulární jihoèeská skupina „Epy de mye“. Vel-
ký úspìch u divákù mìla i skupina The Storm, 
kterou vede jeden z hlavních organizátorù této 
pøíjemné akce Petr Soukup.                (red)

lOCHOTÍNSKé KUlTURNÍ léTO




