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přišel adventní čas a já bych 
rád alespoň touto cestou popřál 
každému z Vás klid, pohodu 
a vůli k nalezení času na své 
blízké, přátele, rodinu i svoje 
radosti a koníčky. 

Poslední měsíce byly – i kvů-
li komunálním volbám – po-
měrně hektické a někdy trochu 
náročné pro obrovské množství 

informací, které každý z nás 
musel vstřebávat.

Přál bych Vám i sobě, aby-
chom Advent, tedy dle liturgie 
čas „příchodu Spasitele“, vyu-
žili k setkávání s milými lidmi, 
kamarády, k pomoci druhým či 
jen na malé pozastavení v hek-
tické době mobilů, tabletů, chatů, 
facebooků a dalších vymoženos-

tí, které nás naučily mluvit mezi 
sebou jen přes virtuální spoje…

Advent by měl být časem 
uctění tradic…, těch tradic, kte-
ré nás učí respektu k minulosti 
a naději v budoucnost. 

Přeji Vám klidný zbytek Ad-
ventu a krásný vánoční čas.

S úctou
Miroslav Brabec, starosta

Milí obyvatelé největšího plzeňského obvodu,

Klidné prožití svátků vánočních 
a mnoho krásných chvil v novém roce

Vám přejí i místostarostka Ivana Mádlová, místostarosta Jiří Uhlík, 
tajemnice Helena Řežábová a ostatní zvolení zastupitelé Městského 

obvodu Plzeň 1 a pracovníci Úřadu městského obvodu Plzeň 1
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Zastupitelé MO Plzeň 1
1. Ing. BARTMAN Vladislav (ODS)
2. Mgr. BRABCOVÁ Pavlína (ČSSD)
3. Mgr. BRABEC Miroslav (ČSSD)
4. Ing. BŘEZINA Pavel (KSČM)
5. HEŘMAN Václav (KSČM)
6. Mgr. JEHLIČKOVÁ Ilona (TOP 09)
7. Ing. KAŇÁK Jan, Ph.D. (OPAT)
8. KOJZAR Libor (ČSSD)
9. Bc. Ing. KOTORA Tomáš (OPL)
10. Mgr. KRŇOUL Štěpán (KDU-ČSL)
11. PhDr. MÁDLOVÁ Ivana, Ph.D., MBA (ANO 2011)
12. Ing. STANKOVÁ Dana (ANO 2011)
13. ŠLAJSOVÁ Petra (ČSSD)
14. ŠTEFANOVÁ Monika Magdalena (KSČM)
15. Ing. ŠTĚPÁN Jan (ANO 2011)
16. Mgr. et Mgr. ŠUMA Miroslav (ANO 2011)
17. TRAMPOTA Pavel (ANO 2011)
18. Bc. TRNKA Tomáš (TOP 09)
19. Mgr. TRYLČOVÁ Radka (ODS)
20. UHLÍK Jiří, MBA (OPAT)
21. VÁGNER Josef (ČSSD)
22. VÍTOVCOVÁ Irena (OPL)
23. Mgr. VOZOBULE Michal (TOP 09)
24. VÝBORNÝ Jaroslav (ČSSD)
25. WINKELHÖFER Jiří (ODS)
26. Mgr. ZARZYCKÝ Roman (ANO 2011)
27. Ing. ŽENÍŠEK Václav (Veřejné zájmy Plzně)

Nové Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1

Rada MO Plzeň 1
Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD)
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA (ANO 2011)
Jiří Uhlík, MBA (OPAT)
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma (ANO 2011)
Josef Vágner (ČSSD)
Jaroslav Výborný (ČSSD)
Mgr. Roman Zarzycký (Ano 2011)

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1
Jiří Winkelhöfer (ODS)

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1
Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)

Starosta obvodu
BRABEC Miroslav, Mgr. 
(ČSSD)

1. místostarostka
MÁDLOVÁ Ivana, Ph.D., 
MBA, PhDr. (ANO 2011)

2. místostarosta
UHLÍK Jiří, MBA
(OPAT)

Termíny konání Rady MO Plzeň 1 
a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2015
Rada MO Plzeň 1  Zastupitelstvo MO Plzeň 1

13. 1. 2015 21. 1. 2015
10. 2. 2015 8. 4. 2015
24. 3. 2015 24. 6. 2015
21. 4. 2015 16. 9. 2015
12. 5. 2015 9. 12. 2015
16. 6. 2015
14. 7. 2015
18. 8. 2015
1. 9. 2015
13. 10. 2015
10. 11. 2015
1. 12. 2015

V případě potřeby může 
dojít ke změně termínů.
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24.12.2014 zavřeno

25.12.2014 zavřeno

22.12.2104 – 4.1.2015

víkendová 
otevírací doba
9.00 – 20.00 hod.

Vánoční 
otevírací doba 

bazénu

UV lampa
Plavecký areál Bazén Locho-

tín začal používat nejmodernější 
technologii úpravy vody za použití 
chloru UV systémem. Studie pro-
kázala, že používání tohoto sys-
tému UV lampy a s ní spojeným 
dramatickým zvýšením účinnosti 
ekologicky čisté dezinfekce vede 
ke snížení potřebné koncentrace 
volného chloru, zlepšení kvality 
a úsporám vody a energie potřeb-
né pro ohřev vody a v neposlední 
řadě má velmi pozitivní vliv na 
lidské zdraví – jako např. snížení 
možnosti podrážděnosti očí a sliz-
nic, vysušování pokožky, elimi-
nuje rizika astmatu či předchází 
ekzémům.       (red)

– provedená betonáž a nástřik venkovního bazénu
– osazené dětské brouzdaliště, brodítko
– vybetonovaný nový ochoz venkovního bazénu
– v šatnách probíhají instalační práce rozvodu, položená dlažba, zahá-

jení obkladačských prací
– v podbazéní probíhá montáž nové technologie
– budou následovat terénní úpravy okolo venkovního bazénu včetně 

pokládky nového chodníku
– termín dokončení 15. 12. 2014
– spolufinancováno z ROP

Rekonstrukce venkovního bazénu už finišuje
Plzeň – V polovině prosince bu-

dou dokončeny práce na venkov-
ním bazénu na Lochotíně, jehož re-
konstrukce začala na začátku září.

„Venkovní bazén už je vybetono-
vaný včetně nového ochozu a ošet-
řený speciálním nástřikem. Osazené 
je také dětské brouzdaliště a bro-
dítko,“ popisuje starosta Městského 
obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec.

V současné době technici mon-
tují pod bazénem novou technolo-
gii a v budoucích šatnách se stří-
dají řemeslníci, kteří zde instalují 
rozvody, pokládají dlažbu a ob-
klady. „Následovat budou ještě 
terénní úpravy okolo venkovního 
bazénu včetně vybudování nového 
chodníku,“ doplnil starosta.

Rekonstrukce bazénu probíhá 
přesně podle harmonogramu a vy-
jde na zhruba 11 milionů korun. 
Téměř osm milionů pokryje dotace 
z fondu Evropské unie.        (red)

Jednotlivé kroky rekonstrukce
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Letošní investiční výstavba dokončena

Konec roku je za dveřmi a je tady 
čas na bilancování naší práce. Prů-
běžně jsme vás na stránkách našeho 
zpravodaje informovali o postupu 
prací na jednotlivých stavbách 
v rámci vlastní investiční výstavby. 

Objem prací byl poměrně vyso-
ký a zahrnoval výstavbu nových 
parkovišť, chodníků i opravu dal-
ších dvou ulic. V oblasti dětských 
hřišť jsme celoročně prováděli je-
jich doplňování, obnovu i opravy. 
V neposlední řadě byly realizo-
vány plánované stavby a opravy 
související se zvelebováním ma-
teřských škol. 

V jarních měsících byly zaháje-
ny práce na výstavbě parkoviště 
v ulici Nad Zoo. Stavba je již 
samozřejmě dokončena a obyva-
telům Vinic i návštěvníkům Zoo 
přišlo jistě vhod 90 zcela nových 
parkovacích stání. Součástí par-
koviště jsou i přístupové chod-
níky, celá plocha je lemována 
nově vysázenými stromy. Záro-
veň s touto stavbou proběhla další 
etapa odstraňování nepotřebných 
sušáků, klepadel, betonových zdí 
a bloků na Vinicích. Tím opět do-
šlo k navýšení travnatých ploch 
a zlepšení vzhledu této části ob-
vodu. 

Druhé letošní parkoviště se na-
chází v Ledecké ulici. Koncem 
června zde přibylo 20 nových 
parkovacích možností, ke zklid-
nění dopravy přispěla realizace 
zpomalovacího prahu a v okolí 

uvedeného místa byla opravena 
i část přilehlých chodníků. V této 
lokalitě byla navíc postavena krát-
ká chodníková spojka v místě, kde 
chodník zcela chyběl. 

Od konce května probíhaly prá-
ce na 2. etapě stavebních úprav 
ulice Nad Štolou. Stavba je rovněž 
dokončena a obytná zóna s nový-
mi plochami zeleně má obdobný 
ráz jako ostatní ulice, které MO 
Plzeň 1 na Bílé Hoře opravoval 
v minulých letech. 

V průběhu července a srpna 
byl opraven povrch komunikace 
a zpevněna přilehlá plocha poblíž 
sportovního areálu TJ Košutka ve 
Vinické ulici. 

Rovněž nové parkoviště v Aleji 
Svobody, kde přibylo 59 šikmých 
stání, přispělo ke zlepšení poměrů 
v oblasti parkování v této lokalitě. 

Již tradicí se staly stavební 
úpravy mateřských škol. V květ-
nu byla zahájena rekonstrukce 
odloučeného pracoviště 7. MŠ, 
Žlutická 2. Postupně zde došlo 
k výměně oken, dveří, zateplení 
fasády, opravě střech, interiérů – 
sociálního zařízení, kuchyňských 
linek, el. rozvodů, topení apod. 
Součástí akce bylo i nové dětské 
hřiště a oprava plotu kolem areá-
lu. Vše bylo dokončeno v druhé 
polovině srpna. 

V září pokračovaly stavební 
práce v bývalém hospodářském 
pavilonu téže mateřské školy. 
Část těchto prostorů byla uprave-

na tak, že zde vznikla další třída 
pro 25 dětí, čímž MO Plzeň 1 opět 
přispěl k navýšení kapacity míst 
v našich MŠ. Zprovoznění třídy 
proběhne v r. 2015. Dodatečné za-
řazení této akce do plánu investic 
letošního roku umožnilo uvolnění 
bývalého hospodářského pavilonu 
původním nájemcem. 

V průběhu prázdnin proběhly 
práce i v dalších MŠ. Jednalo 
se zejména o celkovou opravu 
oplocení kolem celého areálu 
90. MŠ v Západní 7, výměnu 
rozvodů teplé a studené vody 
v objektech 7. MŠ v Kralovické 
35 a úpravu části hospodářského 
pavilonu tak, že zde během let-
ních prázdnin vznikla místnost 
pro výtvarnou činnost. Všechny 
tyto akce byly rovněž dokonče-
ny před začátkem školního roku, 
aby nedošlo k narušení začátku 
výuky. 

V průběhu podzimu byla vysta-
věna ještě tři menší parkoviště, 
a to v Manětínské 1–3 (20 míst), 
v Brněnské 47 (6 míst) a v Soko-

lovské 44a (10 míst). Pro výstavbu 
větších parkovacích ploch jsme li-
mitováni především nedostatkem 
vhodných ploch. V Plaské 47–49 
byla nainstalována další z kamer, 
která je opět napojena na praco-
viště městské policie (obvodní 
služebna Lochotín). I tato kamera 
jistě přispěje ke zvýšení bezpeč-
nosti a ochrany majetku občanů 
přilehlých domů. 

V podzimních měsících bylo 
v Centrálním parku Lochotín osa-
zeno několik FIT prvků pro dospě-
lé i seniory. K tomuto kroku jsme 
přikročili po kladných reakcích na 
instalaci těchto prvků v jiných čás-
tech obvodu. 

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 úze-
mí MO Plzeň 1 (např. doplnění 
dětského hřiště v ul. Na Roudné 
herní sestavou, osazení dětských 
prvků ke stávajícímu pískovišti 
v ul. U Jam 22–24 apod.). 

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-2014.

Průběžně po celý rok probíhaly 
i přípravné práce na nových in-
vestičních záměrech na rok 2015. 
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@pl-
zen.eu nebo s vámi projednáme 
vaše náměty či připomínky při 
osobní návštěvě našeho odboru.

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

Odloučené pracoviště 7. MŠ ve Žlutické ulici se v letošním roce dočkalo celkové rekonstrukce.

Nový chodník v Ledecké ulici. Parkoviště v Manětínské ulici.
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Prohlídky Nového divadla pro seniory
Divadlo J. K. Tyla v Plzni má 

od září 2014 k dispozici další 
scénu. Moderní budovu navrhlo 
portugalské architektonické stu-
dio Contemporânea a vyprojek-
toval ateliér Helika. 

Budova Nového divadla při-
tahuje pozornost kolemjdoucích 
především kvůli perforovanému 
průčelí z litého betonu, které má 
představovat dekorativní divadelní 
oponu. Odděluje tak reálný život 
od toho magického světa uvnitř 
v budově. Mimo nového designu 
však divadlo nabízí také nejmo-
dernější divadelní technologii 
v zemi. Režie může využít točnu 
o průměru jedenácti metrů, která 

ÚMO Plzeň 1 zve seniory z obvodu na prohlídky
 Nového divadla v Plzni 

v termínech 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2015 od 9.00 a od 10.15 hodin.

se přesouvá na různé části jeviště, 
i počítačem ovládaný systém tahů 
a hydraulických plošin. Hlediště 
pojme 461 diváků, součástí objek-
tu je také Malá scéna s kapacitou 
150 míst. Nechybí restaurace ani 
parkovací stání.

Nový objekt nahrazuje Komorní 
divadlo, které v 60. letech vzniklo 
přestavbou kina a nikdy zcela ne-
vyhovovalo potřebám divadelníků.

Zájemci z řad seniorů MO Plzeň 1 
se mohou hlásit od 12. ledna 2015 
na ÚMO Plzeň 1, Sociálním odbo-
ru, číslo dveří 208. Účast je zdarma. 

Bližší informace obdržíte na So-
ciálním odboru ÚMO Plzeň 1, tel. 
37 803 6087.                  (red)

Představitelé obvodu navštívili mateřské školky
Starosta Městského obvodu 

Plzeň 1 Miroslav Brabec spo-
lečně s místostarostkou Ivanou 
Mádlovou navštívili v před-

Foto vlevo: místostarostka Ivana 
Mádlová obdivuje vánoční výzdo-
bu, kterou si vyrobily děti z 90. MŠ 
v Západní ulici. Děti si pro vánoční návštěvy vedení připravily písničky.

vánočním čase všech jedenáct 
mateřských škol v obvodě. Po-
zdravili se s dětmi i zaměstnanci 
a předali jim vánoční kolekci. 

„Je hezké vidět, jak moc se 
děti na Vánoce těší. Díky nim 
se i my můžeme alespoň na 
chvilku vrátit do dětství a užít 
si krásnou předvánoční atmo-
sféru,“ pochvaloval si po jedné 
z návštěv starosta.          (red)

K významnému životnímu jubileu gratuloval starosta Miroslav 
Brabec v pátek 7. listopadu paní Martě Průchové.

Blahopřání jubilantům
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Děti z obvodních školek měly olympiádu

Děti se ve školkách bavily při cvičení se zvířátky
Hned ve třech mateřských škol-

kách v Plzni, na městském obvodu 
Plzeň 1, se během letošního podzi-
mu uskutečnily akce projektu Po-
hyb 1P, který připravuje Nadace 
sportující mládeže ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností 
Pohyb a zdraví. To vše proběhlo 
především díky finanční podpoře 
již zmiňovaného městského obvodu.

Vedle těchto školek probíha-
lo testování předškolních dětí 
i v dalších plzeňských školkách, 
dále potom ve městě Tachov, a to 
za podpory projektu Nadace ČEZ 
- „Oranžové kolo“.

Děti si formou jednoduchých 
a zábavných her vyzkoušely jed-
notlivá cvičení. Po jejich vyhodno-
cení odborníky rodiče ještě tentýž 
den získali výsledky obsahující 
mnoho užitečných informací včet-

ně detailního přehledu o pohy-
bových dovednostech svých dětí. 
Díky tomu se mohou snažit ovlivnit 
jejich nevhodné návyky ještě před 
vstupem na základní školu. 

Cvičení se zvířátky by zároveň 
u předškolních dětí mělo nastar-
tovat zájem o pohyb. Rodiče by 
pak mělo upozornit na nebezpečí 
nevhodných stravovacích návyků, 
které ve spojení s omezenými po-
hybovými aktivitami mohou mít 
negativní dopady zdravotního 
charakteru.

Na přípravě sestav jednotlivých 
cvičení Nadace sportující mláde-
že spolupracovala s odborníky ze 
Západočeské univerzity v Plzni. 
Součástí informací pro rodiče je 
i nabídka pohybových aktivit pro 
jejich děti v okolí jejich bydliště. 
Tato nabídka je sestavována tak, 

aby rodiče měli možnosti pohybo-
vých aktivit pro své ratolesti jako 
na dlani a mohli tak jednoduše své 
děti zapsat přímo do dané pohybo-
vé či sportovní organizace.

„Klademe velký důraz na včas-
nou osvětu pohybové prevence 
a sportu směrem k rodičům pro-
střednictvím zjištění základních 
pohybových dovedností jejich dětí. 
S přestupem na základní školu se 
výrazně změní denní režim školáků, 
kteří najednou podstatnou část dne 
prosedí, nezbytné pohybové aktivity 
se významně sníží. Je tedy žádou-
cí, aby i v souvislosti s nebezpe-
čím stoupajícího podílu nadváhy 
či obezity dětské populace rodiče 
dbali na zajištění pravidelných 
sportovních aktivit svých dětí. Škol-
ní výuka je v současném rozsahu 
zajistit nedokáže,“ uvedl předseda 

správní rady Nadace sportující mlá-
deže František Berka.

Jednotlivé akce projektu Pohyb 
1P se ve školkách mohly uskuteč-
nit i díky podpoře Nadace ČEZ, 
statutárního města Plzeň a měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Projekt Pohyb 1P Nadace sportují-
cí mládeže realizuje již od roku 2008 
a kromě Plzeňského kraje se další 
akce uskutečnily také v Brně, Čes-
kých Budějovicích nebo Jaroměři. 

Seznam mateřských školek 
na městském obvodu Plzeň 1, 
ve kterých se v roce 2014 usku-
tečnily akce projektu Pohyb 1P:

87. MŠ Plzeň 
60. MŠ Plzeň
78. MŠ Plzeň

Tereza Zálešáková
manažerka Festivalu Sportu

ředitelka Pohyb a zdraví o.p.s.

Medaile předává místostarostka obvodu.

Pár rad od trenérky přijde vhod.

Krtkové hlídali medaile a poháry.Velké soustředění na dráze.

 Letos získalo prvenství družstvo Sluníček z 91. MŠ.

Olympiádu mateřských škol si 
užily děti z prvního plzeňského 
obvodu 29. 11. 2014. Sportovní 
disciplíny a jiné úkoly připravili 
pro smíšená družstva pracovní-
ci Střediska volného času dětí 
a mládeže z Ledecké ulice. Ceny, 
které věnoval MO Plzeň 1, přišla 
vítězům předat místostarostka ob-
vodu Ivana Mádlová. První cenu, 
pohár starosty a největšího krtečka 
si vybojovali reprezentanti 91. MŠ 
s týmem Sluníček.

(red)
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Přijďte si zasportovat nebo do-
provodit své blízké na sportovní 
akci a přitom si pochutnejte třeba 
na kvalitní kávě a drobném občers-
tvení. Pro naše nejmenší je připra-
ven nově vybavený dětský koutek. 

Přidejte se k pravidelným účast-
níkům her na bruslích pro děti 
a rodiče pod vedením certifiko-
vaného instruktora. Akce bude 
pokračovat za příznivého počasí 
i v prosinci, každé úterý a čtvrtek 
od 16.30 hod. Výuka bruslení zá-
bavnou formou. 

Podrobné informace o připravo-
vaných akcích na www.icepark.cz.

Václav Černý

Mikulášská nadílka zavítala do 
Iceparku předčasně již ve čtvrtek 
4. 12. 2014. Pro děti byl připraven 
zábavný program her. Na konci se 
děti musely naučit básničku, kte-
rou všechny společně zarecitovaly 
a tím přivolaly Mikuláše, anděla 
a čerta. Nadílka byla opravdu 
velká a nebýt Mikulášových po-
mocníků, anděla a čerta, tak by 
nadílku nepobral! Nemalou chvíli 

Mikulášská nadílka naplnila Icepark
pak trvalo rozdat všechny balíčky, 
dárečky a cukrovinky pro všechny 
děti. Některé byly statečné a vzaly 
si nebojácně nadílku od čerta, ji-
ným, hlavně těm menším v dopro-
vodu rodičů, dával nadílku anděl 
s Mikulášem. Za celé Mikulášské 
odpoledne, které se konalo již dru-
hým rokem, přišlo přes 80 rodičů 
s dětmi! Tímto vám děkujeme 
a těšíme se na příští rok!

Václav Černý

     24.12. a 31.12.      10–16 hodin,        všední dny 12–20 hodin

Icepark nabízí řadu zajímavých aktivit
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Problematika dlouhodobě odstavených vozidel na parkovištích

V poslední době Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 1 zaznamenal 
zvýšený počet dotazů, které se 
týkají problematiky odstavených 
vozidel na území Městského ob-
vodu Plzeň 1. Ve většině případů 
se bohužel nejedná o vraky, ale 
pouze o dlouhodobě odstavená 
vozidla.

Dle § 19 odst. 2, písm. g zá-
kona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích lze považovat za 
vrak vozidlo, které je trvale tech-

nicky nezpůsobilé k provozu 
a není opatřeno státní pozná-
vací značkou nebo které je zjev-
ně trvale techniky nezpůsobilé 
k provozu.

U dlouhodobě odstavených 
vozidel s registrační značkou 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
zjišťuje, zda má vlastník vozidla 
uzavřené platné pojištění za ško-
dy způsobené provozem vozidla. 
V případě, že vozidlo není pojiš-
těné, zasíláme oznámení k Odbo-

ru správních činností Magistrátu 
města Plzně k zahájení správního 
řízení dle zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti z provo-
zu vozidla, ve znění pozdějších 
předpisů. 

V případě vozidel odstavených 
majitelem poté, co z nich se-
jmul poznávací značku, jakkoliv 
z vnějšího pohledu nemusí být 
zjevné nějaké výrazné poškození 
či technická nezpůsobilost, lze 
připustit, že je zřejmý úmysl ma-
jitele vozidlo nepoužívat a zbavit 
se jej. To však stále neznamená, 
že jde o vozidlo trvale technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozem-
ních komunikacích. Připevněním 
registrační značky se vozidlo opět 
stává technicky způsobilým k pro-
vozu, kdy předchozí nezpůsobilost 
tak byla pouze přechodná, navíc 
pouze „právní“. Podobně odstave-
né vozidlo s registrační značkou, 
jakkoliv zapadané listím a s pro-
šlou technickou kontrolou ještě 
nemusí být „trvale“ technicky ne-
způsobilé k provozu, neboť nános 
špíny lze odstranit a technickou 

Nezapomínejte i v čase 
vánočním třídit odpad! 
Děkujeme.

V lednu se začnou svážet vánoční stromky!
Městský obvod Plzeň 1 pra-

videlně zajišťuje úklid a svoz 
vánočních stromečků z pro-
storů kontejnerových stání. 
Tento svoz bude proveden 
v týdnech od 12. do 21. led-
na 2015 a od 9. do 13. úno-
ra 2015. Dočištění kontejne-

rových stání bude probíhat 
v prvním březnovém týdnu. 
Stromky budou opět odvezeny 
do Plzeňské teplárenské, a.s., 
kde budou seštěpkovány a po-
užity jako obnovitelný zdroj 
energie. Prosíme vás, umístěte 
vánoční stromek ke kontejne-

rovému stání nebo k nádobám 
na domovní odpad tak, aby 
nebyla omezena manipulace 
s kontejnery při svozu odpa-
dů. Nejvhodnější doba pro od-
ložení stromečku je těsně před 
uvedenými termíny svozu.

Vánoční stromek můžete 

také odvézt přímo na sběrný 
dvůr odpadů v Úněšovské ul.

Přejeme příjemné prožití 
svátků vánočních a příjemné 
chvíle u vánočního stromečku.

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí OŽP

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

24. 12. 2014, 25. 12. 2014, 26. 12. 2014 
a 1. 1. 2015 – zavřeno 

28. 12. 2014 – 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.

Provoz sběrného dvora 
o svátcích

kontrolu obnovit, tzn. nezpůsobi-
lost by byla opět pouze přechodná. 
Postoupením technické kontroly 
a kontroly emisí se vozidlo může 
opět stát technicky („právně“) způ-
sobilým k provozu na pozemních 
komunikacích.

Obecně je problém, že nepou-
žívaná vozidla blokují parkovací 
plochy, kterých je v sídlišti akut-
ní nedostatek, ale Úřad městského 
obvodu Plzeň 1 může postupovat 
pouze dle platné legislativy a nemá 
právo nařizovat vlastníku vozidla, 
aby auto používal nebo ho odstavil 
mimo veřejnou plochu.

Magdalena Bruková,
Odbor životního prostředí

Zprávy z obvodu
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Střípky z Totemu…
Historicky první Setkání evropské sítě Zeitbank 55+ se uskutečnilo v TOTEM – RDC

„Já umím to 
a ty zas tohle …“, 
princip dobrovol-
né pomoci, který 
i v Plzni pomáhá 
seniorům zvládat 

všechny situace běžného života. 
V měsíci říjnu se v Plzni, pod zá-

štitou Mgr. Zdeňka Honze, člena 
Rady Plzeňského kraje pro oblast 
sociálních věcí, konalo historicky 
první setkání Evropské sítě Zeitbank 
55+. Projekt Sousedé 55+ (česká 
modifikace projektu Zeitbank 55+), 
který je v TOTEM – RDC od 2012 
realizován v rámci přeshraniční spo-
lupráce Rakouska, Německa a Čes-
ké republiky, sdružuje komunitní 
kluby a skupiny, kde si účastníci 
navzájem poskytují podporu a po-
moc v každodenním životě s cílem 
připravit si „přátele“ pro okamžik, 
kdy zdravotní a věkové limity 
budou omezovat jejich možnost 
zůstávat i ve stáří doma ve svém 
přirozeném prostředí. V Rakousku 
od roku 2003 pracuje 37 spolků, 
v Německu od roku 2006 pracuje 
13 komunitních skupin a v České 
republice – nejmladší partner pro-
jektu – přímo v plzeňském regionu 
pracují 2 spolky, které podporuje 
a garantuje TOTEM – RDC. Pro 
občany Městského obvodu Plzeň 1 
TOTEMová skupina Sousedé 55+ 
nabízí pomoc v nouzi… Pokud 
jste krátkodobě z důvodu nemoci 
neschopni si nakoupit či dělat jiné 
drobné úkony v domácnosti, potře-
bujete si popovídat, něco vyřídit na 

úřadě a nevíte si rady, obraťte se na 
Odbor sociálních služeb MO Plzeň 
1 nebo přímo na paní Marii Novot-
nou č. tel.: 608 070 790, email: mar-
kanov@seznam.cz, podpoříme vás. 

V letošním roce se TOTEM – 
RDC potkává s velikým zájmem 
seniorů z celé republiky a podpo-
ruje vznik nových skupin na Vy-
sočině, ve středních i západních 
Čechách. Tuto snahu podpořila 
Nadace České spořitelny.

Pěstuj prostor, Pěstuj Plzeň, 
Pěstuj TOTEM 

V rámci projektu Pěstuj prostor 
se letos na podzim vysázelo cel-
kem 10 000 jarních květů narcisů 
po celé Plzni. Také my jsme měli 
možnost zkrášlit si okolí našeho 
mezigeneračního centra, a tak jsme 
společnými silami vysázeli celkem 
tři „tajné“ záhonky narcisek. Dě-
kujeme všem nadšencům, kteří si 
přišli zasadit vlastní narcisku. A dě-
kujeme Envicu za krásný zážitek! 
Těšíme se na jaro 2015, až se na 
našem trávníku objeví žluté květy 
narcisů. Kdo objeví ten PRVNÍ???

Příprava dobrovolníků TO-
TEM – RDC pro podporu dětí 
v projektu Dobrovolníci dětem 
vrcholí…

TOTEMový dobrovolnický tým 
dlouhodobě podporuje děti a ro-
diny, které se z vážných důvodů 
ocitnou v těžkých životních situ-
acích. Naši dobrovolníci dokážou 
pomoci v rodině, kde je nemoc-
né či handicapované dítě; kde se 
dítěti nedaří ve škole a potřebuje 

někoho, kdo ví, o čem je ve fyzice, 
matematice, češtině a nebo třeba 
v angličtině řeč. Dobrovolníci po-
máhají v rodinách, kde dítě „zlobí“ 
a rodič neví, jak to zvládnout; kde 
rodným domovem není Česká re-
publika a porozumět českému ja-
zyku dělá potíže; kde dítě neví, co 
všechno zajímavého se dá dělat ve 
volném čase, a ve spoustě dalších 
potíží… Aby dobrovolníci mohli 
pomoci, je potřeba je na službu 
s dítětem připravit. V rámci pro-
jektu Dobrovolníci dětem, který 
finančně podpořilo MŠMT ČR, 
naši dobrovolníci, převážně stu-
denti VŠ, mají příležitost setká-
vat se s odborníky na speciální 
pedagogiku, na psychologii, na 
pedagogiku zacílenou menším 
děti a na různá další témata nejen 
v oblasti výchovy a vzdělávání… 
Kromě přípravy na dobrovolnic-
kou službu získávají to nejlep-

ší vybavení i na své rodičovské 
a profesní role v budoucnosti. Po-
čátkem listopadu proběhla v Tře-
mošné u Plzně dvoudenní příprava 
nováčků dobrovolnického týmu 
pro projekt Pět P, který TOTEM 
– RDC už 15. rokem realizuje 
v plzeňském regionu. V letošním 
roce jsme podpořili 22, dětí z toho 
7 žijících v Městském obvodě Pl-
zeň 1. Dobrovolníky nemusí být 
jen studenti, velmi vítaní jsou i se-
nioři nebo maminky na mateřské 
dovolené… každý, kdo si dokáže 
udělat 3 hodiny týdně čas a chce 
něco ze sebe předat další genera-
ci. Nemějte obavy, podpoříme vás, 
připravíme vás a oceníme vás…

Kontakt: Petra Hinnerová – 
tel. 732 773 858, 

e-mail: hinnerova@totem-rdc.cz

Jamáček na cestách…
TOTEMový seniorský pěvecký 

a hudební soubor „Jamáček“ v ob-
dobí letošního podzimu potěšil svým 
působením nejen plzeňské přízniv-
ce. Členové souboru přijali pozvání 
seniorů z Domažlic, aby zazpívali 
a na oplátku si prohlédli toto krás-
né město. Díky ochotným průvod-
cům se uskutečnila nejen prohlídka 
města, ale také muzea a Domova 
seniorů s výborným obědem. Do-
jem z tohoto kraje byl ještě umoc-
něn výletem na Hrádek se sochou 
Jana Koziny. A co vystoupení? To 
potěšilo hlavně obyvatele domaž-
lického Domova seniorů. Za zpěvu 
a hudebního doprovodu „Jamáčku“ 
zatančily členky seniorské taneční 
skupiny „Hanka“, která působí pod 
záštitou domažlické tělovýchovné 
jednoty. Zazněly zde převážně pís-
ně Karla Hašlera, ale nechyběl ani 

Regionální dobrovolnické centrum TOTEM nabízí řadu aktivit pro všechny věkové kategorie. 

Sázení narcisů v rámci projektu Pěstuj prostor. 

Dokončení na vedlejší straně.
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společný zpěv chodských lidových 
písní. Počasí bylo výborné a tento 
prožitek nabil všechny zúčastněné 
novou energií.

Obdobné vystoupení se konalo 
na jednom z dalších výletů, a to 
do Domova důchodců ve Kdyni. 
I tady bylo velice vstřícné obecen-
stvo i personál. „Jamáčkovci“ se 
na zpáteční cestě zastavili na krás-
ném magickém místě Dobrá Voda 
u Pocínovic. Po osvěžení „léči-
vou“ vodou ze studánky se prošli 
po lese, aby i zde načerpali nové 
síly. O příjemné zážitky s hudbou 
a zpěvem nebyli ochuzeni ani oby-
vatelé Domova pro seniory „Naší 
paní“ v Klatovech. V místní kapli 
si s „Jamáčkem“ od srdce zazpí-
vali. Při kávě a zákuscích si pak 
vzájemně sdělovali zážitky, došlo 
i na informace o pamětihodnostech 
města Klatovy a okolí.

Kvalitu plzeňského TOTEMu dokládá i prestižní cena
Když ředitelka plzeňského me-

zigeneračního centra TOTEM – 
RDC Vlasta Faiferlíková přebí-
rala v úterý 25. listopadu spolu 
se svojí zástupkyní Petrou Blá-
hovou ocenění za aplikaci Age 
managementu v projektu TO-
TEM – Dům napříč generacemi 

v rámci předávání Národní ceny 
kvality ČR ve španělském sále 
Pražského hradu, cítily obě ženy 
hrdost na svoji práci. „Naše orga-
nizace slaví letos své patnáctiny, 
na cestu mezigeneračního cent-
ra jsme nastoupili v roce 2009, 
takže získanou cenu bereme jako 

potvrzení správné cesty i kvality 
naší práce,“ konstatuje Faiferlí-
ková. „Právě těch patnáct let nám 
umožnilo hledat nejvhodnější 
formy práce se seniory i vytvá-
řet mezigenerační projekty,“ vy-
světluje Petra Bláhová a dodává, 
že to zahrnuje sociálně-terapeu-

tickou práci se seniory, vzdělá-
vání, podporu rozvoje a udržení 
jejich psychických i fyzických sil, 
zážitkové a komunitní projekty, 
zapojování seniorů do života ve 
svém okolí, podporu klubových 
a volnočasových aktivit, přednáš-
ky, exkurze a kulturní projekty.

Že se TOTEMu práce daří, do-
kládá rostoucí zájem o činnost 
zařízení. „Naše jazykové, taneční 
či hudební kurzy stejně jako vy-
cházky za krásami plzeňské ar-
chitektury bývají beznadějně plné 
a musíme často evidovat náhradní-
ky,“ říká Petra Bláhová. Naštěstí 
se TOTEM může opřít i o práci 
řady dobrovolníků. Národní cena 
kvality ČR, v rámci které vedení 
dobrovolnického centra význam-
né ocenění převzalo, bylo u nás 
vyhlášeno poprvé v roce 1994 
a vycházelo z principů americké 
Národní ceny Malcolma Baldrige 
za kvalitu. Prestižní titul se letos 
na Pražském hradě uděloval již 
podvacáté.

Kontakty:
Bc. Vlasta Faiferlíková, ředitelka 
a Mgr. Petra Bláhová, zástupkyně 
ředitele
Telefon: kontakt: 377 260 425, 
736 489 755

David Růžička

Všechna hudební vystoupení 
v roce 2014 podpořilo v rámci 
projektu Senioři seniorům Minis-
terstvo kultury. Díky této finanční 
podpoře se podařilo rozdávat ra-
dost i do míst, kam by se jinak 
pro vysoký věkový průměr členů 
souboru s hudebními vystoupení-
mi běžně nedostali.

Hudební advent v TOTEMu…
I pro tento rok jsme pro širo-

kou veřejnost připravili adventní 
koncerty TOTEMových sborů 
a našich hostů. Vezměte své přá-
tele, rodinu či známé, nebo prostě 
přijďte a přátele si u nás najdete. 

Nebuďte v předvánočním čase 
sami. Zaposlouchejme se do krás-
ných vánočních i nevánočních me-
lodií. Stačí si jen vybrat…

17. 12. 2014  18.00 hod.  
Česká Rybova mše od malé-
ho pěveckého sboru Melodica
s členy převážně ze Zruče a Plz-
ně pod vedením Jana Glace.

Rok 2014 je pro TOTEM – 
RDC rokem významným – slaví 
patnácté narozeniny. Do oslav 
bychom rádi zapojili naše klienty 
přátele, partnery, dobrovolníky… 
Připravili jsme celoroční pro-
gram, tzv. TOTEMová zastavení 
spojená s magickým číslem „15“. 
Možná již někteří z vás vyrazili 
na patnáctikilometrový turistic-
ký pochod nebo si přišli koupit 
dáreček na Patnáctkový jarmark. 
Můžete se těšit na koncerty, vý-
stavy, dobrovolnické akce, daro-
vání krve nejméně 15 dobrovolní-
ky a další. V neděli 14. 12. 2014 
ve 13 hod. se v TOTEMu zjeví 15 
andělů a my zveme všechny (pra)
rodiče a děti na Andělské zvo-
nění. Těšit se můžete na tvořivé 
dílničky, divadelní představení, 
hudební vystoupení, vánoční na-
dílku… 

TOTEM – RDC získal ke svým 
narozeninám dva krásné dárky – 

byl jmenován členem Rady vlády 
pro seniory a stárnutí populace 
ČR a přebrali jsme vítěznou cenu 
za aplikaci Age managementu 
v rámci předávání Národní ceny 
kvality ČR. Toto vnímáme jako 
ocenění, která signalizují, že my-
šlenka vytvoření mezigeneračního 
centra – s filosofií Místa Setkávání 
se…. – je smysluplná a potřebná 
a TOTEM- RDC ji realizuje pro 
vás, naše klienty, ve vysoké kvali-
tě. Za to patří dík jak pracovnímu, 
tak dobrovolnickému týmu, ale 
také vám, našim klientům, kteří 
společně s námi myšlenku domu 
naplňujete. 

Do nadcházejících vánočních 
svátků přejeme všem klientům, 
přátelům a partnerům TOTEM 
- RDC mnoho krásných zážitků, 
zdraví, štěstí, spokojenost a chuť 
potkávat se….. třeba v TOTEMu. 

Mgr. Petra Bláhová,  
koordinátorka projektů TOTEM

Střípky z Totemu…
Pokračování z vedlejší strany

TOTEM – RDC v roce 2014 slaví 15 let 

Ředitelka TOTEMU Vlastimila Faiferlíková se svojí zástupkyní Petrou Bláhovou přebírají na Pražském hradě významné 
ocenění. Na svou práci v TOTEMU mohou být právem hrdy. 

Organizace a spolky
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Jsme zpět a s námi několik in-
formací o Andílcích…..

Momentálně už mají za sebou 
několik předvánočních koncertů. 
Například benefiční koncert pro 
Nadaci Ještěřice, který nesl název 
Pod křídly andělů. Další koncert se 
konal ve Velké synagoze v Plzni 
se zpěvačkou Bárou Basikovou. 
Na tento koncert se Andílci při-
pravovali už od srpna. Zkoušeli 
každý týden a každý druhý víkend 
měli soustředění. Také už mají za 

Vánoční čas u Andílků
sebou natáčení videoklipu k písni 
Pod křídly andělů, ke které slova 
napsala textařka Ladislava Horová 
a na choreografii se podílel taneč-
ník a choreograf Pavel Wolf. Po 
Vánocích se Andílci začnou při-
pravovat na turné a chystají před-
stavení Upíři, které budete mít 
možnost zhlédnout na nějakém 
letním koncertě.

Více informací najdete na 
www.korbelova.cz

Kateřina Skřivanová

Koncerty, které Andílky 
teprve čekají…

12. 12. Zpívání koled 
 s hokejisty HC Škoda Plzeň
15. 12. Gala koncert Kouzlo Vánoc  
 v Domě hudby
19. 12. Udílení cen Anděla 
 v Měšťanské besedě
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Staročeská zabijačka rozvoněla Centrální park 
i blízké okolí

Na sobotu 29. listopadu připra-
vil MO Plzeň 1 do Centrálního 
parku akci, která potěšila všech-
ny milovníky dobrého tradiční-
ho jídla. Jitrnice, ovar a ostatní 
zabijačkové pochoutky voněly 
v Centrálním parku po celý den. 
Nechyběly sladkosti, dobré pití 
ani živá muzika. Kdo přišel, ur-
čitě neodolal. 

(red)

Zprávy z obvodu
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Barevný podzim v 87. MŠ
Každý, kdo nakoukne za vrát-

ka naší školky, zjistí, že je tam 
pěkně živo!

Ani se to nezdá, od prázdnin 
uběhly teprve tři měsíce a co už 
jsme za tu dobu všechno užili!

Hned v září divadelní představe-
ní „Jak šel medvídek do školky“ 
a ve Středisku volného času v Le-
decké ulici „Putování za veverkou 
Zrzečkou“. V říjnu jsme v hudeb-
ním pořadu „Babička Chrota vy-
pravuje“ poznávali různé nástroje. 
Dozvěděli jsme se, že chrota je 
vlastně starý hudební nástroj a jeho 
struny mají moc pěkný zvuk. 

Jak jsme na tom s pohybovou 
zdatností, jsme si ověřili v pro-
jektu „Pohyb 1 P“ – a dopadlo 
to výborně. Aby ne! Vždyť jsme 
„Zdravá mateřská školka“, máme 
vlastní vířivku, sauničku, solnou 
jeskyni i tělocvičnu. A k tomu 
ještě chodíme na cvičení „Želva“ 
a do tělocvičny Bolevecké ZŠ.

Na školní zahradě mezi tím do-
zrála jablíčka. Společně jsme je 
očesali a upekli si štrůdl.

Povedlo se už tradiční podzim-
ní „Tvořivé odpoledne s rodiči“. 
Výrobky z keramiky, papíru i obří 
vydlabané dýně udělaly všem ra-
dost.

V říjnu jsme ještě stačili pro-
hnat koloběžky a vyzkoušeli si 
znalost dopravních předpisů na 
dopravním hřišti, pobesedovali 
jsme s policistkou a podívali se 
na výcvik policejního psa.

V listopadu proběhlo ve všech 
třídách hravé dopoledne s názvem 
„Podzim v písničkách“.

V každé třídě byl nachystaný 
nějaký úkol spojený s písničkou 
o podzimu.

Přijelo také divadlo „Dráček“ 
s pohádkou „O papírovém drako-
vi“, dětem se moc líbila a užily si 
při ní spoustu legrace.

Podzimní měsíce v naší škol-
ce byly pěkně barevné, stejně 
jako „Papírová módní přehlíd-
ka“ koncem listopadu. K vidění 
byly různé modely šatů, kabelky, 
klobouky a dokonce i střevíčky 
– všechno „vyrobené na míru 

a jenom z papíru“. Na závěr se 
uskutečnilo rytířské klání – jak 
jinak než v papírovém provedení.

Ted už chystáme dárečky a přá-
níčka pro rodiče, ale i babičky 
a dědy do Domovů pro seniory 

„Terasy“ a „Longevita“, kam za 
nimi s dětmi pravidelně chodíme. 

Krásné Vánoce a hodně zdraví 
přejeme i vám! 

Eva Buršíková, 
učitelka 87. MŠ

ZÁPIS ŽÁKŮ 
DO 1. ROČNÍKU 

pro školní rok 2015/2016

v 17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1
se koná ve dnech:

pondělí 19. ledna 2015 
od 14.00 do 18.00 hod.

úterý 20. ledna 2015 
od 14.00 do 17.00 hod.
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„LiStOVání“ a „Noc s knihou“ na 7. ZŠ a MŠ Plzeň
Letos jsme se poprvé seznámili 

se scénickým čtením – Listová-
ním, jehož úkolem je podpora čte-
nářské gramotnosti. Dne 23. října 
2014 zavítali na naši školu herci 
Lukáš Hejlík a Alan Novotný se 
dvěma vystoupeními.

Žáci 1. stupně prožili napínavá 
Dobrodružství strýčka Ludvíka 
ze stejnojmenné knihy. Oba herci 
dokázali svým zdramatizovaným 
předčítáním malé diváky skvěle 
zaujmout, vtáhnout je do děje a ně-
které z nich i aktivně zapojit do 
dramatizace. Starší žáci z 2. stup-
ně si z pozice diváků prolistovali 
knihu Můj přítel 9:58. Že se i toto 
představení dětem líbilo, dokazuje 

Vědomosti nejen ze školy
I v letošním školním roce po-

kračují deváťáci v tradici naší ško-
ly – učíme se totiž i mimo školní 
budovu a vyjíždíme za poznatky 
na nejrůznější exkurze.

Ve středu 1. října jsme odjeli 
do Prahy.

Jako první jsme navštívili Ná-
rodní divadlo, kde nás paní prů-
vodkyně provedla od základních 
kamenů až po střechu ND. Po 
celou prohlídku nám zajímavě 
vyprávěla spoustu informací 
z historie. Měli jsme dokonce čest 
poslechnout si zkoušku orchestru 

hodnocení Honzy Chládka, Han-
ky Těthalové, Báry Žigové a Jirky 
Nováka ze VI. A. „Oba herci se 
snažili vtipnou formou předčítat 
knihu o známém světovém spor-
tovci Usainu Boltovi. Dozvěděli 
jsme se spoustu nových informa-
cí v zábavné formě. Lukáš Hej-
lík využil své herecké schopnosti 
a představil nám členy Usainovy 
rodiny a jeho přátele. Celé před-
stavení jsme si moc užili. Ukázal 
nám, že i čtení dokáže být veliká 
zábava.“

Dopoledním LiStOVáním však 
čtenářské zážitky nekončily přede-
vším pro žáky VI. A. Za všechny 
z této třídy své dojmy shrnuly Klá-

ra Kurtanovová a Tereza Dobrá. 
„Dne 23. října 2014 proběhla na 
7. ZŠ a MŠ v Plzni poprvé akce, 
Noc s knihou. Paní učitelky a paní 
ředitelka naší třídě VI. A umož-
nily úplně poprvé spát ve škole. 
A byl to ten nejlepší nápad! Celý 
večer jsme četli vybrané knihy: 
Staré řecké báje a pověsti, Dva 
roky prázdnin, Hochy od Bobří 
řeky a Mikulášovy patálie. Kro-
mě toho jsme soutěžili a hráli hry. 
Nafukovali jsme balonky na čas, 

a operních pěvců na nadcházejí-
cí premiéru Fibichovy opery Pád 
Arkuna.

Po skončení prohlídky ND 
jsme se vypravili po nábřeží 
Vltavy k Tančícímu domu.

Poté jsme pokračovali k nej-
známějšímu mostu v Praze – 
Karlovu mostu. Zde jsme měli 
čas prohlédnout si nejen sochy, 
ale i práce zdejších umělců a užít 
si výhled na Pražský hrad. Z Kar-
lova mostu jsme sešli na Kam-
pu a zamířili k Lennonově zdi, 
tady jsme si poslechli ukázky 

jeho písní od pouličního zpěvá-
ka a kytaristy.

Od této zdi jsme přešli k Babies, 
obrovská miminka vytvořil David 
Černý. Opodál v malé restauraci 
Muzea na Kampě seděla Meda 
Mládková – významná mecenáš-
ka (na to nás ale upozornily naše 
paní učitelky).

Přes Karlův most jsme přešli 
ještě jednou a vydali se zpět do 
centra Prahy (kolem synagog – 
sem se pojedeme podívat poz-
ději) na Staroměstské náměstí. 
Bohužel jsme přišli o pět minut 
déle, a proto jsme nestihli „orloj 
v akci“. 

Ještě jsme měli čas, proto jsme 
šli pěšky na Václavské náměstí 
a odtud jsme už zamířili na nádraží 
a vlakem se vrátili domů.

Výlet jsme si moc užili a těšíme 
se, až zase pojedeme do Prahy – 
třeba si prohlédnout Pražský hrad. 

Lucie Lašková 
a Amálie Skálová 9. A 

jedli jsme čokoládu příborem, zjiš-
ťovali jsme informace o vybraných 
spisovatelích. Výborné občerstve-
ní nám připravily naše maminky. 
Na závěr nám paní učitelky pustily 
český film Páni kluci. Chvíli jsme 
si ještě povídali a potom usnuli. 
Každému bychom přáli, aby také 
zažil noc s knihou. Bylo to úplně 
super a doufáme, že si tuto noc 
ještě zopakujeme.“

Mgr. Markéta Mrkousová, 
zástupkyně ředitelky 7. ZŠ a MŠ

Školy a školky
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V klidu a pohodě s Vlnkou a MOTÝLem
Blíží se Vánoce, čas pohody, 

klidu, ale i dárků. V MOTÝL o.s. 
se dárky nadělovaly po celý rok 
2014. Prostory se jako kouzlem 
změnily k nepoznání, nakoupily 
se různé pomůcky, nastoupila 
nová kolegyně a tím stále ne-
končíme. Přijďte se přesvědčit na 
vlastní oči. 

Máte jedinečnou příležitost 
využít Týden otevřených dveří, 
který začne 19. 1. 2015 a potrvá 

až do 29. 1. 2015. Během těchto 
dní můžete nahlédnout do všech 
kroužků, podívat se, jak probí-
há program, kdo kroužek vede, 
prohlédnout si pomůcky, které 
se používají. Kroužků je spousta 
a jejich aktuální nabídku nalez-
nete na www.rcvlnka-plzen.cz. 
Cvičení kojenců, Hudební ško-
lička, Sporťáček, Předškolák, to 
je jen lehká ochutnávka toho, co 
RC Vlnka při MOTÝL o.s. nabízí.

Nehodí se vám Týden otevře-
ných dveří? Nevadí. 16. 1. 2015 
proběhne seminář První pomoc, 
který je vhodný pro rodiče dětí 
od jejich narození až do konce 
školního věku. A umět pravidla 
první pomoci se hodí vždy, co 
myslíte? Hledáte školku pro své 
dítko? Spojte dvě užitečné věci 
v jednu. Přijďte na seminář a své 
dítko svěřte Motýlí miniškolce. 
Dítko si vyzkouší pobyt ve školce 

a vy zjistíte, zda je pro něj právě 
Motýlí Miniškolka ta pravá.

Před Vánoci spousta informací, 
my víme. Nadělte svým dětem po-
vánoční překvapení v podobě no-
vého kroužku a sobě relax v době, 
kdy kroužek probíhá.

Přejeme krásné prožití vánoč-
ních svátků a těšíme se na setkání.

Hana Breníková 
a Markéta Berešová
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Pohádkové odpoledne
Pohádka O koblížkovi byla ná-

mětem pro rodinné setkání, které 
se uskutečnilo dne 23. 9. 2014 
pod názvem Pohádkové odpole-
dne. Vyšlo nám počasí, a tak byli 
účastníci akce spokojení. Děti si 
cestou ze stopovačky pochutnáva-
ly na velikém koblížku, který je 
čekal na konci cesty jako odměna 
za splněné úkoly. 

Téma jsme rozvíjeli také celý 
týden, kdy děti koblížky vykrou-
žily při grafomotorickém cvičení, 
pohádku skládaly a nalepova-

ly podle vystříhaných obrázků, 
hrály jako divadlo. Také si po-
vídaly o surovinách na výrobu 
koblížků, poznávaly po hmatu 
hladkou a hrubou mouku, podle 
chuti rozpoznávaly sůl a cukr, 
pozorovaly účinky droždí. Na-
konec s paní učitelkou těsto vy-
válely a naplnily marmeládou. 
Koblížky jsme upekli v troubě, 
aby byly bez tuku, a dětem moc 
chutnaly. Mňam! 

Věra Králová, ředitelka 
46. mateřská škola Plzeň

Rukodělné odpoledne
S příchodem stále chladnějšího 

ovzduší pozdního podzimu se při-
blížil adventní čas a zastihl nás 
v přípravách na společné vyrábění 
vánočních ozdob. Na den 25. lis-
topadu 2014 jsme pozvali do naší 
mateřské školy maminky, tatínky, 
babičky i sourozence docházejí-
cích dětí.

Po krátkém přivítání a ukáz-
ce výsledných výrobků si mohli 
členové rodin vybrat podle libosti 
stanoviště, kde chtějí začít.

V malé třídě jsme tvarovali ry-
bičky z pedigu vyplétané lýkem 
v přírodní a lehce zbarvené zelené 
barvě ozdobené dřevěnými korál-
ky, ve větší třídě se návštěvníci 
seznámili s výrobou netradiční-
ho adventního věnce z popcornu 
navlékaného na nit a obtáčeného 

kolem kruhu vystřiženého z papí-
rového talíře.

Oba výrobky zabraly poměrně 
dost času, bylo třeba soustředěné 
pozornosti a šikovných prstů na 
zvládnutí kroutících se proutků 
i trpělivosti při navlékání křeh-
kých popcornových vloček, a tak 
nebyla nouze o smích a živou 
debatu mezi pomáhajícími za-
městnankyněmi mateřské školy 
a rodinami.

Odměnou za snahu byla nejen 
vkusná vánoční ozdoba, ale hlav-
ně příjemně prožité odpoledne.

Rodiče společně s dětmi na 
pracovišti Fibichova měli mož-
nost vyrobit si vánoční dekoraci. 
Připravena pro ně byla dekorace 
v podobě koule. Koule byla omo-
tána krepovým papírem a posléze 

dozdobena vánočními papírový-
mi motivy (stromečky, vločkami) 
ve výrazných odstínech. Taktéž 
si rodiče mohli vyrobit vánoční 
přání, na které si zkusili posklá-

46. MŠ pravidelně pořádá výlet-
ní nebo tvořivé odpolední setkání 
pro děti a jejich rodiny. 

Dne 21. 10. 2014 jsme měli mož-
nost v rámci čarodějného odpoled-
ne navštívit f. RODAS – svíčkár-

Čarodějné odpoledne – akce pro rodiče s dětmi

na, mýdlárna a kosmetika, resp. 
její výrobní dílnu a podnikovou 
prodejnu na návsi v Liticích. Na 
dvorku nás kromě zástupce firmy 
k radosti dětí přivítala miniprasát-
ka Viktor a Rozárka a uvnitř ve 

vstupní hale agama Tonda. Dozvě-
děli jsme se, jak se vyrábí svíčky 
a glycerinová mýdla, a děti měly 
možnost si vlastnoručně vyzdobit 
originální svíčku, vykrojit voňavé 
mýdlo ve tvaru Halloweenského 
motivu, vytvořit si dárek z barevné 
koupelové soli. Celé setkání bylo 
ve znamení Halloweenu. Vyráběli 
jsme také dýňové svíčky. Všechny 
výrobky nám hezky zabalili a děti 
je teď mohou použít jako dárečky 
pro své blízké. Také nám byla pro-
mítnuta krátká prezentace o výrobě 
mýdel, svíček a jejich zdobení. Od-
poledne se vydařilo, naučili jsme 
se zase něco nového a děti si kromě 
zážitku odnesly i své výrobky. 

Už teď se těšíme na další ro-
dinnou akci naší mateřské školky.

rodiče 
Markétky Holoubkové ze 46. MŠ

Čarodějné odpoledne jinak
Na odloučeném pracovišti 

bylo čarodějné odpoledne s ji-
ným scénářem. Před mateřskou 
školou se sešli všichni čaroděj-
ničtí učni z blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. Jejich hlavním cílem 
bylo získat „Letecký průkaz“, 
aby mohli „řádně létat po kra-
ji“. Pro jeho získání však bylo 
potřeba nejprve si vyrobit koště 
a splnit několik úkolů, které do-
stávali od zkušených čarodějnic. 
A protože to byli teprve učni, 
byli jim nápomocni jejich nej-
bližší. Nakonec se všem podařilo 
letecký průkaz získat a společně 
s ním i sladkou odměnu. 

Bc. Martina Morávková, 
učitelka 

46. mateřské školy Plzeň

dat origami ve tvaru stromečku.
Za kolektiv 46. mateřské školy Plzeň

Lenka Vávrová 
a Bc. Martina Morávková, učitelky
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Podzimní slavnost u Medvíďat

V neděli 9. listopadu se u Se-
neckého rybníka uskutečnila dlou-
ho očekávaná Podzimní slavnost. 
Na 37 dětí a 60 dospělých zavítalo 
k základně lesní školky Medvíďata.

„Slavnost jsme zahájili tak, jako 
zahajujeme každý den v naší škol-
ce – v kruhu jsme se pozdravili 
medvědí básničkou,“ říká jedna 

Podzimní okénko do 78. MŠ

K podzimnímu období na naší 
škole každoročně patří „Dýňová 
slavnost“. V letošním roce byla 
však krásnější než jindy. Z dýní 
jsme vyřezali dýňová strašidla, 
která jsme rozsvítili na zahradě, 

a tak svítil nejen Skřítkový les, ale 
celá zahrada.

Pomohli nám také rodiče, kte-
ří doma se svými dětmi vyrobili 
skřítky „Podzimníčky“, ty pak 
společně s dary podzimu zdobily 

celou naši zahradu. Při výtvarných 
dílnách v odpoledních hodinách 
děti s rodiči tvořili kouzelné lam-
pičky. Ty jsme využili na podve-
černí cestu školní zahradou, kde 
děti s rodiči hledali své skřítky. 
Jindy tichá a temná noční zahrada 
se rozzářila stovkami svíček. Děti 

z organizátorek slavnosti a záro-
veň pedagožka školky Kateřina 
Vojtová. Vzápětí se rodiče s dětmi 
pustili do práce – každý si vyro-
bil svůj lampionek. Ze zimy se šli 
všichni zahřát do prostor školky, 
kde probíhala „štrúdlová“ sou-
těž, ochutnávka křížal, které děti 
nasušily, promítaly se fotografie 

z činnosti školky a byl prostor pro 
popovídání s ostatními rodiči, děti 
mohly představit rodičům i praro-
dičům svoji školku, svoje hračky. 
„Součástí večera bylo i představe-
ní – děti předvedly, co se během 
září a října naučily. Zpívali jsme 
i anglicky, protože hodiny ang-
ličtiny s Petrou Soukupovou jsou 
nedílnou součástí programu škol-
ky,“ říká Martina Čejková – hlavní 
pedagožka. 

„V závěru slavnosti jsme se roz-
loučili s Kukym, který nás od září 
provázel školkovým programem. 
On i my všichni jsme odešli do 
tmy s krásným lampionkem,“ do-
dává Kateřina Vojtová. 

Na akci přispěl nadační fond 
Zelený poklad. 

Do lesní školky Medvíďata den-
ně dochází maximálně 15 dětí ve 
věku 2,5 – 6 let, den tráví vždy se 
dvěma pedagogy. Rodiče mohou 
své dítě přihlásit na celý týden, 
anebo zvolit jen některé dny. Ak-
tuálně nabízí Medvíďata několik 
posledních volných míst. Zázemí 
školky je situováno ve skautských 
klubovnách u Seneckého rybníka. 
Děti se tak mohou kromě činnosti 

tak měly emotivní zážitek, na kte-
rý dlouho vzpomínaly. Procházka 
noční zahradou pro ně byla nejen 
radostným prožitkem, ale také pře-
konáváním strachu, za což dostali 
pamětní list.

Naše podzimní zahrada přilákala 
mnoho obdivovatelů, ať už se jed-
nalo o pozvané návštěvy, kamará-
dy z jiných mateřských škol nebo 
náhodné kolemjdoucí.

Mgr. Radka Kailová

venku věnovat i aktivitám, které je 
venku těžké realizovat.

Kontakty:
lesní školka Medvíďata
Zdeněk Chval, vedoucí střediska 
STOPA Plzeň
email: medvidata@skaut.cz, 
www.skolka.skauting.cz
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Zapojte své děti do projektů 31. ZŠ v Plzni!
Naše škola se mimo jiné prezentu-

je řadou výchovně vzdělávacích pro-
jektů. Mezi ně patří zejména akce, 
které prvoplánově souvisejí s výukou 
a mají jasně definovanou vzdělávací 
hodnotu.

Zaměřili jsme se například na pro-
blematiku rozvoje technického vzdě-
lávání v rámci projektu Technik. Zde 
je žákům z 8. a 9. ročníků nabídnut 
program, který zahrnuje například 
počítačově podporované konstruo-
vání, základy CNC programování, 
parametrické prostorové modelování 
3D objektů či seznámení se základy 
počítačové grafiky.

Ve snaze o snížení genderové se-
gregace v technickém vzdělávání 
a zvýšení zájmu dívek o studium 
technických a ICT oborů se naše 
dívky zúčastnily projektu Technika 
a ICT – Cherchez la femme! Žákyně 
si tak v úzké spolupráci s technický-
mi SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU 
v Plzni, institucí Techmania Science 
Center a významnými zaměstnavateli 
v regionu vyzkoušely například práci 
s páječkou, kterou pájely jednotlivé 
části obvodu, letovaly drátky a diody 
a připojily blikač na 9 V baterii.

V rámci grantu s názvem Plzeň, 
město řek a mostů – konstrukce most-
ních konstrukcí v rámci města dostali 
naši žáci možnost představit vlastní 
mostní konstrukce, které vyrobili 
v hodinách předmětu praktické čin-
nosti. Vlastní výroba byla realizována 
ze zvoleného materiálu (plast, dřevo, 

kov, papír). Modely byly doplněny 
prvky navrhnutými a vytištěnými žáky 
na naší 3D tiskárně.

Nejsme však omezeni pouze dnes 
žádanými technickými obory. Již 
několik let pracujeme s projektem 
Výchova kulturou a uměním, kde 
se zaměřujeme zejména na estetické 
a kulturní vnímání dětí, navštěvujeme 
divadelní představení, filmové pro-
dukce, koncerty. Rovněž připravuje-
me aktivitu podporující dovednosti 
kreativního psaní a výtvarných do-
vedností žáků v programu nazvaném 
Z pohádky do pohádky, ve kterém 
se budeme snažit podchytit zejména 
originální projevy tvůrčího talentu. 
Účastníme se řady akcí souvisejících 
s výukou dějepisu, organizujeme his-
torické exkurze. Již tradičně pořádá-
me pro žáky 9. ročníku týdenní pobyt 
v Krkonoších, který je úzce provázán 
se zeměpisem, přírodopisem, dějepi-
sem a pohybovou aktivitou. Naši žáci 
rovněž jezdí na jazykově– poznávací 
pobyt ve Velké Británii.

Ve spojení s našimi sportovně za-
měřenými třídami a řadou úspěchů 
na vrcholných sportovních podni-
cích, kvalitním pedagogickým sbo-
rem a výše zmíněnou účastí v mnoha 
projektech tak vytváříme komplexní 
vzdělávací prostředí, které může ob-
jevit, podpořit a spoluutvářet speci-
fické schopnosti, dovednosti či talent 
Vašich dětí.

PhDr. Jan Tětek
učitel 31. ZŠ v Plzni



VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Jednotlivci a dua:
Katerorie 14 let a mladší:
1. místo: Bára TOKÁROVÁ
1. místo: Nikol KOKYOVÁ
2. místo: Filip CINERT
3. místo: Tereza ČECHOVÁ

Kategorie 15–19 let:
1. místo: Duo LESNÍ SMĚS
2. místo: Mirka VOLFOVÁ
3. místo: Iveta ŠPERLOVÁ

Kategorie 20–26 let:
1. místo: Duo CHILLI SE 
 ZELENÝM PEPŘEM
2. místo: Duo HONZA a BÁRA

Skupiny:
Kategorie 15 let a mladší: 1. místo: skupina JEN TAK
Kategorie 16–20 let: 
1. místo: skupina SK2O.CZ,2. místo: skupina MAMAMOPASIDA

Autorská soutěž:
1. místo: Katka KOZÁKOVÁ – Katka KEPLOVÁ
2. místo: Jan VAINER, 3. místo: Mirka VOLFOVÁ

Zvláštní ocenění získali: 
Johanka ŠTANGLOVÁ – za hudební projev, Vojtěch DAVÍDEK – za hru  
na kytaru, Simona HEJNOVÁ – za zpěv, Veronika ZÁKRUŽNÁ – za zpěv
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Atmosféra na Dětské Portě byla skvělá
V sobotu 8. listopadu se v Malém 

sále Měšťanské besedy konalo ob-
lastní kolo 14. ročníku Dětské Porty 
v Plzni. Pořádá ho každý rok Středis-
ko volného času dětí a mládeže v Plz-
ni–Bolevci ve spolupráci s Plzeňskou 
krajskou radou dětí a mládeže.

Celkem se přihlásilo 31 mla-
dých muzikantů, kteří vystoupili 
v 18 soutěžních formacích. Soutě-
žili jednotlivci, dua a skupiny ve 
věku do 26 let. Jednotlivá soutěžní 
vystoupení hodnotila porota z řad 

plzeňských muzikantů a neměla to 
vůbec jednoduché. V kategorii do 
14 let byla dokonce udělena 2 první 
místa. Ke slovu se dostali také di-
váci, kterým se nejvíce líbila Bára 
Tokárová a skupina SK2O.CZ.

Děkujeme Krajskému úřadu Pl-
zeňského kraje – odboru školství, 
Nadaci 700 let města Plzně a Magis-
trátu města Plzně – odboru školství 
a kultury za podporu, bez které by 
se tato soutěž nemohla uskutečnit.

Mgr. Marcela Holomelová

Tábory v roce 2015
Jarní pobytový tábor
8. 3.–11. 3. 2015 Vítání jara Lomy u Konst. Lázní M. Holomelová

Letní tábory pobytové
4.–11. 7. 2015 Cyklotábor Jižní Čechy J. Holomel

19. 7.–1. 8. 2015 LT „Hobit aneb cesta tam a zpátky“   
 Lomy u Konstantinových Lázní M. Holomelová

7. 7.–19. 7. 2015 LT Lomy II 

 Lomy u Konstantinových Lázní  M. Platzká

Přihlášky do 31. 5. 2015 a informace na www.svcdomecek.cz. Pro-
vozní doba: 7.30–16.30 hod. U pobytových táborů v ceně: stravování 
5 x denně, odborní lektoři, materiál pro činnost, vstupné, pojištění, 
režie tábora, doprava.

Letní tábory příměstské 2015
6.–10. 7.  LPT Přírodovědný I. SVČ – budova B J. Radová

13.–17. 7. LPT Kamarádi I. SVČ – budova B I. Jeslínková

20.–24. 7. LPT Kamarádi II. SVČ – budova B I. Jeslínková

17.–21. 8.  LPT přírodovědný II. SVČ – budova B J. Radová

20.–24. 7.  LPT počítačový I. budova A  M. Hlaváč

27.–31. 7.  LPT počítačový II. budova A  M. Hlaváč

3.–7. 8.  Pastelka I. budova B Jeslínková

10.–15. 8.  Pastelka II. budova B Jeslínková

U příměstských táborů v ceně: stravování 3 x denně, odborní lektoři, 
materiál pro činnost, vstupné, pojištění, režie tábora.

Dopravní hrátky s dětmi
16. 10. 2014 proběhla na Dět-

ském dopravním hřišti akce Do-
pravní hrátky k ukončení letošní 
sezóny. Akce byla určená pro 
mateřské školky a školní druži-
ny, pro které byly připraveny hry 
a soutěže s dopravní tématikou. 
Akce probíhala ve spolupráci 
SVČ, ÚMO Plzeň 1, Městské po-
licie Plzeň a Besipem. Děti plnily 
úkoly nejen s pracovníky střediska 
volného času, ale i se strážnicemi 
z řad městské policie. Bonusem za 
splněné úkoly byl skákací hrad od 
MP a jízda na koloběžkách a odrá-
žedlech po dopravním hřišti. Každá 
třída si kromě nových vědomostí 

a zážitků odnášela z akce i ceny, 
které pro děti připravil ÚMO Plzeň 
1. Dětské dopravní hřiště znovu 
otevře své brány v dubnu 2015. 

Ivana Jeslínková
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Vzpomínkové shromáždění na Bolevecké návsi
Sdružení boleveckých rodáků 

jako každý rok vzpomnělo dne 
28. října na čtyřicet šest rodáků, 
kteří přišli o život v bojích I. svě-

položeny květiny žákyní 34. ZŠ 
Julií Pytákovou, která zapálila na 
hrobě svíčku. Pomník tak bude 
v novém kabátě připraven na osla-
vy Města kultury 2015 a na osla-

vy dokončení investičních úprav 
Bolevecké návsi, které se budou 
konat ve spolupráci s MO Plzeň 1 
v květnu příštího roku.

Jaroslav Čechura

Bolevečtí hasiči s rodáky roz-
svítili na historické Bolevecké ná-
vsi před hasičskou zbrojnicí dne 
6. prosince vánoční stromeček 
za účasti více jak pěti set občanů 
a rodáků. Program zahájil pan Če-
chura, pozdravil všechny přítom-
né a požádal zástupce hasičů, aby 
byl vánoční stromeček rozsvícen. 
V další části zahájení této bohu-
libé akce promluvil starosta MO 

Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. Na 
Bolevecké návsi se pak rozezněly 
koledy, které zahrála hudba pana 
Otty Helera. V další části vystou-
pily děti z 91. MŠ Berušky, kte-
ré zazpívaly pod vedením paní 
učitelky Renaty Kočandrdlové 
vánoční koledy a písničky. Pak 
vystoupila paní Marta Soukupo-
vá se svým synem s doprovodem 
kytary a úplně v závěru zahrála 
kapela pana Otty Helera nastudo-
vané bolevecké písničky věnované 
Bolevci. Bolevečtí hasiči v průbě-
hu konané akci připravili bohaté 
občerstvení ke spokojenosti všech 
přítomných občanů. Na závěr si 
všichni popřáli vzájemně hezké 
a klidné Vánoce.

Jaroslav Čechura

Vánoční stromeček v Bolevci

tové války. Tento rok uplynulo 
právě sto let od jejího vypuknutí 
a proto Sdružení boleveckých ro-
dáků za finanční podpory Krajské-
ho hejtmana pana Václava Šlaise 
a Správy veřejného statku, nechalo 
pomník celkově zrenovovat. Bylo 
provedeno jeho očištění, obno-
va písma pozlacením, byl opraven 
a natřen plůtek kolem pomníku 
a vysazeny květiny na záhoncích. 
V 10 hodin dopoledne se kolem 
pomníku sešlo téměř šedesát rodá-
ků a občanů a vyslechli si od pana 
Ing. Strejce fundované informace 
o začátcích války a jejích následků 
pro celou Evropu. Na závěr byly 
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V L-klubu ožily knihy výtvarnice Dany Raunerové
Máme rádi zvířata – je název 

zajímavého kulturního pásma žáků 
a pedagogů třídy 3. B Základní ma-
teřské školy při fakultní nemocnici 
z Manětínské ulice na Lochotíně. 
Žáci této třídy společně se svými 
učitelkami vymysleli a připravili 
velmi pestrý kulturní program, je-
hož základem jsou tři nové knížky 
pro děti s krásnými obrázky, říkadly 
a básničkami známé plzeňské vý-
tvarnice Dany Raunerové.

„Nádherné knížky paní Raunero-
vé zaujaly jak nás, dospělé pedago-
gy, tak především děti – naše žáky. 
Básničky z knížek si děti okamžitě 
zamilovaly, začaly je samy předří-
kávat a bavit se jimi, a také se po-
koušet namalovat podobné obráz-
ky, jaké jim v knize k jednotlivým 
básničkám výtvarnice nabízí,“ říká 
třídní učitelka 3. B Mgr. Marie Be-
nediktová. „Knížky jsme si s dětmi 
natolik oblíbili, že jsme začali na 
jejich motivy společně vymýšlet 
celé zábavné kulturní pásmo.“

V kulturním programu, který žáci 
s pedagogy již několikrát představili 
veřejnosti, je pracováno nejen s ob-
rázky výtvarnice a autorky knížek 
paní Raunerové, ale i s vlastními 
výkresy a kresbami dětí samotných. 
V pořadu je využito hned několik 
uměleckých žánrů – recitace, pan-
tomima, hudba, veselé písničky 
i promítání obrázků a kreseb k té-
matu na velkém plátně na pozadí za 
účinkujícími.

V L-klubu Obvodní knihovny Lo-
chotín byl tento pořad s úspěchen 
prezentován již potřetí. Poprvé pro 
žáky a pedagogy celé ZŠ z Manětín-
ské ulice, podruhé pro další školy 
při fakultní nemocnici ze Slovan 
a Bor, a potřetí pro širokou veřej-
nost a hosty, mezi nimiž byla i sama 
výtvarnice paní Dana Raunerová. 

Ta byla zajímavým zpracováním 
a oživením jejích knížek velmi mile 
překvapena a neskrývala dojetí nad 
roztomilým ztvárněním svých kní-
žek bystrými dětmi. Popřála také 
nejen třeťáčkům, ale celé škole ZŠ 
a MŠ při FN z Manětínské ulice 
mnoho dalších tvůrčích úspěchů 
a přislíbila, že některé malé reci-
tátory využije i ve svých dalších 
autorských aktivitách.

(da)

Roudná a Lochotín napříč
staletími – nová publikace

Maják Plzně za výrazné pod-
pory Městského obvodu Plzeň 1 
vydává novou velkoformátovou 
publikaci o historii Roudné a Lo-
chotína s více než 500 současný-
mi i dobovými snímky, mnohdy 
unikátními a dosud nepublikova-
nými. Rozsah celobarevné pub-
likace je 168 stran a čtenáři se 
v ní setkají například s kostelem 
a hřbitovem Všech svatých, ma-
lebnou čtvrtí Roudná, kdysi vě-
hlasnými Lochotínskými lázněmi 
s parkovou úpravou a přilehlou 

vilovou čtvrtí, která se představí 
se svými nádhernými zahradami 
i na ojedinělých leteckých sním-
cích z doby kolem roku 1920. 

Za výrazně zvýhodněnou cenu 
budou publikace k dostání na 
slavnostním uvedení a prezenta-
ci v úterý 16. prosince od 17.30 
v Lochotínském pavilonku (Kar-
lovarská 61) a na setkání Vítaných 
hostů ve středu 17. prosince od 
18.00 hodin v knihovně na Lo-
chotíně (L-klub, Studentská 22).

Pavel Motejzík, Maják Plzně



V sobotu 17. ledna 2015 se 
po pě ti letech př í prav oficiálně  
otevř e svě tu mě sto Plzeň  jako 
Evropské  hlavní  mě sto kultury 
2015. Hlavní mi akté ry zahá je-
ní  projektu bude samotná  Plze-
ň  a její  obč ané . Pod taktovkou 
umě lecké ho ř editele Plzně  2015 
Petra Formana se rozehraje 
podí vaná  na oslavu zahá jení  
nejvě tš í  kulturní  udá losti roku 
2015 v Č eské  republice. Ote-
ví rá ní  mě sta se bude odehrá vat 
v prů bě hu tř í  dnů .

V pá tek odpoledne se usku-
teč ní  vernisá ž  vý stavy Atelié r 
Jiř í ho Trnky př edstavují cí  dí lo 
tohoto plzeň ské ho rodá ka a ve-
liká na filmové  animace a lout-
ká ř ství . V př edveč er zahá jení  
se pak Plzeň  př ipojí  k celosvě -
tové  oslavě  narozenin umě ní  
Art’s Birthday, kterou tradič ně  
v Č eské  republice př ipravuje 
Č Ro Vltava, tentokrá t v indu-
striá lní m prostoru Papí rna. Zde 
se ve 20 hodin odehraje sé rie 
ně kolika koncertů  propojují cí  
hudební  oblasti, které  by za 
bě ž ný ch okolností  nemě ly mož -
nost se setkat. Př í kladem mů ž e 
bý t spojení  barokní  Hä ndelovy 
kantá ty s č eský m libretem La-
dislava Č umby, které  doplní  

Slavnostní  otevř ení  mě sta Plzně 

16.–18. ledna 2015 
oteví rá me plzeň ský  rá j

performance mezinárodní ho 
tria oscilují cí ho v oblastech 
nekonvenč ní  elektroakustické  
hudby a improvizace.

Hlavní m dnem, kdy se mě s-
to slavnostně  otevř e svě tu jako 
kulturní  metropole, je sobota. 
V tento den se poprvé  společ ně  
rozezní  nové  zvony v Kated-
rá le sv. Bartolomě je. Zvony, 
které  padly za obě ť   II. svě -
tové  vá lce, a které  se na své  
mí sto vrací  po dlouhý ch 70 le-
tech jako vý raz souná lež itosti 
Plzeň anů , kteř í  se společ ný mi 
silami zasadili o jejich obnovu. 
Zvony se poté  v 18 hodin ro-
zezní  nejen v Plzni, ale jejich 
hlas se bude souč asně  ozý vat 
také  v dalš í ch mě stech.

Celý  sobotní  program se ode-
hraje ve tř ech č á stech. První  
č á st je nazvá na Prameny a tvoř í  
ji 4 prů vody reprezentují cí  to 
nejlepš í , co Plzeň  nabí zí , a zá-
roveň  symbolizují cí  4 ř eky, 
které  Plzní  proté kají . Prů vody 
vyjdou po 16. hodině  a zastou-
peny v nich budou kulturní  
spolky, sportovci, historické  
č i alegorické  vozy a ví ce než  
50 š kol spolu s dalš í mi nadš en-
ci z celé ho Plzeň ské ho kraje. 
A stejně  jako se 4 plzeň ské  ř eky 

sté kají  v jedinou, i prů vody se 
nakonec setkají  v centru mě sta.

Druhá  č á st slavnostní ho za-
hájení  dostala poetické  jmé no 
Symfonie zvonů . Ú č astní ci si 
budou moci př í mo na ná mě stí  
Republiky nebo prostř ednictví m 
velkoploš ný ch obrazovek umí s-
tě ný ch v š irš í m centru mě sta už í t 
pů vodní  skladbu skladatele a di-
rigenta Marko Ivanovič e, dosud 
nejvě tš í  videomapping realizo-
vaný  v Č eské  republice z dí lny 
3dsense a vystoupení  ví ce než  
osmdesá ti domá cí ch a zahranič -
ní ch umě lců . Vš ichni společ ně  
provedou divá ky več erem, jehož  
vrcholem bude vš emi oč eká vané  
první  rozezně ní  nový ch zvonů  
v 18 hodin.

Tř etí  č á st slavnostní ho zahá-
jení  nese ná zev Otevř ená  Plzeň . 
Oslavy se s blí ž í cí  se 20. ho-
dinou př esunou z ná mě stí  i do 
okolní ch č á stí  centra mě sta – do 
venkovní ch prostor, které  se 
mimoř á dně  pro tento den pro-
mě ní  v pě š í  zó nu, stejně  jako 
do prostor historický ch domů , 
kulturní ch sá lů , muzeí , galerií , 
knihoven, hospů dek a hudeb-
ní ch klubů . Plzeň  bude oslavo-
vat nejen pivem, ale i hudbou, 
tancem, zpě vem, divadlem č i 

poezií . Pro otuž ilé  jedince bude 
př ipraven venkovní  ledový  bar 
plzeň ské ho sochař e Františ ka 
Bá lka, dá le teplé  ná poje a ochut-
ná vky evropské  i č eské  kuchyně .

Zá vě reč ná  č á st slavnostní ho 
otevř ení  mě sta nabí dne návš -
tě vní ků m poklidný  nedě lní  
den s mož ností  projí t se mé ně  
zná mý mi kouty mě sta v rá mci 
projektu Skryté  mě sto, který  
propojuje komunitní  prochá zky 
a digitá lní  technologie. Ná vš tě v-
ní k mů ž e také  objevovat zají ma-
vé  turistické  cí le Plzně , anebo 
si popoví dat v kavá rně  s hosty 
a realizá tory slavnostní ho zahá-
jení  projektu Plzeň  – Evropské  
hlavní  mě sto kultury 2015. Od-
polední  matiné  se bude vě novat 
Rize jako Evropské mu hlavní mu 
mě stu kultury 2014 a Lotyš sku 
jako aktuá lní  př edsednické  zemi 
Evropské  unie. Nedě lní  program 
bude zakonč en exkluzivní m 
koncertem plzeň ské  skupiny 
Mandrage, který  se uskuteč ní  
v Divadle pod lampou.

Srdeč ně  Vá s zveme na Slav-
nostní  otevř ení  Evropské ho 
hlavní ho mě sta kultury 2015.

Podrobný  program nalezne-
te na webové  strá nce www.
plzen2015.cz.               (red)


