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Úřad koupil nový vůz??
Bolevecká náves se stane 

26. května startem i cílem závodu 
veteránů. Jízdu historických vozi-
del okolím Plzně 2012 připravil 
Veteran Car Club Plzeň. Kolem 
stovky nablýskaných automobilů 
a motocyklů, mnohé vyrobené 
v meziválečném období, vyrazí na 
zhruba 80 km dlouhou trať v oko-
lí Plzně. Na Bolevecké návsi je 
připraven bohatý doprovodný 
program po celý den, například 
můžete spatřit hasičskou parní 
stříkačku v akci, stabilní motory 
a další. Bližší informace jsou na 
straně 17.

(red)

APRÍL! Foto pochází z loňského vydařeného ročníku Jízdy historických vozidel.

Stalo se tradicí, že každý rok ob-
noví Sdružení boleveckých rodáků 
některé z památných míst v Bolevci 
a jeho okolí v rámci akce „Udělej 
na první jarní den dobrý skutek“. 
Na středu 21. března pozvali rodáci 
hosty, aby představili všem nově 
opravenou sošku Madony na Pe-
chátovských božích mukách. Histo-
rie pozlacené sošky sahá až do roku 
1690. V té době k ní prý chodilo 
procesí sedláků a selek z Bolevce 
prosit o dobrou úrodu. V den slav-
nostní akce se před bývalým sel-
ským statkem „U Pechmanů“ sešli 
rodáci v plzeňských krojích spolu 
s dalšími zájemci o tento slavnost-
ní akt. Odhalení pozlacené sošky 
Panny Marie bylo symbolickým 
zahájením letošních oslav 630 let 
od založení Bolevce, původně sa-
mostatné obce, připojené roku 1942 
k městu Plzni. 

Bolevečtí rodáci připravili k vý-
znamnému výročí řadu akcí, které 
vyvrcholí celodenním programem 
na Bolevecké návsi v červnu. Bliž-
ší informace naleznete v příštím 
vydání Plzeňské jedničky. 

(red)

Panenka Marie na Bolevecké návsi v novém

Navrhněte název 
parku za Plazou

strana 4

Lidické růže 
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Sportovní naděje zaplnily ve čtvrtek 
8. března obřadní síň plzeňské radnice. 
Vyhlášení nejlepších sportovců města 
Plzně za rok 2011 v kategoriích žactva 
a dorostu zde pod záštitou primátora 
města připravila Nadace sportující 
mládeže. Mezi oceněnými nechyběli 
ani zástupci prvního plzeňského ob-
vodu. Těm přišel předat ceny a osob-
ně pogratulovat také starosta obvodu 
Miroslav Brabec.

V kategorii mladších žáků, kde se 
vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nej-
lepší probojovala golfistka Karolína 
Kohoutová, badmintonista Jan Lou-
da, plavkyně Nikol Paulová a karatista 
Radek Štádler.

Premiérového vítězství ve starším 
žactvu se dočkal tenista Dominik 
Starý. Ten kromě tenisu zvládá na 
vrcholové úrovni v barvách plzeň-
ských Indiánů také hokej. Chlubit se 
může stříbrnou medailí z tenisového 
ME družstev nebo první příčkou na 
žebříčku ČR do 14 let. Společnost mu 
mezi staršími žáky dělal Petr Bradáč 
(šerm-kord), zápasník Viktor Laštov-
ka, plavec Dominik Polcar a atletky 
Klára Kováříková a Jana Reissová.

Kategorii dorostu kraloval v roce 
2011 kick-boxer Jiří Štádler, kterému 
na vítězný trůn pomohla bronzová me-
daile z mistrovství světa a zlatá z mis-

trovství Evropy. Dalšími oceněnými 
v kategorii dorostu byla badmintonist-
ka Lucie Havlová, plavkyně Nicole 
Nová a Petra Laudová, vzpěrač Martin 
Matoušek, atletka Diana Mezuliáníko-
vá, rychlostní kanoista Ivan Procházka 
a boxer Jáchym Wiesner.

Nejlepší akcí z programu TOP 
Junior Sport Plzeň, do kterého jsou 
zařazeny špičkové mezinárodní soutě-
že pro mládež, se stal Meeting of the 
Shooting Hopes. Na ten se do Plzně 
v loňském roce sjeli mladí sportovní 
střelci již po jednadvacáté.

Uznání za dlouholetou práci s mlá-
deží se dostalo také trenérům. Jme-
novitě Jiřině Evě Neklové, trenérce 
moderní gymnastiky a tenisovému 
trenérovi Jiřímu Hrdinovi. Za svého 
otce, trenéra plavání Jana Jezberu, kte-
rý byl oceněn in memoriam, převzala 
ocenění dcera Jana Mejtská.

Gratulovat úspěšným sportovcům 
přišly kromě primátora Plzně Marti-
na Baxy a dalších představitelů města 
také významné sportovní osobnosti: 
sportovní střelci Jan Kůrka, olympijský 
vítěz z Mexika 1968 a Miroslav Januš, 
bronzový z OH 1996 v Atlantě, stříbrný 
medailista z OH 1972 házenkář Vladi-
mír Jarý a plavkyně Sandra Kazíková, 
účastnice OH v Aténách a Pekingu a dr-
žitelka stříbrné medaile z ME.
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Nikol Paulová, ml. 
žactvo (plavání)
3 x 1. místo 
LMČR žactva 
(100 m, 200 a 400 
VZ,)
2. místo MČR 
200 m
3. místo 200 PZ
4 x 1. místo 
ZMČR (100, 200, 
400 PZ, 400 VZ)
2 x 3. místo ZMČR 
(100 a 200 VZ)

členka štafet Radbuzy Plzeň, kte-
ré získaly na MČR 3 x 1. místo 
a 2. místo

Plzeň ocenila nejlepší mladé sportovce

Držitelka českých rekordů dvanáctile-
tých na 100, 200 a 400 m PZ.
Jejím sportovním vzorem je americký 
plavec Ryan Lochte. Stejně jako on by 
si jednou ráda zaplavala na olympijských 
hrách. Vítězství na olympiádě ostatně již 
na kontě má, byť zatím jen na Olympiádě 
dětí a mládeže. Kromě toho by také chtěla 
vystudovat lékařskou fakultu.

DRUŽSTVA
SSK Talent 90 při Bolevecké ZŠ, star-
ší žáci (házená)
2. místo MČR st. žáků
1. místo v Zpč. lize
1. místo na Olympiádě dětí a mládeže 
(základ družstva tvořen členy oddílu)

Vlastimil Libeš

Psal se rok 1912, 
když několik nad-
šenců dalo život 
dělnické tělový-
chovné jednotě 
Košutka – třetí 
tělovýchovné jed-

noty v Plzni. Zakládajícími členy byli 
Josef Macháček, Josef Filip, Anto-
nín Fridrich a Jaroslav Morava. Dne 
12. června byl zvolen výbor a zahájena 
obtížná činnost, zejména shánění tělo-
cvičného nářadí a zajištění místa pro 
cvičení. Košutka (v této době osada 
na severozápadě Plzně sestávající asi 
z 50 čísel, náležející polovinou k Plz-
ni a druhou k Bolevci) vznikla kolem 
lomů a cihelen, kde byli její obyvatelé 
převážně zaměstnáni a pracovní doba 

100 let sportu na Košutce
byla převážně od 3 hodin ráno do pozd-
ních večerních hodin. Byl zde silně za-
kořeněn karban a pijáctví a v takto ob-
tížných podmínkách zahajovala jednota 
svoji práci. A přesto se v následujících 
letech nejen cvičilo, pořádaly se výlety, 
koncerty, ale hrálo se i divadlo.
Činnost jednoty byla sice značně osla-

bena ve válečných letech, kdy řada členů 
odcházela do válečného dění, ale jednota 
zcela nezanikla a po první světové válce 
se znovu aktivně rozvíjela. Od roku 1920 
se začíná nadšeně budovat nové cvičiště 
na haldách bývalého lomu na Košutce, 
které kupodivu funguje dodnes. Vzniká 
fotbalový oddíl SK Lochotín, který kon-
cem třicátých let začíná s výstavbou své-
ho hřiště Na chmelnicích. V roce 1924 je 
založeno družstvo české házené.

 A opět válečná léta, 
tentokrát druhé svě-
tové války ochromila 
činnost jednoty, ale 
ta byla opět ihned po 
válce obnovena. V še-
desátých létech se k TJ 
připojuje fotbalový od-
díl a vzniká handball 
klub mezinárodní há-
zené, v sedmdesátých 
je založen volejbalový 
oddíl a oddíl sportu pro 
všechny – cvičení pro 
ženy a dívky, ale i pro muže, v osm-
desátých letech přechází pod ochranná 
křídla i šachový klub – původně Ša-
chklub Bolevec a jako zatím poslední 
vzniká v roce 2010 i oddíl nohejbalu 
a v současnosti i družstvo footvolleye 
– plážového nohejbalu.

A jak vypadá fungování TJ dnes, 
po sto letech od jejího vzniku? TJ má 
sedm sportovních oddílů, 438 členů, 
z toho 61 žen a 158 členů v žákov-
ských a dorosteneckých kategoriích. 
Věnuje se tak stejně jako při svém 
založení sportovní činnosti, výchově 
mládeže a umožňuje sportovat širo-
ké veřejnosti. Má tři sportovní areá-
ly. V lomech u Košuteckého jezírka 
s pěkným výhledem na Plzeň, s antu-
kovými kurty pro volejbal a nohejbal, 
pískovým kurtem pro beach volejbal 
a házenkářským hřištěm s umělým 

povrchem, které ovšem slouží i pro 
přípravu fotbalistů. Druhým areálem 
je fotbalové hřiště Na chmelnicích 
(mezi městskou nemocnicí a Vinice-
mi), kde trénují a hrají své zápasy na 
travnatém i škvárovém hřišti naši fot-
balisté, a to od žákovských přípravek 
až po starou gardu. Třetím centrem je 
objekt na Karlovarské ulici, kde se 
nachází kancelář TJ a klubovna, kde 
hrají své soutěže a trénují šachisté.

Tělovýchovná jednota chce pozvat 
nejen své členy, ale všechny přízniv-
ce a přátele sportu na své oslavy takto 
význačného výročí, které se budou ko-
nat v sobotu 16. června od 14.00 hod., 
v areálu V lomech – u jezírka, kde pro-
běhnou ukázky sportů provozovaných 
v TJ, dětské sportovní soutěže a spo-
lečenský večer.

Václav Václavík
předseda TJ Košutka

Profily oceněných z MO Plzeň 1:
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nám situaci dříve a nyní, vidím 
nebetyčný rozdíl. A jsem rád, že 
pochvalu slyším i od svých spo-
luobčanů.

Jednání zastupitelstva jsou ve-
dená odborně a kvalifikovaně. 
Vedení je připraveno na různé 
dotazy z opozice a celá atmo-
sféra je uvolněná a mnohdy je 
prošpikována neopakovatelným 
humorem starosty. Jedn ání se 
nekomplikuje zbytečnými roz-
pravami a je velice věcné. Za-
stupitelé jsou většinou připrave-
ni, mají prostudované materiály, 
a tak nezúčastněný pozorovatel 
odchází, věřím, s dobrým do-
jmem. I sál, ozvučení, nyní 
i elektronické hlasování se nedá 
srovnat s léty dávno minulými. 
Jsem také rád, že nejsou mezi 

Vážení spo-
luobčané,

je pro mne 
ve lkou c t í 
p r o m l o u v a t 
k vám na tom-
to čestném 
místě našeho 

dvouměsíčníku. V zastupitel-
stvu obvodu jsem již potřetí, po 
určité pauze. Teď poprvé jako 
radní. Mohu tedy srovnávat vý-
voj a úroveň jednání dnešních 
zastupitelů a těch porevolučních 
a také vzhled a charakter našeho 
sídliště a jeho změn za posled-
ních 20 let.

Vím, že není vše stoprocentní. 
I já se někdy rozčílím, když vi-
dím šlendriánství a nepořádek na 
„svém“ obvodě. Ale když porov-

Vážení přá-
telé,

už je to pěk-
ně dlouho, co 
jsem k vám 
promlouvala 
ze stránek Pl-
zeňské jednič-

ky jako místostarostka našeho 
obvodu. Tak mi dovolte, abych se 
vám trochu „připomněla“. Jmenuji 
se Helena Šteinová, jsem inženýr-
kou ekonomie, jsem vdaná a mám 
dva syny. Pracuji jako manažerka 
externí sítě a finanční poradkyně 
velké banky. Dnes a denně se se-
tkávám s lidmi a pomáhám jim 
řešit jejich problémy, plnit jejich 
přání, touhy a sny.

A stejný úkol vlastně máme my 
všichni – vaši zastupitelé. Vašich  
problémů, přání a snů vás, které 
má městský obvod tu moc řešit, je 
určitě velké množství. Moje pri-
ority, jakožto dlouholeté členky 
zastupitelstva, jsou hlavně ob-
lasti, které jsou lidem „nejblíže“. 
Mateřské školky a jejich postupná 
proměna z šedivých krychlí na 

moderní, barevné a svěží stav-
by, obklopené zelení s dětskými 
hřiš ti, které uvnitř skrývají pří-
větivé a svěží prostředí pro své 
malé obyvatele. Dětská hřiště, 
kvalitní a bezpečná, inspirativní 
pro hry a dovádění dětí v každém 
věku. Zeleň, lavičky a zákoutí pro 
posezení a odpočinek. Dostatek 
prostor a příležitostí pro setkávání 
a společné akce starších i mlad-
ších. Rozvoj sociálních aktivit pro 
všechny potřebné v našem obvodě 
(jistě bych mohla jmenovat další, 
ale místo vymezené pro tento člá-
nek by mi asi nestačilo).

Své zkušenosti s prací mís-
tostarostky a také svoje profesní 
znalosti z oblasti ekonomiky a fi-
nancí se snažím zúročit i při práci 
ve finančním výboru, jehož jsem 
členkou. Dobře si uvědomuji, že 
možnost ovlivňovat veřejné dění 
je nejen důležitá, ale i zavazující. 
Jsem ráda, že díky občanům to-
hoto obvodu tuto možnost mám. 
Děkuji vám za Vaši důvěru.

S úctou Ing. Helena Šteinová 
(Plzeňská aliance)

Vážení spo-
luobčané,

i když je již 
jaro v plném 
proudu, chci 
se ve svém 
p ř í s p ě v k u 
vrátit k právě 

uplynulé zimě. Jak bývá zvy-
kem, tak i tuto zimu padal sníh 
a mrzlo. Již tradičně to zasko-
čilo naše silničáře, ale těm se 
přece jen podařilo udržet hlavní 
silnice v našem městě sjízdné. 
Horší už to bylo s vedlejšími 
silnicemi hlavně v okrajových 
částech. Vůbec nejhůře dopad-
ly chodníky. Napadaný sníh za 
jasného dne na sluníčku tál, 
během mrazivé noci přimrzl 
a ráno z toho byla na chodníku 
parádní klouzačka. Pro mamin-
ky s malými dětmi a pro starší 
občany, kteří vzhledem ke svým 
pohybovým omezením nechtěli 
riskovat zranění (zlámané ruce 
nebo nohy), byly některé úseky 
úplně neschůdné. A třeba prá-
vě oni se potřebovali ráno včas 

dostat na tramvaj nebo autobus, 
aby mohli navštívit svého lékaře. 
Proto bych chtěl na tomto místě 
poděkovat všem ochotným spo-
luobčanům, kteří ráno obětavě 
uklízeli chodníky kolem svého 
bydliště. I když, jako majitelé 
bytů a domů, to již dělat nemu-
sejí. Pokud jde o úklid chodníků 
v zimě, má podle mého názoru 
náš obvod ještě značné rezervy.

Zasedání zastupitelstva jsou ze 
zákona o obcích veřejná, tedy pří-
stupná všem občanům. Účast ob-
čanů na zasedáních zastupitelstva 
našeho obvodu je velice nízká 
zřejmě i proto, že zasedání začí-
nají ve 14 hodin. Jako zastupitelé 
za KSČM jsme se několikrát po-
kusili posunout začátek zasedání 
na 16. hodinu, ale marně. Koalice 
ODS a ČSSD si to nepřeje. Proto 
bych vás chtěl touto cestou vy-
zvat, přijďte na zasedání alespoň 
vy, kteří máte zájem o to, co a jak 
by se dalo v našem obvodě dělat 
jinak a lépe.

Ing. Pavel Březina,
zastupitel MO Plzeň 1 za KSČM

Náš obvod – příjemné místo k životu A zase byla zima

Již v mi-
nulém roce 
zahájil MO 
Plzeň 1 prv-
ní etapu od-
s t r a ň o v á n í 
nepotřebných 

betonových bloků, sušáků, 

klepadel i zbytků laviček 
z Vinic. Zde jsou tyto prvky 
obzvlášť masivní, v některých 
případech i nebezp ečné svým 
technickým stavem a v nepo-
slední řadě hyzdí ráz zelených 
ploch v této lokalitě.

V průběhu měsíce března 

byly postupně odstraňovány 
nepotřebné betonové prvky ze-
jména v Brněnské, Strážnické 
a Břeclavské ulici. Tato místa 
budou postupně zatravněna. 
Vzhledem ke kladným ohla-
sům místních obyvatel bude-
me v této činnosti pokračovat 

Betonové prvky Vinice 

zastupiteli osobní nesváry a ne-
shody. Jednání rady je o to více 
konstruktivní. Jsem spokojen, 
i když vím, že všichni máme své 
rezervy. Pamatuji si na mnoha-
hodinové rozpravy v minulých 
letech, zdlouhavá jednání a ne-
jasný výsledek. Jen na jednu věc 
musím poukázat. V řadách hostů 
se na našich jednáních objevu-
je málo lidí z veřejnosti. Milí 
spoluobčané, přijďte se podívat 
na jednání zastupitelstva svého 
obvodu a přijďte se seznámit se 
svými zastupiteli.

Také život na obvodě vypadá 
o mnoho lépe, než v 90. letech. 
Řada dětských hřišť, sportovišť, 
opravených škol, školek a udržo-
vaných trávníků mnohé naznačuje.

Pohybuji se hodně mezi lidmi, 

takže se domnívám, že znám je-
jich názory. Když ke mně při-
jdou známí, kteří v Plzni nebydlí, 
obdivují zeleň, krásná seskupení 
zeleně, rozlehlé vodní plochy, 
blízké lesy. Lidé vědí, a to i díky 
našim fotkám a článkům v Jed-
ničce, kdo stojí v čele našeho 
obvodu, a tak se na mne obrace-
jí mnohdy s různými stížnostmi 
a přáními. Rád Vás, moji spo-
luobčané, vyslechnu, rád s vámi 
budu debatovat a věřte, že i rád 
uslyším vaše výtky. Od toho za-
stupitelé jsou. Od toho jsme tu 
i my radní našeho obvodu. Jen 
nás nešetřete, ale buďte spraved-
liví! Plzeň 1 je prostě místo, kde 
se dobře žije.

Jaroslav Výborný, 
 radní MO Plzeň 1

i v dalších letech, avšak roz-
sah odstraňování závisí na fi-
nančních možnostech, protože 
zejména úhrada skládkovného 
zatěžuje rozpočet MO Plzeň 1.

Ing. Vladimír Tichý,
místostarosta MO Plzeň 1

Z jednání zastupitelů mám dobrý pocit
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Obvod provozuje park za Plazou
Za obchod-

ním centrem 
Plaza se nachá-
zí na břehu řeky 
Mže městský 
park. Jedná se 
o veřejně pří-
stupnou plochu, 

kterou lze z obchodního centra pro-
jít do Lochotínské ulice nebo přes 
lávku do Keřové ulice. Park slouží 
převážně k odpočinku nebo ke spor-
tovním aktivitám. Plochu parku lze 
rovněž využít k pořádání různých 
kulturních nebo společenských akcí 
(seznam akcí konaných v roce 2012 
naleznete v tomto vydání Plzeňské 
jedničky). Od konce března park 
provozuje MO Plzeň 1, který bude 

zajišťovat pravidelný úklid, údrž-
bu zeleně, vyvážení odpadkových 
košů, kontroly a opravy dětských 
prvků, údržbu skateboardového 
hřiště a drobné opravy na mobi-
liáři. V parku najdete dětská hři-
ště, minigolf, pískoviště, hřiště 
pro házenou nebo malý fotbal, 
asfaltové hřiště pro pozemní ho-
kej, hřiště pro plážový volejbal 
a již zmiňované skateboardové 
hřiště. Pro odpočinek lze využít 
lavičky, které zde rovněž nechy-
bí. Doufáme, že park bude sloužit 
široké veřejnosti a postaráme se 
o to, aby byl místem příjemným 
a plnil svůj účel.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽPD

Sběrové dny odpadu
Překážejí vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný komu-

nální odpad, a vy nevíte kam s nimi?
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství, s. r. o., pořádají sběrové dny odpadu.

Nejbližší akce v areálu
 4.–6. 5. Slavnosti Svobody
 19.–20. 5. Apetit festival
31. 5.  Květnové oslavy s Plzeň Plaza
  – Den dětí s městskou policií
  – 120 let založení profesionálního hasičského sboru v Plzni
  – Koncert pod širým nebem

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

 v úterý 1. 5. – od 13.00 do 17.00 hod.
v úterý 8. 5. – od 13.00 do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA
PO – PÁ 10.00–17.00 hod.

SO zavřeno
NE 13.00 –17.00 hod.

Provoz sběrného dvora o svátcích
Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu

BÍLÁ HORA 

K Sokolovnì (pod Soko- 15. 05. 2012 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 
ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  12. 06. 2012 13.00–18.00 hod.
(naproti tenisovým kurtùm)

Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené 
léky, nádoby znečištěné škodlivinami, objemný komunální odpad, led-
nice, televizory, suché baterie, olejové filtry.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 377237364-6 AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o., Hankova 14, 301 33 Plzeň a na tel.: 
378031115 ÚMO Plzeň 1.

ParkPark

Starosta MO Plzeň 1 vyzývá občany MO Plzeň 1, 
aby navrhli název pro park za Plazou. 

Návrhy posílejte do termínu 25. května 2012 
na adresu ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, 

nebo mailem – tomasukovar@plzen.eu 
nebo jej zaneste osobně do vrátnice úřadu. 

Autor vítězného návrhu získá odměnu 
od starosty MO Plzeň 1.

Nový název parku bude zveřejněn v červnovém čísle 
Plzeňské jedničky.
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• v letošním roce bylo svezeno 
20 tun vánočních stromků do Pl-
zeňské teplárenské, a. s. z území 
Městského obvodu Plzeň 1, kde 
byly seštěpkovány a použity jako 
obnovitelný zdroj energie.

• za rok 2011 získal MO Plzeň 1 
od společnosti EKO-KOM odmě-
ny ve výši 5 843 tis. Kč za vytřídě-
né složky z komunálního odpadu 
(papír, sklo, plast, nápojové karto-
ny a kovy). K výši této částky jste 
přispěli i vy, kteří třídíte odpad. 
Takto získané finanční prostřed-
ky se využívají opět na zajištění 
třídění odpadů v obvodu.

• na území MO Plzeň 1 jsou 
rozmístěny červené kontejnery od 
společnosti ASEKOL, které slouží 
pro sběr drobného elektrozařízení 
(kalkulačky, rádia, drobná počíta-

Odbor životního prostředí a dopravy informuje…
čová vybavení, telefony, elektro-
nické hračky, discmany apod.).

• na území MO Plzeň 1 se nápo-
jové kartony (krabice od mléčných 
výrobků, džusů, vín apod.) vha-
zují do modrých nádob na papír, 
nezapomínejte třídit i tento druh 
odpadu.

• od března začal opět svoz ná-
dob na bioodpad s četností 3 x za 
týden, v sídlištní zástavbě se tyto 

nádoby vyváží 1x za týden. Do 
hnědých nádob patří kuchyňský 
odpad, zbytky rostlinného materi-
álu, větve, zbytky zeleniny, ovoce, 
tráva, listí apod.)

• na vrátnici ÚMO Plzeň 1 jsou 
k dispozici pro majitele psů ige-
litové sáčky na psí exkrementy.

• od 1. dubna je opět v provozu 
dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ 
v Západní ulici, které je otevřeno 

pro veřejnost každý den odpoledne, 
od 15.00 hod. do 18.00 hodin.

• od 19. března je omezen pro-
voz u křižovatky ulic Na Roudné 
a U velkého rybníka z důvodu re-
alizace okružní křižovatky, ome-
zení potrvá do 30. června tohoto 
roku. Doporučuje všem řidičům, 
aby se tomuto místu po dobu stav-
by raději vyhnuli.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽPD

Výstava 
Alpinek

Alpinum klub Plzeň oznamuje 
zájemcům o skalničky, keře, ko-
nifery, trpasličí jehličnany, rodo-
dendrony a vřesovištní rostliny, 
že pořádá v zahradě gymnázia na 
Mikulášském náměstí tradiční vý-
stavu „JARO V ALPINU 2012“, 
spojenou s prodejem výše uvede-
ných druhů rostlin.

Výstava bude otevřena od 
3. 5. do 12. 5. v době od 9.00 
do 19.00 hod., 12. 5. od 9.00 do 
12.00 hod. a bude doplněna sou-
těží návštěvníků s možností vý-
hry hodnotných rostlin. Součástí 
výstavy je i expozice zajímavých 
rostlin a sukulentů, nově osázené 
alpinum a umělecké předměty 
z keramiky a kameniny. Zájemci, 
kteří se chtějí tomuto koníčku vě-
novat, získat zkušenosti a odborné 
znalosti, se mohou přímo na místě 
přihlásit do klubu.

Srdečně zveme všechny, kte-
ří propadli kouzlu alpinkaření 
a okrasného zahradnictví. 

Karel Lumerding
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Domovinka Mgr. Bohumily 
Hajšmanové je poskytovatelem 
sociálních služeb zaměřených 
především na seniory. Již 14 let 
provozuje v Plzni agenturu domácí 
péče, 5 let pečovatelskou službu, 
více jak 2 roky tísňovou péči, rok 
denní a týdenní stacionář pro seni-
ory. Nově od ledna 2012 zahájila 
Domovinka díky finanční podpo-
ře zastupitelů prvního plzeňského 
obvodu poskytování služby krizo-
vé pomoci pro seniory.

„Projekt krizové pomoci pro se-
niory odstartoval začátkem ledna 
a již se na něj obrátilo nemálo ob-
čanů prvního plzeňského obvodu. 
Služba je sice primárně určena se-
niorům týraným a zneužívaným 
a seniorům ohroženým předlu-
žeností a chudobou, ale věnovat 
se chceme i běžným problémům 
seniorů, které zaslouží nemenší 
pozornost. Nejčastějším problé-
mem seniorů v dnešní době je 
osamělost, která může mít smutný 
dopad na kvalitu života ve stáří,“ 
vysvětluje ředitelka Domovinky 
Mgr. Bohumila Hajšmanová.

Služby jsou poskytovány ano-
nymně a zdarma osobám nad 
50 let věku. Na příbězích vám 
ukážeme, jak naše služby fungu-
jí (psáno na motivy skutečných 
příběhů, avšak podrobnosti jsou 
upraveny tak, aby nebyla možná 
jejich identifikace. Příběhy slou-
ží spíše jako modelové případy):

„Přála bych si, aby tatínek měl 
hezké stáří. Bojím se ale, že mu ho 
nedokážu zajistit, jsem na všech-
no sama…“ Na službu krizové po-
moci pro seniory se obrátila paní 
D., vdova v důchodovém věku, 

která již několik let sama pečuje 
o svého nemocného otce. „Cítím 
se velmi unavená, už to sama ne-
zvládám. Děti mají vlastní život, 
ani nežijí v Plzni, nepomohou mi. 
Musím za tatínkem někdy i pětkrát 
denně, už se neobejde bez cizí po-

moci. Nedávno upadl, ležel sám 
doma bez pomoci celé dopoledne, 
než jsem ho našla. Jsem v neustá-
lém stresu a strachu, nemám žádný 
vlastní život, cítím se vyčerpaná. 
Jsem proto sama na sebe naštvaná, 
že se už nedokážu postarat. Ale 
říkám si, že takhle jen sebe udřu 
a jemu nepomůžu. Co se s tím dá 
dělat? Nechci, aby tatínek zemřel 
sám někde v nemocnici…“

S paní D. jsme celou situaci dů-
kladně rozebrali a pomohli jí zo-
rientovat se v systému dávek pro 
osoby se zdravotním postižením 
a v systému sociálních služeb pro 
seniory. Pomohli jsme jí podat žá-

dost o příspěvek na péči, ze kterého 
pak tatínek bude moci hradit péči, 
kterou potřebuje. Paní D. se velmi 
líbila služba tísňové péče, která jí 
uleví od strachu o tatínka (tísňová 
péče funguje jako alarm v případě 
jakéhokoli ohrožení, ke klientovi 
pak vyjíždí pracovníci služby). 
Dále se rozhodla zajistit tatínkovi 
pečovatelskou službu a domluvila 
pro tatínka na tři dny v týdnu pobyt 
v denním stacionáři. Všechny tyto 
služby klientce a jejímu tatínkovi 
poskytuje Domovinka Mgr. Bohu-
mily Hajšmanové.

„Vnuk nám vyhrožuje, krade 
nám peníze, bojíme se ho…“

Službu Domovinka Krizová 
pomoc vyhledali manželé L., oba 
již v důchodu. Jejich dcera žije 
v zahraničí, a proto u nich v bytě 
přebývá jejich vnuk. Mladík užívá 
návykové látky a hraje automaty. 
Své prarodiče zastrašuje a napa-

Společný projekt Domovinky a MO Plzeň 1 
pomáhá seniorům v krizi

dá je, vyžaduje po nich peníze. 
Manželé L. mají z vnuka strach. 
„Takhle už to dál nejde, vnuk je 
dospělý, musí se o sebe postarat 
sám. Je nám ho líto, ale takhle mu 
nepomůžeme. Nespíme, neodpo-
čineme si, stále hlídáme. Bojíme 
se, že nám rozprodá všechny věci. 
Víme, že má dluhy a máme strach, 
že jednoho dne u nás zazvoní exe-
kutoři a všechno nám seberou.“

Bohužel podobné příběhy jsou 
až příliš časté. Stud a pocit viny 
často brání seniorům řešit situaci, 
kdy je na nich pácháno násilí v ja-
kékoli formě. Právě proto, že se ho 
dopouštějí nejčastěji jejich nejbližší 
rodinní příslušníci. Sebeobviňování 
a stud zde ale vůbec nejsou na místě. 
Ten, kdo se dopouští násilí na svých 
blízkých, není a nemůže být v právu, 
a pokud se chová jako vnuk v našem 
případě, mohou se jeho prarodiče 
obrátit na policii, na městský úřad 
(sociální odbor) a také využít od-
borných poradenských služeb, které 
nabízí Domovinka Krizová pomoc.

Domovinka Krizová pomoc 
je sociální služba, jež je určena 
osobám nad 50 let věku, které se 
ocitly v náročné životní situaci 
a potřebují pomoc a podporu při 
jejím řešení. Poradenské služby 
jsou poskytovány zdarma a ano-
nymně, v terénu i ambulantně 
(Domovinka, Úslavská 75, Plzeň). 
Schůzku si můžete domluvit na 
telefonním čísle 733 677 099. Více 
informací naleznete na webových 
stránkách www.domovinka.cz. 
Domovinka – přenechte nám péči 
o své blízké.

Mgr. Bohumila Hajšmanová



strana 7Zprávy z obvodu

„Zkáza Lidic zasáhla celý svět. 
Ale Buštěhrad, můj tatínek, mamin-
ka, bratři, já, my jsme viděli Lidice 
hořet, my jsme slyšeli Lidice přes 
kopec křičet, já chodil s Příhodou 
do školy a najednou bylo jeho mís-
to v lavici prázdný, zoufale prázd-
ný, my tam hrávali fotbal, tatínek 
tam měl kamarády, k nám vbíhali 
Němci na prohlídky s nasazenými 
bodáky. A maminka, drobounká, 
světlovlasá, musela chodit pracovat 
na lidický pole a vracela se často 
uplakaná, protože na hrobech rostla 
z krve a těl zabitých veliká hustá 
tráva. My na zkázu Lidic nemůže-
me nikdy zapomenout, nám zůstaly 
zakousnutý v srdci jak v kůži klíště, 
který má místo kusadel a nožiček 
černej hákovej kříž.“

Tento text Oty Pavla z povíd-
ky Smrt krásných srnců skvostně 
připomene, že Lidice nebyly jen 
ves, ale především její obyvate-
lé s přáními a tužbami, které se 
naprosté většině z nich rukou 
nacistické zlovůle již nikdy ne-
splnily. Muži nad 15 let byli na 
místě zastřeleni, naprostá většina 
dětí zplynována, ženy odvlečeny 
do koncentračních táborů. Zemřeli 
zcela bez viny, aniž by znali jediné 
vysvětlení a důvod, proč se tomu 
tak muselo stát. Přesto byli všichni 
až do poslední chvíle hrdí a stateč-
ní, nacisté je nedokázali zlomit ani 
v těch nejtěžších chvílích.

A proto heslo, napsané v nadpisu, 
znělo po 10. červnu 1942 napříč 
světem, neboť zločinné vyhlazení 
obce pobouřilo svou plánovitostí 
a chladnokrevností celý svět. Měs-
ta a obce na mnoha světadílech se 
na protest proti tomuto barbarství 
přejmenovávaly na Lidice; jménem 
Lidice byly křtěny právě naroze-
né děti. Heslo se stalo skutečností 
a srdce Lidic díky tomu bije do-
dnes. Nejen ve světě, ale i u nás.

Obec byla po válce obnovena 
a jako památka na její vyhlaze-
ní byl v roce 1962, 20 let poté, 
v místech nad bývalou obcí vy-
stavěn památník – kruhový objekt, 
v jehož „ochozech“ se nachází 
muzeum. Na katastru obce vznikl 
v padesátých letech z iniciativy 
britského spolku Lidice shall live 
(česky Lidice budou žít) věhlasný 
Růžový sad, kam se v padesátých 
a šedesátých letech sjely stovky 
růží z celého světa. V současnosti 
obsahuje přes 200 kultivarů růží 
a celkem 21 000 rostlin.

Lidice budou žít
V blízkosti je umístěno také sou-

soší 82 dětí umučených ve vyhlazo-
vacím táboře Chelmno. A to je jeden 
z prvních signálů, který nás přivádí 
na Plzeňsko, konkrétně k akade-
mické sochařce Marii Uchytilové, 
rodačce z Kralovic. Prvních třicet 
soch bylo v Lidicích instalováno 
v roce 1995, poslední byly odha-
leny 10. června 2000, třicet let po 
zahájení práce a jedenáct let po 
smrti autorky. Její motto bylo více 
než výstižné: „Postůjte lidé a slyšte 
poselství dětí zavražděných válkou! 
A pospěšte říci ostatním, že všechno 
visí na pavoučím vlákně! Vím to! 
Ale neumím dělat nic jiného, než 
sochy dětí – jak nejlépe umím...“

A teď ruku na srdce, obyvatelé 
největšího plzeňského obvodu. 
Víte, že i my máme svůj pomní-
ček uctění památky Lidic, který 
byl zřízen v roce 1982 z iniciativy 
místní organizace Českého svazu 
žen? Dokonce byl u něj založen 
sad růží, který měl upomínat, že 
„Lidice varují!“, že podobná tra-
gédie se již nikdy a nikde na světě 
nesmí opakovat. Pomník se nachá-
zí v centrálním parku na Lochotí-
ně, růžový sad kolem něj bohužel 
před lety zcela zanikl.

Z iniciativy Majáku Plzně, nefor-
mální skupiny mladých Plzeňanů, 
pod záštitou primátora Mgr. Marti-
na Baxy, z laskavosti místostarosty 
MO Plzeň 1 Jiřího Uhlíka a Památ-
níku Lidice, bude v letošním roce 
místo obnoveno. A my se ptáme: 
„Přijdete nám pomoci?“ Rozhod-
ně neumíme změnit svět, psát po-

vídky jako Ota Pavel, či vytvářet 
honosná sousoší a pamětní sady, 
ale umíme to, co je povinností ka-
ždého z nás, přiložit své ruce k dílu 
a připomínat, že Lidice varují! Vy-
zýváme proto všechny pamětníky, 
kteří nám o tomto místě mohou 
podat zprávu, vyzýváme všechny, 
kterým není osud Lidic lhostejný. 
Vyzýváme všechny, kteří prostě jen 
chtějí pomoci tak jako my. Vezměte 
svoje děti, přátele a známé a přijďte 
v pondělí 11. června v 18.00 hod. 
do centrálního parku Lochotín na 
slavnostní znovuodhalení místa za 
účasti zajímavých a vzácných hostů. 
Jedním z nich bude mezzosopranist-
ka, sólistka státní opery v Buenos 
Aires paní Lídice Robinson, mezi 
hosty nebude chybět ani několik 
přeživších z Lidic, kteří s sebou 

přivezou dárek pro Plzeň: růže z vě-
hlasného lidického sadu. Věříme, že 
ráda přijede i dcera M. Uchytilové 
paní Sylvie Klánová a další hosté 
a pamětníci z Kladenska.

Nebo ještě lépe, přijďte nám 
pomoci ve středu 2. května 
v 17.00 hod. (sraz u fontány) připra-
vit místo pro růže z Lidic. Můžeme 
za odměnu slíbit jediné: Dobrý pocit, 
že kousek Lidic bude nadále v Plzni 
žít i díky vám, a to rozhodně není 
málo. Třeba je to jedna z maličkostí, 
které jednou pomohou změnit svět, 
proměnit ho v místo, ve kterém už 
nikdy víc nezemřou nevinné děti 
rukou zlovůle.

Maják Plzně, neformální skupina 
mladých pod vedením Lukáše Máchy

Url: http://www.facebook.com/
MajakPlzne, tel.: 777 038 967
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Sdružení boleveckých rodáků, 
Správa veřejného statku a Městský 
obvod Plzeň 1 připravili v rámci 
letošních oslav 630 let od založení 
Bolevce pozlacení sošky Madony 
na Pechátovských božích mu-
kách, která byla původně umís-
těna v prostorách dnešní konečné 
tramvajové stanice č. 4 nad Šíd-
lovským rybníkem. Historie Pe-
chátovských božích muk sahá až 
do roku 1690 a podle historických 
pramenů chodilo k této Madoně 
procesí sedláků a selek z Bolevce, 
aby se pomodlili a prosili o dob-
rou úrodu. Sloup u Panenky Marie, 
jak se místu později začalo mezi 
lidmi říkat, ustál mnoho let bez 
větších oprav, soška Panny Marie 
byla později pozlacena na podnět 
rodiny Kavinů z Bolevce (manžel-
ka pana Josefa Kaviny byla sest-
ra pana kardinála Berana). V roce 
1978 se přiblížila do těchto končin 
nová výstavba boleveckého sídli-
ště, která bohužel ohrozila tuto 
významnou památku. V této době 

Na Bolevecké návsi se konalo požehnání 
nově pozlacené sošky Madony – Panny Marie

někdo odcizil sošku panny Marie 
a později byl sloup poškozen sta-
vební technikou. Hrstka nadšenců 
v čele s panem Jaroslavem Čechu-
rou, rodákem z Bolevce, za podpo-
ry památkářů začala bít na poplach 
a Pechátovská boží muka byla pře-
místěna na Boleveckou náves, kde 
byl sloup doplněn opět replikou 
kamenné sošky Madony – Panny 
Marie.Sdružení boleveckých rodá-
ků na konci loňského roku dalo 
podnět Správě veřejného statku 
města Plzně a Městskému obvo-
du Plzeň 1, že bude dobré sošce 
dát původní podobu, a to jejím po-
zlacením. Návrh byl přijat, peníze 
na úpravu byly získány od Správy 
veřejného statku a s pracemi se za-
počalo ihned po Novém roce 2012. 
Slavnostní odhalení nově pozlace-
né sošky Madony bylo načasováno 
na první jarní den 21. března, na 
kdy Sdružení boleveckých rodá-
ků připravuje obnovu některé-
ho z památných míst v Bolevci 
a jeho okolí v rámci akce „Udělej 
na první jarní den dobrý skutek“. 
Letošní rok je pro celý obvod Pl-
zeň 1 o to významnější, že bude 
oslavovat 630 let trvání Bolevce 
od jeho založení a tato bohulibá 
akce je první akcí oslav v letošním 
roce 2012.

Již před šestnáctou hodinou se 
uvedený den začali k Pechátov-
ským božím mukám, umístěným 
před bývalým selským statkem 
„U Pechmanů“, scházet první ná-
vštěvníci, kterých se sešlo na tři 
sta. Oslavu doplnili rodáci v pl-
zeňských krojích, kteří stáli přímo 
u sloupu Madony. Požehnání soš-

ky zahájil starosta boleveckých ro-
dáků pan Jaroslav Čechura, který 
přivítal význačné hosty, a to pana 
Monsignora Františka Radkov-
ského, biskupa plzeňského, pana 
Mgr. Miroslava Brabce, starostu 
MO Plzeň 1, pana Ing. Milana 
Sterlyho, ředitele SVSMP, pana 
Ing. Richarda Havelku za SVSMP 
a paní PhDr. Hanu Gerzanicovou, 
význačnou rodačku z Roudné. Po 
projevu a odhalení pozlacené Ma-
dony – Panny Marie starostou MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslavem Brab-

cem následovalo požehnání sošky 
Madony Mons. Františkem Rad-
kovským, biskupem plzeňským, 
paní PhDr. Hana Gerzanicová 
přednesla krásnou báseň, kterou 
složila na počest nově pozlacené 
Madony – Panny Marie a úplně 
na závěr starosta boleveckých ro-
dáků všem poděkoval a seznámil 
přítomné účastníky s dalšími ak-
cemi oslav 630. výročí založení 
Bolevce.

Jaroslav Čechura
starosta boleveckých rodáků
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Do dob dávno i nedávno minu-
lých se budou moci vrátit příznivci 
motorismu na silnicích na Plzeňsku 
a Rokycansku. Veteran Car Club 
Plzeň totiž bude pořádat v sobotu 
26. května 2012 XXIII. jízdu histo-
rických vozidel okolím Plzně.

Klub letos slaví 40 let činnosti 
a za tuto dobu pořádal řadu vete-
ránských akcí, například Jízda do 
vrchu Bolevec – Košutka, 100 za-
táček okolím Plzně, Lochotínský 
okruh. Ale největšího počtu po-
kračování se dočkala právě Jízda 

historických vozidel okolím Plzně, 
dříve pod názvem Radyně. Klub 
tak navazuje na motoristickou tra-
dici, protože již v roce 1914 se zde 
konal závod do vrchu Lochotín – 
Třemošná, kterého se účastnili 
mnozí úspěšní závodníci tehdejší 
doby. Naše soutěž je letos navíc 
zařazena do oslav 630 let Bolevce.

Současná soutěž není závod 
v pravém slova smyslu, jde spíš 
o setkání majitelů a příznivců 
historických vozidel a předvede-
ní strojů veřejnosti. Trasa soutě-
že měří přibližně 80 kilometrů 
a posádky na jednotlivých za-
stávkách budou plnit nejrůznější 
úkoly, například jízdu zručnosti, 
ovládání vozidla, dovednostní 
a vědomostní testy. Očekává-
me účast 100 – 120 automobilů 
a motocyklů, vyrobených větši-
nou v meziválečném období, ale 
i po válce. K vidění budou známé, 
méně známé i zaniklé značky naší 
i zahraniční produkce, mnohdy 
opravdové unikáty, které na sil-
nicích určitě nelze běžně spatřit. Trasa a časový rozvrh:

Start Plzeň, Bolevecká náves 10.30 – 12.30 hod.

Rokycany, Jeřabinová ul. 11.45 – 14.30 hod.

Cíl Plzeň, Bolevecká náves 14.30 – 18.00 hod.

Start a cíl bude v Plzni na Bo-
levecké návsi. Kromě nablýska-
ných veteránů zde bude probíhat 
doprovodný program, např. před-
vedení hasičské parní stříkačky 
v akci, ukázka stabilních motorů 
a další. Samozřejmostí je zajiště-
né občerstvení.

Celá tato akce se může usku-
tečnit díky sponzorům, ať jsou 
to firmy, drobní živnostníci nebo 
některá města a obce. Ale i díky 
samotným účastníkům závodu, 
kteří neváhají a vkládají nemalé 
prostředky do renovace a údržby 
svých plechových miláčků a vě-
nují tomuto koníčku veliké úsilí 
a nepředstavitelné množství času.

Bližší informace o jízdě historic-
kých vozidel okolím Plzně a o dal-
ších akcích pořádaných Veteran Car 
Clubem Plzeň, včetně fotografií 
z minulých ročníků získáte na: 
www.vccplzen.eu. Zároveň si zde 
můžete objednat DVD z celé akce.

Václav Cipra
ředitel závodu

Druztová 10.40 – 12.40
Chrást 10.50 – 12.50
Sedlecko 11.00 – 13.00
Střapole 11.05 – 13.00
Všenice 11.10 – 13.10

Stupno 11.20 – 13.20
Břasy 11.25 – 13.25
Bezděkov 11.25 – 13.25
Březina 11.25 – 13.25
Osek 11.35 – 13.35

Kamenný Újezd 12.30 – 14.30
Hrádek, náměstí 12.40 – 14.40
Mirošov 12.45 – 15.30
Veselá 13.30 – 15.30
Raková 13.45 – 15.45

Mokrouše, Tymákov 13.50 – 15.50
Ejpovice 14.00 – 16.00
Kyšice, náves 14.15 – 16.15
Červený Hrádek 14.30 – 16.30
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Letošní, již 14. ročník festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět, 
měl jako jednu ze svých priorit za-
měření na seniory a jejich aktivní 
vnímání a přispívání k řešení pro-
blémů dnešního světa. Organizátor 
festivalu plzeňská pobočka orga-
nizace Člověk v tísni oslovil ke 
spolupráci TOTEM – RDC a jeho 
seniory a seniorky. Komunitní 
seniorský klub Letokruhy vedený 
koordinátorkou Mirkou Kudrno-
vou se s nadšením vrhnul do práce 
a připravil na slavnostní zahájení 
festivalu s názvem „Ochutnejte 
Jeden svět“ ochutnávku české 
kuchyně. Účastníci tak mohli ve-
dle specialit z různých koutů světa 
ocenit i sladkou koblihu, jihočeský 
dortík nebo slanou bramborovou 
buchtu, pohankový karbanátek 
a další tradiční české dobroty. 
V hojném počtu využily seniorky 
a senioři nabídku úterního odpo-
ledního „nejen“ seniorského pro-
mítání. Ukrajinský snímek „Je mi 
88“ představil portrét nezdolného, 
věčně usměvavého životního opti-
misty, který tráví svůj čas rozdá-
váním radosti a hrou na mandolínu 
v centru městečka Cornwal. Ná-
sledoval překrásný film „Od višní 
do višní“ režisérky Jany Broškové 
o údělu ženy v životní etapě, kdy 
se děti vydaly do vlastního života 
a odešel jí životní partner, kdy už 
nemusí o nikoho pečovat a může se 
soustředit pouze na svoje potřeby. 
Krásný lyrický film natočila absol-
ventka FAMU o své vlastní ma-
mince a při následné besedě bylo 
cítit velké životní souznění hostů, 
Anny Srbové z Městské charity 

Seniorky z občanského sdružení TOTEM – RDC 
na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět

Plzeň a režisérky filmu, i divaček 
s tématikou filmu a filosofií hlavní 
hrdinky, která na závěr filmu říká: 
„I smutno může být pěkné“.

Celé úterní odpoledne včetně 
přípravy občerstvení a uvádění 
hostů do sálu organizovaly senior-
ky z TOTEMových Letokruhů 

dobrovolnicky jako pomoc festi-
valu, který je převážně postaven 
na práci dobrovolníků.

Bc. Vlasta Fajferlíková

Rok 2012 – Evropský rok podpory aktivního stárnutí

– POZOR!!!“

si Vás dovoluje 
oslovit s nabídkou spolupráce!

Víme ými seniory a , 

a rádi by se 

šance 
– a nejen je…“!

kulturního maratónu budou bavit své vrstevníky (a nejen je)
když se do 20. dubna 2012 na tel.: 378033357;

mob.: 602230374 e-mailu: srbkova@plzen.eu paní Jarmile Srbkové 
na Odboru sociálních služeb v Martinské ul. 2.

a bavit!
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Také v Plzni má ADRA svoji re-
gionální pobočku, která, podobně 
jako v dalších městech v ČR, pů-
sobí jako dobrovolnické centrum. 
Dobrovolnictví je dobrý způsob, jak 
ve svém volném čase udělat něco 
prospěšného. Je to vlastně taková 
nabídka člověčenství – dát něco ze 
sebe druhému člověku. Do dobro-
volnické činnosti se může zapojit 
v podstatě kdokoliv, kdo má zájem.

Aktuálně řídí Dobrovolnické 
centrum projekty v Plzni, ve Kdy-
ni a v Klatovech. Jejich zaměření 
je pomoc seniorům. V Plzni je to 
městský Domov seniorů Sedmi-
kráska a Čtyřlístek na Lochotíně. 
Dobrovolníci obyvatelům domova 
zpříjemňují jejich pobyt a pomáhají 
zvýšit kvalitu jejich života. Jak to 
vnímají sami dobrovolníci, se mů-
žete dočíst v příběhu jednoho z nich:

„Při studiu vysoké školy se přeci 

Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň

jen najde pár volných odpolední. Ty 
jsem věnovala svým koníčkům a růz-
ným kurzům. Ale přišlo mi to nějak 
málo. Chtěla jsem dělat něco, čemu 
stojí za to věnovat čas. Tehdy jsem 
poprvé viděla leták s dobrovolnictvím 
– navštěvování babiček v domě pro 
seniory. Tak jsem to šla zkusit. Od 
mojí první návštěvy už uteklo hodně 
vody. Za tu dobu jsem poznala, jak 

vděční a milí dokážou být staří lidé, 
kterým věnujete jen jedinou hodinku 
týdně. Jak šťastní a zábavní jsou, když 
se s nimi projdete po zahradě nebo si 
zahrajete karty. Stíhám všechno, co 
dřív, ale teď k tomu konečně dělám 
něco, co za to stojí.“

Humanitární organizace ADRA, 
o. s., slaví letos 20. výročí svojí exi-
stence v ČR. V rámci připravované 
kampaně „Mince denně“ se budou 
moci i plzeňští občané blíže dozvě-
dět o činnostech této organizace. 
V ulicích Plzně proběhne 29. květ-

na, tedy přesně v den výročí, akce za 
podpory dobrovolníků z řad studen-
tů středních škol. Cílem této akce 
bude informování veřejnosti o pro-
jektech ADRA ČR a také propagace 
drobného dárcovství. Součástí akce 
bude umístění informačního stánku, 
kde se kolemjdoucí  budou moci za-
stavit a prohlédnout si v materiálech 
různorodé aktivity a projekty, které 
ADRA po celém světě provozuje.

Více informací naleznete na webu 
www.adra.cz a www.dcplzen.cz

Stanislav Valenta

Pracujete pro 
o. s. ADRA, mů-
žete nám úvodem 
říci něco málo 
o této organizaci?

ADRA je zná-
má mezinárodní 
humanitární or-

ganizace, která kromě akutní pomoci 
v nouzi spravuje i řadu dlouhodo-
bých podpůrných a rozvojových pro-
jektů. To je práce, o které se příliš 
často nemluví. Pokud se stane veli-
ká událost typu tsunami v Japonsku, 
víme o ní velmi dobře. Práce v místě 
ale nekončí podáváním základních 
potravin a oblečení v evakuačních 
táborech, následuje další dlouhodo-
bá práce na obnově. Ta již nestojí 
v pozornosti veřejnosti, přesto se jí 
ADRA často věnuje. Kromě zahra-
ničních projektů je činnost organi-
zace ADRA známá i z tuzemských 
záplav.
Čemu všemu se ADRA věnuje 

v Plzni?
Tady provozujeme dobrovolnické 

centrum. Jsme regionální pobočkou 
a podporujeme podle situace a mož-
ností obecně práci o. s. ADRA, jsme 
ale převážně zaměřeni na dobrovol-
nictví, podobně jako další pobočky 
v České republice.

DC ADRA není jediná dobrovolnic-
ká organizace v Plzni. Neprosakuje 
i do této oblasti jistý konkurenční boj?

Ano, nejsme v Plzni jedinou dob-
rovolnickou organizací. Osobně ale 
nic jako konkurenci nevnímám a ani 

Rozhovor se Stanislavem Valentou, vedoucím DC ADRA Plzeň
se sám tak nevidím vůči ostatním 
kolegům v naší branži, navíc jsme 
ve velkém městě. Jsem přesvědčený, 
že v oblasti dobrovolnictví, ve které 
pracujeme, nelze konkurenční pro-
středí vytvářet. Chceme pomáhat li-
dem, vytváříme podmínky, aby dob-
rovolníci mohli pomáhat ostatním. 
Máme za ně morální zodpovědnost, 
kterou nelze zneužít agresivní ko-
merční strategií. Naopak se snažím 
komunikovat s kolegy z ostatních 
organizací a netajím se chutí s nimi 
spolupracovat.

Na webu www.adra.cz jsem se 
dočetla o kampani „Mince denně“, 
můžete nám k ní říci něco více? Co 
znamená ,,drobné dárcovství"?

Tato kampaň je zaměřená na dvě 
základní věci. Jednak na informování 
veřejnosti o projektech ADRA a také 
na oslovení veřejnosti v oblasti drob-
ného dárcovství. Dárcovství je pro 
neziskovou organizaci pochopitelně 
významné, bez něj by nemohla or-
ganizovat pomoc. Tato kampaň chce 
lidem přiblížit, že dárcovství může být 
skutečně drobné – třeba jedna koruna 
denně – ale pokud je pravidelné, je 
pro organizaci, jakou je ADRA, vel-
mi významné. Jedním z nejsložitějších 
úkolů je sladění dlouhodobého projek-
tu s nestabilním a nejistým příjmem 
prostředků.

Jaké byly začátky Dobrovolnického 
centra a jak dlouho v Plzni funguje?

Skromné (směje se). Měli jsme 
výhodu, že jsme se mohli metodicky 
opřít o zkušenosti jiných poboček, 

které již fungovali před námi. Než 
jsme otevřeli pobočku, byli jsme parta 
lidí, kteří měli chuť něco dělat. Ještě 
jsme nevěděli, že to bude Dobrovol-
nické centrum ADRA. Postupně jsme 
k tomu došli, nápad s dobrovolnictvím 
se nám zalíbil a v roce 2010 jsme za-
čali působit. Někteří z nás se přidali 
do řad dobrovolníků, já jsem se chopil 
kormidla. Svoji funkci dělám ve vol-
ném čase při zaměstnání, jsem vlastně 
taky takový druh dobrovolníka.

Jaké jsou nejčastější motivy vašich 
dobrovolníků pro dobrovolnickou 
činnost?

Motiv je vlastně hrozně podobný, 
bez rozdílu věku dobrovolníků. Všich-
ni chtějí být nějak užiteční, hledají 
něco smysluplného a chtějí pomáhat 
ostatním lidem. Myslím, že chtějí být 
„člověčtější“.

Můžete nám prozradit, existuje-li 
vzorový profil dobrovolníka?

To asi neexistuje. Máme dobrovol-
níky studenty i důchodce, pracující i v 
domácnosti. Je pravda, že většina jsou 
ženy, není to však pravidlo. Jejich po-
jítkem je zmíněná motivace.

Jak a kde dobrovolníky získáváte?
Snažíme se dávat vědět o příležitosti 

být dobrovolníkem. Pořádáme několik 
akcí během roku, kde máme prostor 
i pro propagaci našeho dobrovolnické-
ho centra. Rozvěsili jsme nějaké letá-
ky, držíme se ale stranou komerčního 
plakátování. Máme webové stránky 
a také jsem pro centrum založil svůj 
historicky první facebook profil. Chá-
peme, že se dá propagovat intenziv-

něji, cítíme ale také odpovědnost za 
vynakládání svěřených prostředků na 
náš provoz.

Pokud bych se chtěla dovědět více, 
případně s vámi spolupracovat, na 
koho a kam se mohu obrátit?

Základní informace naleznete na 
našem webu www.dcplzen.cz, kde je 
mimo jiné moc pěkné video o dobro-
volnictví. No a samozřejmě osobně, 
můj kontakt a kontakt na naši koor-
dinátorku naleznete taktéž na našem 
webu nebo facebooku.

Co patří k radostem vedoucího DC 
ADRA Plzeň?

Asi nejlepší je setkávání se s dob-
rovolníky, s lidmi, kteří mají široké 
srdce. To mě na tom baví nejvíce, 
mám radost, že dobrovolníků zvolna 
přibývá a naše práce má smysl.

Má i nějaké starosti?
No, tak je to určitá časová náročnost 

vzhledem k režimu, ve kterém pra-
cuju. Samozřejmě nejméně oblíbená 
činnost všech vedoucích neziskových 
organizací je zajišťování prostředků na 
činnost.

Můžete nám na závěr představit 
svou vizi pro DC Plzeň?

Rádi bychom stabilně dělali svoji 
práci, protože se orientujeme na dlou-
hodobou pomoc. Porozhlížíme se po 
dalším dobrovolnickém programu, 
k současnému, který je zaměřený na 
seniory. Mám i vizi, kolik bych chtěl 
vidět letos nových dobrovolníků, ale 
to se nechám překvapit.

Rozhovor připravila 
Radka Vondrášková
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Bolevecký klášter, který nikdy nespatřil světlo světa

Obvod Plzeňské „jedničky“ 
ukrývá nejedno zajímavé překva-
pení. Jedním z nich je i klášter, 
který nikdy nespatřil světlo světa. 
Vyobrazení dochovaných návrhů 
ovšem dokážou vzbudit zájem 
i pozornost také dnešních obyvatel 
severního předměstí. „V Bolevci 
měl stát moderní kostel, dokonce 
i s ženským klášterem,“ poučil 
mne architekt Jan Soukup, který 
se problematikou církevních sta-
veb v Plzni dlouhodobě zabývá. 
Pro stavbu byl vybrán pozemek 
v sousedství boleveckého hřbi-
tova, u křižovatky hlavního tahu 
na Třemošnou, Plaské třídy a ulicí 
Na Prokopávce. Úmysl se zrodil 
ještě před druhou světovou válkou 
a svatyně měla být zároveň bole-
veckým farním kostelem. Projek-
tem byl pověřen pražský architekt 
Jaroslav Cuhra, který v roce 1942 
vypracoval studii. Na předběžné 

dokumentaci si můžeme přečíst 
i zamýšlený název kostela: Far-
ní chrám Panny Marie, Královny 
České země a svatých patronů 
českých. Budoucí svatyně měla 
být obklopena celým komplexem 
budov. Farní areál by doplňovaly 
ubytovny komunity řeholnic, před 
západní fasádou kostela architekt 
navrhoval zbudovat uzavřené atri-
um s moderními arkádami, což 

na danou dobu nebylo právě ob-
vyklé řešení. Sám kostel, vlastně 
obrovský hranol s geometrickými 
dekoracemi stěn, podobou vzdá-
leně připomínal pražskou budovu 

kostela Nejsvětějšího srdce Páně 
od architekta Plečnika. Klášterní 
komplex ovšem neměl být žádným 
izolovaným, hermeticky uzavře-
ným areálem. Na plánech vidí-
me celou řadu staveb. Patří sem 
například výstavní síň, prodejna 
liturgických předmětů, salonek, 
hovorna, kde by se sestry žijící 
v klausuře mohly setkávat s těmi, 
kdo nejsou členy řádu, křestní kap-

le a samozřejmě i nezbytné toalety. 
Zimní kaple mariánské družiny je 
jasným důkazem, že se počítalo 
právě i s aktivním zapojením laiků. 
Ti měli možnost realizovat svoji 

náboženskou a duchovní činnost 
právě v bratrstvech podobného 
typu. Zajímavostí je i plánovaná 
kaple Božího hrobu, což je své-
bytná a ojedinělá část religiózní 
architektury, kopírující podobu 
kaple Božího hrobu, která se na-
chází v izraelském Jeruzalémě. 
Atrium pak měla zdobit zastave-
ní křížové cesty. Z hospodářských 
budov jsou uvedeny nejen sklady, 
kůlna a chlévy, ale třeba i docela 
moderní garáž. Nad celým kom-
plexem se pak měla tyčit úcty-
hodná a majestátně vyhlížející 
hranolová věž zvonice. Netyčí se 
a na místě zamýšleného kláštera 
naleznete v sousedství hřbitova 
jen pár stánků s věnci a květina-
mi. Vyasfaltovaná plocha slouží 
jako malé parkoviště. Během vál-
ky pochopitelně nebyly vhodné 
podmínky k zahájení stavby. Po 
roce 1948 pak byl záměr nastu-
pujícím režimem zmařen docela. 
Nebyla rozpracována ani základ-
ní projektová dokumentace nutná 
k realizaci stavby. „Při pohledu 
na předběžné návrhy můžeme 
pouze litovat, že město Plzeň 
nezískalo v podobě plánované-
ho kostela další zajímavou a es-
teticky hodnotnou dominantu,“ 
uzavřel své vypravování Soukup.

Čeští výtvarníci ve Francii v temnotě druhé 
světové války a překvapivá "Lochotínská stopa".
Přednáší Dr. Anna Pravdová z Národní galerie v Praze 
ve čtvrtek 10. 5. 2012 od 16.30 hod. v Kulturním centru 
Frišova vila, Boženy Němcové 9, Plzeň

Kopfa, Antonína Pelce, Lenky 
Reinerové, připomenou se i ti 
méně známí či neprávem zapo-
menutí, jako Jan Vlach nebo Edi-
ta Hirschová. Jména, která tvoří 
zajímavé valéry na obraze české 
výtvarné scény. A překvapivá 
Lochotínská stopa? Kdo by če-
kal, že když se cestou na výstavu 
Západočeské galerie utrhne výfuk 
automobilu, spatří v dílně svého 
automechanika zajímavé sádrové 
busty? Stačí pár slůvek o tom, jak 
plastiky vypluly velmi neobvykle 
po mnoha letech zpět na světlo 

světa. A ještě, když se ukáže 
překvapivá stopa, vedoucí až 
do Francie a doby před i v prů-
běhu druhé světové války…

Na přednášku Dr. Anny 
Pravdové, která již během lis-
topadového Adolf Loos mini-
festivalu Pilsen 2011 zaujala 
představením pohnutého života 
i nesmírně zajímavé práce Edi-
ty Hirschové, prozradí i něco 
o zmíněné stopě, propojující 
dalekou Francii s plzeňským 
Lochotínem.

(DR)

P ř e d n á š k a 
o působení čes-
kých výtvar-
ných umělců ve 
Francii v letech 
1938–1945 při-
blíží společen-

ské a umělecké souvislosti 
pobytu českých výtvarných 
umělců ve Francii v době 
druhé světové války. Bude se 
týkat významných osobností 
významu Františka Kupky, 
Josefa Šímy, Adol fa Hoffme-
istra, Aléna Diviše, Maxima 



hudebník Jiří Mucha, 
který v duu s Janou 
Balejovou získal 
1. místo v interpre-
tační soutěži i 1. mís-
to v autorské soutěži 
za píseň Stíny stromů. 2. místo 
v interpretační i autorské soutěži 
zajišťující postup do finále Porty 
v Řevnicích i v Ústí nad Labem 
vyhrála skupina Lakuna z Plzně.

Vaříme se starostou  Vaříme se starostou  Vaříme se starostou

Pivní recepty v minipivovaru „U rytíře Lochoty”
Vítězný recept tohoto kola „Kuře 
v pivní omáčce“ nám zaslala paní 
Anna Porebská z Lochotína. Ten 
spolu s dalšími zajímavými recepty 
na pivě, jež jste nám zaslali, bude 

nyní součástí menu minipivovaru 
„U rytíře Lochoty“, který hostil 
další díl naší soutěže. Pochutnat 
si zde tak budete moci na pivním 
guláši, pečené huse na pivu s kned-
líkem a červeným zelím nebo peče-
ných vrabcích na pivu. Na květen 
zde pro vás navíc uvaří „Jarní me-
dový ležák 11°“. V září se můžete 
přijít pobavit na Svatováclavskou 
veselici se „Svatováclavským spe-
ciálem ležákem 16°“. Na začátek 
května se též připravuje otevření 

pizzerie s grilovanými specialitami 
v zahradní restauraci. Výběru nej-
lepšího receptu se, vedle hostitele 
Václava Bečky a starosty MO Pl-
zeň 1 Miroslava Brabce, zúčastnili 

známý sochař Václav Česák, jehož 
socha rytíře Lochoty zdobí přístup 
do areálu, spolu s manželkou, vy-
nikající mezzosopranistkou Editou 
Adlerovou. V. Česák je mimo jiné 
autorem cen, každoročně předáva-
ných při vyhlášení prestižní hudeb-
ní ankety Žebřík.
Příští téma pro vaše recepty jsou 
„steaky“. Soutěžit totiž budeme 
s Rančem Šídlovák, který je ta-
kovým malým kouskem divokého 
západu v Plzni.

Apetit Festivalu budou 
„velet“ čtyři kuchařské 
osobnosti
Čtyři čeští špičkoví kuchaři bu-

dou hlavními hvězdami druhého 
ročníku Apetit Festivalu v Plzni 
ve dnech 19. až 20. května. Ku-
chařskou show předvede divákům 
stejně jako vloni Zdeněk Pohlre-
ich. Další kuchařskou osob ností na 
pódiu bude Jaroslav Sapík a také 
populární Jiří Babica. Taje mole-
kulární kuchyně odhalí návštěvní-
kům Petr Koukolíček.

Do Plzně se po mnoha letech vrátila Porta
Západočeské finále Porty se 

po mnoha letech konalo v Plzni. 
V nově zrekonstruovaném sále 
Saloonu na Roudné soutěžilo 
19 přihlášených kapel o postup 
do národního finále v Řevnicích 
a mezinárodního finále v Ústí nad 
Labem. Nejvíce hlasů od odborné 
poroty (B. Röhrich, P. Mexbauer, 
P. Vrobel, R. Tomášková a V. Bau-
reová) získal uznávaný plzeňský 

Sošku Panenky Marie od V. Česáka na letošním Žebříku předal Anetě Langerové 
starosta MO Plzeň 1 a krajský radní pro sociální věci Mgr. Miroslav Brabec.
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SLOVÍČKO je Mateřské cen-
trum, které je veřejnosti otevře-
né každý týden od pondělí do 
čtvrtka v prostorách Evangelic-
ké církve metodistické na Bo-
levecké návsi. Úterý a čtvrtky 
jsou věnovány společným akti-
vitám rodičů s dětmi (Mateřské 
centrum – MC). Každé pondělí 
a středu pak nabízíme maminkám 

Co je osobní asistence? Jistě se 
shodneme, že pro mnohé z nás je 
„osobní asistence“ stále tak trochu 
neznámým pojmem. Osobní asis-
tence je název pro službu, která 
pomáhá těm, kteří se chtějí nebo 
potřebují začlenit zpět do společ-
nosti a zároveň zůstat ve svém 
domácím prostředí. Možná vás 
překvapí, že to není nová služba 
a zájem o ni mezi lidmi roste. Pojď-
me se tedy nyní společně podívat 
za člověkem, který již tuto službu 
několik let využívá…

Připravit jídlo, zajít si na záchod, 
vyměnit inkontinenční plenu, večer 
se osprchovat, zajít si na nákup – je 

celodenní hlídání dětí od 8 do 15 
hodin s názvem KLUBÍČEK. 
Reagovali jsme na aktuální po-
třeby maminek, kterým nebylo 
přijato dítě do školského zařízení.

Kromě toho, že v MC mohou 
maminky společně sdílet své ra-
dosti i starosti, nabízíme besedy 
s odborníky z oblasti pedagogiky, 
psychologie, zdravé výživy a jiné.

Pro děti je v MC připraven hra-
vý program směřující k rozvoji 
osobnosti. Hrajeme dětem pohád-
ky, následují pohybové aktivity 
a výtvarný program. Děti se tak 
příjemnou formou učí kontaktu 
se svými vrstevníky již v raném 
věku, učí se spolu komunikovat, 
získávají sociální návyky, učí se 
znát pravidla, neméně důležitá je 
i příprava na kontakt s cizími lid-
mi a autoritami.

V poslední době proběhlo jarní 
vytváření s výtvarnicí Helenou 
Kafkovou. Plánujeme přednášku 
týkající se výchovy dětí, která je 
ze strany rodičů obzvláště vítána.

Na našich stránkách www.mc-
-slovicko.cz se vždy dozvíte, co 
v dohledné době pro maminky 
a děti připravujeme.

DĚTSKÉ KLUBY ve dvojím 
provedení!

Vedle úterního Dětského 
klubu, který je organizovaný 
u dětského hřiště v Nýřanské 
ulici, poběží i čtvrteční Dětský 
klub. Bude zahájen ve čtvrtek 
12. 4. 2012 (za příznivého po-
časí), a to každý školní čtvrtek 
mezi posledními panelovými 
domy Sokolovské ulice. Podob-
ně jako úterní klub bude i ten 
čtvrteční v čase od 16 do 17 ho-
din nabízet dětem od 5 do 12 let 
různé soutěže, písničky a poví-
dání biblických příběhů. Kluby 
jsou samozřejmě zdarma a děti 
na ně mohou vzít své rodiče.

 Dana Rohovská
 a Pavel Wittner

Osobní asistence – třeba se jednou bude hodit i vám…
toho hodně, s čím jednašedesátile-
tý František potřebuje pomoc. Pan 
František je kvadruplegik, usazený 
na vozíku s jen částečně pohybli-
výma rukama je od narození odká-
zaný na péči okolí. Po smrti otce, 
který se o něj staral, stál pan Fran-
tišek na rozcestí – má se pokusit 
žít sám, nebo odejít do zařízení? 
Přálo mu štěstí a zvítězila první 
varianta. Ve svém plzeňském bytě 
ubytoval nové spolubydlící, kteří 
mu za snížený nájem ráno a večer 
pomáhají s nutnými věcmi. Co ale 
přes den, když jsou spolubydlící 
v práci? Kromě štěstí stojí při panu 
Františkovi i osobní asistent Marek 

z občanského sdružení Hewer, které 
osobní asistenci zajišťuje. A proto 
i díky Markovi může pan Franti-
šek zůstat v bytě, který důvěrně zná 
a kde strávil většinu života. A stráví 
i jeho zbytek, jak doufá.

Asistent Marek přichází za pa-
nem Františkem od pondělí do 
čtvrtka vždy kolem poledne, při-
praví mu dovezený oběd, zajde na-
koupit, pomůže se vším, s čím je 
třeba. Především ale s panem Fran-
tiškem tráví čas, povídá si s ním, 
poslouchá ho. Odchází zpravidla 
kolem čtvrté hodiny, kdy se vrací 
spolubydlící a pan František má 
o společnost i péči postaráno.

Vztah asistenta Marka a pana 
Františka není ale ohraničený jen 
konkrétními dny a čtyřhodinovým 
intervalem. Po společně stráveném 
roce doprovází Marek pana Františ-
ka i na dovolenou nebo na chalupu 
na Kladrubsku. Asistent Marek je 
tak i Františkův blízký přítel.

Osobní asistence tedy není jen 
trochu jiná pečovatelská služba. 
Zatímco pečovatelská služba nabí-
zí přesně vymezené úkony, asistent 
se na dobu, kterou se svým klien-
tem stráví, stává jeho partnerem 
a často doslova očima, ušima, ru-
kama či nohama klienta a pomáhá 
mu žít jeho život tak kvalitně, jak 
to jen jde.

„Velkou výhodou osobní asisten-
ce je to, že je připravena zajistit 
klientům pomoc se sebeobsluhou, 
jídlem, nákupy nebo hygienou, 
kdykoliv to potřebují, třeba večer, 
v noci, o víkendu nebo ve svátek. 
Nabízí všestrannou pomoc a pod-
poru v bytě klienta, který tak i přes 
závažný handicap nemusí opouštět 
svůj domov,“ říká Tereza Jarošíko-
vá – vedoucí střediska Hewer pro 
Plzeňský kraj.

Také potřebujete dobrou duši, 
která vám pomůže zůstat ve va-
šem domácím prostředí? Máte 
zájem o osobní asistenci? Pokud 
ano, obraťte se přímo na vedou-
cí střediska Terezu Jarošíkovou 
(mobil: 736 505 558, webová 
stránka: www.pecovatel.cz), která 
vám ráda poskytne více informací 
o službách osobní asistence sdru-
žení Hewer.

(red)
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Historie policie v letech 1918 – 
1945 – policejní ředitelství v Plzni, 
je název knihy autora Tomáše He-
rajta, který v ní detailně zpracoval 
vše kolem historie a činnosti bezpeč-
nostních složek a jejich osobností 
v Plzni a okolí na počátku dvacátého 
století. K tomuto tématu představil 
v L-klubu Obvodní knihovny zají-
mavou prezentaci a besedu na téma 
policejní historie v Plzni a samozřej-
mě hovořil především o tom, co se 
do knihy nevešlo, zajímavostech 
kolem činnosti policie před téměř 
sty lety a zodpovídal řadu otázek 
k tématu z řad posluchačů.

Policie, jak ji neznáte
Autor ve své knize osvětluje 

vznik a vývoj plzeňského policejní-
ho ředitelství a představuje zásadní 
osobnosti tohoto úřadu, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o bez-
pečnost tehdejších obyvatel Plzně. 
Mnoho z nich za velmi vyhraně-
ných okolností položilo svůj život 
při výkonu služby či v protinacis-
tickém odboji.

Zajímavá prezentace Tomáše 
Herajta byla doplněna a zpestřena 
promítáním celé škály dobových 
fotografií, které se do knihy ne 
vešly, a překvapivými informa-
cemi o osudech skutečných osob, 

o kterých se v knize hovoří. Některé 
z nich se staly předobrazem postav 
v seriálu „Četnické humoresky“, 
o kterém lochotínský L-klub chys-
tá některý z dalších svých pořadů 
přímo se scénáristou oblíbeného 
českého seriálu.

Tomáš Herajt v závěru odpoví-
dal na celou řadu zvídavých otázek 
z řad návštěvníků. Svoji knihu při-
pravoval velmi pečlivým a nároč-
ným způsobem zhruba 5 let, a tudíž 
o této oblasti plzeňské historie na-
lezl a zná opravdu mnohé detaily 
a zajímavosti. Čtenáři svými dota-
zy zašli až do kauzy Nikola Šuhaj 

Loupežník versus policie v oblasti 
ukrajinské Koločavy či do dosud ta-
jemnem opředeného příběhu o Ki-
liánovi – Králi Šumavy a tehdejších 
policistů.

Autor knihy je opravdový znalec 
policejní historie a příběhů kolem 
způsobů vyšetřování a postavami 
s ním souvisejícími. Jak nám pro-
zradil, uvažuje o dalším rozšíření 
své knihy až do let 1989. Tematikou 
policejní historie se tedy úzce zabývá 
i nadále a čtenáři se proto mohou tě-
šit na další knižní pokračování jeho 
usilovné a mravenčí práce.

(d)

Noc s Andersenem je celoev-
ropská akce knihoven a školských 
zařízení pro celou rodinu na pod-
poru čtenářství u příležitosti výro-
čí narození dánského pohádkáře, 
Hanse Christiana Andersena, které 
připadá na 2. dubna. Tento den je 
od roku 1967 vyhlášen jako Mezi-
národní den dětské knihy. Letoš-
ní akce NOC S ANDERSENEM 
se uskutečnila v pátek 30. března 
a Knihovna města Plzně se do ní 
opět aktivně zapojila hned v něko-
lika svých knihovnách.

Obvodní knihovna Locho-
tín v sále L-klub připravila od 
18.00 hodin bohatý kulturní pro-
gram, letos s mezinárodní účastí. 
V pestrém zábavném bloku vystou-
pila řada herců, tanečníků, hudební-
ků a zpěváků, včetně kostýmované 
postavy Hanse Christiana Ander-
sena, který celou akci moderoval. 
Součástí programu byla velmi milá 
návštěva z Vietnamu – krojované 
tanečnice a zpěvačky s pořadem 

Vietnamské tance s vějíři. Ande-
rsenovský program lochotínské 
knihovny vyvrcholil Noční bube-
nickou a světelnou show na trav-
naté ploše přímo před knihovnou.

„Pozvaní nejlepší dětští čtenáři 
se svými učitelkami a rodiči tak 
měli možnost poznat i něco víc, 
než naše tradiční dětské soutěže 
a akce přímo v knihovně mezi 
knížkami. Na večerní show nebylo 
nic, co by děti i dospělé nezauja-
lo,“ řekla nám vedoucí OK Lo-
chotín Dagmar Khasová. „Naše 
knihovna disponuje středně vel-
kým kulturním sálem, který jsme 
na tak velkou akci jako je Večer 
s Andersenem plně využili. Pře-
kvapením pro všechny a zároveň 
velkou tečkou za pořadem bylo 
bezesporu bubenické a žonglér-
ské vystoupení s otevřeným ohněm 
před knihovnou, přímo pod noční 
oblohou.“

 První Noc s Andersenem pro-
běhla na přelomu 31. března 

Večer s Andersen Open Air
a 1. dubna 2000 v Uherském Hra-
dišti. Od roku 2001 se pořádá po 
celé České republice pod záštitou 
Klubu dětských knihoven. V dal-
ších letech se akce rozšířila i za 
hranice České republiky, pořádá 

Mayský kalednář – bude konec 
světa? To je název velmi zajímavé-
ho pořadu, se kterým se v minulých 
dnech představil v kulturním sále 
L -klub Obvodní knihovny Lochotín 
známý český astrolog Milan Gelnar, 
jehož zná veřejnost z četných veřej-
ných a mediálních vystoupení. Jeho 
astrologické znalosti a přesnost, se 
kterou pomocí hvězd a matematiky 
dokáže vysvětlovat některé spole-
čenské, veřejné i soukromé jevy, 
jsou všem příznivcům trochy tajem-
na a mystiky dobře známé.

Milan Gelnar je svým velmi 
lidským, upřímným a nepodbí-
zivým projevem mezi veřejností 
značně oblíben. V tomto duchu 
se nesl i celý jeho pořad v plzeň-

Co je psáno ve hvězdách...
ském L-klubu. Návštěvníci zde 
dostali možnost seznámit se nejen 
s May ským kalendářem a sou-
časnou astrologickou předpovědí 
na 21. prosinec 2012, ale byl jim 
osvětlen systém a matematická 
přesnost souvislostí mezi planeta-
mi, planetárními soustavami, vlivy 
jednotlivých horoskopických zna-
mení i další souvislosti mezi tímto 
astonomickým „chaozem“ odehrá-
vajícím se mezi nebem a zemí.

S dalšími divácky přitažlivými po-
řady Milana Gelnara na různá další 
témata kolem astrologie se zájemci 
mohou v L-klubu na Lochotíně ješ-
tě několikrát setkat i v podzimních 
měsících letošního roku.

(d)

se v Polsku, Slovensku, Rakousku, 
Slovinsku, Švýcarsku a Německu. 
Letos obdržely všechny zúčastněné 
knihovny navíc pozdravy také ze 
Sydney a Taiwanu.

(d)

www.kmplochotin.wz.cz
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Prvním mládětem letošního 
roku se stal kosman bělovousý.

Podle rozkvetlých vilínů ja-
ponských, jež jsou považovány 
za první posly jara, přišlo jaro do 
Zoologické zahrady a botanické 
zahrady města Plzně tentokrát vel-
mi záhy. Tyto keře se zvláštními 
třásňovitými jasně žlutými kvítky 
počaly kvést už koncem prosince. 
Ovšemže to byla reakce na teplý 
prosinec a částečně i leden. Násle-
dující únorová mrazivá perioda je 
sice částečně poničila, ale sotva se 
znovu oteplilo, jako zázrakem se 
jim znovu vrátila jejich zářivá žluť. 
Hlavně však, že téměř tři neděle 
trvající vpád arktického vzduchu 
přežily bez jakýchkoliv důsledků 
všechna zvířata. Veškeré tepelné 
zdroje jely sice na plný výkon, 
v některých pavilonech bylo nutné 
použít i elektrické přímotopy, ale 
komfort pro zvířata byl zachován. 
Jen to stálo značné peníze navíc. 
Oproti jiným zoo nemuselo být 
přistoupeno ani k přemístění ně-
kterých venku žijících živočichů 
do náhradních zimovišť. Nejaktuál-
nější bylo toto opatření u tučňáků.

Teplý a slunečný březen ob-
razně řečeno otevřel návštěv-
níkům brány zahrady dokořán. 
O teplotně rekordním víkendu 
17. a 18. března, kdy se rtuť na 
teploměru vyšplhala až nad 20° C, 

Jaro v plzeňské zoologické a botanické zahradě zve k návštěvám

se zájem o zahradu dostal až na 
letní hodnoty. V sobotu sem přišlo 
více než 3 500 lidí.

Oficiální vítání jara se symbo-
lickým otevíráním (odemykáním) 
České řeky o týden později tak 
bylo letošním vývojem počasí 
předběhnuto stejně jako meteo-
rologický začátek jara 20. března. 
První z celodenních víkendových 
doprovodných programů v zoo-
logické a botanické zahradě, kte-
rých je návštěvníkům každoroč-
ně nabízeno kolem dvaceti, byl 
ve znamení soutěží a tvoření na 
rybí a vodní téma. Zatímco jed-
notlivá stanoviště byla neustále 
obestoupena dětmi a jejich rodiči 
a soutěžní naučnou stezkou pro-
šly desítky soutěžících, novinka 
České řeky – dřevěná socha vod-
níka sedícího na vykotlané vrbě 
– byla míjena často bez zájmu. 
Jen výjimečně se u něj zastavila 
nějaká maminka a řekla dítěti – 
podívej, to je ten vodník z pohá-
dek. Zřejmě zrovna tahle pohád-
ková bytost současnou generaci 
rodičů, natož jejich potomků, už 
příliš neoslovuje.

Obohacená o soutěžní a naučný 
program byla i sobota následující. 
Tématem byl ptačí svět a připo-
mínal tak návštěvníkům, že na 
1. dubna připadá jeden z nejstar-
ších ekologických svátků – Mezi-
národní den ptactva. Existuje již 
více než sto let.

Vedle tradiční naučné soutěžní 
stezky byl největší zájem, podob-
ně jako loni, o tak zvaný veverčí 
dub. V korunách stromů přece žijí 
nejen ptáci, ale i další tvorové, 
nejznámější je právě veverka. Po 
zimě ji pořádně vytrávilo, a tak 
bylo úkolem dětí dopravít jí po 
laně košíček s oříšky.
Čtvrtstoletí záslužné činnosti pl-

zeňského Dobrovolného ekologic-

kého spolku ochrana ptactvapřed-
stavovala po celý den výstava, do-
plněná odpoledne besedou s vůdčí 
osobností organizace a předním 
západočeským zvířecím záchra-
nářem Karlem Makoněm.

Na co je letošní jaro prozatím 
skoupé, jsou mláďata. Jako prv-
ní v novém roce přišli na svět 
dva potomci kosmana bělovou-
sého. Narodili se 2. ledna. Tyto 
tzv drápkaté opice byly jedny 
z prvních, které plzeňská zoo 
začala chovat. Jejich první pár 
získala v roce 2000.

Kosmani bělovousí patří mezi 
nejčastější zástupce své čeledi. 
Žijí dokonce v parcích na okrajích 
jihoamerických měst. V plzeňské 
zoo obývají expozici v sousedství 
Tropického pavilonu. Velkou za-
jímavostí je u nich to, že s výjim-
kou kojení přebírá veškerou péči 
o mláďata, jež se obvykle rodí 
dvě, otec.

Kde rozhodně mláďata nechybě-

Rámcový přehled hlavních akcí pořádaných Sdruže-
ním IRIS, Zoologickou a botanickou zahradou města 
Plzně a jejich partnery v roce 2012

21. dubna: Plzeňský Den Země – vyvrcholení VI. ročníku soutěže 
ve sběru hliníkového odpadu v domácnostech odpoledním happenin-
gem v Kilometrovce

30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku 
Lüftnerka – odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodějové 
vstup zdarma)

1. května: Český rok na vsi – fol klórní odpoledne pod staročeskou 
májkou na statku Lüftnerka

19.–20. května: Dny japonské kultury – celodenní program
2. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – VII. ročník soutěže 

v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost – odpolední program
16. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2012, 

Vítání léta – pohádková stezka, celodenní program
30. června: Adie školo, hurá na prázdniny (soutěže, hry, soutěžní 

naučná stezka) – celodenní program

jí, je statek Lüftnerka. Za návštěvu 
stojí určitě ale nejen kvůli nim.

K expozičním novinkám letoš-
ního jara patří dvě botanické ukáz-
ky: Jedna, ve svahu vedle velké 
ptačí voliéry, představuje vzácné 
rostliny nejjižnějšího výběžku 
Jižní Ameriky – drsné Patagonie 
a jižního Chile. Druhá – tentokráte 
ve svahu pod Dinoparkem – repre-
zentuje květenu Alp, rozlehlého 
evropského pohoří, které zasahuje 
na území sedmi států.

Zajímavé bude určitě i defilé lé-
čivých rostlin jednotlivých částí 
světa. Například pro oblast Medi-
teránu, tedy Středozemí, byl upra-
ven středový prostor prostranství 
před Tropickým pavilonem.

Jaro každoročně láká k vycház-
kám do přírody. Značný kus, a to 
z celého světa, s poučením a ne-
všedními zážitky, jí nabízí i Zoo-
logická zahrada města Plzně.

 Ing. František Hykeš
Foto Miroslav Volf





Nejen neustálý ruch strojů, který 
láká zvídavé oči od malých kluků 
až po dědečky ke sledování tech-
niky na vytouženém hřišti, ale 
i přestavba učebny na MIC – nové 
multifunkční informační centrum 
školy, přitahuje pozornost. Sice 
zde probíhá přestavba ve srovnání 
s hřištěm poněkud tišeji, o to větší 
překvapení ale poskytne.

Kdo by také neuvítal novou 
učebnu se 30 počítači, internetem, 
vybavenou nejnovější technikou – 
novou interaktivní tabulí, barevnou 
tiskárnou se skenerem, vizualizé-
rem, knihovničkou se všeobecnou 
a odbornou literaturou? To vše 
doplněné o novou digitální video-
kameru a fotoaparát, aby žáci, kteří 
budou v nových povinně volitel-
ných předmětech „Počítačová gra-
fika a animace“ a „Práce s digitální 
fotografií a videem“ pracovat, měli 
opravdu moderní zázemí.

Jako bonus dostanou žáci no-
vou učebnu MIC k dispozici také 
mimo vyučování. Ne všichni mají 
doma nejmodernější počítače, 
a tak od pondělí do pátku v od-
poledních hodinách si každý žák 
naší školy může v této učebně 

za dozoru zkušeného pedagoga 
získávat a zpracovávat své mate-
riály, vypracovávat se spolužáky 
projekty nebo procvičovat učivo 
na výukových programech.

V nové učebně budou mít sa-
mozřejmě prostor i pedagogové, 
kteří mají o nové trendy ve výuce 
a v ICT zájem. MIC bude sloužit 
zároveň také jako přednášková 
a prezentační místnost pro všech-
ny, tedy žáky i učitele.

A kdy začínáme? Už v dubnu 
otevíráme multifunkční informač-
ní centrum a v květnu začnou nové 
digitální kurzy pro žáky. To vše 
za podpory financování z projektu 
ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, Zlepšení 
podmínek pro využívání ICT při 
výuce i mimo vyučování.

Všichni se tak těšíme nejen na 
jaro a změny v naší škole, ale už 
rovnou i na příští školní rok, kdy 
bude otevřeno i nové školní hřiště. 
Při dalším dni otevřených dveří se 
tak budeme moci pochlubit nejen 
šikovností a úspěchy našich žáků, 
ale i odpovídajícím zmodernizova-
ným prostředím.

Mgr. Dana Jíchová, 1. ZŠ Plzeň

Na 1. ZŠ se stále něco děje
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Městský obvod Plzeň 1 ve 
spolupráci s občanským sdružím 
SPORTGEN uspořádal ve spor-
tovním areálu ICEPARK den pro 

rodiny s dětmi s názvem Hrátky 
na sněhu a bez sněhu. I když sníh 
v březnové odpoledne již nebyl, 
na rodiny i přesto čekal zábavný 

program na in-line bruslích a pro 
menší i hry bez in-line bruslí.

První čtvrteční odpoledne v břez-
nu a dubnu byla v ICEPARKu vě-
nována dětem a mladistvým. Byla 
pro ně připravena diskotéka na brus-

lích s bohatým doprovodným pro-
gramem. Další akcí, kterou využili 
především pracující maminky a ta-
tínkové, byl velikono ční příměstský 
kemp, který díky jedinečnému zá-
zemí sportovního areálu ICEPARK 
dokázal dětem poskytnout plnohod-
notné trávení volného času během 
velikonočních prázdnin.

Mgr. Jan Hála
SPORTGENeration

mob: 607602239, www.sportgen.cz

Akce v ICEPARKU

 

více informací na www.sportgen.cz 
  

Přijď si s námi v létě zasportovat! 

Stejně jako loni připravujeme 
prázdninový kemp pro děti. 

Jako každý rok se na tebe těší 
oblíbení instruktoři  

Hanka, Martin a 
Honza…   

  

Týdenní běhy od pondělí do pátku vždy 
 od 7.30 do 17.30. 

!!! Do konce  dubna sleva !!! 

Od 9.7. do 31.8.2012  
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S novým rokem přišlo do naší 
školky také mnoho nových událos-
tí. Předškoláci se i letos připravují 
na vstup do základních škol, zís-
kávají nové znalosti a dovednosti 
a začínají si na školu i hrát. Aby 
měly děti představu, jak to v oprav-
dové škole vypadá, navštívily v led-
nu spolu se svými učitelkami první 
třídy Bolevecké ZŠ. Zde se staly 
součástí výuky, vyzkoušely si sedět 
v lavicích a chovat se jako školáčci. 
O dva týdny později se již těšily 
na zápisy do prvních tříd, kam už 
ale šly s rodiči. Předškoláčci zápis 
zvládli na výbornou.

O kulturní zážitky také nebyla 
nouze. 13. ledna do naší školky 
zavítali hudebníci z Jindřichova 
Hradce s pořadem „Setkání s pís-
ničkou“, při němž se hrálo, tančilo, 
a dokonce i zpívalo u opravdické-
ho mikrofonu. Všichni se náramně 
bavili. Na začátku února k nám 
přijel divadelní soubor Dráček 
s pohádkovým příběhem „Míček 
Flíček“. O masopustu a všem, co 
k němu patří, se děti mohly do-
zvědět na hudebně zábavném po-
řadu „Masopust v Čechách“, jenž 
se konal v bolevecké Sokolovně 
a byl doprovázen živou hudbou. 
Děti si zde zatančily, zasoutěžily 
a nakonec si domů odnesly maso-
pustní tolar na památku.

Ani ve školce jsme masopustní 
tematiku neopomenuli. 8. února 

Co nového u Kosíků v roce 2012?
se všech sedm tříd převléklo do 
kostýmů a užívalo si karnevalovou 
party. V každé třídě byly připra-
veny úkoly, děti se s učitelkami 
přesouvaly z jednoho stanoviště 
na druhé a plnily je. Nechyběla 
ani pořádná diskotéka, na které se 
děti skvěle vydováděly.

Po jarních prázdninách 27. úno-
ra se kdokoli mohl podívat do 
87. MŠ. Byl totiž Den otevřených 
dveří. Rodiče si mohli prohlédnout 
třídy, herny, solnou komoru či 
vířivku s infrasaunou, které děti 
pravidelně využívají. Zájemci 
obdrželi potřebnou dokumentaci 

Centrum dětí a rodičů (CeDR) 
připravuje i v jarním období kom-
plexní nabídku programů pro ro-
diče s dětmi.

Každé dopoledne je pro rodiče 
na rodičovské dovolené připrave-
na rozmanitá nabídka pravidel-
ných klubů – kluby se zpíváním, 
cvičením a pohádkou, cvičení, 
hudební a taneční školička. Od-
poledne pro děti jsou zaměřena 
na výtvarné a keramické tvoření, 
výuku anglického jazyka, hudbu 
a tanec.

Pro rodiče jsou připraveny 
dva nové vzdělávací cykly besed 
a přednášek.

Na legislativní rámec rodičov-
ství je zaměřeno Rodičovské 
pracovně-právní minimum s dů-
razem na aktuální úpravy v roce 
2012. 27. dubna 2012 proběhne 
přednáška na téma Rodičovská do-
volená a rodičovský příspěvek, 25. 

CeDR = průvodce rodičovstvím
května 2012 bude lektorka z Ob-
čanské poradny Plzeň Bc. Pet-
ra Cmuntová přednášet na téma 
Pracovní poměr a úprava pracovní 
doby pro rodiče s dětmi do 15 let. 
Po přednáškách je vyčleněn časo-
vý prostor pro individuální dotazy.

Výchovné aspekty rodičovství 
zohledňuje cyklus besed „Jak 
být dobrým rodičem“. Cílem 
těchto besed je pomoci rodičům 
zodpovědět si otázky týkající se 
výchovného modelu, rodičov-
ských kompetencí, rozdělení rodi-
čovských úloh, komunikace mezi 
generacemi apod. Besedy budou 
zahájeny 24. dubna 2012 tématem 
Jak být dobrým rodičem.

V sobotu 21. dubna 2012 proběhne 
poslední představení Cedrýskova di-
vadélka v tomto školním roce – Maš-
karní bál s Čmeldou a Brumdou. 
Jedná se o program pro nejmenší 
děti, které se mohou těšit na divadelní 

příběh s malými čmeláky, maškarní 
veselí a výtvarnou dílnu.

Druhou květnovou neděli – 
12. května 2012 – oživí CeDR 
Boleveckou náves prostřednictvím 
Boleveckých slavností. V rámci 
tradičního kulturního dne pro ce-
lou rodinu budou připravena diva-
delní představení pro děti, zábavná 
pohádková stanoviště a výtvarné 
dílny, ve kterých si děti vytvoří 
zdarma výrobky s pohádkovou 
tématikou.

Letní prázdniny je také možné 
prožít s CeDRem netradičně a za-
jímavě. Pro rodiče s dětmi jsou 
připraveny čtyři týdny pobytů, ten-
tokrát s tématikou příběhů Ferdy 
Mravence. Tématické letní poby-
tové pobyty s celodenním progra-
mem pro rodiče s dětmi zahrnují 
výtvarnou, hudební i pohybovou 
výchovu, dále zábavně-naučné od-
polední aktivity. Celým týdnem se 

prolíná dramatická výchova, ať již 
při hrách nebo vystoupeních dětí. 
Důraz je kladen na pohyb v  pří-
rodě a zapojení všech dětí do pro-
gramových aktivit. Nejoblíbenější 
aktivitou programu jsou hrané po-
hádky a večerníčky, do kterých se 
zapojují i dětští herci.

Na konci prázdnin budou reali-
zovány dva příměstské tábory. 
Pro děti, které jsou rády v přírodě, 
na výletech a mají rády pohyb, je 
určen sportovně zaměřený pří-
městský tábor. Keramický a vý-
tvarný tábor s podtitulem Cesta 
kolem světa za 5 dní si užijí hlavně 
tvořivé děti.

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

Kontaktní osoba:
ing. Hana Pudelská,

tel.č. 777 036 704

k přijímacímu řízení. Polovina 
března byla ve znamení přijímá-
ní žádostí o přijetí dětí do MŠ. 
S vyplněnou přihláškou se dosta-
vilo opravdu hodně rodičů. Již se 
těšíme na nové kamarády.

Mgr. Veronika Smolová
87. MŠ Komenského 46, Plzeň



Základní umělecká škola Pl-
zeň, Sokolovská 54 umělecky 
vzdělává děti a mládež především 
z Lochotína už od roku 1988. Od 
svého založení sídlilo ředitelství 
školy vareálu 78. MŠ, od školní-
ho roku 2010/2011 bylo přestě-
hováno do nově zrekonstruova-
ných prostor v budově Gymnázia 
Františka Křižíka. Škola má další 
dvě pobočky – náměstí Odboje 
18 a U Jam 14 a navštěvuje ji 
přibližně 800 žáků od věku 5 let 
až po dospělé.

Nabídka vzdělávání
Škola nabízí vzdělávání pod 

vedením aprobovaných pedagogů 
celkem ve třech oborech: taneč-
ní obor, výtvarný obor a hudební 
obor.

V tanečním oboru procházejí 
žáci nejprve průpravou v lidovém 
tanci, dále pak v moderním a kla-
sickém tanci.

Ve výtvarném oboru se žáci 
učí plošné a prostorové tvorbě, 
pracují s keramikou a v posled-
ních letech se zabývají také tvor-
bou animovaných filmů. Škola se 
prostřednictvím výtvarného od-
dělení podílí jako spolupracující 
subjekt na festivalu animovaných 
filmů Animánie.

Ve škole nejnavštěvovanější je 
hudební obor, který nabízí ši-
rokou škálu hudebních nástrojů. 
Kytary (elektrická, akustická, ba-
sová), smyčcové nástroje (hous-
le, violoncello), klavír, keyboard, 
akordeon, dechové nástroje (zob-
cová a příčná flétna, fagot, kla-
rinet, saxofon, trubka, pozoun), 
zpěv a bicí nástroje.

Úspěchy ve školním roce 
2011/2012

V tomto školním roce se žáci 
ZUŠ Sokolovská zúčastnili s ne-
malými úspěchy soutěží vyhlašo-
vaných MŠMT v oborech decho-
vé nástroje, zpěv, bicí nástroje 
a smyčcové soubory a orchestry. 
Čtyři žáci školy se probojovali až 
do celostátních kol, která se budou 
konat v květnu 2012. Další sou-
těžní úspěchy vybojovali akordeo-
nisté v mezinárodní soutěži v ně-
meckém Klingenthalu a v soutěži 
Plzeňský akordeon.

Nový školní rok 2012/2013
Nový školní rok bude ve zna-

mení přechodu výuky ze starých 

Základní umělecká škola Sokolovská zve do 
školního roku 2012/2013

učebních osnov na nový Školní 
vzdělávací program, který učitelé 
tvořili v posledních dvou letech. 
Díky tomu v nabídce předmětů do-
jde k malým změnám,  a to hlavně 
rozšířením nabídky.

Od září 2012 bude škola nabí-
zet výuku hry na basovou kytaru, 

nový předmět Poznej svůj talent 
pro děti MŠ od věku 5 let a před-
mět skladba.

Od června 2011 mohou rodiče 
přihlásit své děti do všech oborů. 
A to především do tanečního a vý-
tvarného oddělení a dále na smyč-
cové nástroje, akordeon a klavír.

Kontakt
Základní umělecká škola sídlí na 

adrese Sokolovská 54, 323 14 Pl-
zeň, telefon 377 526 516, webové 
stránky www.zussok.pilsedu.cz, 
kde zájemci najdou další důleži-
té informace o učitelském sboru, 
školném apod.
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Nový obor – systémový administrátor IT
Pro uchazeče o pomaturitní stu-

dium máme zajímavou informaci. 
Vyšší odborná škola zdravotnická, 
managementu a veřejnosprávních 
studií, s. r. o., požádala Minister-
stvo školství, mládeže a tělový-
chovy o posouzení a akreditaci 
vzdělávacího programu Systémový 
administrátor IT, obor Informační 
technologie 26-47-N/.. Vzdělávací 
program splnil podmínky akreditač-
ního řízení a bude otevřen v denní 
formě studia již ve školním roce 
2012/2013.

Vzdělávací program je koncipo-
ván jako tříleté vyšší odborné stu-

dium po ukončeném středním vzdě-
lání s maturitní zkouškou. Cílem 
vzdělávacího programu Systémo-
vý administrátor IT bude připravit 
absolventa po stránce teoretických 
znalostí a praktických dovedností 
k činnosti systémového administ-
rátora pro oblast IT. Studium bude 
ukončeno závěrečnou zkouškou ab-
solutoriem a absolvent získá titul 
Diplomovaný specialista (DiS. za 
jménem).

Absolvent získá uplatnění jako 
správce počítačů a celé sítě a zá-
roveň může vytvářet a spravovat 
webové stránky firmy. Na základě 
dosažených znalostí a zkušeností 
získaných v rámci studia bude ab-
solvent schopen založit si vlastní 
firmu nebo se stát osobou samo-
statně výdělečně činnou a nabízet 
vlastní služby v oblasti IT. Ab-
solvent bude připravován pro tyto 
pracovní pozice: IT administrátor 
firemní sítě, provozovatel interne-
tové kavárny, správce webového 
hostingu, poradce v oblasti nákupu 
IT techniky, poskytovatel připojení 
k internetu, konzultant v oblasti IT 
nebo pracovník v oblasti IT v me-
zinárodní společnosti.

Blahopřejeme naší studentce 
1. ročníku studijního oboru Sociální 
práce slečně Kristýně Otáskové, 
která získala Čestné stipendium 
generála George S. Pattona.

Čestné stipendium generála 
George S. Pattona je určeno mla-
dým lidem, kteří se po absolvování 
střední školy chystají vstoupit do 
armády nebo kterékoliv oblasti 
bezpečnostních složek či veřejně 
prospěšné činnosti (např. policie, 
zdravotnictví, sociální služba).
Čestné stipendium generála 

George S. Pattona uděluje Nadace 
Briana LaVioletta, nezisková or-
ganizace se sídlem ve Wisconsinu 
(USA). Od svého založení v roce 
1992 udělila stipendium více než 
450 studentům.
Čestné stipendium generála 

George S. Pattona bylo založe-
no 6. května 2010 během oslav 
65. výroční osvobození města Plzně 
3. armádou generála Pattona. Kaž-
dý rok bude uděleno stipendium na 
památku jednoho z padlých ame-
rických nebo spojeneckých hrdinů 
v době 2. světové války. V roce 
2012 bude stipendium uděleno na 
památku amerického pilota plukov-
níka Vergila P. Kirkhama.

PhDr. Jana Ajglová
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Na začátku března 2012 se Bo-
levecká základní škola v Plzni 
trošku proměnila.

Do lavic tu odpoledne poprvé 
zasedli budoucí prvňáčci se svými 
rodiči.

Přišli, aby se zapojili do kurzu 
s příznačným názvem „Těšíme se 
do školy“.

Hravou formou si tu malí školáč-
ci budou procvičovat pod vedením 
speciálního pedagoga a vyučují-
cích hrubou i jemnou motoriku, 
grafomotoriku, sluchové a zrako-
vé vnímání i pravolevou orientaci. 
Snažíme se rozvíjet jejich slovní 
zásobu, matematické představy 
i orientaci v prostoru a času.

S budoucími prvňáčky a jejich 
rodiči se sejdeme celkem deset-
krát, každá lekce trvá tak dlouho 
jako vyučovací hodina a může 
probíhat v různých částech školy, 

Budoucí prvňáčci Bolevecké základní školy Plzeň
např. v budoucí třídě, pracovně 
výtvarné výchovy…

I ta první hodina nám utekla 
jako voda.

Nejprve se děti snažily měkkou 
kostkou trefit do kruhu, vyznače-
ného na zemi gymnastickou ob-
ručí, spočítat puntíky, které jim 
padly, doskákat zpátky k mamince 
či taťkovi.

Potom měly na velkém papíru 
nakreslenou kočičku. Básničku 
o tom, jak tohle naše kotě zamota-
lo nitě, se naučily snadno, zvládly 
i rozmotávání a zamotávání klubíč-
ka vlny, kreslily klubíčko na papír.

Pak jim paní učitelka rozdala pra-
covní list, na němž byla nakreslena 
hlava s úsměvem a předepsány tři 
řádky menších úsměvů. Děti do-
staly za úkol nejen vybarvit hlavu 
vhodnými barvičkami, ale také ob-
tahovat a doplňovat menší úsměvy.

Poslední úkol plnily ve spolu-
práci s rodiči. Paní učitelka uká-
zala dětem pracovní list s různými 
dopravními prostředky, po několi-
ka minutách jej otočila, děti šep-
taly rodičům, co si zapamatovaly, 
a ti to poctivě zapisovali na papír.

„Senioři komunikují“ v Bolevecké základní škole
Správní rada Nadačního fondu 

manželů Livie a Václava Klauso-
vých vybrala i v letošním roce k re-
alizaci kurzu „Senioři komunikují“ 
Boleveckou základní školu Plzeň.

Cílem projektu je seznámit senio-
ry se základní obsluhou PC, s mož-
ností využívání internetu, s používá-
ním elektronické pošty a se psaním 
textu. Cílem je také naučit seniory 
používat platební kartu. Šestý roč-
ník projektu „Senioři komunikují“ je 
určen seniorům důchodového věku, 
kteří dosud neměli příležitost sezná-
mit se s používáním těchto komu-
nikačních prostředků, jsou úplnými 
začátečníky a doposud ještě podob-
ný kurz neabsolvovali.

Správní rada Nadačního fondu 
manželů Livie a Václava Klauso-
vých vybírala z mimořádně velké-
ho počtu žadatelů, a proto je naše 
zařazení mezi realizátory kurzů 
velkým úspěchem.

Kurz se uskuteční v týdnu od 
4. 6. 2012 do 8. 6. 2012 v od-
poledních hodinách v učebně 
výpočetní techniky Bolevecké 
základní školy Plzeň.

Během týdenního kurzu účast-
níci absolvují 13 hodin výuky se 
zaměřením na ovládání a použí-
vání PC, 1 hodina výuky bude vě-
nována používání platební karty.

Zájemci mohou získat infor-
mace v Bolevecké základní škole 

Malým školáčkům i jejich rodi-
čům se ve „velké škole“ líbilo. Už 
teď se těší na další setkání, kdy si 
vyzkouší především práci s kera-
mickou hlínou.

Mgr. Hana Rauchová, 
výchovná poradkyně

Plzeň na tel. čísle: 378 028 922 
(e-mail: zsbolevec@pilsedu.cz).

Kurz je pro účastníky zdarma. 
Veškeré náklady na kurz jsou hra-

zeny Nadačním fondem manželů 
Livie a Václava Klausových.

Mgr. Helena Brunclíková
ředitelka školy

Školy a školky

                 

n

trasy:
                  horský     30 , 55 , 80 km

              35 , 60 , 100 , 150 km

                  15 km 

start:
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy
6.00 – 9.00 hodin u Kamenného rybníka

cíl: 12.00 –

od diplom, suvenýr, samolepka

startovné: - -

info:       mobil. : 728 386 423 http:// www.nakolezplzne.cz         
E-mail: vaclavkalina@seznam.cz
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Vážení vlastníci bytových jednotek,
protože se pomalu blíží období, ve kterém každoročně přejímáte pravidelné vyúčtování zaplacených záloh a vyúčto-
vání služeb za zúčtovací období minulého roku, dovolte nám, abychom vám v roli profesionálního správce (poradce) 
předložili nejčastěji pokládané otázky spojené s touto problematikou a zároveň na ně odpověděli.

 OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A MĚSÍČNÍCH ZÁLOH

1) Do jakého termínu má být předloženo vlastníku bytové jednotky vyúčtování služeb a zaplacených záloh 
za minulý rok?
Vyúčtování záloh na úhradu služeb má každému vlastníku písemně předložit výbor SVJ (nebo výborem pověřený správce) nej-
později do čtyř kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období, což v praxi znamená do 30. dubna.

2) Co je to zúčtovací období a po jakou dobu trvá?
Zúčtovací období trvá jeden kalendářní rok, tedy od 1. 1. do 31. 12. Za toto období jsou fyzicky i účetně vedeny veškeré pohle-
dávky a závazky SVJ i jednotlivých vlastníků (zejména přeplatky nebo nedoplatky měsíčních záloh na služby hrazené na provozní 
bankovní účet SVJ jednotlivými vlastníky).

3) Do jakého termínu mají být vypořádány přeplatky a nedoplatky vlastníků v rámci jimi placených pravidel-
ných měsíčních záloh z předchozího zúčtovacího období?
Tyto přeplatky a nedoplatky mají být vypořádány nejpozději do 7 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období, pokud ani 
jeden z vlastníků nepodal reklamaci na vyúčtování služeb a zaplacených měsíčních záloh za předchozí zúčtovací období. Pokud 
byla reklamace některým z vlastníků podána, prodlužuje se lhůta k vypořádání přeplatků a nedoplatků o jeden kalendářní měsíc.
Pozn.: výše uvedené lhůty řeší nařízení vlády č. 371/ 2004 Sb., v něm konkrétně část pátá, čl. XVII, odst. 2

4) Jaká je reklamační lhůta pro reklamaci vlastníkem převzatého ročního zúčtování měsíčních záloh a služeb 
za předcházející zúčtovací období?
Reklamační lhůta je 21 dní pro podání reklamace a počíná běžet následujícím dnem od prokazatelného převzetí vyúčtování.

 OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE ROZÚČTOVÁNÍ VODY A TEPLA

1) Existuje nějaká závazná vyhláška nebo zákon, který řeší rozúčtování tepla a vody?
Ano, jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/ 2001 Sb.

2) Do jakého termínu má být předloženo vlastníku bytové jednotky rozúčtování nákladů na teplo a vodu a do jakého 
termínu má být provedeno vyrovnání přeplatků a nedoplatků v SVJ za zúčtovací období? Jaký zákon toto řeší?
Rozúčtování nákladů na teplo a vodu má každému vlastníku písemně předložit nejméně jednou ročně výbor SVJ (nebo výborem 
pověřený dodavatel rozúčtování) nejpozději do čtyř kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období. Zúčtovací období je 
jeden rok, a to zpravidla kalendářní. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků za teplo a vodu je splatné nejpozději do sedmi kalendářních 
měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Výše uvedené lhůty řeší Vyhláška MMR č. 372/ 2001 Sb. § 7, odst. 1 a 5.

3) Jak mám řešit situaci, kdy je potřeba vyměnit otopné těleso, na kterém je umístěn poměrový měřič tepla?
V žádném případě nemanipulujte (nesnažte se jej sejmout) se zmíněným měřidlem na stávajícím otopném tělese! Každé měřidlo 
je zabezpečeno proti neoprávněnému zásahu a pokud jej zaznamená, může nastat situace, kdy vám náklady na teplo tohoto 
otopného tělesa budou vyúčtovány pod sankcí až 1,6 násobku spotřební složky tepla (jako kdyby nebyl umožněn odečet měři-
dla nebo jste se pokusili výsledky měřidla ovlivnit – dle vyhl. MMR 371/ 2001 §4 odst. 7). Doporučujeme následující postup: 
v dostatečném předstihu před výměnou stávajícího otopného tělesa kontaktujte poskytovatele služby rozúčtování tepla (kontakt 
na něho bude mít určitě výbor nebo správce SVJ). Rozúčtovatel vám poradí, jak v konkrétním případě postupovat.

 SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

Hlavní sídlo
Doubravecká 2578/1
301 00 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

tel.: 377 499 421, 377 499 433
mob.: 603 222 000  
infolinka 800 505 505

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
příspěvek do fondu oprav, správa, rozúčtování tepla a vody, non–stop havarijní dispečink



Odevzdejte nefunkční zářivku Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných 

dvorech, úřadech a obchodech.dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádobydo sběrné nádoby

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz


