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V neděli 22. prosince můžete 
odpolední vycházkou vyrazit pro 
betlémské světlo. Po téměř půl 
století se do poustevny v blízkos-
ti Lochotínského pavilonku vrátí 
oblíbený lochotínský poustevník, 
který se zhostí úkolu rozdávání 
betlémského světla. Akci připravil 
Maják Plzně za finanční podpory 
společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Bet-
lémské světlo si můžete vyzved-
nout mezi 14. a 16. hodinou. 

(red)

Betlémské světlo vám předá lochotínský poustevník

Nejkrásnější na Vánocích jsou světýlka v očích dětí. V Centrálním parku se každý rok sejdou obyvatelé s vedením obvodu a společně zahájí advent rozsvícením 
vánočního stromu. Fotografie z akce na zadní straně zpravodaje.

Vánoční strom Lochotína svítí v Centrálním parku

Členové Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1, starosta obvodu, místostarostové, tajemnice a všichni zaměstnanci ÚMO Plzeň 1 
vám všem přejí příjemně prožité vánoční svátky, pevné zdraví, pohodu a klid a mnoho štěstí v roce 2014.
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Letošní investiční výstavba dokončena

Blíží se konec roku a je čas na 
bilancování naší práce. Průběžně 
jsme vás na stránkách našeho zpra-
vodaje informovali o postupu prací 
na jednotlivých stavbách v rámci 
vlastní investiční výstavby. 

Objem prací byl poměrně vyso-
ký a zahrnoval výstavbu nových 
parkovacích ploch, dětských hřišť, 
chodníků, ale i staveb přispívají-
cích ke zvýšení kvality životního 
prostředí a v neposlední řadě stav-
by a opravy související se zvele-
bením mateřských škol. 

Stavební práce byly zahájeny 
v letošním roce v brzkých jar-
ních měsících a první investiční 
akcí bylo odstranění poměrně 
velkého množství nepotřebných 
betonových prvků v okolí 34. ZŠ 
v Gerské ulici. Uvolněná plocha 
byla následně olemována záho-
novými obrubníky a zatravněna. 
Před domy v Kaznějovské a Ger-
ské ulici byly odstraněny stávající 
sušáky včetně betonových ploch 
a přístupových chodníků. Veške-
ré takto vzniklé plochy byly za-
vezeny zeminou a osety parkovou 
travní směsí. 

V průběhu měsíce května pro-
běhlo odstranění dalších beto-
nových prvků hyzdících Vinice 
v ulicích Hodonínská, Brněnská 
a Břeclavská. I zde byly nové 
plochy zatravněny. 

Další stavbou dokončenou již 
v 1. pololetí je parkoviště v So-
kolovské ulici č. or. 108–114. 
Vhodnou úpravou stávající as-
faltové plochy a zpevněním části 
přilehlého trávníku zde koncem 
června vzniklo 21 parkovacích 

stání včetně 2 vyhrazených stání 
pro tělesně postižené. 

Vhodnou komunikační úpravou 
se navýšila rovněž kapacita parko-
vacích možností v Jesenické ulici 
o 4 stání, v Tachovské ulici pak 
bylo zrekonstruováno 5 parkova-
cích míst.

Rovněž nové dětské hřiště v Ko-
tíkovské ulici bylo po osazení dět-
skými prvky a ostatními nezbytný-
mi náležitostmi předáno koncem 
června do užívání veřejnosti. 

V souladu s mnohaletou tradicí 
MO Plzeň 1 v posledních letech 
každoročně kompletně opravuje 
jednu mateřskou školu. Stejně 
tomu bylo i v letošním roce. V roce 
2013 přišla na řadu 46. mateřská 
škola ve Fibichově ulici. Stavební 
práce byly zahájeny v dubnu, do-
končení bylo stanoveno na polovi-
nu srpna tak, aby nový školní rok 
mohl být zahájen již v rekonstru-
ované školce. Práce zahrnovaly 
opravy střech vlastního objektu, 
výměnu oken, dveří, obnovu soci-
álního zázemí i kuchyně. Úpravy 
doznalo i topení budovy. Navíc 
se v objektu měnily stropy vč. 
nosné konstrukce. Na závěr byla 
fasáda objektu jako vždy opatřena 
dětskými motivy tak, aby stavba 
měla kromě podstatně zvýšené 
užitné hodnoty i estetický vzhled 
odpovídající mateřské škole. Sa-
mozřejmostí byly i opravy chod-
níků uvnitř areálu. 

Další stavby v rámci MŠ byly 
celkové opravy chodníků a re-
gulace topné soustavy v areálu 
81. MŠ na Vinicích. V důsledku 
lednové havárie teplé a studené 

vody v 91. MŠ v Jesenické ulici 
byly rovněž během prázdnin mě-
něny rozvody vody nejen ve spo-
jovacích chodbách, ale i ve vlast-
ních objektech. V areálu této MŠ 
proběhla ještě oprava střechy na 
pavilonu 1, kde provozuje svou 
činnost občanské sdružení „Paře-
zová chaloupka“. Střecha byla ve 
velmi špatném stavu a při zatékání 
přímo do objektu hrozilo nebezpečí 
nuceného přerušení činnosti. 

V neposlední řadě je zapotřebí 
zmínit i celkovou opravu plotu vč. 
výměn všech vrat na 7. MŠ v Kra-
lovické ulici. Je to další z MŠ, kde 
toto bytelné oplocení zcela jistě při-
spěje ke zmírnění škod na majetku 
a herních prvcích uvnitř areálu. 

Na podzim bylo dokončeno 
další z parkovišť, tentokrát v So-
kolovské ul. u domů č.or. 47–51, 
kde vzniklo 23 parkovacích míst. 

Rovněž jsme zpevnili průšlap na 
Plaské 25 do podoby chodníkové 
spojky. 

Ve spolupráci s odborem život-
ního prostředí a dopravy byla vyti-
pována vhodná místa na Sylvánu, 
Košutce a Bílé Hoře pro umístění 
nových kontejnerových stání na 
separovaný odpad. Koncem roku 
tak vzniklo celkem 9 nových sta-
novišť pro umístění odpadových 
nádob. I v letošním roce jsme zís-
kali finanční prostředky z Fondu 
ASEKOL pro výstavbu kontejne-
rového stání ve výši 10 tis. Kč.

Na základě požadavků občanů 
jsme v podzimních měsících stih-
li ještě provést vodorovné značení 
– vyznačení parkovacích stání na 
parkovištích v ulici Toužimské, 
Nýřanské, Žlutické a Sokolovské. 
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Poslední akcí letošního roku 
byla k radosti dětí v Tachovské 
ulici výstavba dalšího, v letošním 
roce na území obvodu již dru-
hého dětského hřiště. Hřiště je 
osazeno multifunkčním prvkem, 
pískovištěm, houpačkou, herním 
domečkem a kolotočem. Navíc 
jsme zkusmo tento prostor dopl-
nili i dvěma posilovacími prvky 
pro dospělé a seniory. Věříme, 
že toto hřiště tím dosáhne ještě 
širšího spektra využití obyvatel 
přilehlých domů. 

Celoročně probíhaly opravy dět-
ských prvků, hřišť a zároveň do-
cházelo k doplňování a průběžné 
obnově těchto zařízení v souladu 
s koncepcí dětských hřišť na území 
MO Plzeň 1. 

S fotodokumentací hotových 
staveb se můžete seznámit na 
internetových stránkách obvodu: 
http://umo1.plzen.eu/vlastni-in-
vesticni-vystavba-mo-1/investi-
ce-za rok-2013.

Průběžně po celý rok probíhaly 
i přípravné práce na nových in-
vestičních záměrech na rok 2014. 
Prostřednictvím „Jedničky“ vás 
opět budeme po celý následující 
rok informovat o průběhu a postu-
pu prací na těchto stavbách.

V případě vašeho zájmu o po-
drobnější informace, týkající se 
investiční výstavby MO Plzeň 1, 
kontaktujte odbor investiční a sta-
-vebně správní na tel. 378036050-1, 
378036053-4, e-mail: brecik@
plzen.eu nebo s vámi projednáme 
vaše náměty či připomínky při 
osobní návštěvě našeho odboru.

Ing. Milan Brecík,
vedoucí odboru investičního a sta-

vebně správního 

Nově opravená školka ve Fibichově ulici přivítala děti v září 2013.

Součástí rekonstrukce v 46. MŠ byly i opravy sociálního zázemí.



Rok 2013 nám 
všem utekl jako 
voda. Máme za 
sebou poslední 
jednání zastupi-

telů na našem obvodu a rád bych se 
s vámi podělil o jeden dobrý skutek. 
Naše zastupitelstvo rozhodlo, že při-
spěje Plzni a církvi na výrobu dalších 
zvonů částkou ve výši tři sta tisíc 
korun. Zároveň jsme se domluvili 
se zakladateli sbírky, že v průběhu 
měsíce ledna  ve všech mateřských 
a základních školách na území našeho 
obvodu vyhlásíme soutěž v kreslení. 

Vážení spo-
luobčané, ráda 
bych Vás po-
zdravila v ad-
ventním čase 
a popřála poho-
dové a radostné 
prožití tohoto 
předvánočního 

období. Bohužel není čas adven-
tu jen časem pro rozjímání a těšení 
se na svátky klidu a pohody, jak se 
jim také říká, ale i velmi náročným 
a vypjatým obdobím pro svět financí, 
plánů a rozpočtů. Obdobím, kdy se 
vyhodnocuje rok „starý“  a již se ale 
plánuje a promýšlí ten „nový“.

I zastupitelé MO Plzeň 1 na svém 
prosincovém zasedání projednávali 
nový rozpočet na rok 2014. A prá-
vě o novém rozpočtu MO Plzeň 1 
na rok 2014 bych Vám napsala pár 
informací a čísel. Celkový objem 
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 
je 146 825 tis. Kč.
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Další zastavování sídliště je nesmysl
V posledních 

měsících se na 
mě čím dál víc 
obracejí občané 
našeho obvodu, 
kteří zásadně 
nesouhlasí s po-
stupem ČSSD 

a ODS ve vedení našeho obvodu. 
Nejčastější výtky směřují ke klad-
ným stanoviskům k různým develo-
perským projektům, kterými obvod-
ní rada de facto umožňuje vytvářet 
problémy zejména s bydlením a par-
kováním v různých částech obvodu.

Proto je potřeba jednoznačně se 
postavit všem snahám o bezduché 
zastavování sídliště další bytovou zá-
stavbou. Tato nová zástavba přináší 
neúměrné zatížení již dnes přetížené 
dopravní i další infrastruktury. Chá-

pu, že je městskou strategií zastavo-
vat proluky vzniklé v minulosti např. 
bombardováním za 2. světové války či 
demolicemi, ale nová zástavba přímo 
v sídlišti, kde bydlí desetitisíce lidí, je 
v drtivé většině případů krokem nelo-
gickým, a dokonce zjevně iracionál-
ním. Bohužel i v tomto období přijala 
tato koaliční rada ODS a ČSSD něko-
lik podobných rozhodnutí a stanovisek.

Konkrétní projekty, které tato ne-
gativa bezpochyby splňují, lze najít 
v sídlišti na každém kroku. Snaha 
zastavět prostor vedle kostky v Ko-
menského ulici, záměr postavit v hor-
ní části Studentské ulice administra-
tivní budovu a vnitroblok Toužimské 
a Krašovské vyplnit dokonce bytovým 
domem, zároveň rozjet stavbu série 
bytových domů u lesa v Manětínské 
ulici, to vše patří k tomu nejhoršímu, 

co se v poslední době projednávalo 
nebo nyní projednává. V případě Ma-
nětínské a Komenského ulice se zatím 
podařilo místním občanům a rozum-
ným zastupitelům projekty zastavit, 
ale jistota, že nebude snaha protlačit 
je ještě v tomto volebním období, zde 
bohužel není.

Některé kroky jsou však již nená-
vratné. Bohužel v blízkosti dvou zón 
rodinných či řadových domů, v ulici 
U Velkého rybníka, byla umožněna 
realizace několika vícepodlažních 
bytových domů a není vyloučeno, že 
v těchto místech vyrostou ještě další. 
Projekt ve vnitrobloku Toužimská – 
Krašovská má zatím veškerá městská 
razítka, byť se zatím nestaví. A občané 
Manětínské mohou hodiny vyprávět 
o zhoršení situace s parkováním po 
umožnění rozšíření hypermarketu 

v jejich bezprostředním sousedství. 
Naopak projekty na revitalizaci síd-
lišť, které by pomohly zlepšit součas-
ný stav a které jsou mnohdy dotované 
z peněz ministerstva pro místní rozvoj, 
vedení obvodu ani města nerealizuje.

Naším záměrem obecně není nové 
bytové výstavbě bránit, ale nepouštět ji 
tam, kde přinese městu a jeho obyva-
telům víc škody než užitku. Plzeňské 
developerské projekty jsou také často 
zatíženy politickými vazbami a ne 
zrovna fair přístupem zúčastněných. 
Pevně však věřím, že se tato situace do 
budoucna změní a Plzeň a náš městský 
obvod se budou racionálně rozvíjet. 
Klíčem k tomu je hlavně spokojenost 
občanů s místem, kde právě žijí. 

Mgr. Michal Vozobule,
předseda Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 1

Sestavíme odbornou porotu, která 
obrázky dětí vyhodnotí v každé škole 
a školce. Autor nejhezčího obrázku  
získá certifikát a jeho jméno se ob-
jeví na budoucím zhotoveném zvo-
nu. Takže 18 dětí z našeho obvodu 
bude mít na dalším zvonu uvedené 
své jméno. Doufám, že tato soutěž 
přinese další finanční prostředky do 
sbírky na realizaci zvonů pro naši 
dominantu chrám sv. Bartoloměje. 
Sám si osobně myslím, že město 
Plzeň mělo instalaci a výrobu zvo-
nů zaplatit již mnohem dříve, někdy 
v devadesátých letech. 

Dále jsme uvolnili pro každou zá-
kladní školu na našem obvodu sto tisíc 
korun, které školy použijí na vzdělá-
vání svých učitelů. V době, kdy stát 
tvrdí, že nemá peníze prakticky na nic 
a všem krátí rozpočty, včetně školství, 
je třeba podporovat další vzdělávání 
pedagogů. Vždyť vychovávají naše 
děti. Myslím si, že jako já chcete 
aby naši potomci dostali co nejlepší 
vzdělání. Zároveň jsme se spojili se 
Západočeskou univerzitou v Plzni 
a Střední průmyslovou školou stroj-
nickou a zatím se čtyřmi základními 
školami na našem obvodu a připravili 

projekt Technik. Cílem tohoto projek-
tu je zábavnou formou přitáhnout naše 
ratolesti k technickému myšlení a tvo-
řivosti. Možná bych měl ještě zmínit, 
že intenzivně pracujeme na projektu 
rekonstrukce venkovního bazénu 
u Centrálního parku. Doufám, že nám 
pomohou evropské dotace a pokud ne, 
že se s touto rekonstrukcí vypořádá-
me sami a dokážeme venkovní bazén 
udělat zajímavý. Nakonec Vám přeji 
krásné vánoce, pohodu, štěstí, hodně 
zdraví a všechno dobré do následu-
jícího roku. 

Jiří Uhlík

S novým rokem – nový rozpočet
Rozpočet MO Plzeň 1 je součástí 

rozpočtu města Plzně a je finančně 
navázán na tento rozpočet podíly 
na celkových příjmech z daní - 
105 408 tis. Kč, podílem na státním 
příspěvku na částečnou úhradu ná-
kladů výkonu přenesené působnosti 
9 098 tis. Kč a podílem na příjmech 
z odvodu z loterií a jiných her – 
15 086 tis. Kč. Tyto podíly kryjí 
výdaje rozpočtu MO Plzeň 1 skoro 
z 90 procent celkových výdajů.

Dalšími zdroji na straně příjmů 
jsou daňové a nedaňové příjmy. 
Daňové příjmy tvoří - místní po-
platky - vybírané na základě obec-
ně závazných vyhlášek statutárního 
města Plzně, např. poplatek ze psů, 
za užívání veřejného prostranství 
nebo poplatek z ubytovací kapacity 
a - správní poplatky - vybírané dle 
zákona o správních poplatcích za 
úkony v rámci přenesené působnosti.

Nedaňové příjmy jsou převážně 
tvořeny příjmy z pronájmu městské-

ho majetku, z pozemků, movitých 
věcí, příjmy za separování odpadů, 
z přijatých úroků, z reklam.

Výdajová stránka rozpočtu je 
složena z výdajů provozních – 
109 715 tis. Kč a z výdajů kapi-
tálových – 34 334 tis. Kč.

Provozní výdaje jsou výdaje, kte-
ré zabezpečují chod a hlavní funkce 
městského obvodu s cílem udržení 
kvality služeb včetně výdajů spo-
jených s výkonem státní správy. 
Konkrétně se jedná o výdaje na 
zajištění chodu úřadu, provozu 
9 mateřských škol, na sběr a svoz 
komunálního, separovaného a ne-

bezpečného odpadu, na zajištění 
údržby komunikací, na zajištění 
provozu dětských hřišť, na zajištění 
péče a údržby zeleně.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 
2014 určeny například do výstavby 
nových parkovacích míst, komu-
nikací, dětských hřišť, do staveb-
ních úprav odloučeného pracoviště 
7. mateřské školy ve Žlutické ulici, 
do kamerového systému v Plaské 
ulici.

Doufám, že se v novém roce bude 
dařit naplňovat „nový rozpočet“, tak 
jak byl naplánován, Ne-li lépe!

Ivana Brůhová

Vážení spoluobčané, 

přeji vám všem klidné a spokojené prožití 
letošních vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2014. 

Josef Vágner, zastupitel MO Plzeň 1 za ČSSD

Investovat do vzdělání dětí se vyplatí 
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Smrk, který byl zasazen před 
35 lety, vyrostl vedle paneláku 
v Západní ulici. Jeho špička již 
sahala ve výšce patnáct metrů 
až k oknům pátého patra. Svým 
vzrůstem a rozložením větví 
upoutal pozornost a byl vybrán 

Strom na náměstí Republiky je z Lochotína

jako symbol plzeňských Vánoc. 
Od 1. prosince září dnem i nocí 
na náměstí Republiky, kde poutá 
obdivné pohledy všech návštěv-
níků vánočních trhů i náhodných 
kolemjdoucích.

(red)

Koncem října letošního roku 
byla dokončena celková obnova 
nevzhledných zelených ploch 
v lokalitě Sokolovské ulice nad 
nákupním střediskem Atom.

Ze širokých zelených pásů 
umístěných mezi chodníky na 
severní straně nákupního stře-
diska byl odstraněn přestárlý 
a esteticky nehodnotný keřový 
porost a do uvolněných ploch 
byly nově vysazeny půdopokryv-
né růže a pásy okrasných keřů. 
Záhony půdopokryvných růží 
byly doplněny keři muchovníku 
a výsadbou dřezovců, do hlavní-
ho středového pásu byla umístě-
na krátká alej z okrasných třešní. 
Nově byly vysazeny stromy i do 
přilehlých volných travnatých 

Nová zeleň nad Atomem
ploch mezi panelovými domy. 
Různé druhy 27 vysazených 
alejových stromů oživí lokalitu 
i barevně jak na jaře v době květu 
okrasných třešní i jabloní, tak na 
podzim různými výraznými bar-
vami svých korun.

Nově zatravněné plochy se 
ve velmi krátké době zazelena-
ly a realizovaná úprava zeleně 
celkově zpřehlednila veřejné 
prostranství. 

Finanční prostředky jsme na 
celou akci získali z Fondu ži-
votního prostředí města Plzně, 
a to ve výši 234 tis. Kč.

Kateřina Čakarovová
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMO Plzeň 1
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Rok se s rokem sešel a po vánoč-
ních svátcích budou mnozí z nás 
řešit problém, co udělat s vánoč-
ním stromečkem. Jako každý rok 
bude prostřednictvím Městského 
obvodu Plzeň 1 zajištěn svoz 
vánočních stromečků z prostorů 
kontejnerových stání. Tento svoz 
bude proveden v týdnech od 13. 
do 22. ledna 2014 a od 10. do 
14. února 2014. Dočištění kon-
tejnerových stání bude probíhat 
v prvním březnovém týdnu. Stro-
mečky budou odvezeny do Plzeň-
ské teplárenské, a.s., kde budou 
seštěpkovány a použity jako ob-

Jak se zbavit 
vánočního stromečku?

novitelný zdroj energie. Prosíme 
vás, umístěte váš vánoční strome-
ček ke kontejnerovému stání nebo 
k nádobám na domovní odpad tak, 
aby nebyla omezena manipulace 
s kontejnery při svozu odpadů. 
Nejvhodnější doba pro odložení 
stromečku je těsně před uvedený-
mi termíny svozu.

Vánoční stromeček můžete také 
odvézt přímo na sběrný dvůr od-
padů v Úněšovské ul.

Přejeme všem příjemné prožití 
svátků vánočních.
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 1

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

24. 12. 2013 a 1. 1. 2014 – zavřeno 

25. 12. 2013, 26. 12. 2013 
a 31. 12. 2013 

– od 13.00 do 17.00 hod.

Provoz sběrného 
dvora o svátcích

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.
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V letošním roce uspořádal MO 
Plzeň 1 pro seniory ze svého ob-
vodu celkem 12 zájezdů, několik 
koncertů a 3 exkurze. Při pořádání 
zájezdů jsme spolupracovali s ces-
tovní kanceláří Prima Via. Vždy se 
snažíme připravit program jednot-
livých zájezdů tak, aby se senioři 
dozvěděli co nejvíce informací 
a podívali se na zajímavá místa 
v tuzemsku i v blízkém příhraničí. 

Ohlédnutí za akcemi pro seniory MO Plzeň 1 v roce 2013

Na jaře jsme zajistili seniorům 
vstupenky zdarma na projekci 
filmu „Šmejdi“, který svědčá 
a zároveň varuje před nekalými 
praktikami prodejců při tzv. před-
váděcích akcích. S tím byl spojen 
i tisk a distribuce osvětového ma-
teriálu dTestu s názvem „Jak ne-
spadnout do pasti“ – výtisky jsou 
stále na ÚMO Plzeň 1 k dispozici. 
Úspěch mělo i školení pro řidiče 
– seniory pořádané ve spolupráci 
s Odborem bezpečnosti a preven-
ce kriminality MMP a Policií ČR. 
Zde se účastníci mohli seznámit 
se změnami v zákoně o silničním 
provozu, nejčastějšími příčinami 
dopravních nehod, problemati-
kou řízení motorových vozidel 
seniory a povinnými lékařskými 
prohlídkami.

 Jako novinku MO Plzeň 1 při-
pravil v podzimním období pro 
seniory návštěvu Rozhlasového 
muzea v Plzni, nově otevřeného 
planetária a prohlídku pivovaru 
Plzeňského Prazdroje. Zájemci 
nejen z řad seniorů si mohli zpří-
jemnit v průběhu roku několik 

podvečerů poslechem hudby na 
promenádních koncertech v Cen-
trálním parku na Lochotíně a dva 
zimní večery koncertním vystou-
pením smíšeného pěveckého sboru 
„Nová Česká píseň“ v prostorách 
občanského sdružení TOTEM.

Při prvních jarních zájezdech 
jsme navštívili jižní Plzeňsko, 
prohlédli jsme si zámek v Žinko-
vech či jsme obdivovali lidovou 
architekturu skanzenu Lnářska 
v Chanovicích. Zavítali jsme též 
do romantického Podunají – Pa-
sova. V květnu jsme se podívali 
na Kolínsko, kde jsme byli nad-
šeni skanzenem lidových staveb 
v Kouřimi, nebo jsme se zájmem 
zkoumali krásy Bauerovy vily 
v kubistickém slohu. V okolí 
Týna nad Vltavou jsme navštívili 
Albrechtice, Neznašovy a Bechy-
ni. Za pohodou a tradicemi jsme 
se vydali na Klatovsko.

Nejúpěšnější ze všech zájezdů 
byl ten první do severních Čech. 
Zde jsme navštívili Duchcov, kde 
jsme si prohlédli barokní zámek, 
ve kterém strávil poslední roky 
svého života neodolatelný svůdce 
ženských srdcí Giacomo Casano-
va. Nadšeni jsme byli také v lit-
vínovském divadle „Docela vel-
ké divadlo“, v němž jsme zhlédli 
představení „Dům splněných snů“ 
– úsměvný i nostalgický pohled na 
20. století prostřednictvím písni-
ček. Toulání srdcem jižních Čech 
při dalším podzimním zájezdu 
bylo také velmi příjemné. V uni-
kátním Mysliveckém a rybářském 
muzeu včetně zoo „Ohrada“ jsme 
získali mnoho zajímavých infor-
mací. Zájezd do Kdyně, jejího 
okolí a poté Chudenic byl pro 
nás po fyzické stránce náročnější. 
Výhled na Český Les a Šumavu 
z rozhledny na Korábu byl ale 
tak nádherný, že jsme na únavu 
zapomněli. Většinu z nás nadchl 
též zájezd do Jimlína, Loun, Pa-
nenského Týnce a Třebíze, proto-
že interiér v chrámu Sv. Mikuláše 
v Lounech byl opravdu úchvatný 

a zaniklý konvent klarisek u Pan-
ny Marie všechny jistě zaujal svou 
tajemností a energií, kterou zde 
citliví lidé pociťují. Nemůžeme 
opominout ani říjnový zájezd 
do Prahy, kde jsme si v Rudol-
finu poslechli dvě Beethovenovy 
symfonie interpretované Českou 
filharmonií. A předvánoční shon 
jsme si zpříjemnili atmosférou 
adventního období v rakouském 
městečku Sankt Wolf gang i v ulič-
kách Starého Města pražského.

MO Plzeň 1 připravil na letoš-
ní podzim nejen zájezdy, ale také 
exkurze, na které jsme zazname-
nali úspěšnou odezvu ze strany 
účastníků. Senioři si v Rozhla-
sovém muzeu v Plzni prohlédli 
galerii historických přístrojů, 
nahrávací či záznamové techniky 
a příjemně si pohovořili s hudeb-
ním redaktorem panem Jarosla-
vem Kopejtkem. V říjnu se zase 
senioři seznamovali s historií 
a tajemstvím výroby legendárního 
ležáku Pilsner Urquell v pivova-
ru Plzeňského Prazdroje. Nejví-
ce jsme však byli nadšeni nově 
otevřeným planetáriem v areálu 
Techmania Science Centra, ve 
kterém nám na kulovou plochu 
zcela nové kupole promítli ve 2D 
film – Život: Vesmírný příběh. 

Doufáme, že jste se na společ-
ných akcích dozvěděli mnoho 
zajímavého a přivezli si samé 
příjemné zážitky. V příštím roce 
2014 se s vámi těšíme opět na 
viděnou!

Mgr. Markéta Holacká, Sociální 
odbor ÚMO Plzeň 1
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Velký zájem o tuto národní kul-
turní památku, který jsme zazna-
menali při pořádání Staročeských 
adventních trhů, nás přivedl na 
myšlenku zpřístupnit statek do 
konce tohoto roku široké veřej-
nosti ještě jednou.

Vánoční jarmark na Bolevecké návsi
Statek „U Matoušů“ (Bolevecká náves)

Dne 21. prosince v čase od 
10 do 18 hod. jsme připravili 
Vánoční jarmark, kde si opět 
budete moci v klidu a pohodě 
prohlédnout selské stavení i se 
všemi přilehlými hospodářskými 
budovami.

Najdete zde velké množství 
předmětů z doby, kdy byl statek 
obydlen, a na požádání můžete 
absolvovat výklad o historii od 
pověřeného správce.

Jako zpestření prohlídky sel-
ského dvora je připraveno občer-
stvení, které najdete v jednotlivých 
částech statku a venkovních pro-
storách.

Ochutnat můžete domácí peči-
vo a uzeniny, medovinu a vánoční 
punč, výbornou zelňačku, ale také 
štrúdl a vánoční cukroví.

Pokud ještě nemáte všechny 
vánoční dárky, připraveny jsou 
dřevěné hračky, skleněné i textilní 
dekorace a spoustu dalšího.

Zhlédnout můžete i ukázky tvor-
by hrnčířů a tkalců.

Pro děti je připraveno oblíbené 
malování skleniček.

Přijďte se zastavit a popovídat 
se sousedy.

Ozdobená vánoční třešeň jistě 
dodá potřebné kouzlo.

Martin Maule

V den oslav vzniku 
naší republiky vzpo-
mínají bolevečtí rodá-
ci spolu s vedením ob-
vodní radnice na hrdiny 
a jejich činy u pomníku 
na Bolevecké návsi.

(red)

Vzpomínkový akt na Bolevecké návsi
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V regionálním dobrovolnic-
kém centru Totem se 4. lis-
topadu 2013 konala vernisáž 
obrazů, které zde vystavoval 
akademický malíř Jaroslav 
Zapletal, který působil řadu let 
jako divadelní výtvarník v Di-
vadle J. K. Tyla v Plzni. S pl-

Vernisáž obrazů v Totemu
zeňským divadlem spolupraco-
val i v době své pedagogické 
dráhy. Samostatně Jaroslav Za-
pletal vystavoval od roku 1962 
na domácí i zahraniční scéně, 
je čestným prezidentem Bienále 
kresby Plzeň. 

(red)

Informace pro zájemce o slav-
nostní obřady vítání občánků, 
jubilejní svatby či blahopřání 
k životnímu výročí 80, 85, 90 
a více let:

Vzhledem k ochraně osobních 
údajů nejsou členové Komise so-
ciální a pro občanské záležitosti 
Rady městského obvodu Plzeň 1 
oprávněni rodiče dětí nebo jubi-
lanty sami kontaktovat. Prosíme 
proto samotné jubilanty nebo je-
jich rodinné příslušníky, přátele či 

sousedy, aby se v případě zájmu 
obrátili na Sociální odbor ÚMO 
Plzeň 1, Mgr. Danu Krausovou, 
tel. 37 803 6180. Velmi rádi vám 
či vašim blízkým přijdeme pobla-
hopřát, v případě jubilejní svatby 
pro vás můžeme uspořádat slav-
nostní obřad v prostorách Úřadu 
MO Plzeň 1. Jubilanti obdrží od 
zástupců Městského obvodu Plzeň 
1 grafický list a dárkový balíček.

Mgr. Dana Krausová, vedoucí 
Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1

Slavnostní obřady
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Vánoční čas radosti a veselos-
ti se pomalu, ale jistě blíží. I my 
v Doře jsme se přehoupli z podzi-
mu do vánoční inspirace. Naše ak-
tivity se rozbíhají do neuvěřitelné 
šíře, takže je velmi obtížné shrnout 
je do jednoho článku.

Počátkem prosince se nám 
v prostorách DoRA Centrum na 
Vinicích hemžili čerti s Miku-
lášem, když naše dobrovolnice 
z dramatického kroužku připravili 
pro Klubíčkové děti krásnou mi-
kulášskou besídku. Mikulášskou 
jsme připravili také pro Klub 
dvojčat a vícerčat a pro Azylový 
dům MáTa. Ti nám na oplátku 
pomohli s vánoční výzdobou na-
šich prostor. Prostory DoRA Cen-
trum pro své mikulášské setkání 
využil i spolek Koloděj. DoRA 
se také organizačně podílela na 
akci pořádané obvodem Plzeň 1 
– na Mikulášské tramvaji, kde 
pomohla rodičům a dětem aktiv-
ně strávit čas při čekání na čerta 
s Mikulášem.

Nesmíme zapomenout ani na 
tradiční velkou mikulášskou 
akci, kterou každoročně pořá-
dáme v Klatovech. Naši dobro-
volníci jako čerti a Mikuláš s an-
dělem obcházejí ZŠ pro mentálně 
postižené, MŠ, Oblastní charitu, 
azylový dům, sociálně slabé ro-
diny apod.

Po Mikuláši se naše děti vrhly 
na vánoční výzdobu Klubíčka, 

Vánoční inspirace v Doře
společně si vyrobily ozdoby na 
svůj vánoční stromek a intenzivně 
zkoušejí na besídku pro rodiče.

Naše předvánoční aktivity 
směřují ale také na dobrovolní-
ky, pro které jsme zorganizovali 
drátkovou vazbu vánočních sobů 
(9. 12.). Veřejnost začala s vánoční 
dílnou už koncem listopadu, kdy 
ve spolupráci s paní Roubalovou 
a kreativním obchůdkem „U Vlas-
ty“ proběhla voňavá výroba ad-
ventního zátiší (23. 11.).

Veřejnosti byl určen i další vá-
noční workshop – vánoční vazba 
z přírodnin se svíčkami, kde si 
dospělí i s dětmi mohli připravit 
pro vánoční čas krásnou ozdobu na 
slavnostní stůl. Do konce adventu 
stihneme ještě jednu vánoční díl-
nu – vánoční tvoření pro dospělé 
i děti. Pokud máte chuť užít si tvůr-
čí vánoční atmosféru a vytvořit si 
tradiční i netradiční vánoční deko-
race, uvítáme vás i s dětmi v pátek 
13. 12. od 16 do 18 hodin.

Kromě těchto vánočních aktivit 
rozbíháme v Doře také projekty 
dlouhodobějšího charakteru. Nově 
se v našich prostorách začaly 
scházet maminky s malými dětmi 
v rámci komunitního setkávání 
(st 14–17 hod.). 

Rozběhlo se pravidelné cviče-
ní seniorů (út 10.30–11.30 hod.), 
kteří se mohou setkávat i v rámci 
Klubu aktivních seniorů (čt 11–
13 hod.). Zde se všichni mohou 
dozvědět o aktuálních akcích pro 
seniory, dát si kafíčko, popovídat 
si nad zákuskem s ostatními, pře-
číst si knihu, časopis či si mohou 
domluvit schůzku s právním po-
radcem. Z dalších pravidelných 

aktivit pro seniory vybíráme: 
Po 9.15–10.30 výtvarný kurz pro 
seniory, 18.00–19.00 zdravotní 
cvičení, út 18.00–19.00 zdravot-
ní cvičení, st 16.00–17.00 ruština 
(+ konverzace), čt 10.00–11.00 
NJ (+ konverzace) pro seniory

K našim pravidelným aktivitám 

patří také kroužky pro děti a pro 
dospělou veřejnost.

Více o veškerých aktivitách, 
kroužcích a posledních možnos-
tech přihlásit své dítě do Klubíčka 
se dozvíte na www.doraplzen.cz 
nebo na telefonech 734 110 066 
a 776 004 232.

Bc. Ivana Štruncová

Volnočasové aktivity 
agentury Dora pro veřejnost
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www.kmplochotin.wz.cz

PENÍZE NA SPORT A PRO MLÁDEŽ
Sportovní komise Rady městského obvodu Plzeň 1

Upozorňuje všechny sportovní a mládežnické subjekty 
působící na území MO Plzeň 1, 

že přijímá žádosti o dotaci na činnost, na vybavení a na akce pro rok 2014.

Uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na termín

31. ledna 2014.
Veškeré informace najdete na webových stránkách obvodu v záložce Dotace

(http://umo1.plzen.eu/dotace/),
kde naleznete Zásady pro poskytování dotací i formulář žádosti. 

Bližší informace k dotacím sdělí Finanční odbor ÚMO Plzeň 1,
Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, 

Ing. Lucie Levová – tel.: 378 036 088 e-mail:levova@plzen.eu
Mgr. Radek Mráz, předseda Sportovní komise RMO Plzeň 1
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Střípky z TOTEMu
Střepy přinášejí štěstí, ale vzni-

kají, když se něco rozbije. Střípky 
naopak dávají dohromady zají-
mavou mozaiku a jsou symbolem 
pestrosti. A jak pestrý život je tedy 
v TOTEMu, který najdete v Kaz-
nějovské 51, v Bolevci kousek od 
konečné stanice tramvaje č. 4?

Už jste navštívili Bazárek? 
V loňském roce jsme začali pře-
devším maminkám nabízet prostor 
k prodeji již nepotřebného obleče-
ní a další výbavy pro děti. Nyní, 
více než po roce, je úžasné sledo-
vat „cvrkot“, který se vždy v den 
konání bazárku TOTEMem rozlé-
há. Každý zde má nejen možnost 
prodávat si svoje věci, či nakoupit 
potřebné, ale také se vzájemně po-
tkávat. Nakupující i prodávající zde 
najdou své známé, hernu pro děti, 
výbornou kávu od dobrovolnice 
Jany z klubu Kafíčko nebo ještě 
lepší domácí moučník od našich 
babiček z klubu Dobroty z kuchy-
ně. Navíc se stal Bazárek unikátní 
tím, že jeho koordinátorka Pavlí-
na Michalidesová již poněkolikáté 
předávala věci, které naše maminky 
nepotřebují, tam, kde jsou naopak 
využívány. Část oblečení znovu pu-
tovala do Dětského centra v Plzni 
na Lochotíně, a protože se schází 
stále víc věcí, nabídli jsme je nově 
také do Azylového domu Máta 
a intervenčního centra Robinson. 
Těší nás, že stále přibývá lidí, kteří 
nabídnou pomoc, a jsme rádi, že 
TOTEM tuhle pomoc může zpro-
středkovat dál. Bazárek probíhá 
pravidelně každý měsíc a termíny 
najdete na www.totem-rdc.cz.

Víte, jak vypadá Strom po-
znání?

V listopadu se TOTEM – RDC 
a Univerzita třetího věku ZČU 
rozhodly společně bojovat proti 
nenáladám podzimních plískanic 
akcí Strom poznání. Strom pozná-
ní byl den poutavých přednášek 
a zajímavých seminářů či dílen. Na 
akci jsme se mohli potkat s lektory 
jak ZČU, tak s lektory TOTEMu. 
Všichni společně jsme podpořili 
filozofii dne: Strom, o který se 
pečuje, má krásné plody. Vě-
nujme čas sami sobě a pojďme 
společně růst… Více než 60 při-
hlášených seniorů se zúčastnilo 
dvou přednášek a dalších mnoha 
dílen. Tématy přednášek byly pre-
vence stresu a pozitivní psycholo-
gie, tématy dílen pak rehabilitační 
cvičení, muzikoterapie, arteterapie, 

relaxační techniky, výroba přáníček 
z čajových sáčků, nordic walkikng. 
Společný den jsme zakončili ta-
nečním vystoupením klubu Tance 
s vůní Orientu a hudebním vystou-
pením sboru Jamáček.

Jaké změny přinese nový ob-
čanský zákoník?

Od nového roku vstoupí v účin-
nost nový občanský zákoník, který 
znamená převratnou změnu v čes-
kém právu. Jak zasáhne do života 
nás, běžných občanů, se budeme 
postupně dozvídat také na před-
náškách v TOTEMu. Garantem 
tématu se stala advokátní kance-
lář Svejkovský, Kabelková a spol.

Máme za sebou první přednášku 
na téma dědictví, které se zúčastni-
lo více než 40 seniorů. Protože je 
vidět, že veřejnost toto téma zají-
má, a protože občanské sdružení 
TOTEM – RDC získalo jako spon-
zorský dar 4 přednášky s tematikou 
nového občanského zákoníku, bu-
deme po novém roce pokračovat. 
V lednu (22. 1. 2014 v 17.00) nás 
například čeká seznámení se změ-
nami v rodinném právu. 

Kdo si hraje, má se fajn…
Do klubu Kafíčko můžete přijít 

nejen za výbornou kávou a domá-
cími moučníky, společností přátel 
či si přečíst knížku, ale od listopadu 
nově také za společenskými hrami. 
Nečekejte těžký hazard, ale spole-
čenské, karetní a deskové hry. Hravé 
pondělky jsou určeny pro seniory, 
kteří mají rádi zábavu, smích, výhry 
i prohry … prostě hry … Do našich 
hravých pondělků se zapojili prakti-
kující studenti z VOŠ zdravotnické, 
managementu a veřejnosprávních 

studií, s. r. o., kteří připravili hru Du-
mbo a v rámci třídního projektu si 
s námi budou hravé pondělky užívat 
celé jaro. Pokud rádi hrajete kostky, 
canastu, žolíky nebo třeba člověče 
nezlob se … neváhejte a vypravte 
se do TOTEMu, nebudete litovat. 
Na každé setkání máme připravené 
překvapení v podobě nové hry, a tak 
nikdy nebudete mít šanci se s námi 
nudit. Termíny hravých pondělků 
najdete v rozcestníku TOTEMo-
vých akcí či na webu sdružení.

Sport bez bariér
V TOTEMu se stále více rozrůstá 

pingpongový klub, a proto v pátek 
13. 12. 2013 proběhne již druhý 
ročník Pingpongového BEZBAR 
CUPu aneb turnaj pro všechny, kte-
ří si už někdy plácli. Přerušte na 
chvilku předvánoční úklid a další 
přípravy a pojďte se s námi hýbat. 
Vyhlašujeme následující amatérské 
kategorie: Děti/ Dospělí/ Senioři. 
Poplatek pro hráče je 100,- Kč 
(v ceně drobné občerstvení a nápoj), 
zveme i fandící hosty, pro které je 
vstupné dobrovolné. Registrace 
hráčů probíhá v TOTEM – RDC, 
Kaznějovská 51 nejpozději do 
11. 12. 2013. Vstup i hra jsou plně 
bezbariérové, proto se nenechme 
omezovat jakýmkoli handicapem. 

Adventní věnec pro každého
28. 11. 2013 proběhlo slavnost-

ní vyhlášení soutěže o nejhezčí či 
nejoriginálnější adventní věnec. 
Do soutěže, kterou v TOTEMu 
pořádalo občanské sdružení Envic, 
se zapojilo více než 80 účastníků 
a vybrat ten nejúžasnější věnec 
nebylo vůbec snadné. Na slavnost-
ním vyhlášení, které bylo spojené 

s advent-
ním kon-
c e r t e m 
komorní-
ho sbo-
ru Plus, 
b y l y 
všechny 
věnce k vidění. Tím ale jejich „ži-
vot“ nekončí. V předvánočním čase 
je rozdáme do našich spolupracu-
jících organizací z oblasti sociální 
péče, kde budou pomáhat vytvářet 
kouzlo Vánoc. Takto se na věnce 
mohou těšit domovy pro seniory či 
zdravotnická zařízení. 

Nejen jejich klientům, ale i vám, 
všem čtenářům, našim přátelům, 
partnerům a příznivcům přejeme 
krásné vánoční svátky a další rok 
plný radostných okamžiků.

Petra Bláhová
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Osvědčený návod na hezký adventní a vánoční 
zážitek: Navštívit plzeňskou ZOO 
Každý program má svou atmosféru

Adventní program na statku 
Lüftnerka v Zoologické a bota-
nické zahradě města Plzně měl 
premiéru v roce 2003. Vůbec není 
nadsázkou, řekne-li se, že kdo jed-

nou zavítal, ten se vrací. Adventní 
dílny ve staročeské hospodě mají 
jedinečnou a neopakovatelnou at-
mosféru. Plápolající oheň a pras-
kající polena v krbu, vůně purpury 
a františků, koledy a k tomu vždy 
nějaký program. O první adventní 
sobotě 30. listopadu je to pravidel-
ně zdobení adventních věnců, třetí 
sobotní adventní odpoledne patří 
vánočnímu cukroví a netradičním 
ozdobám z přírodnin. A po několik 
let už také přehlídce vánočního pe-
čiva od návštěvníků. Nad vzorky, 
jež se tu sejdou, se sbíhají sliny. 
A porota je nešťastná, které tři má 
vyhodnotit jako nejlepší a odmě-
nit. Všechny jsou totiž vždy nápa-
dité, originální a chuťově báječné. 
Prostě tradice domácího pečení je 
stále živá a mezi hospodyňkami je 
spousta zajímavých předpisů. 

Pochopitelně, že dílny doprová-

zí koledy. Bohužel několik let jen 
z cédéčka. Lidem se už moc zpívat 
nechce a těch, kdo je umí, ubývá.

Neopakovatelnou atmosféru 
mají i mikulášská odpoledne na 
statku Lüftnerka. Od loňska vlast-
ně čertovská odpoledne s miku-
lášskou nadílkou. Navštívit peklo 
plné ohně a dýmu ve statkové 
kovárně je zážitek, na který se 
hned tak nezapomíná. I největší 
zlobiči zde rodičům slibují, že už 
budou vždy jen hodní. Mikuláš 
nadělí dárky a všichni společně 
se odeberou vyprovodit medvědy 
na zimní spánek. Pravidelně totiž 
usínají právě kolem Mikuláše. Na 
další svátek – březnový den žen 
– se s pravidelností s minimální 
odchylkou také probouzejí.

Poslední adventní sobota patří-
vá živému betlému. Za těch více 
než deset let měl různé podoby – 

Servis pro adventní a vánoční návštěvníky 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně:

Adventní dílny (14. 12.) 
a živý betlém (21. 12.) 
začátek vždy ve 14 hod.

Program na Štědrý den a na Silvestra
10–13 hod.

Na první adventní dílnu a po celý prosinec 
a na Nový rok platí do zoologické a botanické zahrady

jednotné zlevněné vstupné 50 Kč!
Více na: www.zooplzen.cz, www.iris.snadno.eu 

zpívané, hrané, mluvené, více či 
méně výpravné. Dvakrát byl hos-
tem biskup plzeňský, pan Franti-
šek Radkovský. 

Dokončení na str. 14

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.– Americká 23 (pod Květinkou)

tel.: 377 522 522, 602 876 877
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Mikulášská tramvaj
O první prosincové neděli vyrážela z točny 
v Mozartově ulici do středu města tramvaj 
řízená Belzebubem. Nechyběl ani Mikuláš 
s andělem a spousta dětí převážně předškol-
ního věku. Akci Mikulášská tramvaj pořáda-
la Společnost pro veřejnou dopravu spolu 
s obvodní radnicí a plzeňskými dopravními 
podniky. Jízdenku do téhle speciální tram-
vaje si děti vysloužily, když přinesly do Ice-
parku obrázek nebo přišly s pěknou bás-
ničkou. Obrázky neskončily v čertovském 
ohni. Starosta obvodu vyhodnotil a ocenil 
nejkrásnější výtvory cenami, které předal na 
slavnostním rozsvícení obvodního vánoční-
ho stromu v Centrálním parku na Lochotí-
ně. Mikulášská tramvaj jezdila z Bolevce 
na náměstí Republiky a zpět celé odpoledne 
a děti si pobyt v ní společně s tradiční trojicí 
užívaly.                                           (red)

Mikulášskou tramvaj řídil Belzebub.

Za básničku nebo písničku dostaly v tramvaji děti balíček od Mikuláše. 

Starosta obvodu Miroslav Brabec vítal děti, které si užily jízdu s pekelníky.

Fotky z prvních adventních víkendů v zoo a zároveň pozvánka pro vás a vaše ratolesti ke příjemně strávenému adventnímu odpoledni. 
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Dokončení ze str. 12
Letos má být betlém trochu jiný 

než ty předešlé. Nechme se překva-
pit. Ostatně – možná že překvape-
ním bude tak trochu i pro pořadatele. 
Bude totiž v podání multižánrového 
hudebního seskupení dětí a mladých 
lidí z Dýšiny a Chrástu.

Advent je za námi a všichni se 
těšíme na Štědrý den. Kolik let je 
to nazpátek, co v tento den do-
poledne chodili do zoologické za-
hrady v naprosté většině tatínkové 
s dětmi, aby společně nepřekáželi 
při přípravě štědrovečerní oslavy 
a tabule. Tři čtyři roky už to není 
pravda a do zoo přicházejí celé ro-
diny. A další změna oproti minu-
lým letům: Návštěvníci korzují za-
hradou i v odpoledních hodinách. 

Od rána příchozí přinášejí růz-
né dárky – jako ovoce, zeleninu, 
suché plody, ale i staré pečivo 
a chléb – zvířátkům do jesliček 
před tropickým pavilonem. Zasta-
ví se u kádě se zlatou rybkou, která 
naděluje v předstihu štědrovečerní 
dárky, další mohou dostat, projdou-
-li naučnou stezkou s minimální 
ztrátou bodů. Je to den jako žádný 
další: Lidé se usmívají, jsou milí, 
zdraví se, dávají se spolu do řeči.

Pokud se vydáte do zoologické 
zahrady 24. prosince i vy, určitě 
se nenechte připravit o zážitek, 
jakým je Štědrý den u šimpanzů. 
Nadílku v podobě zvláště oblíbe-
ných jídel a nějakých předmětů ke 

krácení dlouhé chvíle dostávají od 
ošetřovatelů v pravé poledne. 

Svým způsobem opakováním 
štědrodenního dopoledního pro-
gramu je oslava posledního dne 
roku. Nechybí zlatá rybka, za-
soutěžit si lze na naučné stezce 
a při troše štěstí je možné se stát 
váženým symbolicky posledním 
návštěvníkem roku. Příchod si 
je ale třeba naplánovat tak ko-
lem půl jedné odpoledne. V roce 
2011 se konaly návdavkem ještě 

oslavy 18. narozenin samce lva 
berberského Vilíka, o rok později 
byl vítán jeho nástupce Matýsek. 
A letos? Uskuteční se happening v 
podobě zápasu mezi starým a no-
vým rokem.

Mnozí Plzeňané, ale nejen oni, 
začínají nový rok procházkou do 
zoologické zahrady. A aby to ne-
byla současně poslední návštěva, k 
tomu je vybízí tradiční slevová akce 
trefně nazvaná Jak na Nový rok, tak 
po celý rok! Je současně tečkou za 

každoročním adventním a vánočním 
programem v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě. Letos tomu 
však tak nebude. Vzhledem k vá-
nočním prázdninám do 3. ledna 
bude patřit Environmentální cent-
rum Lüftnerka od pondělí 30. pro-
since do pátku 3. ledna dětskému 
vánočnímu klubu. Příměstský tábor 
nabídne tvořivé dílny, hry, soutěže 
a samozřejmě procházky po zoo.

František Hykeš
Foto Miroslav Volf

Osvědčený návod na hezký adventní a vánoční zážitek: Navštívit plzeňskou ZOO

Naše třída 6. A, to jsou „Vlča-
ta“ – děti od 3 do 5 let. Květnový 
projekt byl o poznávání místa, kde 
žijeme, kde jsme doma, kde je nám 
dobře, a proto byl nazván „Plzní 
křížem krážem.“

Při přemýšlení, jak dětem této 
věkové skupiny zajímavě přiblížit 
naše město, nás napadlo, že prak-
tické cestování po zajímavých mís-
tech Plzně bude pro ně nejatraktiv-
nější. A tak podle toho, jak nám 
přálo počasí, cestovaly děti pěšky, 
autobusem, tramvají nebo vlakem. 
A kam? Zvládly poznat Kolomaz-
nou pec, rybníky Šídlovský, Ka-
menný a Velký Bolevecký, Homol-
ku s městskou vodárnou, Borský 
park a areál HZS u Globusu. Cen-
trum města s kostelem sv. Barto-
loměje, radnicí, kašnami a dalšími 
zajímavostmi nebylo možné projít 
najednou. Proto se tam ještě znovu 

Plzní křížem krážem
vrátíme. Krásný pohled na centrum 
města se nám naskytl z vrchu Mi-
kulka. Hned bylo možné si zopa-
kovat, co už máme procestované 
a co nás ještě čeká.

Protože se nám společné ces-
tování moc líbí a nejlépe si děti 
pamatují to, co prakticky prožily, 
tvoří si každý vlastní cestovatelské 
album. Postupně jej doplňujeme 
i v tomto školním roce.

Některé děti budou již před-
školáky, proto v rámci projek-
tu „Plzeň město kultury 2015“ 
podnikneme další výpravy za 
kulturníni akcemi a plzeňskými 
zajímavostmi. To vše jistě neza-
pomeneme do cestovatelských alb 
zaznamenat. Už teď přemýšlíme 
o nových cílech našich cest a tě-
šíme se na společné zážitky.

 Jindra Nováková, Ivana Vlková
učitelky 91. MŠ
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V Rodičovském centru Vlnka se pořád něco děje
Milí rodiče, 
znáte Rodičovské centrum Vln-

ka? Rodičovské centrum Vlnka 
nabízí desátým rokem volnočaso-
vé i vzdělávací aktivity pro děti 
i dospělé. Nejmladším účastníkům 
našich kroužků jsou teprve tři mě-
síce. S dětmi od tří měsíců rodiče 
navštěvují dopolední kurzy Cviče-
ní. Dopoledne také probíhají Ve-
selé a Hudební školičky, které jsou 
určeny dětem od 1,5 roku. I některé 
z odpoledních kroužků mohou na-
vštěvovat rodiče společně se svými 
dětmi, jedná se o výtvarné kurzy 
Keramiky nebo Šikulky. V pohy-
bových aktivitách jako Sporťáček, 
Tanečky nebo Dramatický kroužek 
učíme děti spolupráci s ostatními 
vrstevníky a pohybovým doved-
nostem. Nové vědomosti a schop-
nosti nabývají děti ve vzdělávacích 
kroužcích Flétna, Předškoláček 
nebo Angličtina.

Všechny aktivity vedou zkuše-
né lektorky, děti mají k dispozici 
spoustu pomůcek, které se neustále 
obnovují a doplňují. Nezapomíná-
me ani na volný čas dospělých. Ti 
mohou 2x týdně navštěvovat lekce 
jógy. Mimo kroužky jsou tu ještě 
jednorázové akce pro celé rodiny, 
vzdělávací semináře pro rodiče 
a mnoho dalšího.

A teď pozor!!!
Chystáme pár změn. Podařilo 

se nám sehnat částečnou dotaci na 
mzdy lektorek, proto můžeme sní-
žit ceny za hlídání dětí v Motýlí 
miniškolce a umožnit tak využití 
této služby většímu počtu rodičů 
s malými dětmi. Ceny se pohybují 
od 60,- Kč/hod. při nepravidelném 
využívání Motýlí miniškolky a po 
30,- Kč/hod. při pravidelném vyu-
žití Miniškolky (alespoň 3 dopole-
dne v týdnu). Docházku je možné 
využívat nahodile či pravidelně, 
dle potřeb rodičů. Miniškolka je 
určena dětem už od 2 let. 

Nové ceny budou platné od led-
na 2014 a podrobné informace se 
v nejbližší době objeví na webu 
www.rcvlnka-plzen.cz

Kdo by chtěl vidět Rodičovské 
centrum Vlnka „v akci“, může vy-
užít Týdne otevřených dveří ve 
dnech 13. 1. – 24. 1. 2014.

Za celé Rodičovské centrum 
Vlnka přejeme příjemné prožití 
adventního období a hodně zdraví, 
štěstí a radosti v novém roce 2014. 

Hana Breníková 
a Markéta Berešová

 

rodičovské centrum  

MOTÝL o.s. 
IČ: 266 74 157, č. ú.: 073 320 4369/0800 
Žlutická 2, Plzeň – Košutka, tel. 774 855 134 
e-mail: vlnka.motyl@centrum.cz, www.rcvlnka-plzen.cz 
 

 

 

 

MOTÝLÍ MINIŠKOLKA 
OD LEDNA 2014 ZAVÁDÍ NOVÉ NIŽŠÍ CENY 

provozní doba od 7.30 do 12. 30 (po individuální domluvě možné i odpoledne) 
 

1 x týdně 200 Kč/1 dopol. (40 Kč/hod) celkem za měsíc* 1.800 Kč 
2 x týdně 175 Kč/1 dopol. (35 Kč/hod) celkem za měsíc* 1.400 Kč 
3 x týdně 150 Kč/1 dopol. (30 Kč/hod) celkem za měsíc* 1.800 Kč 
4 x týdně 150 Kč/1 dopol. (30 Kč/hod) celkem za měsíc* 2.400 Kč 
5 x týdně 150 Kč/1 dopol. (30 Kč/hod) celkem za měsíc* 3.000 Kč 
*ceny jsou platné v případě měsíce, který má 4 týdny, v případě delšího měsíce se cena navyšuje, v případě 
prázdnin se cena snižuje dle počtu jednotlivých dopolední. 
 

-při nepravidelné docházce je cena za 1 hodinu hlídání 60 Kč 
 

Nabízíme: 
-individuální respektující přístup 
-vstřícné, podnětné a harmonické prostředí 
-malý počet dětí 
-výchova a vzdělávání zábavnou formou s využitím kvalitních hraček 
  a didaktických pomůcek 
-zpestření pravidelného programu (keramika, angličtina, jóga) 

 

 
 

PRO DĚTI OD 2 LET 
 

Více informací na www.rcvlnka-plzen.cz/motyli-miniskolka/,  
nebo u Silvie Voldřichové na tel. 601 388 578  
nebo e-mailu miniskolka.motyl@centrum.cz . 

k k
tě  

e a 

Týden otevrených dverí a zápis do kroužku 
od 13. ledna 2014 do 24. ledna 2014 

dle aktuálního rozvrhu na webu  
http://www.rcvlnka-plzen.cz/nase-krouzky/rozvrhy/ 

 
Úřední hodiny pro zápis do kroužků: 

Po, St, Čt 10:00 - 12:00 
Po, Út  16:00 – 17:00 

Bližší informace poskytne Jana Solničková, tel. 774 855 134, 
vlnka.motyl@centrum.cz, www.rcvlnka-plzen.cz 
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Ve středu 6. 11. 2013 navštívil 
naši školku německý velvyslanec 
Detlef Lingemann. A proč zrovna 
německý velvyslanec? Mateřská 
škola kardinála Berana spolupra-
cuje již osm let s partnerskou škol-
kou St. Johannes v německém Ne-
umarktu. Poté, co se v roce 2011 
původně křesťanská třída při stát-
ní MŠ osamostatnila, naskytla se 
možnost zařadit výuku německého 
jazyka do školního vzdělávacího 
programu. 

Děti se tak již třetí rok učí kaž-
dý týden nová německá slovíčka, 
písničky, básničky, říkanky a po-
hybové hry, které jsou pro danou 
věkovou skupinu přirozené a ne-
násilným způsobem zprostřed-
kovávají slovní zásobu i tradice 
našich sousedů – nyní metodou 
Hans Hase, vyvinutou v Goethe 
institutu pro výuku němčiny ci-
zinců. Denně tedy u nás můžete 
zaslechnout německé „danke“ 
místo českého „děkuji“. Jazyko-
vá výchova není úzce ohraničena 
dnem a hodinou, ale probíhá po-
dle situací během každodenních 
činností. 

Vloni jsme společně s rodiči 
a dětmi strávili v Německu dokon-
ce celý týden; pravidelná setkávání 
probíhají každoročně a umožňu-
jí tak kontakt mezi německými 
a českými dětmi.

Návštěva německého velvyslance v MŠ kadinála Berana Plzeň
Letos jsme se zapojili do projektu 

Tandemu „Krůček pro krůček do 
sousední země“, v rámci kterého 
školku navštívila německá jazyko-
vá animátorka, aby dětem přiblížila 

jazyk našich sousedů coby rodilý 
mluvčí. Vyvrcholením celého úsilí 
byla pak návštěva pana velvyslance 
– děti ho pozdravily německými pís-
ničkami a jedno po druhém se před-

Říjen ve 46. mateřské škole Plzeň, Fibichova
Již v dřívějších článcích jsme 

vás informovali o tom, že v naší 
46. MŠ máme spoustu zajíma-
vých aktivit. Jednou z nich jsou 
pravidelné turisticko-poznávací 
vycházky, kde se děti dozvída-
jí něco nového o okolí, přírodě, 
počasí, prohlížejí jiné části města 
a zajímavosti v Plzni.

Letos 4. října jsme se byli po-
dívat na výlov rybníka Nováček. 
Děti nejprve sledovaly, jak z ryb-
níka odtéká spousta vody v jejím 
zbytku a bahně se začaly objevo-
vat různé druhy ryb. Poznávaly 
na vlastní oči kapry, štiky a jiné 
ryby. Pak začala přijíždět auta 
s rybáři, káděmi, přijelo i hasič-
ské auto, ze kterého se napouštěla 
čistá voda do kádí. Děti pozoro-
valy se zaujetím práci rybářů při 
výlovu rybníka, jak do podběráků 
loví ryby, třídí je do kádí, jak se 
brodí v blátě a sbírají ryby, kte-
ré zůstaly bez vody. Jeden rybář 

přinesl dětem ukázat živého raka 
a škebli.

Děti byly nadšené z této vycház-
ky, stále si o rybářích a výlovu 
vyprávěly, proto jsme se rozhodli, 
že se tomuto tématu budeme celý 
týden věnovat. Děti si ve třídě sta-
věly rybník, hrály si na rybáře a 
ryby, kreslily, malovaly, vystřiho-
valy si ryby z papíru, naučily se 
básně a písně o rybách a vodnících, 
nosily si z domova obrázky, atlasy 
ryb, knihy, encyklopedie, poslou-
chaly pohádky o rybách, zahrály 
si pohádku O zlaté rybce, zmrazily 
vodu, rozpouštěly led, zkoumaly, 
co plave a co neplave na vodě. Po-
dle množství aktivit a zájmu dětí 
o ně si myslím, že výlov rybníka 
byl pro děti silným zážitkem.

Druhou pravidelnou aktivitou 
naší MŠ jsou odpolední akce pro 
děti a jejich rodiny. Obsahem je 
vždy připravená aktivita, která 
vede ke společné hře a spoluprá-

ci všech zúčastněných členů ro-
diny. Ať již se jedná o společné 
vyrábění, cestu do přírody nebo 
společné hraní. 

Minulý týden jsme pro rodiče 
a děti připravili akci s názvem 
Turistické setkání aneb s trpaslíky 
za Sněhurkou. Tato aktivita byla 
společná pro obě naše pracoviště. 
Cesta nebyla náročná, vedla mezi 
vilkami na Mikulku. Děti spolu 
s rodiči během cesty plnily úkoly 
u jednotlivých trpaslíků, za ně pak 
dostávaly razítka trpaslíků a na 
konci „stopovačky“ malou odmě-
nu. Na závěr si na školní zahradě 
všichni opekli špekáčky. Přesto, 
že spadlo během odpoledne pár 
kapek, nikomu to nevadilo. Děti 
i rodiče byli spokojeni, společně 
se prošli, pohráli si, popovídali 
mezi sebou i s personálem ško-
ly a strávili, jak říkali, příjemné 
odpoledne.

Hana Fremrová, učitelka 46. MŠ

stavily – jak jinak než v němčině. 
Skutečnost, že pan velvyslanec mluví 
jiným jazykem, je nijak nepřekvapila 
a komunikovaly stejně jako jindy.

kolektiv MŠkB Plzeň
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Nový vzdělávací program 
Cestovní ruch

Vyšší odborná škola zdravot-
nická, managementu a veřejno-
správních studií, s.r.o., nabízí 
od školního roku 2014/15 nový 
vzdělávací program Cestovní 
ruch. Absolvent vzdělávacího 
programu Cestovní ruch zís-
ká po tříletém studiu základní 
znalosti a praktické dovednosti 
z oblasti ekonomiky, manage-
mentu a marketingu cestovní-
ho ruchu, znalosti a dovednosti 
práce průvodce v cestovním 
ruchu a při tvorbě animačních 
programů pro klienty cestov-
ních kanceláří. Součástí studia 
je též výuka dvou cizích jazy-
ků, dějin kultury a geografie 

v cestovním ruchu. Získané od-
borné znalosti a praktické do-
vednosti umožní absolventovi 
uplatnit se nejen v cestovních 
kancelářích a agenturách, v ho-
telích, stravovacích zařízeních 
nebo v institucích zabývajících 
se rozvojem cestovního ruchu 
(např. informační centra, kraj-
ské úřady, organizace destinač-
ního managementu), ale i v ji-
ných institucích, požadujících 
mj. praktickou znalost anglic-
kého jazyka. Více informací 
na www.vosplzen.cz nebo na 
dnech otevřených dveří 23. 1. 
a 22. 3. 2014.

PhDr. Jana Ajglová 

Centrum dětí a rodičů (CeDR) 
připravilo pro volný čas rodin 
s dětmi nové i tradiční zajímavé 
programy.

Od ledna do května nabízíme 
oblíbené sobotní programy 
s divadelním představením 
a pohádkovými úkoly. Děti se 
mohou těšit na odpoledne plné 
zábavy s Pejskem a Kočičkou, 
Vepříkem a Kůzletem, Hloupý-
mi vlky a Beránkem. Na progra-
mu nebude chybět ani tradiční 
maškarní bál, tentokrát s vodnic-
kou tématikou.

Pokračujeme i ve velmi úspěš-
ném pořádání příměstských tábo-
rů a připravujeme jarní příměst-
ský tábor Po stopách Yettiho. 
Tábor je určen pro děti, které rády 
sportují, chodí na výlety, soutěží, 
tvoří, poznávají přírodu a hlavně 
si chtějí zajímavě užít jarní prázd-
niny. Sportovně turistický týden 
je určen pro děti od 6 let.

Další zajímavou novinkou je 
Velikonoční pobyt pro rodi-
ny s dětmi. V rámci prodlouže 
ného víkendu si děti s rodiči 
užijí Velikonoce se všemi zvy-
ky a tradicemi. Bohatý program 
bude zahrnovat činnosti pro děti 
i rodiče, především zábavné akti-
vity v jarní přírodě a velikonoční 
tvoření.

Širokou nabídku CeDRu 
v rámci rodinných aktivit dopl-
ňují pravidelné denní programy:

Nové programy v CeDRU
Kluby pro rodiče s dětmi:

Cvičení pro kojence, batolata 
a děti – cvičení jsou rozdělena 
do skupin dle věku dětí.

Hudební přípravka – hudební 
výchova odborně, ale i zábavně
Říkadla a písničky pro nejmen-

ší, Učíme se s pohádkou, Školič-
ka – blok činností zaměřených na 
všeobecný rozvoj schopností dí-
těte doplněný hranou pohádkou.
Kluby pro děti bez rodičů :

Malovánky I–VI – děti jsou 
rozděleny dle věku a výtvarných 
zkušeností.

Angličtina hrou – výuka jazy-
ka přizpůsobená věku a schop-
nostem dětí.

Organizujeme také Hlídací 
školičku, která bude probíhat 
v úterý a ve středu od 8.00 do 
13.00 hod.

Rodičům nabízíme také pravi-
delné vzdělávací a poradenské 
programy v oblasti občanského 
i výchovného poradenství. Při-
praveny budou skupinové besedy 
i individuální poradenství, kte-
ré povedou zkušené poradkyně 
v těchto oblastech.

Informace o všech programech 
získáte v Centru dětí a rodičů, 
Západní 18, Plzeň–Bolevec nebo 
na www.cedrplzen.cz, info@ce-
drplzen.cz.

Kontaktní osoba:
ing. Hana Pudelská, 

tel.č. 777 036 704
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Kosíci putovali podzimem
la v kouzelnou podzimní zahradu 
plnou záhad, tajů a překvapení. 
Dohled nad celou akcí měla paní 
učitelka Vlasta, jejíž organizační 
plán zajišťoval bezproblémové 
přemisťování dětí se svými uči-
telkami z jedné podzimní zahrady 
do druhé. Děti plnily úkoly, které 
tu pro ně třídy připravily.

A co děti čekalo? Přenášení 
cihel přes pavoučí sítě, vození 
mrkviček do zajíčkova pelíšku, 

Znáte to, venku je sychravo, 
prší, fouká vítr, zima, je počasí, 
o kterém se říká, že by „ani psa 
nevyhnal“. Někomu může tako-
vý nečas zkazit náladu. To ale 
rozhodně neplatí pro nás, děti 
a učitelky 87. mateřské školy. 
A jak jsme na podzimní slotu 
vyzrály?

Paní učitelky připravily pro 
děti den soutěží, poznání, sportu 
a zábavy. Každá třída se proměni-

namotávání myšky na provázek, 
skákání v barevném pytli (to děti 
bavilo nejvíce), z geometrických 
tvarů zkrášlit drakovi oblek, sesta-
vit puzzle s obrázky podzimního 
ovoce a zeleniny, hod na cíl, děle-
ní jablek dle barvy, pomoc malíři 
vybrat ty správné podzimní barvy 
a další drobné úkoly.

Z každého stanoviště si děti od-
nesly omalovánku na dané téma 
a někde i nějakou sladkost. Takže 
kdyby si někdo myslel, že pod-
zim je smutný, ať se zeptá našich 
dětí, kolik legrace a zábavy se 
dá užít.

Iveta Vodicová, učitelka MŠ
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Zájem o naši 
31. ZŠ neustále vzrůstá

Jedním z důvodů, které k nám 
lákají nové školáky, jsou jistě i zá-
jmové kroužky v naší škole.

Děti nemusí opustit školní budo-
vu a mohou se věnovat tomu, co je 
baví. Rodičům odpadá převážení 
ratolestí na druhý konec města, je-
jich děti jsou u nás i v odpoledních 
hodinách v rukou fundovaných 
odborníků.

Na prvním stupni jsme v tom-
to školním roce otevřeli kroužky 
informatiky, zdravotní tělesné vý-
chovy, košíkové, aerobiku – zum-
by, orientálního tance, sportovních 
her, flétniček, francouzského a an-
glického jazyka a kroužek výtvar-
ný a tvořivý.

Na druhém stupni získaly vel-
kou oblibu stolní hry. Každým ro-
kem se nám hlásí více zájemců než 

v roce předchozím. Dále funguje 
košíková, přírodovědný kroužek 
a kroužek francouzského jazyka. 

Ze sportovních aktivit můžeme 
jmenovat gymnastiku v oddíle 
FLIK- FLAK, sportovní gymnasti-
ku, házenou, judo, lehkou atletiku 
a lední hokej. 

Vedle těchto placených krouž-
ků mohou děti z prvního stupně 
navštěvovat mnohé zájmové akti-
vity v rámci družiny. Ty jsou bez-
platné, výjimkou je plavání. Mezi 
bezplatné patří kroužky sportovní, 
výtvarný, hudební a jóga.

Snažíme se, aby se dětem u nás 
líbilo i v odpoledních hodinách 
a aby čas, který tu stráví, byl pro 
ně přínosem.

Kolektiv učitelů 31. ZŠ v Plzni

 
31. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 PLZEŇ 
Elišky Krásnohorské 10 

 37 802 8765  
http://www.zs31.plzen-edu.cz 

zs31@zs31.plzen-edu.cz 
 
 
 
 

      
na školní rok 2014/2015 

 

do prvního ročníku základních škol v Plzni se koná 
na 

v sobotu 18. 1. 2014 od 8 do 13 hodin 
a v pondělí  3. 2. 2014 od 14 do 16.30 hod. 

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestý rok věku. 

Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou 
rodný list dítěte a občanský průkaz. 

K zápisu se znovu dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 
2013/2014  povolen odklad školní docházky. 

Mgr. Václav Fišer 
ředitel školy 

SALON 
„DANY“
Vás zve na masáž

Možnost zakoupení dárkových poukazů
Daniel Kříž, Plzeň – Lochotín

Sokolovská 77, 3. patro
objednávky na telefonu 606 265 552

www.dany.websnadno.cz
Na základě tohoto kuponu 

sleva 25 %.
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Bazén Lochotín nabízí 
od prosince další bonus

Bazén Lochotín nabízí občanům 
Lochotína širokou škálu sportov-
ního vyžití i relaxu. Plavání pro 
veřejnost i organizované skupiny 
ve velkém i malém bazénu, řadu 
forem cvičení pro všechny věko-
vé kategorie, posilovnu, masáže 
i odpočinek. Od prosince mohou 
návštěvníci sportovního zařízení 
užívat nově vybudovanou saunu. 
Sauna je umístěna v prostoru pán-
ské šatny. Pánové mohou navští-
vit saunu každé pondělí až pátek 
od patnácti hodin do půl desáté 
večer, o víkendech a svátcích je 
sauna otevřena od deseti ráno do 

půl osmé večer. Sauna je v ceně 
běžného vstupného na plavání do 
bazénu. Obdoba příjemného rela-
xu pro ženy je prozatím přislíbena 
v příštím roce.  

(red)

BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ
náměstí Odboje 18

   DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v úterý 7. ledna 2014 od 14.30 do 18.00 hodin
v oblasti vzdělávání nabízíme
– kvalitní výuku v souladu s potřebami každého žáka
– širokou nabídku povinně volitelných, nepovinných předmětů 

i kroužků
– zájmové aktivity pro děti i dospělé zájemce
– zdarma zájmové aktivity ve školním klubu pro žáky 2. stupně
– moderní vyučovací metody

v materiální oblasti nabízíme
– příjemné prostředí v dobře vybavených třídách a odborných 

učebnách (výpočetní technika, základy administrativy, jazyková 
učebna, keramická dílna)

zapojení školy do projektů
Budete mít možnost nahlédnout do tříd, odborných 
učeben, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí a s některými 
pomůckami. Děti budou plnit zajímavé a hravé úkoly „Po-
hádkové cesty,“ která je provede školou.

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ve středu 15. 1. 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 14.00 do 18.00 hodin

Bližší informace o škole najdete: www.boleveckazs.cz
telefon: 378028921

378028922

Vás srdečně zve na



Školy a školky strana 21

 

   ZÁPIS DĚTÍ 
 
do prvního ročníku 34. základní školy v Plzni, Gerská 32  

pro školní rok 2014/2015 se koná dne: 
 

15. ledna 2014 (středa) 14:00 – 18:00 hodin 
16. ledna 2014 (čtvrtek) 14:00 – 18:00 hodin 

  

 Zapisují se děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestý rok věku. 
 

           V případě dostatečného počtu uchazečů plánujeme otevření  
tříd se zaměřením na hudební výchovu a sport.  

 

Věříme, že naše škola bude tou správnou volbou pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

       Bližší informace na www.zs34.plzen-edu.cz nebo na tel.: 378028801 
      
 Bližší informace o naší škole získáte na http://www.zs34.plzen-edu.cz nebo na tel.: 378028801 

Preventivní programy na 34. ZŠ

Vychovávat ke zdravému život-
nímu stylu, vést žáky k osvojová-
ní pozitivního sociálního chování, 
rozvíjet jejich osobnost – to jsou 
základní principy prevence riziko-
vého chování žáků v naší škole. 
Projevují se v každodenním životě 
školy a zároveň pro jejich dosaže-
ní využíváme spolupráce s dalšími 
organizacemi. Tradičně se jedná 
o Centrum lékařské prevence, ve-
dené MUDr. Lenkou Luhanovou, 
jehož činnost a nabídku programů 
zařazujeme do primární prevence 
již několik let. Žáci prvního stupně 
se v Semaforu zdravé výživy se-
známili se zdravými a nezdravými 

potravinami, formou hry se dozvě-
děli, jak pečovat o své zdraví a co 
to vlastně je zdravý životní styl. 
Na druhém stupni navázala témata, 
která se týkají škodlivosti kouření, 
problematiky HIV/AIDS, vztahů 
mezi lidmi a správných stravo-
vacích návyků – se zaměřením 
na nebezpečí mentální anorexie 
a bulimie. Finanční prostředky 
na spolupráci s Centrem lékařské 
prevence a s dalšími organizacemi 
získáváme z grantového programu 
Odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy Magistrátu města Plzně.

Lenka Paurová, 
34. základní škola

Letošní školní rok je téměř ve 
své polovině. To je čas, kdy se 
naše škola připravuje na blížící se 
zápisy do prvních tříd pro školní 
rok 2014/15. Již pátým rokem čeká 
na budoucí prvňáčky „DUHOVÝ 
ZÁPIS“. Na několika stanovištích 
prokazují budoucí školáci své zna-
losti a dovednosti a po úspěšném 

absolvování zápisu si odnáší mimo 
jiné i první vysvědčení. Chcete-li 
být s Vaším dítkem u toho, přijďte 
k zápisu do 34. ZŠ v Gerské 32.

Zápis se bude konat ve středu 
15. 1. a ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 
14.00 do 18.00 v budově školy.

Získané znalosti při vyučování 
mohou žáci zdokonalovat a rozši-
řovat jak v řadě nepovinných před-
mětů, tak v zájmových kroužcích, 
které při škole působí.

 Na 1. stupni se snažíme dětem 
poskytnout i všeobecnou spor-
tovní přípravu, kterou mohou 
žáci dále rozvinout v některém 
ze sportovních kroužků (např. 
basketbal, pozemní hokej, pla-
vání, stolní tenis, florbal nebo 
kopaná). Za zmínku jistě stojí 
i velmi oblíbený kroužek vaře-
ní, který navštěvují nejen naše 
žákyně, ale i žáci. Mezi stálice 
oblíbených kroužků patří také 
keramika, angličtina, počítače 
a šikovné ruce. Další informace 
o naší škole získáte na Dni ote-
vřených dveří 10. 12. 2013 nebo 
na www.zs34.plzen-edu.cz nebo 
na tel.: 378 028 801.

Těšíme se na vaši návštěvu, 
Mgr. Ivana Smoláková, 

zástupce ředitele 1. stupně a všichni 
pedagogové 34. ZŠ Plzeň. 

34. ZŠ v Gerské 32
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Tak jako se těší Broučci z po-
hádky Jana Karafiáta na jaro, my 
se v naší pohodové školce těšíme 
na začátek školního roku – na pod-
zim. Příchod nových dětí je pro nás 
učitelky vždy velkým hnacím mo-
torem. Na starosti máme nejen vý-
zdobu školního prostředí, ale i tříd-
ní vzdělávací plány pro děti všech 
věkových kategoriích. Některé tří-
dy začaly s úplně novými tématy. 
Další si, pro velký úspěch a zájem 
dětí, prodloužily téma z léta. Tří-
dy Kapříků a Vlčat si nezávisle na 
sobě vybraly téma o Plzni a okolí. 
O zážitky se s vámi podělily i mé 

91. MŠ – Školka plná pohody … a byl podzim…
kolegyně Jindra Nováková a Ivana 
Vlková – Plzní křížem krážem. Viz 
článek Plzní křížem krážem.

Dne 7. 11. 2013 se konala Olym-
piáda mateřských škol o putovní 
pohár starosty MO Plzeň 1, na 
které naše školka nemohla chybět. 
Družstvo „Sluníček“, pod vedením 
učitelek Bc. Zuzany Moravcové 
a Bc. Michaely Kačerové, bylo 
složené z našich předškoláků: 
Kateřiny Havlovicové, Kateřiny 
Dvořákové, Jana Kadlece, Tomá-
še Krause, Lukáše Kuleho a Filipa 
Kilbergera. Soupeřilo se v různých 
sportovních disciplínách. Štafeta 

družstev, překážková dráha, kop 
na branku, hod do basketbalového 
koše a trojskok z místa byly pro 
naše sportovce lehkým oříškem. 
Družstvo bylo odměněno nejvyš-
ším stupněm. Za první místo si 
všichni odnesli medaili a překrás-
ný pohár. Moc jim všem blaho-
přejeme k úžasnému sportovnímu 
výkonu.

Od začátku září opět sbíráme ve 
školce hliníkový odpad. Děkujeme 
všem, kteří již přispěli svojí troškou 
do mlýna, ale i těm, kteří se k tomu 
teprve chystají.

Podzimní čas nám i letos zakon-

čil čert, anděl a Mikuláš. Děti měli 
pro pohádkové bytosti připravené 
básničky a písničky. Mikuláš za to 
každého obdaroval balíčkem dobrot 
a po krátké chvilce strachu jsme se 
začali těšit na Ježíška. 

Vánoční atmosféru si letos nasa-
jeme u vánočního stromečku, který 
společně s dětmi a jejich rodiči roz-
svítíme u hlavní budovy naší MŠ, 
v pondělí 9. 12. 2013 v 16 hodin.

Všem dětem přejeme pohádko-
vé Vánoce a jejich blízkým klid, 
pohodu a radost z rozzářených dět-
ských očí.

Karla Opatrná, učitelka 91. MŠ

V červnu 2013 byly osloveny 
ZŠ a MŠ v Plzeňském kraji, aby 
se přidaly do celonárodní chari-
tativní sbírky Nadačního fondu 
Českého rozhlasu „V září svět-
lušky září“, který přispívá na spe-
ciální pomůcky pro nevidomé, na 
vodící psy a osobní asistenty pro 
zrakově postižené děti integro-
vané do běžných škol. Neváhali 
jsme a do 11. ročníku charitativní 
sbírky jsme naši školu zapojili. 
V Plzeňském kraji tuto možnost 
využilo ještě 9 škol. 

Děti jsme přiměřeně jejich 
věku seznámili s problematikou 
nevidomých. Formou smyslových 
her jsme si vyzkoušeli, jak se cítí 
nevidomý člověk. V encyklope-
diích jsme si vyhledali světlušku, 

„V září světlušky září“
zahráli si hmatová domina apod. 
Také jsme si vybarvili omalován-
ky, které byly součástí sbírky. 
Domů si děti odnesly informační 
letáček. O celém projektu si mohli 
rodiče i ostatní přátelé školy pře-
číst informační plakát umístěný 
na hlavní nástěnce vedle vchodo-
vých dveří. 

Již několikrát v minulých letech 
jsme spolupracovali na dobročin-
ném projektu Fond Sidus, jehož 
cílem je získání finančních pro-
středků na pomoc při léčbě vážně 
nemocných dětí v ČR.

Sbírkové předměty (tykadla, mag-
netky) jsme prodávali velmi úspěš-
ně. Hotovostní částkou přispěli také 
zaměstnanci naší mateřské školy, 
kteří se do sbírky zapojili.

Jsme rádi, že jsme jako jediná 
mateřská škola a organizace v Plz-
ni i málem mohli pomoci. Všem 
děkujeme za finanční příspěvek. 
Moc si vážíme všech, kteří po-

máhají rozzářit svět nevidomých.
Mgr. Lenka Balážová, 

Ivana Krejbichová
29. MŠ Plzeň, 

příspěvková organizace

V polovině září uspořádala 17. ZŠ 
a MŠ Plzeň, Malická 1 pro žáky-
ně 7. a 8. ročníku turistický kurz 
z prostředků grantu Magistrátu měs-
ta Plzně na podporu tělovýchovných 
aktivit. 

Ráno 18. září 2013 jsme se 
všechny sešly na vlakovém nádraží, 
odkud jsme se vydaly do Konstan-
tinových Lázní. Ubytovaly jsme se 
v kempu La Rocca. Počasí nám sice 
nepřálo, ale náladu nám to nezkazi-
lo. I tak jsme prožily 3 krásné dny 
uprostřed přírody. Vydaly jsme se 
na hrad Krasíkov, navštívily jsme 
biofarmu, zaplavaly jsme si v míst-
ním bazénu. Večery jsme trávily ve 
společenské místnosti, kde se hrály 
nejrůznější hry. 

Byl to hezký kurz, na kterém jsme 
se pobavily a poznaly nová místa. 

Zuzana Nováčková, 
8. a 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 

1

Turistický kurz 17. ZŠ a MŠ Plzeň



Jak žije 78. mateřská škola v Sokolovské ulici – podzim
Po prázdninách nastoupilo do 

sedmi tříd 78. mateřské školy 
v Sokolovské ulici 188 dětí a ze-
jména pro ty „nové“ bylo září mě-
sícem adaptace, poznávání prostře-
dí i nových kamarádů. Vzhledem 
k hezkému počasí si děti užívaly 
stopovačky v barevné podzimní 
přírodě, vydali jsme se na výlet 
na Radyni a spolu s loupežníkem 
a ježibabou hledali poklad. Využili 
jsme nabídky SVČ Lochotín v akci 
Jede, jede mašinka, vydali jsme se 
do zoo i na tématické akce Lüft-
nerky. Seznámili jsme se s Českou 
řekou, poznali jsme v tématické 
akci naši přírodu i exotická zvířata 
z daleké Afriky. Předškolní děti 
se vydaly na prohlídku hlavního 
nádraží a užily si cestu vlakem do 
Bolevce, další třída pak poznala 
práci hasičů.

Nadstandardní aktivity jsou 
součástí programu školy. Patří 
mezi ně i předplavecká výuka 
v bazénu Lochotín, v tomto po-
loletí pro děti ze dvou tříd. Roz-
víjení pohybových dovedností při 
cvičení se Želvou začalo v říjnu, 
stejně jako seznamování s anglic-
kým jazykem pod vedením odbor-
ného lektora i rodilého mluvčího 
pro děti, jejichž rodiče o tuto 
aktivitu projevili zájem. Sbore-
ček Sluníčka reprezentuje naši 
mateřskou školu již dlouhodobě. 
V prosinci, v čase adventním, za-
zpívají děti koledy v Synagoze, 
pravidelně pak účinkují při pře-
dávání Jánského plaket na našem 
ÚMO. Po celý rok děti naší školy 
dělají radost svými krátkými vy-
stoupeními rodičům nově naro-
zených miminek při vítání dětí 
na svět.

Vyvrcholením podzimního ob-
dobí v naší škole byla Dýňová 
slavnost, která se již stala součástí 
prožívání tradic a do které se za-
pojily děti společně s učitelkami, 
ale také rodiče svými úžasnými 
výtvory z dýní. A my každým ro-
kem obdivujeme jejich fantazii, 
tvořivost a nápaditost. Odměnou 
nám všem byl Skřítkový les plný 
vyřezaných dýní, které nám kaž-
dý den po setmění hezky svíti-
ly, i dýňových panáčků, skřítků 
a podzimníčků od rodičů, kteří 
stále zdobí ekologickou část naší 
školní zahrady.

Celoškolní akce Lví očko nabíd-
la všem rodičům screeningové vy-
šetření zraku všech dětí a následně 

i pohybových schopností předško-
láků ve spolupráci s nadací Sportu-
jící mládež – Pohyb 1P. Tato akce 
se konala v naší školní tělocvičně.

Když podzim končí, celá naše 
škola se zdobí a připravuje na 
období adventu, na Vánoce. Ob-
dobí vonících perníčků, které děti 
samy vyrobily, dárků pro mamin-
ky a táty, vánočních stromků, pod 
kterými čekají na děti dárky. Ško-
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KLUB ESKÝCH TURIST ®

OBLAST K T PLZE SKÉHO KRAJE 
OK T BOLEVEC PLZE   

Ú AD M STSKÉHO OBVODU PLZE  1 

zvou nejen plze skou a nejen turistickou ve ejnost 

1. ledna 2014
na jubilejní 40. ro ník turistické akce 

  

NOVORO NÍ POCHOD
Z BOLEVCE DO BOLEVCE

TRASY: 6, 15, 24 km
START: POZOR ZM NA MÍSTA STARTU!
       Plze  – Košutka; ran  Šídlovák  
  MHD: tramvaj . 4, kone ná stanice Košutka, 200m 
       od kone né stanice po zna ení k Šídlovskému  
       rybníku na ran  Šídlovák     
  od 9.00 do 11.00 hod.,  

          trasa 6 km od 9.00 do 13.00 hod. 
CÍL:  nejpozd ji do 15.30 hodin v míst  startu 
STARTOVNÉ:        
  dosp lí 20,- K , lenové K T, senio i, mládež do  
  15 let, držitelé karet ISIC, ITIC, ALIVE 10,- K ,   
                    ty nozí milá ci 5,- K
NA TRASÁCH: tradi ní sn hulák, novoro ní p ekvapení. 
V CÍLI:      diplom, razítka akce, pro pejsky oblíbená  

       pochoutka, pro zájemce razítko IVV, turistická 
     vizitka a odznak pochodu     

INFORMACE: 
       Václav Svoboda, Nerudova 766,  

33202 Starý Plzenec, tel.: 777 265 413,  
 e-mail: svoboda.kctbolevec@seznam.cz  

www.plzenskykraj.kct.cz,| www.kctbolevec.cz 

www.dragonprint.cz www.razitkakral.cz 

lou se zase budou prohánět čerti, 
Mikuláš bude rozdávat dárky a na 
třídních slavnostech, které připra-
vují děti i učitelky, nebudou chy-
bět rodiče.

Děkujeme rodičům za zájem, 
podporu a spolupráci a přejeme 
všem hezké Vánoce a spokojený 
nový rok 2014.

Děti a kolektiv 78. mateřské školy 
v Sokolovské ulici



V Centrálním parku na Locho-
tíně se v úterý 3. prosince sešly 
stovky lidí, aby spolu s vedením 
obvodu zahájily adventní čas 
a potěšily se při slavnostním aktu 
rozsvícení obvodního vánočního 
stromečku. Program byl tradiční. 
Ke sváteční atmosféře přispělo 
vystoupení Žesťového kvintetu 
ZUŠ z Třemošné, dětem chut-
naly perníčky, které pro ně MO 
Plzeň 1 připravil. Světélka na vá-
nočním stromku letos rozsvítila 
Verunka Roučková, která nakres-

lila nejhezčí obrázek ve výtvarné 
soutěži Mikulášská tramvaj. Na 
závěr se nad Lochotínem rozbou-
řilo nebe a celou akci zakončil 
ohňostroj, který sklidil oprávně-
ný potlesk. Od té doby svítí ve 
vánočně vyzdobeném Centrálním 
parku strom, který tomu, kdo zde 
prochází, připomíná, že Vánoce 
jsou již opravdu za dveřmi. Tak 
ten čas, který do nich ještě zbý-
vá, prožijme všichni v klidu, bez 
spěchu a pohodově. 

Vaše redakce

Vánoční strom Lochotína svítí v Centrálním parku




