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Město her aneb prázdniny na Boleváku

Vážení spoluobčané,
ve dnech 12. a 13. října 2012 

budou na území naší republiky 
probíhat volby do zastupitel-
stev krajů. Ve stejném termínu 
se budou konat také volby do 
1/3 Senátu. V našem volebním 
obvodu se v letošním roce do 
Senátu volit nebude.

Krajská zastupitelstva se volí 
na dobu 4 let. Z členů zvole-
ných krajských zastupitelstev 
jsou dále voleni členové kraj-
ských rad a krajští hejtmani.

Informace pro voliče pro volby do 
zastupitelstev krajů

V rámci obvodu MO Plzeň 
1 dochází ke změně volebních 
místností pro volební okrsky 
č. 45, 47, 48, 49, 50 a 51. Tyto 
volební místnosti sídlily dří-
ve v budově Střední odborné 
školy ochrany osob a majetku 
v Krašovské ulici 30. Vzhle-
dem k nevyhovujícímu technic-
kého stavu této budovy budou 
volební místnosti přemístěny do 
budovy 4. ZŠ Kralovická 12.

Ostatní volební místnosti zů-
stávají na stejném místě. 

Označení volebního okrsku 
a adresa volební místnosti bude 
na každé obálce s volebními 
lístky, kterou obdrží každý volič 
nejpozději 3 dny před konáním 
voleb do zastupitelstev krajů.

Bližší informace k volbám do 
zastupitelstev krajů budou zve-
řejněny v dalším čísle Plzeňské 
jedničky.

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1
pověřená činností na úseku voleb

Tradiční letní akci obvodu na pláži Boleváku navštívilo velké množství nadšených lidí i navzdory uplakanému počasí. Více na str. 12.



Již třetí vo-
lební období 
jsem členkou fi-
nančního výbo-
ru MO Plzeň 1.  
Hlavním úkolem 
tohoto výboru je 
kontrola hospo-
daření s finanč-

ními prostředky městského obvodu, 
který řídí toto hospodaření ročním 
rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 

Každý, kdo chce mít úspěch ve 
svém finančním hospodaření, musí 
nejprve odhadnout, jaké budou jeho 
finanční možnosti v budoucím ob-
dobí a těm přizpůsobit jeho výdaje, 
a to jak co do jejich výše, tak i co do 
jejich pořadí. To samé samozřejmě 
platí i pro rozpočet našeho obvodu.

Osobně si myslím, že se nám daří 
zajišťovat finanční hospodaření měst-
ského obvodu tak, aby z dosažitelných 
příjmů byly financovány výdaje podle 
požadavků a přání občanů, aby moh-
ly být financovány výdaje v oblasti 
údržby zeleně a komunikací, v oblasti 
sběru odpadu, aby mohl být zajišťován 
provoz devíti mateřských škol, dvou 
jednotek sboru dobrovolných hasičů 
a také samotného úřadu městského 

Vzpomínám 
si, jak jsem jako 
náctiletý kluk 
z Bor jel prvně 
na Lochotín, pro-
tože tam naši tre-
néři založili nový 
klub v podstatně 
lepších podmín-

kách, než jsme měli dosud a dobře udě-
lali. Díky tomu jsme si museli zvykat 
na nové prostředí, poznat pro mnohé 
z nás novou plzeňskou čtvrť – Lochotín. 

Moje první cesta byla naprosté utrpe-
ní. Nejen, že jsem špatně odhadl loka-
litu, kde jsme měli tělocvičnu a zvolil 
špatnou tramvajovou linku a musel tedy 
pádit pěkný kus pěšky, ale povedlo se 
mi dokonce i zabloudit. Jako klukovi ze 
čtvrti se stromy, jasně danou sítí silnic, 
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Prostřednic-
tvím tohoto 
článku bych se 
s Vámi rád po-
dělil o několik 
svých poznat-
ků z naší jed-
ničky. Na úze-

mí našeho obvodu žiji více než 
dvacet let a za tu dobu se změnil 
k nepoznání. Někdy k horšímu, 
ale většina změn je k vylepšení 
stavu. Jedna z obrovských bolestí 
nejen našeho, ale snad každého 
sídliště, je parkování. V době 
výstavby sídliště nebyl automo-
bil standardní věc a většina do-
mácností byla bez něj. Proto se 
ani tolik parkovišť nestavělo. Já 
sám pamatuji doby, kdy i v pět 
hodin odpoledne jsme na par-
kovišti u nás za domem hrávali 
hokej, protože bylo prázdné. Od 
té doby uběhlo patnáct let, po-
stavilo se tam další parkoviště, 
pak ještě jedno, a stále je více 
aut než parkovací plochy. Ačkoli 
se v současné době rozšiřuje par-
koviště ve Žlutické a Krašovské 
ulici, stále se hledají nová místa. 

Co se ovšem daří, je zkvalitňo-
vání a zlepšování občanské vy-
bavenosti. První plzeňský obvod 
svým občanům nabízí nespočet 
dětských hřišť, obchodů, lékáren 
(jedna lékárna s nepřetržitým 
provozem je v budově úřadu), 
restaurací a služeb všeho druhu. 
Modernizují se hrací prvky na 
hřištích, staráme se o výsadbu 
a údržbu zeleně, odklid sněhu 
a zkulturňování našeho obvodu. 
V tomhle ohledu se za posled-
ní roky udělalo hodně pozitiv-
ních kroků vpřed, což dokládají 
i kladné reakce občanů. V zim-
ním období si občas někdo stě-
žuje na pomalé odklízení sněhu, 
ale bohužel sníh vždy začne pa-
dat hodinu po úklidu chodníku. 
Až na několik takovýchto nedo-
statků všechno funguje tak, jak 
má. Do budoucna se pokusíme 
tento stav stále vylepšovat tak, 
abychom z jedničky udělali ještě 
lepší místo k životu. 

 Jindřich Krisl 
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Vážení spo-
luobčané. Léto 
pomalu končí. 
S ním i prázd-
niny a pro mno-
hé z nás starosti 
i radosti s dět-
mi a s jejich 
programem. 

Domnívám se, že se nám léto na 
obvodě podařilo. Sice nám u někte-

rých akcí nepřálo počasí, ale když 
jsem viděl nadšené lidi na Boleváku, 
kteří i ve velikém dešti přišli, měl 
jsem dobrý pocit. Velice úspěšné 
byly oslavy 630 let od založení 
Bolevce. Za celou přípravu bych 
chtěl boleveckým rodákům v čele 
s panem Čechurou moc a moc po-
děkovat. Mimochodem týden před 
tím jsme slavili 100 let od založení 
TK Košutka. Máme být nač hrdí!

A co nás  ještě do konce léta čeká? 
Na našem obvodě chceme poslední 
zbytky léta využít k ukončení všech 
pozemních prací (například dobudo-
vání kontejnerových stání na Košut-
ce, otevření zrekonstruované školky 
na Vinicích), dokončení posledních 
sečí a k přípravě na zimu. 

 Začíná podzim a s ním nejenom 
školní rok, ale i rok volební. Chci 
věřit, že volební klání do krajů (sám 

nikam nekandiduji) nezhorší již dost 
napjatý vztah mezi politiky navzá-
jem i mezi politiky a novináři a vo-
liči. Chtěl bych všem žákům, zvláště 
těm v prvních ročnících všech typů 
škol, popřát zdárný začátek studia 
a těm, kteří v červnu skončili svoji 
pouť za vzděláním, úspěšný nástup 
do zaměstnání.

Mgr. Miroslav Brabec

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

 28. 9., 28. 10. a 17. 11. 2012 – 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.

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 378036041  
ÚMO Plzeň 1 Bc. Romana Tomašuková

Provoz sběrného dvora o svátcíchSběrové dny odpadu
Překážejí vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný 

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

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

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu

BÍLÁ HORA 

K Sokolovnì (pod Soko- 9. 10. 2012 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 

ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  13. 11. 2012 13.00–18.00 hod.
(naproti tenisovým kurtùm)

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

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2011 
Při zpracování závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků. 
Závěrečný účet MO Plzeň 1 byl schválen zastupitelstvem MO Plzeň 1 dne 12. 4. 2012 usnesením č. 165. 
Finanční hospodaření MO Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2011. 
 
 skutečnost.  skutečnost
 k 31.12. v tis. Kč k 31.12 v tis. Kč
  P ř í j m y 260 673 V ý d a j e 258 843
  Daňové 122 25 P r o v o z n í v ý d a j e 229 429
 Podíl daně z příjmů fyz. osob 42 344  Běžné výdaje 117 755
 Podíl daně z přidané hodnoty 65 781  Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím 11 068
 Místní poplatky 9 766  Transfery jiným organizacím 4 060
 Správní poplatky 3 097  Transfery obyvatelstvu 96 546
 Ostatní poplatky a odvody 1 269 K a p i t á l o v é v ý d a j e 29 414
  Nedaňové 21 236  Investice stavební a nestavební 26 669
 Příjmy z vlastní činnosti 823  Investiční transfery 2 639
 Příjmy z pronájmu majetku 13 154  Příspěvky vlastním příspěvkovým org. 106
 Příjmy z úroků 59 
 Přijatý dar 138 F i n a n c o v á n í 11 865
 Sankční platby 185 
 Přijaté pojistné náhrady 343  Finanční vztahy -1 619
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 478  Vypořádání dotací -1 494
 Ostatní nedaňové příjmy 56  Vypořádání fondů -125
  Kapitálové 733 
 Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku 733 Přebytek hospodaření za rok 2011 12 076
  Provozní přijaté dotace 116 447 Zůstatky účelových fondů MO Plzeň 1 
 Souhrnný dotační vztah 10 133 Fond rezerv a rozvoje 14 559
 Ze státního rozpočtu ostatní 106 314 Sociální fond 1 233

Příjmy 
Největší objem v daňových příjmech tvořily podíly na daních, na nichž se dle ustanovení článku 28 statutu města Plzně podílejí městské obvody. 
Místní poplatky vybírané Městským obvodem Plzeň 1 byly poplatek ze psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a poplatek 
za provoz VHP (výherních hracích přístrojů) a VLT (výherních loterijních terminálů). 
V nedaňových příjmech byly nejdůležitější položkou příjmy z pronájmu městského majetku, dále také příjmy za separování odpadu. 
Provozní přijaté dotace v roce 2011 zahrnovaly dotaci na výkon státní správy, dotace na aktivní politiku  
Provozní přijaté dotace v roce 2011 zahrnovaly dotaci na výkon státní správy, dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce - veřejně prospěšné práce, 
další dotace se týkaly příspěvků na péči, na právní ochranu dětí atd. 

Výdaje 
Provozní výdaje byly čerpány na zajištění chodu úřadu a městského obvodu, údržbu silnic a zimní údržbu, na péči a údržbu zeleně a dětských prvků, sběru  
a svozu nebezpečných odpadů, komunálních odpadů. 
Dále byly provozní výdaje použity na údržbu a provozní příspěvky pro mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.
Z kapitálových výdajů byly hrazeny investice na výstavbu chodníků, parkovišť, komunikací. 
Další investicí byla celková rekonstrukce 60. MŠ v Manětínské ul. Pořízení dětských prvků a výstavba dětských hřišť byla též financována z těchto zdrojů. 
Přebytek hospodaření za rok 2011 bude použit v letošním roce na investiční akce, dále na sběr a svoz komunálních odpadů, zneškodňování komunálních 
odpadů, údržbu zeleně atd. 

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 archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha.

chodníků a pro mne mnoha pomocných 
orientačních bodů, kluka, co do té doby 
neměl jediný důvod na Lochotín jezdit, 
jsem se v záplavě panelových domů, kde 
nebyly trávníky a stromy a z mého po-
hledu nic, naprosto ztrácel. Všechno mi 
připadalo naprosto stejné. Bloky panelo-
vých domů, chodníky, prostě vše a já měl 
pocit, že chodím stále dokola. Ze „staré“ 
plzeňské čtvrti jsem byl zvyklý na kytky, 
zahrádky, parky. Tady jsem nic takového 
neviděl a připadalo mi divné, že když 
tam bydlí tolik lidí, i když v mých očích 
posmutnělých, proč to tak vypadá, proč 
si tu něco nezasadí, neupraví, nezpříjemní 
a jak tady v té noclehárně vůbec mohou 
bydlet. To já bych tedy nemohl. Dnes se 
nad mým náctiletým pohledem musím 
usmívat, protože vím věci, které jsem 
v tehdejším věku prostě nevěděl.

Když jsem se ale z těch zmiňovaných 
Bor po několika desítkách let na Locho-
tín před sedmi lety přestěhoval, byl jsem 
příjemně překvapený. Zelená pulzující 
čtvrť s množstvím stromů, upravených 
vnitrobloků plných sportovišť a dět-
ských hřišť, záhony kytek, fungující 
infrastrukturou, perfektními chodníky, 
přirozenými centry typu Centrální park 
či Boleveckou návsí, lidé, kterým není 
jedno, v jakém prostředí žijí a kde vyrůs-
tají jejich děti. Prostě úplně něco jiného 
než jsem měl v paměti.

Nevím jak Vy, ale já dnes na Locho-
tín jezdím rád.

Asi si říkáte, proč váš předseda ko-
mise bezpečnosti a veřejného pořádku 
vypráví zrovna tohle. I když si mys-
lím, že mnohým z vás to pochopitelně 
došlo, že vás to tzv. trklo. Ano. Stačí 

málo. Stačí se prostě vyvarovat někte-
rých věcí. Samospráva nedisponuje be-
zednou pokladnou ani není všemocná 
(i když naše komise náš městský obvod 
bedlivě monitoruje a její členové ne-
ustále přinášejí nové a nové podněty 
a nápady) a že se nám samotným pro 
naše nejbližší okolí a naše nejbližší 
prostě vyplatí přiložit vlastní ruku či 
nápad k dílu a mít otevřené oči. A čeho 
se vyvarovat? Co třeba ztráty paměti 
nad minulostí? Rezignace na naše oko-
lí? Nezájmu? Lhostejnosti k vlastním 
sousedům? A že by se takových věcí 
našlo. Tak jestli si tohle myslíte, tak to 
jsme na stejné vlně. Snad je to dobře. 

Ing. Tomáš Kotora
Předseda komise bezpečnosti  

a veřejného pořádku 

obvodu. Nemohu opomenout financo-
vání investičních výdajů, které svým 
objemem tvoří okolo 20 % schvále-
ného rozpočtu. Každý rok se v rámci 
vlastní investiční výstavby postupně 
realizují kompletní rekonstrukce bu-
dov mateřských škol, budují se nová 
parkovací místa, dětská hřiště. V ne-
poslední řadě rozpočet MO Plzeň 1 
pamatuje i na neziskové organizace, 
občanská sdružení a podporuje tyto 
subjekty poskytováním finančních 
dotací. Vedení městského obvodu se 
snaží oživit společenský život obyvatel 
našeho obvodu a každoročně pořádá 
řadu koncertů v Centrálním parku, fil-
mový festival LOLEK, zábavný den na 
Boleveckém rybníku a rovněž spolupo-
řádá další společenské a kulturní akce.

Z výše uvedeného je patrné, že se 
MO Plzeň 1 v rámci svých finanč-
ních možností snaží zajišťovat ne-
jen nezbytně nutné výdaje, ale také 
výdaje spojené se společenským, 
kulturním a sportovním životem 
obyvatel obvodu.

Na závěr mi dovolte, abych popřá-
la nám všem, aby se i nadále rozpočtu 
MO Plzeň 1 „dobře dařilo“ !

Ivana Brůhová

Rozpočet na jedničku Obvod se změnil

Čeho by se měli lidé vyvarovat

Máme být nač hrdí
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Původní altán z poloviny 19. století 
pamatoval J. K. Tyla i Bedřicha Sme-
tanu. Na sedátko údajně vodil Smetana 
i svou lásku, později manželku Kateři-
nu Kolářovou. Tento čas ho inspiroval 
k napsání polky Vzpomínka na Plzeň. 
V roce 1883 byl altán pojmenován 
Chotkovo sedátko, na počest hraběte 
Chotka (1783–1868), který kdysi při-
spěl na koupi pozemku pro založení 
parku. Ze sedátka byl nádherný výhled 
na celé město a na rozlehlá pole kolem 
Kilometrovky. Pověst o poustevníkovi, 
který obýval poustevnu pod altánkem, 
praví, jak ten ještě coby rytíř Lochota 
poté, co přišel o své jmění a rodinu, 
uchýlil se do jeskyně nedaleko města 
a započal tam využívat léčivosti zdejší-
ho pramene, o kterém věděl z lidových 
povídek. Brzy k němu začali docházet 
lidé a žádali ho o pomoc s různými 
neduhy. Poustevník se stal oblíbe-
nou postavou a provázel park ještě 

Pozvánka do Lochotínského parku
aneb bylo jednou jedno Sedátko

i v dobách lá-
zeňských, kdy poustevnu doplnil také 
pamětní pískovcový sloup a drobný 
vodopád s vodní nádržkou. Původní 
poustevníkova tvrz stávala údajně 
v 15. století na místě pozdější restaura-
ce. Později beze stopy zmizela, při roz-
šiřování Karlovarské třídy vzala v roce 
1979 za své i vyhlášená restaurace 
s Císařským sálem a tropický skleník. 
Obnovené sedátko dle projektu Archi-
tektonického studia Hysek – tentokrát 
v podobě ryze moderní – spatří světlo 
světa v neděli 9. září 2012.
Program akce:
14.00 zahájení jarmarku, dětské 
hry a soutěže
15.00 otevření altánu Chotkovo 
sedátko za účasti primátora Plzně 
Mgr. Martina Baxy 
15.15 – 15.45 divadelní představe-
ní u poustevny „Chotek a Lochota 
a jejich ochota“ 

Promítání v Lochotínském  
amfiteátru i v září – program

Starosta MO Plzeň 1 vyzývá občany MO Plzeň 1, aby navrhli název 
pro park za Plazou. Návrhy posílejte do 15. září 2012 na adresu ÚMO 
Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň nebo mailem – tomasukovar@
plzen.eu nebo jej přineste do vrátnice úřadu. Autor vítězného návrhu 
získá odměnu od starosty MO Plzeň 1. 

Bc. Romana Tomašuková

Název pro park  
za Plazou – 2. kolo

16.00 – 17.00 komentované pro-
hlídky parku
17.15 ocenění nejlepších kostýmů 
v Domě pohádek 
17.30 zakončení slavnostního pro-
gramu 

Vstup zdarma, občerstvení za-
jištěno. Přijďte v dobových kostý-
mech měšťanů, vesničanů, vandrá-
ků nebo strašidel a podpořte tak 
naše myšlenky na obnovu parku. 
V tematických kostýmech získáte 
v den konání akce a při předložení 
této pozvánky jednorázovou sle-
vu na vstupné do Domu pohádek 
ve výši 20,- Kč/osoba.

Projekt Dýchejme za park na Locho-
tíně je realizován za podpory Nadace 
Vodafone Česká republika. Otevření 
Chotkova sedátka finančně podporují 
Plzeňský kraj a Nadace Život umělce. 
Akce se koná pod záštitou primátora 
Plzně Mgr. Martina Baxy coby součást 
Dnů evropského dědictví s tématem 
Mladí památkám.

Pořádá neformální skupina 
mladých pod vedením Lukáše 

Máchy „Maják Plzně“, 
www.facebook.com/MajakPlzne.

so 1 20.15 Madagaskar 3

ne 2 20.15 Madagaskar 3

po 3 20.15 Madagaskar 3

st 5 20.15 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka

čt 6 20.15 Ať žijí duchové!

pá 7 20.15 Noc na Karlštejně

so 8 20.15 Doba ledová 4: Země v pohybu

st 12 20.15 Líbáš jako ďábel

čt 13 20.15 Diktátor

pá 14 20.15 Probudím se včera

so 15 20.15 Svatá čtveřice

út 18 20.15 Muži v černém 3

st 19 20.15 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

čt 20 20.15 Méďa

pá 21 20.15 Bastardi 3

so 22 20.15 Sněhurka a lovec

Změna programu vyhrazena, více na www.facebook.com/filmovenoci

Srdečně zveme malé i velké děti, táty, mámy, babičky a dědy na 

3. ročník akce:  

„Hodíme se do pohody, 
špacírujem kolem vody“

tentokrát s podtitulem 

„Lékař praví - tužme zdraví!“
Letošní ročník, který se koná 

v sobotu 22. září 2012 
přináší zásadní změnu – špacír pro celé rodiny se uskuteční 

v lokalitě Šídlovský rybník (konečná tramvaje č. 4 na Košutce).
Start od 10.00 hod. na Ranči Šídlovák – žlutý stánek Odboru 

sociálních služeb.

Poslední zájemci se budou moci na cestu vydat v 16.00 hod.

Těšit se můžete na sportovně – naučně - pohádkovou cestu kolem 
plzeňských rybníků. V cíli bude pro děti připraveno divadelní 

představení, pro dospělé pak instruktáž Nordic walking, ukázka 
Tai-Chi a další zajímavosti z nabídky Fakulty zdravotnických 

studií ZČU. 

Přijďte se 22. 9. bavit, učit a sportovat na Šídlovák! 

Více informací na: www.plzen.eu/socialnisluzby

MÌSTSKÝ OBVOD PLZEÒ 1
PRO VÁS PØIPRAVIL

PROMENÁDNÍ KONCERT
V CENTRÁLNÍM PARKU NA LOCHOTÍNÌ

ZAHRAJE

VE ÈTVRTEK  13. 9. 2012
OD 17 HODIN

TØEMOŠENSKÝ LASKAVÝ ORCHESTR 
                                           

TREMOLO
ORCHESTR ZALOŽIL V ROCE 2003 DALIBOR BÁRTA 

Z ŽÁKÙ A UÈITELÙ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ ŠKOLY V TØEMOŠNÉ.

PØIJÏTE SI POSLECHNOUT MUZIKÁLOVÉ A FILMOVÉ MELODIE V PODÁNÍ 
TØEMOŠENSKÉHO LASKAVÉHO ORCHESTRU.

NA SVÉ SI PØIJDOU I MILOVNÍCI SWINGU.
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Sdružení boleveckých rodáků 
za podpory Městského obvodu 
Plzeň 1 zorganizovalo v letošním 
roce řadu význačných kulturních 
a společenských akcí v rámci oslav 
630. výročí trvání Bolevce. Jednou 
z vrcholných kulturních akcí byl 
„Den Bolevce“ uskutečněný přímo 
v prostorách Bolevecké návsi dne 
23. června t. r. Akce byla připravo-
vána pečlivě téměř celý rok Sdru-
žením boleveckých rodáků, které 
po získání příslibů finančních pro-
středků od sponzorů navrhlo pestrý 
program na celý den. Kulturní akce 
započala již v 9:00 hodin dopoled-
ne koncertem Oty Hellera. V 9.45 
přijel starosta Městského obvodu 
Plzeň 1 v kočáře s krojovanými ro-
dáky na Boleveckou náves, kde mu 
byla dána staročeská pocta, tedy 
chléb se solí. Následovalo zahájení 
„Dnu Bolevce“ přivítáním rodáků, 
občanů a hostů panem Jaroslavem 
Čechurou starostou boleveckých 
rodáků, a „Den Bolevce“ pak slav-

Bolevec oslavil 630 let svého trvání

nostně zahájil pan Mgr. Miroslav 
Brabec, starosta MO Plzeň 1. Pak 
podle časového pořádku vystupova-
ly neziskové organizace, první bylo 
vystoupení dětské lidové muziky 
v plzeňských krojích Vozembach 
z Dobřan, následovalo vystoupe-
ní dětí z Domečku v Bolevci, děti 
z osmých tříd bolevecké základní 
školy v plzeňských krojích zazpívaly 
a zatančily lidové písně z Plzeňska 
a TJ Rozvoj představil Taneční stu-
dio „Fysiko“. Oslavy navštívily také 
ženy z TJ Sokola Doubravka, které 
vystoupily se skladbou „Jeden den 
Keltských žen“. Velký ohlas měl pří-
jezd malých hasičů Soptíků s mini 
hasičským vozidlem s kompletním 
vybavením, s ukázkou odstranění 
překážek před hašením a srážením 
terčů vodou proudnicemi z požár-
ní cisterničky malého hasičského 
automobilu. Dobrovolný hasičský 
sbor Bolevec provedl ukázku hašení 
osobního automobilu pod evangelic-
kým kostelem a profesionální hasiči 

L-klub Obvodní knihovny Lochotín zahájí svoji druhou sezonu

Společenské zařízení L-klub 
v přízemních prostorách budovy 
Obvodní knihovny Lochotín zahá-
jí koncem září svoji v pořadí již 
druhou kulturní sezonu. Začne ji 
Velkým podzimním bazarem 
knih, a to v týdnu 24. – 27. září. 
Akci mohou navštívit nejen evido-
vaní čtenáři knihovny, ale i další 
zájemci o vyřazené knižní tituly.

Hned v úvodu října bude po ba-
zaru knih následovat celotýdenní 
putovní výstava s názvem BIBLE, 

určená především milovníkům sta-
rých tisků a počátků písemnictví.

Program L-klubu bude dále 
pokračovat v duchu předchozího 
roku. Z loňské zkušenosti víme, 
které pořady se tzv. ujaly, které 
měly největší návštěvnost, a o kte-
rý typ pořadu či účinkující, byl 
z řad čtenářů i plzeňské veřejnosti 
největší zájem.

Opět se tedy v nové sezoně 
můžeme těšit nejen na řadu zcela 
nových pořadů a akcí, které budou 
mít v sále L-klubu svoji premié-
ru, ale i na další pořady, ověřené 
velkým zájmem a návštěvností, 
jako například pořady známého 
šumavského patriota, fotografa, 
spisovatele a výborného vypra-
věče Jana Kavaleho, se kterým 
projdeme tentokrát kromě Šumavy 
i např. Himálaje. Své významné 
životní jubileum v L-klubu osla-
ví autorským pořadem spisovatel, 
fejetonista a skvělý glosátor Jiří 
Dědeček, tentokrát i se svojí man-
želkou, spisovatelkou Terezou 
Brdečkovou. Na kole projedeme 
atraktivní zákoutí naší planety se 
slavným českým cyklotrampem 

předváděli v dolní části Bolevecké 
návsi nejnovější požární techniku 
ze stanice Košutka. Rytíři historic-
kého šermu Gotika oživili prostor 
před selským statkem „U Matou-
šů“ a na hlavním jevišti vystoupil 
pěvecký sbor Jamáček z Totemu 
v Bolevci. Celé dopoledne i odpo-
ledne provázela program kapela 
Oty Hellera a hudební vystoupení 
doplnila country kapela MHS. Nád-
hernou náladu na Bolevecké návsi 
doplnil Švejk c.k. Šraml se šlágry 
z českých hospod a světových bojišť 
spolu s Pětatřicátým plukem. Zá-
věr večera vyhrávala známá kapela 
Václava Žákovce z Dobříče a večer 
vystoupil divadelní soubor Jezírko 
s představením Lucerny před sel-
ským statkem „U Matoušů“. Nelze 
opomenout program v selském stat-
ku „U Šteklů“, kde vyhrávala coun-
try kapela MHS a Slepá Kolej, ně-
kolikrát vystoupilo divadélko „Glo-
ria“ s představeními inspirovanými 
z bolevecké kroniky. Na celé návsi 

byly dobové stánky s historickými 
řemesly a pochutinami, na nádvoří 
kostela, tarase a u selského statku 
pana Salcmana byly připraveny 
soutěže pro malé i velké děti. Na 
závěr oslav byl odpálen nádherný 
ohňostroj. Slunný a teplý den při-
lákal na Boleveckou náves více než 
pět tisíc lidí. Sdružení boleveckých 
rodáků hodnotí oslavu k 630. vý-
ročí Bolevce velmi kladně, oslava 
splnila své kulturní a společenské 
poslání a záměry obnovit kulturní 
lidové tradice v našem obvodě.

Děkujeme především MO Pl-
zeň 1, Plzeňskému kraji a ostatním 
sponzorům za finanční podporu. 
Myslíme si, že finanční prostřed-
ky byly dobře zúročeny.

Zveme Vás současně velmi sr-
dečně na závěrečnou akci oslav 
Bolevce a to na „Slavnostní večer 
k 630. výročí založení Bolevce“, 
která se koná 27. října 2012, tj. 
v sobotu od 17 hodin v Sokolovně 
Bolevec. 

Jaroslav Čechura, starosta SBR

Vyšší odborná škola zdravot-
nická, managementu a veřejno-
správních studií, s.r.o. uspořáda-
la ve dnech 9. až 13. 7. 2012 ve 
spolupráci s Fakultou zdravot-
nických studií Západočeské uni-
verzity v Plzni cyklus přednášek 
a cvičení pro seniory pod názvem 
„Letní škola pro seniory“. Cyklus 
volně navazoval na přednášky 
uskutečněné v předchozím roce 
o letních prázdninách. Na progra-
mu byly témata ze sociálně-práv-
ní oblasti, péče o zdraví a první 
pomoci u náhlých příhod. Cviče-
ní v učebně výpočetní techniky 
byly zaměřeny na základní práci 
s počítačem, Internetem a inter-
netového bankovnictví. Letní 
školy se zúčastnilo 30 seniorů, 
kteří projevili o danou tématiku 
značný zájem a celou akci hod-
notili pozitivně.

Vedení školy děkuje Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1 za 
organizační podporu této akce 
a bude se snažit získat finanční 
prostředky na opakování „Letní 
školy pro seniory“ i v roce 2013.

PhDr. Jana Ajglová

z Blatné Františkem Šestákem, 
další pořady o hvězdách a jejich 
následném vlivu na člověka před-
staví známý astrolog a spisovatel 
Milan Gelnar, oblíbený seriál 
a knihu Četnické humoresky, 
tak jak je neznáme spolu se zá-
kulisím celého televizního seriá-
lu představí v autorském pořadu 
autor scénáře a spisovatel Michal 
Dlouhý, pokračovat budou také 
atraktivní cestovatelské pořa-
dy klatovské dvojice M. Kašpar 
a J. Dvorská a vyprávění a autor-
ská čtení spisovatelky Běly Ja-
noštíkové. Trénovat paměť si 
můžeme při zajímavých pořadech 
V. Borusíkové, pokračovat budou 
i Dílny výtvarných činností, Fes-
tivaly lidových řemesel, autorské 
křesty zajímavých knih, spolupráci 
L-klub navázal i s Mamocentrem 
Plzeň, jehož sídlo je rovněž na Lo-
chotíně – a to cyklem přednášek 
a pořadů plzeňských lékařů a od-
borníků na dané téma. Pokračovat 
budou i oblíbené hudební sessiony 
country, bluegrass a irské hudby. 
V dopoledních hodinách L-klub 
nabídne stejně tak jako v loňském 

školním roce široký výběr pohá-
dek, hudebních, zábavných a na-
učných pořadů pro žáky a studenty 
všech školských zařízení severní-
ho plzeňského předměstí, školní 
družiny a zájmové kroužky dětí 
i dospělých.

Ve spolupráci s ÚMO 1 je 
v L -klubu připravováno i pravi-
delné promítání filmů s názvem 
Klub filmového diváka, který 
bude určen zejména lochotínským 
seniorům, ale samozřejmě vítána 
bude i další široká veřejnost.

Loňská kulturní sezona byla pro 
L-klub Obvodní knihovny Lo-
chotín první ve své historii. Tedy 
i ta druhá, která za několik týdnů 
začíná, bude především o dalším 
poznávání toho, co se obyvatelům 
zvláště severního předměstí, kde 
klub působí, bude líbit, co je bude 
zajímat a o jaké pořady projeví svůj 
zájem. Cílem L-klubu je nabíd-
nout ve svém zařízení co nejširší 
škálu kulturních pořadů a aktivit 
spojených s provozem knihovny, 
které by zaujaly nejen čtenář-
skou obec, ale i širokou veřejnost. 

(d)

Senioři se vzdělávali



Domovinka Mgr. Bohumily Haj-
šmanové je poskytovatelem sociál-
ních služeb především pro seniory. 
Díky finanční podpoře prvního pl-
zeňského obvodu poskytuje od ledna 
službu krizové pomoci pro seniory 
v těžké životní situaci. Tuto službu 
využívají nejen senioři, ale i jejich 
blízcí, kteří doma dlouhodobě peču-
jí o staršího člena rodiny. Připravili 
jsme pro vás seriál příběhů klientů 
služby. Následující příběhy slouží 
jako modelové případy a ukazují, 
jak služba funguje (psáno na moti-
vy skutečných příběhů, avšak po-
drobnosti jsou upraveny tak, aby 
nebyla možná jejich identifikace):

„Cítím se hrozně osamělá. Kou-
pila jsem si pejska, aby mi nebylo 
tak smutno, ale chybí mi možnost 
s někým si popovídat.…“

Domovinka pomáhá seniorům v těžkých chvílích
Službu krizové pomoci vyhle-

dala paní J. (75 let). Požádala 
o možnost popovídat si. Cítí se 
hodně osamělá. Paní J. žije sama 
od doby, kdy její manžel před 
5 lety zemřel. Má syna, ten ale 
s rodinou žije ve Švýcarsku. Syn 
jí pravidelně telefonuje, ale jezdí 
za ní jen jednou za 3 měsíce. Paní 
J. se vídá se sousedkou stejného 
věku, ta je ale velmi zaneprázd-
něná – má velkou rodinu a často 
se stará o malá vnoučata. Paní J. 
uvedla, že jí to závidí, vnoučata 
vídá málokdy a moc se jí stýská. 

Paní J. měla možnost si pro-
mluvit o všem, co ji trápí. Dostala 
podporu a typy na aktivity pro 
seniory v jejím okolí, které by 
mohla využít. Paní J. se nápad 
velmi líbil, je aktivní a má ráda 

společnost. Uvítala i možnost 
pravidelného kontaktu se služ-
bou Krizové pomoci. Byla ráda, 
že si mohla popovídat a byla vy-
slechnuta. Nemá nikoho, kdo by 
rozuměl jejímu trápení. 

„Byl u mě doma takový milý 
mladý pán, nabízel mi pojištění 
bytu. Něco jsem mu podepsala 
a nevím co, mám teď strach, že 
po mně bude chtít peníze. Stydím 
se o tom říct synovi, naštval by 
se. Vždycky říká, ať nic nepode-
pisuju…“

Službu Domovinka Krizová 
pomoc vyhledala paní P. (81 let). 
Požádala o pomoc a o radu. Den 
předtím u jejích dveří zazvonil 
neznámý mladý muž a vyptával 
se na pojištění bytu. Byl velmi 
slušný a milý, paní P. ho pozvala 
do bytu a povídali si. Paní P. měla 
radost, že má návštěvu, mladého 
muže pohostila a mluvili spolu 
o pojištění jejího bytu. Paní P. 
dostala strach, že by se mohlo 
s bytem něco stát a souhlasila 
s tím, že si byt raději nechá od 
mladíka pojistit. Podepsala mu 
nějaké formuláře. Přes noc se jí 
ale vše v hlavě rozleželo a dostala 
strach. V televizi varovali před 
podomními prodejci. Paní P. ne-
rozumí tomu, co je ve formulářích 
napsáno, potřebovala by se pora-
dit, co z toho pro ni vyplývá a co 
má dál dělat. Bojí se říct synovi, 
zlobil by se. Pořád jí opakuje, že 
nemá nikoho pouštět do bytu.

Paní P. dostala možnost se svěřit, 
promluvit si o své situaci. Násled-
ně jsme společně prošli formuláře 
a naštěstí se ukázalo, že paní P. mla-
díkovi podepsala jen žádost o zaslá-
ní nabídky pojišťovny, která paní 
P. k ničemu nezavazuje. Paní P. se 
ulevilo a rozhodla se do pojišťov-
ny zavolat a svou žádost odvolat. 
Ocenila pomoc služby, byla ráda, 
že byla vyslechnuta a dostalo se jí 
podpory. 

Paní P. měla vyjímečné štěstí, že 
vše dopadlo tak dobře a nepřišla 
k žádné újmě. Častější jsou přípa-
dy, kdy se z podomního prodejce 
vyklube zloděj nebo podvodník. 
Určitě musíme souhlasit s radou 
syna paní P.: Nepouštějte do bytu 
cizí osoby. Nepodepisujte nikomu 
nic pod tlakem, okamžitě na místě, 
aniž byste se předtím poradili s ně-
kým, koho dobře znáte a můžete mu 
plně důvěřovat.

Domovinka Krizová pomoc je 
sociální služba, jež je určena oso-
bám nad 50 let věku, které se ocitly 
v náročné životní situaci a potře-
bují pomoc a podporu při jejím 
řešení. Poradenské služby jsou 
poskytovány zdarma a anonymně, 
v terénu i ambulantně (Domovin-
ka, 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
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Nově otevřený moderní domov pro seniory v Bolevci
SENIOR RESIDENCE TERASY

Začátkem července byl zahájen 
provoz domova pro seniory SENI-
OR RESIDENCE TERASY. Projekt 
vznikl za výrazné pomoci dotace 
z EU přestavbou a nástavbou kdy-
si největší plzeňské mateřské školy 
a jeslí. Dnes v novém moderním za-
řízení najde domov 52 seniorů.

Objekt, který má 5 podlaží, je 
postaven ve svahu, z každého pa-
tra je přístup přímo do terénu nebo 
na terasu, odtud vznikl jeho název 
Terasy. Celý areál je bezbariéro-
vý včetně přístupu do zahrady se 
vzrostlými stromy, pod kterými je 
příjemné posezení.

Domov pro seniory provozuje 
občanské sdružení Kompas So-
cial jako registrovanou sociální 
službu, poskytovanou v souladu 
se zákonem 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách. Služba je určena 
mobilním a imobilním seniorům 
se sníženou soběstačností, zejmé-
na z důvodu věku, ale i z důvodu 
trvale nepříznivého zdravotního 
stavu a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Jde 
o občany, kteří vyčerpali dostupné 
možnosti sociální služby poskyto-
vané v terénu, jsou osamělí nebo 

rodinná péče nedokáže jejich po-
třeby zabezpečit.

Domov je velmi dobře vyba-
ven, pro obyvatele domova je 
zajištěno celodenní stravování, 
připravované ve vlastní kuchyni, 
podávané jídelně nebo na pokoji. 
V domově je moderní koupelna 
s vanou pro vozíčkáře, sprchova-
cí box pro ležící klienty a vana 
s hydromasáží. Pokoje jsou vy-
baveny nábytkem a nadstandard-
ními polohovacími lůžky, které 
jsou vhodné i pro dlouhodobý po-
byt klientů na lůžku. Je zajištěna 
nepřetržitá služba registrovaných 
zdravotních sester a pracovníků 
v sociálních službách. Do domova 
pravidelně dochází praktický lé-
kař a internista, ve stejném areálu 
je zubní a oční lékař, smluvně je 
zajištěn dohled ostatních odbor-
ných lékařů.

Ubytování je převážně ve vel-
kých dvoulůžkových pokojích 
s možností vytvoření soukromí 
pro každého obyvatele, s předsíní 
a s vlastním sociálním zařízením. 
Čtyři pokoje jsou jednolůžkové, tři 
pokoje jsou přednostně určeny pro 
imobilní klienty. Budova je bez-

Snímky z nově upravovaného 
Mezigeneračního domu v Kaznějovské 
51, v Plzni 1. Po skončení práce 
s přesazováním květináčů, kypřením 
závlahou a jejich přenášením dostala 
senior děvčata za odměnu černou 
kávičku. Jejich chvála a obdiv v tom, 
jak lze nový objekt Mezigenerační bu-
dovy využít, nebralo konce.

Na prvním snímku jsou zleva paní 
Kakáčová, Friedrichová, Auterská 
a Heroldová.
Na druhém snímku zleva, spokojeny se 
svou prací i kávičkou, paní Schwar-
zová, Cibulková, Malíková, Andru-
siová a Jozífová.

Karel Beneš

Nově upravovaný Mezigenerační dům

bariérová s výtahem pro možnost 
přemístit klienta na lůžku. 

Po měsíci provozu je obsazena 
polovina kapacity. Kritéria pro 
hodnocení žadatelů o pobyt zvý-
hodňují žadatele, kteří mají při-
znán stupeň závislosti III. a IV., 
mají věk nad 90 let a ti, kteří žijí 
osamoceně a nejsou soběstační. 

Bodově zvýhodněni jsou také 
obyvatelé s trvalým pobytem na 
území MO Plzeň 1, popř. pokud 
zde bydlí jejich rodinní příslušníci, 
zachovat přirozené vazby na rodi-
nu je velmi důležité.

Cílem pracovníků Senior resi-
dence Terasy je vytvořit prostředí 
velmi podobné domácí atmosféře. 
Individuální přístup ke klientovi 
a jeho rodině je základním poslá-
ním, nejen prázdnou frází.

ing. Milada Brašnová, 
ředitelka domova 

SENIOR RESIDENCE TERASY  
Sokolovská 80 

323 00 Plzeň–Bolevec
www.residenceterasy.cz

sociální pracovnice  
Mgr. Barbora Kubišová,  

tel.: 373 302 300 
socialni@residenceterasy.cz

Slavnostní otevření domova pro seniory SENIOR RESIDENCE TERASY, kterého 
se zúčastnil starosta obvodu MO Plzeň 1 a radní plzeňského kraje pro oblast 
sociálních věcí Mgr. Miroslav Brabec, náměstek hejtmana plzeňského kraje pro 
oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner  a místostarosta 
obvodu MO Plzeň 1 Jiří Uhlík.

Organizace a spolky

Starosta obvodu Mgr. Miroslav Brabec nezapomíná na občany z „jedničky“, kteří momentálně bydlí v jiné části Plzně. Do Domova pro seniory sv. Jiří v 
Doubravce zajel gratulovat k významnému jubileu paní Zdeňce Vavruškové a paní Marii Kaiserové.

Slavnostního vyřazení žáků devátých tříd se na dvoře 34. ZŠ zúčastnil místo-
starosta obvodu Ing. Vladimír Tichý.
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Cesta k otevření nového mezigene-
račního centra TOTEM– RDC nebyla 
vůbec jednoduchá. Pustili jsme se do 
náročné rekonstrukce domu v Kaz-
nějovské ulici, který nám věnovalo 
město Plzeň, když jsme měli na zá-
kladě naší žádosti přislíbené finance 
z Regionálního operačního programu 
Jihozápad. Jenže přidělování peněz 
bylo pozastaveno a museli jsme na čas 
dát rekonstrukci domu stop. V roce 
2011 jsme z ROPu získali jen polo-
vinu z původně požadované částky, 
ale naštěstí v této beznadějné situaci 
nám pomohl Městský obvod Plzeň 1, 
statutární město Plzeň i Plzeňský kraj.

Známý kultovní kůl totem je v mno-
ha kulturách světa symbolem celku 
a totožnosti kmenové skupiny. Pl-
zeňské občanské sdružení TOTEM 
– RDC, založené v roce 1999, má 
spoustu osvědčených projektů, které 
spojují mnoho lidí. Jednou z jejich 
koordinátorek je Mgr. Petra Bláhová. 

Na které aktivity se TOTEM – 
RDC zaměřuje především?       

TOTEM – RDC nabízí činnosti ve 
třech velkých liniích. Nejdelší tradici 
má dobrovolnictví. Vysíláme více než 
170 dobrovolníků do 36 organizací 
v celém kraji. Jsou to například ne-
mocnice, domovy pro seniory, školy, 
dětské domovy, organizace pracující 
s mentálně postiženými apod.

Velmi silnou základnu dále mají 
aktivity pro seniory, ať už se jedná 
o vzdělávací, odpočinkové, společen-
ské nebo kulturní zaměření. Dlouhou 
tradici má TOTEM – RDC v dobro-
volnických projektech zaměřených na 
pomoc dětem, které se ocitnou v ně-
jaké problémové situaci.

Kdo jsou vaši dobrovolníci? 
Jsou to lidé, kteří chtějí pro někoho 

něco udělat. Nenahrazují práci personálu 
zařízení, do kterých docházejí, ale dělají 
jejich klientům společnost. Dobrovolní-
kem se může stát ten, kdo chce ze své 

Dobrý duch „totemu“ funguje
vůle, ve svém volném čase a bez nároku 
na finanční odměnu vykonávat činnost 
ve prospěch jiných lidí. Pro zajímavost 
– naší nejmladší dobrovolnici je 15 let, 
nejstarší (velmi oblíbené) je 88 let! 

Jaká je jejich činnost?
Například s dětmi v nemocnici si 

povídají, čtou jim, hrají si s nimi. 
V domovech pro seniory, když je 
určitý dědeček nebo babička mobilní 
a personál to nezvládá, chodí s nimi 
na procházku. Představte si, že jedna 
dobrovolnice dochází do Domova pro 
seniory sv. Jiří a dělá tam diskotéky 
z černých desek. Úplně se v tom na-
šla a senioři jsou nadšení. Jiné dob-
rovolnice dělají skupinové aktivity 
nebo chodí individuálně za některým 
klientem, který už třeba nemá aktivní 
rodinu, tak má toho svého člověka. 

TOTEM – RDC spolupracuje i se 
zahraničními dobrovolníky…

Až dosud k nám přijížděli v rámci 
projektu Evropské dobrovolné služby 
mladí dobrovolníci. Teď budeme při-
jímat a vysílat i seniory. Na tři týdny 
až tři měsíce budou němečtí senioři 
v rámci projektu Grundwig působit 
u nás a stejně tak naši v jejich zemi. 
Hodně si od toho slibujeme. 

Co všechno nabízí TOTEM – 
RDC seniorům?

Je toho opravdu hodně. Obsah 
některých programů připravuje naše 
sdružení, jiné (to jsou kluby) si organi-
zují senioři sami – tak máme například 
klub jógy, Seniorkapelu, konverzační 
kluby, TOTEMart – klub výtvarníků 
a podobně. Velmi zajímavý je klub 
bubnování. Věřte nevěřte, seniorky 
chodí s gustem bubnovat, máme na to 
výborného lektora. Nabouráváme tak 
stereotypy – kdo by řekl, že seniorky 
budou mít zájem o buben? Stejný zá-
jem pozorujeme o klub břišních tanců.

Který seniorský program je stě-
žejní?

To je velmi těžké jednoznačně 
označit. Snažíme se nabízet širokou 
paletu aktivit, aby každý našel, co 
potřebuje – nové poznatky, nové lidi, 

nové zážitky… Kromě Akademie tře-
tího věku stojí za zmínku počítačové 
a jazykové kurzy, nebo projekty re-
alizované se zahraničními partnery. 
V poslední době se nám daří seniory 
zapojovat i do dobrovolnické činnosti, 
kdy přinášejí svoje zkušenosti a radost 
všem, kteří je potřebují. 

Daří se stále rozvíjet přeshraniční 
spolupráci? 

Postupujeme stále dál a to nás těší. 
Spolupracujeme prakticky od založení 
TOTEMu – RDC s podobnými orga-
nizacemi v Regensburgu, Weidenu, 
máme stále aktivní vztahy s partner-
skou organizací kifas ve Waldmünche-
nu a teď se spolupráce rozšiřuje i na 
další organizace v Rakousku.

V poslední době se nám velmi vy-
dařil mezinárodní projekt Šance stáří, 
na který navazoval projekt IMPULS.

Co přinesl projekt Šance stáří 
a navazující projekt IMPULS?

Potvrdil seniorům, že mohou při-
spět svému regionu. Naučili se, jak pro 
činnost svého klubu získávat peníze, 
jak ho vést, spolupracovat s dalšími. 
Díky aktivitám projektů vznikly další 
seniorské kluby v Plzeňském kraji. Se-

Bez sponzorů a dobrých lidí bychom se neobešli
Jsme velmi vděčni městskému 

obvodu Plzeň 1 a jeho zastupitel-
stvu v čele s panem starostou Mgr. 
Miroslavem Brabcem za energii 
a finanční i morální podporu, která 
nenechala myšlenku mezigenerač-
ního centra zapadnout. Jsme rovněž 
velmi vděčni všem velkým i malým 
sponzorům, kteří naší činnosti po-
máhají, dobrým lidem, kteří s námi 
spolupracují. Budeme se snažit, aby 
investované prostředky sloužily 
v co největší míře všem, kteří to 
potřebují.

Vlasta Faiferlíková
ředitelka TOTEM – RDC

nioři v projektu ŠS připravili například 
seznam osvědčených lékařů, řemesl-
níků, který slouží i dalším seniorům 
a je toho mnohem více.

Co očekáváte od nového mezige-
neračního centra?

Až dosud byly naše aktivity rozmís-
těné na 4 pracovištích, někam chodili 
senioři, někam děti, jinam maminky 
s dětmi. Jedna střecha rozhodně hodně 
prospěje našemu snu o mezigenerač-
ním soužívání. Činnosti se začínají 
prolínat, bude čím dál těžší rozlišo-
vat, kdo do kterého programu vlastně 
patří – a to je dobře.

-koř-

NOVÉ PROSTORY
TOTEM — regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec

MÍSTO „SETKÁVÁNÍ SE“
Mezigenerační multifunkční centrum s širokou nabídkou aktivit 
pro seniory, dobrovolníky, rodiny s dětmi a další.

Otevírací týden   17.–21. 9. 2012

Týden plný ochutnávkových programů, které nabízí TOTEM – RDC v pravidelné 
činnosti, společenský a kulturní program - tanec, hudba, výstavy, komentované 
prohlídky nových prostor.

Podrobný program bude uveřejněn na konci srpna 2012 na webových stránkách 
www.totem-rdc, ve vývěsce v ulici alej Svobody, nebo ve vývěsce Kaznějovská 51.

www.totem-rdc.cz            totem@totem.cz

 

Na Severním předměstí dosud 
chybělo pořádné centrum volného 
času, kde by člověk mohl strávit tře-
ba celý den. Od poloviny září však 
tuto potřebu vyplní novotou vonící 
budova v Kaznějovské 51. Splní 
sen všech lidí spjatých s občan-
ským sdružením TOTEM – RDC 
o mezigeneračním multifunkčním 
centru, s širokou nabídkou aktivit 
pro seniory, dobrovolníky, rodiny 
s dětmi a řadu dalších.

Původně to byl dvoupodlažní ob-
jekt, který TOTEM – RDC věnova-
lo město. K dvěma patrům, které 
prošly zásadní rekonstrukcí, přiby-
lo patro třetí. „Tady bude například 
učebna Akademie třetího věku, po-
čítačová, jazyková učebna a malá 
tělocvična. Chodba bude využitá 
jako výstavní galerie. Nechybí před-
náškový sál a zimní zahrada plná 
květin, které hrají po celé budově 
velkou roli,“ představuje Vlasta Fai-
ferlíková, ředitelka TOTEM – RDC. 

Ústřední duší druhého patra, ale i 
celé budovy, je jistě sál pro 100–150 
lidí. „Bude mít nejrůznější využití. 
Jak pro kulturní akce, jako například 
plesy, tak tady plánujeme udělat i na 
2–3 dny v týdnu klubovou kavárnu.“ 
V tomto podlaží bude mimo jiné 
i místnost pro klidovou muzikote-
rapii, salonek, který ožije hlaholem 
mateřského centra a klubovna pro 
vaření a šití. 

V přízemí pak klienti TOTEM - 
RDC budou moci využít třeba dal-
ší tělocvičnu a relaxační centrum, 
svoji oázu tu budou mít výtvarníci, 
ale i děti v klubovně. Je toho ještě 
hodně k vidění a vy se o tom může-
te na vlastní oči přesvědčit v týdnu 
od 17. do 21. září 2012. Podrobný 
program otevíracího týdne najdete 
na www.totem-rdc.cz                                                                                                        

-koř-

Setkáme se v TOTEMU…
Regionální dobrovolnické centrum otevírá nové prostory
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I přes špatné počasí se letní akce obvodu vydařily
MO Plzeň 1 připravuje v let-

ních měsících pro občany obvo-
du zábavu v podobě mnoha kul-
turních nabídek. Tradiční akce na 
Boleváku se povedla, navzdory 
deštivému počasí přišlo velké 
množství nadšených lidí vychut-

nat příval hudby, soutěží, tance 
i dalších atrakcí včetně mohutné-
ho ohňostroje z hladiny rybníka.  
Centrální park na Lochotíně byl 
dějištěm několika promenádních 
koncertů – zahrálo TREMOLO, 
Sluníčko z Rokycan, Na starý 

kolena band, Orchestr Oty Helle-
ra, v září (13. 9.) se ještě znovu 
ukáže TREMOLO. Uprostřed 
prázdnin jste mohli navštívit 
několik filmů na minifestivalu 
LOLEK a pobavit se na dopro-
vodném programu, který pro děti 

připravil Dům pohádek. Pravda 
je, že mnohé akce potrápilo po-
časí v podobě vydatného deště, 
ale většinou lidé přišli a nabídku 
zábavy, kterou jim obvod přichys-
tal, si nadšeně vychutnali.

(red)
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V sobotu dne 16. 6. 2012 od 
14.00 hod. proběhly ve sportov-
ním areálu TJ oslavy 100 let od 
založení naší TJ. Slavnostního 
zahájení a vlastních oslav se zú-
častnil primátor města Plzně pan 
Martin Baxa, starosta ÚMO 1 
Mgr. Miroslav Brabec a člen rady 
a sportovní komise RMO Jaroslav 
Výborný. Čestným uznáním byli 
oceněni ti, kteří se v TJ dlouho-
době starají o její chod a zajišťují 
činnost oddílů, zejména trenéři, 
cvičitelé a funkcionáři. Na velmi 
pěkné vystoupení našich žen z od-
dílu asociace sportu pro všechny 
navázaly ukázky sportu našich 
žáků a dorostenců z oddílů há-
zené a fotbalu, kteří předvedli, 

Oslavy 100 let Tělovýchovné jednoty Košutka Plzeň

 Slavnostní zahájení zleva předseda TJ Václav Václavík, Martin Baxa – primá-
tor, Miroslav Brabec – starosta ÚMO, Jaroslav Výborný – člen rady a sport. 
Komise ÚMO, Jaroslav Čechura – ze sdružení boleveckých rodáků

Vystoupení našich nejmenších fotbalistů.

co se doposud naučili. Program 
pokračoval na Košuteckém je-
zírku ukázkou záchranných prací 
profesionálních hasičů ze stanice 
Košutka – záchrana horolezce ve 
skalním masivu a záchrana tonou-
cího. Následovala exhibiční utkání 
v nohejbalu a plážovém nohejbalu. 
Během akce byla k dispozici ukáz-
ka požární techniky, kterou uspo-
řádali dobrovolní hasiči z Bolevce. 
Oslavy byly zakončeny šachovou 
simultánkou pro veřejnost, kte-
rou zajišťovali hráči našeho klubu 
Honza Kadeřávek a Alois Soukup 
a večerním posezením s hudbou. 

Během odpoledne probíhala 
i dětská sportovní soutěž, které 
se zúčastnilo 30 dětí – soutěžily 

Jste novopečená maminka? Chybí 
vám po porodu sportovní vyžití? Sly-
šela jste někdy o strolleringu? Název 
strollering vychází z anglického výrazu 
stroller, což v překladu znamená kočá-
rek. Strollering je cvičení pro maminky 
s jejich ratolestmi v kočárku. Zdá se 
vám to zajímavé? Vyzkoušejte to!

Strollering je soubor outdooro-
vých aktivit pro maminky s dětmi. 
Každodenní procházky s kočárkem 
nejsou zvlášť ve větších městech 
zdaleka tak naplňující, jak se obec-
ně traduje. Proto vznikl strollering, 
který umožňuje maminkám být se 
svými potomky venku a zároveň se 

STROLLERING = Netradiční pohyb s kočárkem
odreagovat, zacvičit si, vyvětrat se. 
Nepotřebujete nikoho na hlídání, pro-
stě přijedete s kočárkem, miminkem 
v šátku nebo se starším děťátkem na 
odrážedle nebo na kole. Uvidíte, že 
nadšené budete vy i vaše děti.

O jaké cvičení se jedná? Zákla-
dem je sportovní chůze s kočárkem. 
Chůze je nejpřirozenější pohyb těla, 
pomůže vám udržet dobrou kondici, 
ale hlavně vědomě a aktivně zpevnit 
zadní stranu stehen a hýždí. Často 
se při cvičení nevěnuje dostatečná po-
zornost správné technice dýchání. Po 
celou dobu strolleringu se uplatňuje 
dýchání vycházející z Pilatesovy me-
tody se zpevněným středem těla, takže 
přirozeně při chůzi posilujete i břicho. 
Ani na často ochablé paže rozhodně 
nezapomínáme. Budete je zaručeně 
druhý den cítit. Díky strolleringu® 
protáhnete a posílíte všechny proble-
matické partie, budete fit a vaše děti 
se budou jistě skvěle bavit. 

Nejlepší na tom je, že trávíte čas 

venku se svým děťátkem. Děláte něco 
pro sebe a nemusíte zařizovat hlídá-
ní. Vaše dítě si tak bude již od malič-
ka upevňovat zdravé návyky a lásku 
k pohybu, budete mu tak vštěpovat, 
že je normální se hýbat. Jak vidíte, 
maminky, strollering je jako stvořený 
právě pro vás. 

V Plzni probíhají hodiny Strolle-
ringu – sportovní chůze pravidelně ve 
středu v parku za OC Plaza (od 10:30) 
a ve čtvrtek ve Chvojkových lomech 
na Slovanech (od 15:00). Pokud však 
dáváte přednost pouze procházkám, je 
tady pro vás soubor vycházek každé 
pondělí (od 15:00), při kterých sviž-
ným tempem a sportovní chůzí zapojíte 
hlavně svaly dolních končetin a díky 
dýchání i bříško. Tyto vycházky vás 
provedou různými částmi města a jeho 
blízkého okolí, vždy v dosahu MHD, 
a navíc se při nich dozvíte řadu zajíma-
vostí z historie, současnosti, ekologie, 
biologie a dalších oborů. Podrobnější 
informace naleznete na www.strolle-

v šesti sportovních disciplínách, 
fotbal – střelba na branku a za-
sažení cíle, házená – proměnění 
sedmimetrových hodů, volejbal 
a nohejbal – práce s míčem, aspv 
– pohybové soutěže a šachy – ře-
šení šachových úloh. V kategorii 
mladších zvítězil Kryštov Tatar 
(6 let), dále se umístili Jakub 
Smetana (7 let) a Nikol Kučerová 
(4 roky). V kategorii starších pak 
obsadil první místo Lukáš Tatar 
(13 let), druhé místo Anita Vali-
šová (11 let) a Dan Malý (11 let). 
Nejmladším účastníkem byl Vik-
tor Cubr (3 roky).

Cílem akce bylo nejen si připo-
menout slavné výročí naší TJ, kte-
rá byla založena v roce 1912, ale 
zejména prezentovat veřejnosti její 
činnost a nabídnout možnosti spor-
tování dětem i dospělým v Plzni. 

Václav Václavík
předseda TJ Košutka Plzeň

ring.cz nebo facebooku Strollering 
Plzeň.

Neváhejte a připojte se k aktivním 
procházkám i vy. Strollering, to je ma-
teřská v pohybu!

Michaela Patíková



DOPOLEDNÍ AKTIVITY
Cvičení rodičů s dětmi
Formou hry a s různými pomůckami pomáháme rozvíjet fyziologický 

vývoj dítěte od 3 měsíců, cvičíme za doprovodu rodičů a dětských 
říkanek a písniček.

Veselá školička 
Za přítomnosti rodičů si děti od 2 do 4 let zvykají na kolektiv, tvoří, 

zpívají a cvičí. 

Hudební školička
Rytmická a hudební průprava pro děti od 15 měsíců za doprovodu 

písniček, říkadel a hry na Orffovy nástroje.

Miniškolka
První samostatné krůčky dětí mezi vrstevníky za doprovodu ježečka 

Pepína, her, cvičení, říkadel, zpívání a tvoření.

ODPOLEDNÍ AKTIVITY
Šikulka a Keramika
Výtvarně tvůrčí kroužky, které podporují rozvoj jemné motoriky, 

fantazie a tvořivosti dětí od 4 let.

Tanečky a Dramatický kroužek
Hudebně pohybový a divadelní kroužek pro děti od 3 let zaměřený 

na rozvoj motorických dovedností, fantazie, řeči a paměti. 

Angličtina
Formou hry se děti od 4 let seznamují s cizím jazykem.

Flétnička
Výuka hry na flétnu pro děti od 4 let, hra na flétnu podporuje správné 

dýchání a držení těla.

Cvičení a Jóga 
Pohybové kroužky pro děti od 3 let zaměřené na rozvoj pohybových do-

vedností, relaxace, vědomého pohybu a k odstranění svalových dysbalancí.

Kurz grafomotorických cvičení
Dítě od 5 let si za pomoci rodiče hravou formou rozvíjí své grafo-

motorické dovednosti.

Předškoláček
Odborná příprava dětí na vstup do první třídy, rozvíjíme soustředění, 

pozornost a dovednosti předškoláka.
Do kroužků je možné se zapsat i v 

průb ěhu školního roku.
Informace poskytne Jana Sol-

ničková, tel. 774 855 134, e-mail: 
vlnka.motyl@centrum.cz. Více na 
www.motyl-plzen.cz. 
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Nabídka volnočasových aktivit pro děti 
Rodičovské centrum Vlnka a občanské sdružení Motýl nabízí rodičům 

s dětmi od 3 měsíců do 5 let a dětem samostatně od 2 do 9 let

ZÁPISY DO KROUŽKů:
27.–30. 8. 2012      9.00–12.00, 16.00–17.00 hod.

         Správa bytových domů SVJ 
 

Vážení vlastníci bytových jednotek, členové SVJ, členové výborů SVJ, 
  
dovolte, abychom vás pozvali na dny otevřených dveří v naší doubravecké pobočce, 
které se konají ve dnech 17. 9. a 20. 9. 2012 vždy od 14,00 do 18,00 hodin.  
Naši pobočku najdete naproti Poště 12, vchod z Masarykovy ulice. 

      Hlavní sídlo      Pobočka Doubravka          Pobočka Blovice        tel.:            377 499 421, 377 499 433                                                                                                                 
Doubravecká 2760/1      V Malé Doubravce 30          Hradišťská 148                        mob.:         603 222 000    
     30100 Plzeň   312 00 Plzeň           Blovice    infolinka     800 505 505 

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek: 
 

správa domu, poměrová měřidla tepla, rozúčtování tepla a vody,  
non–stop havarijní dispečink 

 

 SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

Nabídka služeb Zázemí společnosti 

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 
 
DIGITÁLNÍ POMĚROVÁ MĚŘIDLA S  
DÁLKOVÝM ODEČTEM – TEPLO, TEPLÁ  
A STUDENÁ VODA 
 
NON-STOP HAVARIJNÍ DISPEČINK 
 
SPRÁVA A ÚDRŽBA VÝMĚNÍKOVÝCH 
STANIC A KOTELEN 
 
ENERGETICKÉ CENTRUM S VLASTNÍM 
AUDITOREM 
 
VÝHODNÉ PODMÍNKY BANK A POJIŠŤOVEN 
PODPORA SE ŽÁDOSTMI O DOTACE  
 
SPRÁVA DOMU PŘES INTERNET 
VÝBORNÁ DOSTUPNOST POBOČKY 

CERTIFIKOVANÉ PROCESY SPRÁVY 
NEMOVITOSTÍ NORMOU ISO 2001 : 2009  
 
AUDITOVANÁ METODIKA PRO VEDENÍ 
PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ SVJ 
 
KVALIFIKOVANÁ VYŠKOLENÁ OBSLUHA 
 
DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI S VEDENÍM 
SPRÁVY PŘES INTERNET 
 
STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST S DOBRÝM 
POSTAVENÍM NA TRHU SLUŽEB 
 
SÍDLO SPOLEČNOSTI NA DOUBRAVCE 
 
POBOČKA SPOLEČNOSTI PRO SPRÁVU 
BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK NA 
DOUBRAVCE  
 
 
 

Poměrové rozúčtování energií V Malé Doubravce 30, vchod 
z Masarykovy ulice



Čtyři dny nabitého programu, tisí-
covka vodních skautů a jako motiv 
plavba Titaniku. Takový byl Naviga-
mus 2012 – v pořadí již sedmé tradiční 
setkání vodních skautů, které v neděli 
skončilo v Plzni.

Účastníci se ani chvilku nenudi-
li – několik pořadatelů a asi stovka 
dobrovolníků pro ně připravila bohatý 

program. „Čtvrtek a pátek se nesl ve 
znamení nejrůznějších aktivit na vodě 
Velkého Boleveckého rybníka. U toho 
se totiž Navigamus konal,“ uvádí na 
adresu programu Jan Sedlák, který měl 
jeho přípravu na starosti. ,,Navigamus 
probíhal na motivy plavby parníku 
Titanic, celá akce se nesla v jeho du-
chu. Od velkých společných her pro 
všechny účastníky až po dovednostní 
závody na vodě,“ pokračuje Sedlák. 
Účastníci tak měli své palubní lístky 
a místo podia na ně čekala kopie ka-
pitánského můstku s kormidlem.

V sobotu se skautky a skauti pře-
místili do centra města Plzně. I tam byl 
připravený bohatý program. Například 
společné setkání všech účastníků na 
náměstí Republiky v Plzni. Ti přítom-

Skauti se setkali na Navigamu 2012

ným hostům, veřejnosti, ale také sami 
sobě předvedli krátkou scénku, opět 
na motivy plavby Titaniku. Zazněla 
i hymna celé akce, při které děti zatan-
čily předem připravený tanec – a ten se, 
spolu s písničkou, setkal s bouřlivým 
potleskem veřejnosti. „V neděli jsme 
akci zakončili poslední hromadnou 
hrou a také slavnostním nástupem. 

No a po celou dobu konání Naviga-
mu probíhaly různé doprovodné pro-
gramy – třeba workshopy, fotosoutěž 
a podobné,“ uvedl Sedlák.

Připravit takovou akci není vůbec 
jednoduché. Plzeňský pořadatelský tým 
na ní pracoval přibližně dva roky. „Je 
potřeba zařídit opravdu hodně věcí. 
Účastníci mimo jiné potřebují třináct 
tisíc rohlíků, skoro půl tuny propa-
gačních předmětů či několik tisíc litrů 
čaje,“ sdělil manažer projektu Naviga-
mus 2012 Pavel Křeček. „Na rekapitu-
lování je ještě brzy, ale mám pocit, že 
se nám celá akce podařila. A to i přesto, 
že nám občas nepřálo počasí.“

Na slavnostním závěrečném setkání se 
skautky a skauti – kromě výsledků všech 
her – dozvěděli i malé tajemství. A to 

z úst kapitána českých vodních skautů, 
Vladimíra Cvrčka, kterému skauti neřek-
nou jinak než Vezír. „Protože je Naviga-
mus tradiční akcí, můžu vám prozradit, 
že 8. ročník se bude konat v roce 2015. 
A to nejspíše někde poblíž Pardubic,“ 
uvedl Cvrček. A při svém závěrečném 
slovu sklidil od účastníků i přítomných 
hostů bouřlivý potlesk.

Skauting v Plzeňském kraji
První skautské oddíly začaly vzni-

kat na soutoku čtyř řek, tedy přímo 
v Plzni, v roce 1917. O čtyři roky 
později jich bylo už deset a ve stej-
ném roce byla v Plzni vybudována 
první stálá skautská klubovna. Krátce 
poté bylo zahájeno vydávání krajské-
ho časopisu „Krajem šesti řek“, tato 
tradice trvá dodnes. V současné době 
jsou v Plzeňském kraji registrovány 
téměř 3 tisíce skautů a skautek všech 
věkových kategorií. Vodní skauting 
je v kraji reprezentován přístavem 
„Omaha“ Plzeň, který se výrazně po-
dílí na pořádání akce. To je možné 
díky dlouholetým zkušenostem s po-
řádáním akcí podobného typu, včetně 
mezinárodních skautských konferencí.

Skauting v ČR
Skauting v naší zemi existuje od 

roku 1911. Skautskými oddíly od té 
doby prošlo na půl milionu lidí, mezi 
nimi i řada později významných 
osobností z různých oborů. Dnes má 
Junák – svaz skautů a skautek ČR 
45 tisíc členů. Je největší výchov-
nou organizací v České republice. 
Zároveň je členem mezinárodních 
skautských organizací. Svou činností 
a výchovou mladých lidí si vydo-
byl výjimečné postavení a uznání 
u státních institucí, respektovaných 
organizací a významných osobností. 
Tradice vodního skautingu se v Če-
chách začala psát záhy po založení 
českého skautingu. V roce 2012 si 
vodní skauti tedy připomínají sto let 
své existence. K vodnímu skautingu 
se dnes hlásí přibližně 3200 členů 
Junáka. Toto číslo z nich dělá jed-
nu z nejpočetnějších skupin vodních 
skautů v celé Evropě. 

Jiří Kunc, jiri.kunc@navigamus.cz
www.navigamus.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Plzeňský kraj

Organizace a spolky strana 19

Chcete rekonstruovat Váš dům?
Chcete ušetřit za splátky úvěrů na opravy  
bytového fondu?

S úvěrem OBNOVA můžete:
• Financovat až 100 % svého záměru bez nutnosti vlastních zdrojů 
• Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitosti
• Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu splácení, nebo fixovanou na 3 roky)
• Ponechat si běžný účet u stávající banky

Máme pro Vás úvěr OBNOVA
VÝHODNÉ SAZBY – NÍZKÉ POPLATKY
SVOBODA SPLÁCENÍ – PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Parametry úvěru:
•  Maximální výše úvěru bez zajištění je 350 000,- Kč na jednu bytovou jednotku nebo jednoho člena  

(například sdružení 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000,- Kč)
•  Doba splatnosti až 20 let (na výjimku 25 let)
•  Anuitně splácený úvěr (bez spořící části a bez překlenovacího období, stejná splátka po celou dobu splácení  

včetně poplatků)

Financování oprav a stavebních úprav nemovitostí či refinancování stávajících úvěrů

Např.: Kompletní renovace výtahu, zateplení fasád, výměna oken,  
izolace a zateplení střechy, opravy a výměna vstupních domovních dveří,  
montáž vestavěných poštovních schránek, renovace balkónů a lodžií,  
výměna osvětlení, opravy elektroinstalace, anténní rozvody včetně instalací  
společných antén, apod.

Kontaktujte:
Partner České spořitelny
Ing. Helena Šteinová
Sady Pětatřicátníků 23, 301 00  Plzeň
tel.: 608 877 557, 606 212 929
helena.steinova@partnerfscs.cz
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O tom, že konec školního roku 
není jen o závěrečných testech, 
uzavírání známek a stresu, který 
s tím souvisí, se přesvědčili žáci 
na naší škole. 

Měsíce květen a červen byly pro-
tkány řadou aktivit, které přinesly 
žákům nejen nové poznatky a zku-
šenosti, ale také nové kamarády. 

Tak jako každý rok i letos jsme 
si připomínali Den Země. Tentokrát 
jsme vyrazili do „terénu“. 7. května 

Ze života na „sedmnáctce“

připravili učitelé přírodovědných 
předmětů kolem Boleveckého ryb-
níka naučnou stezku, která měla ně-
kolik stanovišť, na nichž žáci plnili 
úkoly zaměřené na tuto plzeňskou 
lokalitu. Dozvěděli se mnoho zají-
mavého, pracovali s mapou, pozná-
vali rostliny. Na závěr celé akce jsme 
navštívili hasiče na Bílé Hoře, kde na 
nás čekal táborák a opékání buřtů. 

V květnu jsme měli před sebou 
ještě jeden úkol. Chtěli jsme ob-

stát v roli hostitelů. Naše pozvání 
přijala německá partnerská škola 
z Neutraublingu. Žáci se do pří-
prav pustili s vervou, nachystali 
pro hosty občerstvení, provedli je 
po škole, ukázali jim to nejhezčí 
v historickém centru města. Přes-
tože řada žáků byla zpočátku ner-
vózní, jak zvládnou komunikaci 
v angličtině, po chvíli zjistili, že 
jejich znalosti jsou dostačující, 
nervozita opadla a nakonec do-

šlo i na výměnu telefonních čísel 
a emailových adres. 

Na začátku června žáci otesto-
vali své fyzické schopnosti během 
branného dne, který pro nás při-
pravila firma Renaissance group. 
Program byl velice pestrý a my 
jsme si mohli vyzkoušet, jak se 
pracuje s hasicí hadicí, střelbu ze 
vzduchovky, chůzi po laně. Pro-
cvičili jsme si znalosti dopravních 
značek a zopakovali si něco z prv-
ní pomoci. 

Zbytek června se pak nesl ve zna-
mení školních výletů, škol v přírodě 
a příprav na slavnostní vystoupení 
ke 110. výročí naší školy. Vlastní 
kulturní vystoupení, které se sklá-
dalo z ukázek práce pedagogů s na-
šimi žáky (střídala se čísla hudební, 
sportovní, taneční i literárně–drama-
tická), proběhlo 27. a 28. června 
v roudenském Saloonu za účasti 
několika stovek žáků a jejich rodičů, 
současných i bývalých zaměstnanců 
i oficiálních hostů. Součástí bylo též 
dojemné slavnostní rozloučení s ab-
solventy letošního 9. ročníku. 

Jeden školní rok končí, druhý 
začíná ....

Lenka Jelínková a Bohdan Franc, 
17. ZŠ a MŠ Plzeň

78. mateřská škola v Sokolovské 
ulici na Lochotíně začala v roce 
2008 upravovat ve spolupráci se 
zahradním a krajinným architek-
tem část rozlehlé zahrady. Svoje 
nápady a představy jsme vložili 
do projektu, který jsme nazvali 
Skřítkův les dětí 78. MŠ. 

O finanční příspěvek na jeho 
I. fázi jsme požádali Nadační fond 
Zelený poklad, jehož posláním je 
podpora projektů, zabývajících 
se ochranou přírody, revitalizací 

Skřítkův les dětí 78. mateřské školy
nic AVC Network Czech, s. r. o., 
který škola získala opět prostřed-
nictvím NF Zelený poklad.

Naše děti se v září mohou těšit 
na Skřítkový les doplněný o ne-
obvyklé kostkoviště, rozlehlou 
suchou skalku, kterou společně 
postupně dotvoříme osázením, le-
zecí strom a další prvky, které jsou 
součástí právě probíhající II. fáze. 

Záměrem našeho projektu je 
elementární seznamování dětí 
předškolního věku s prvky ekolo-
gie formou přímého pozorování 
a prožívání i částečného spolu-
podílení se s ohledem na věkové 
zvláštnosti dětí. 

Je našim cílem, aby se tento pro-
jekt, který vzniká za podpory Nadač-
ního fondu Zelený poklad a Panaso-
nic AVC Network Czech,  s. r. o, 
stal naučnou, spontánně zábavnou, 
sportovní, ale i odpočinkovou částí 
naší zahrady. Aby byl místem her 
dětí, společných slavností a netra-
dičních setkávání tříd s rodiči a pro 
ostatní také neobvyklým místem 
mezi paneláky.

Libuše Čiperová, 
řed. 78. MŠ Plzeň

Alpinum klub Plzeň oznamuje 
zájemcům o skalničky, keře, konife-
ry, trpasličí jehličnany, rododendro-
ny a vřesovištní rostliny, že pořádá 
v zahradě gymnázia na Mikulášském 
náměstí tradiční výstavu „PODZIM 
V ALPINU 2012“, spojenou s pro-
dejem výše uvedených druhů rostlin.

Výstava bude otevřena od 18. 9. do 
22. 9. v době od 9.00 do 18.00 hod., 
22. 9. od 9.00 do 12.00 hod. Návštěvníci 
zde mohou zhlédnout zejména rostliny, 
jejichž vrcholné období vegetace připa-
dá na podzim. Budou to nejen podzimní 
hořce a bramboříky a vřesy, ale i četné 
druhy kapradin a trav. Zájemci, kteří se 
chtějí tomuto koníčku věnovat, získat 
zkušenosti a odborné znalosti, se mo-
hou přímo na místě přihlásit do klubu. 

Karel Lumerding

Podzim 
v Alpinu 2012

přírodních ploch, tedy ekologií 
v širokém slovy smyslu. Fond byl 
zřízen městem Plzeň, který je také 
jeho hlavním přispěvatelem.

Vznikla smyslová stezka, neob-
vyklý habrový stan a ve spolupráci 
s rodiči i sedm skřítků, vytvořených 
z přírodních materiálů, o které se děti 
se svými učitelkami celý rok starají. 

To vše ozvláštněné dřevěnými 
průlezovými doplňky – ptáky.

II. fáze začala probíhat v červnu 
2012 díky finančnímu daru Panaso-
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Nejen Londýn – i Plzeň hostila 
v letošním roce olympiádu!

Zapálení olympijského ohně, olym-
pijský slib, který slavnostně složili 
všichni sportovci, olympijská hymna, 
přítomnost hasičů pro případ, že by 
se hořící pochodeň vymkla kontro-
le, skvělé sportovní výkony, radost 
z vítězství, medaile, diplomy a číše 
na přípitek a nakonec třikrát hromové 
hurá! – za tak výjimečnou sportovní 
událostí nemuseli do Londýna jez-
dit rodiče dětí z 90. mateřské školy 
v Plzni na Bolevci.

Olympiáda v Bolevci 
90. mateřská škola ze Západní ulice 

totiž vyhlásila na 20. června vlastní 
olympiádu, a tak se na místní zahradě 
sešlo přes 150 dětí a jejich rodičů. 

Bezpečnost především
O to, že oheň bude po celou dobu 

konání školkové olympiády pod kon-
trolou, se postarali členové hasičské-
ho kroužku Floriánci při 90. MŠ. 
Ani dusno a horko jim nezabránilo, 
aby v plné výstroji, v uniformách 
a helmách, předvedli špičkový vý-
kon nejprve ve štafetě dvojic a ná-
sledně při sehraném požárním útoku. 
Plechovky postavené do pyramidy 
se jistě třásly strachy, když viděly, 
jak se na ně řítí deset odhodlaných 
hasičů, a proti bezchybně namíře-
ným proudům vody opravdu neměly 
sebemenší šanci. 

Měsíc červen je každoročně plný 
nejrůznějších akcí dětí i pedagogů 
bolevecké základní školy. Nejinak 
tomu bylo i letos.

Na 13. června se dlouhou dobu ne-
trpělivě těšili naši prvňáčci. Čekali na 
den, kdy se z nich stanou čtenáři. Ve 
spolupráci s L-klubem městské knihov-
ny Plzeň-Lochotín paní učitelky třídní 
připravily zajímavý program a na děti 
čekaly pěkné dárky. Děti měly ukázat, 
jak se naučily číst, jak rozumí textu 
a následně složit slavnostní čtenářský 
slib. A povedlo se. Všichni naši nej-
menší žáčci svým učitelkám, rodičům, 

Konec školního roku v Bolevecké základní škole
kamarádům a dalším pozvaným hostům 
bez chybičky přečetli svůj text. Rytíři, 
který je pasoval na čtenáře, děti slíbily, 
jak se budou ke svým knížkám chovat. 
Nově „pasovaní“ čtenáři si spolu s pa-
mětním listem odnášeli nejen pěknou 
knížku, ale spoustu hezkých zážitků.

Naše pozvání přijal pan Mgr. Mi-
roslav Brabec, starosta MO Plzeň 1, 
sám učitel českého jazyka a dějepisu. 
Dětem popřál hodně hezkých chvil 
prožitých s oblíbenou knížkou. 

Žáci i učitelé se aktivně podíleli na 
hlavním programu oslav 630 let výroč-
ní založení Bolevce. Návštěvníci oslav 
na Bolevecké návsi v sobotu 23. června 
mohli zhlédnout pásmo scénických tanců 
„Život na statku“ zakončený tanečním 
vystoupením dětí 8. ročníku v plzeňských 
lidových krojích. S tímto velice působi-
vým vystoupením se děti představily ten 
samý den na Americké třídě v rámci 
oslav Dne Meliny Mercouri, zakladatelky 
projektu Evropské hlavní město kultury. 

Učitelé připravili na Boleveckou ná-
ves velice pěkný stánek s ukázkami 
prací našich žáků, které byly zaměřené 
na tradiční lidová řemesla. Návštěv-
níci po celý sobotní den nejen obdi-
vovali zručnost a fantazii našich dětí, 
ale ochutnávali i vynikající staročeské 
perníčky, které připravily šikovné ruce 
našich kuchařek. 

Významnou tradiční sportovní akcí 
dětí naší školy jsou Olympijské dny, 
které se každoročně konají poslední 
školní týden. I letošní Olympijské dny 
byly učiteli tělesné výchovy výborně 
připravené a průběh závodů byl dětmi 
se zájmem sledován.

A nadešel poslední školní den, 29. 
červen. Tradicí školy se stalo slav-
nostní rozloučení s žáky 9. ročníku 
za přítomnosti rodičů, kamarádů a po-
zvaných hostů v sále Sokol Bolevec. 
Nejlepší žáci, kteří dosáhli pěkných 

studijních či sportovních úspěchů, 
obdrželi ocenění, všichni žáci si pak 
odnášeli s vysvědčením a pamětním 
listem i malý dárek jako upomínku 
na Boleveckou základní školu. Tím 
největším oceněním práce všech za-
městnanců školy byly slzičky v očích 
deváťáků, jejich poděkování i slova 
ocenění naší práce od rodičů našich 
absolventů. 

za kolektiv pedagogických 
pracovníků

Mgr. Helena Brunclíková

Za sportem na školní zahradu
Pak už si jednotlivé třídy oblék-

ly slušivé vestičky s vymalovanými 
symboly svých tříd: Ježci, Zajíci, 
Myšky, Ovečky, Berušky a Veverky 
se rozestavili do kruhu, poslechli si 
hymnu v podobě písně „We are the 
champions“ a složili slavnostní olym-
pijský slib. Každá třída si nacvičila 
svůj veršovaný bojový pokřik, který 
všechny třídy nadšeně předvedly. Na 
sportovních stanovištích pak děti bě-
haly překážkový běh, házely frisbee 
a míčem do koše, skákaly do výšky 
i trojskok do dálky, a dokonce házely 
oštěpem do pískoviště. Na stanovištích 
paní učitelky razítkovaly dětem spor-
tovní karty a zapisovaly jejich výkony. 

Slavnostní závěrečný ceremoniál
Po dokončení všech disciplín se 

malí sportovci opět sešli ve velkém 
kruhu pod hořící olympijskou po-
chodní. Místní ředitelka olympijského 
výboru poděkovala všem sportovcům 
za čestné klání a vynikající sportovní 
výkony a pak už následoval okamžik 
vpravdě nejsladší. Paní učitelky rozda-
ly všem malým sportovcům diplomy 
s jejich jmény, ručně vyrobenou číši 
na slavnostní přípitek (plnou bonbo-
nů) a velké čokoládové medaile. Spor-
tovkyně, která pochodeň na začátku 
zapálila, ji zase pod dohledem paní 
učitelky slavnostně uhasila mocným 

sfouknutím, po kterém následovalo 
trojí radostné hurá! 

Akce byla výjimečná svým rozsahem 
– účastnilo se jí více než 150 dětí a 12 
učitelek – i dokonale sladěnou a fungu-
jící organizací a časovým harmonogra-
mem, který byl dodržen prakticky do 
minuty. Celá školka si dala s přípravami 
opravdu hodně práce. Na dětech i ro-
dičích bylo vidět, že olympiáda se jim 
opravdu líbila. Hojnou účastí, výborně 
zorganizovaným celkovým průběhem, 
invencí, ale i svou náročností se jistě 
zařadí k nejúspěšnějším z akcí, které 90. 
MŠ pro své žáky každoročně pořádá.

Růžena Písková




