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Pro velký zájem seniorů 
o jednodenní zájezdy připra-
vuje Městský obvod Plzeň 1 
v roce 2014 devět zájezdů pro 
seniory obvodu. Tyto zájezdy 
se uskuteční na jaře a na pod-
zim letošního roku a Městský 
obvod Plzeň 1 je připravuje ve 
spolupráci s cestovní kanceláří 
Prima Via.

Konkrétní zájezdy včetně 
programu najdete na str. 5.

Mgr. Dana Krausová,
vedoucí sociálního odboru 

Nabídka zájezdů pro seniory MO Plzeň 1 

bude pouze ve čtvrtek 20. března 2014 od 8.00 hod. 
v budově občanského sdružení Totem, 

Kaznějovská 51, Plzeň.

PRODEJ VŠECH ZÁJEZDŮ

První plzeňský obvod pomáhá vychovávat budoucí techniky

Děti z 31. základní školy již zahájily aktivity v rámci projektu Technik, jehož hlavním cílem je podnítit v mladých lidech chuť k technickému vzdělání. Sta-
vebnice Merkur zakoupil MO Plzeň 1 pro čtyři základní školy v obvodu, které se do vzdělávacího projektu zapojily. Nebát se technických oborů a seznámit 
se s možnostmi uplatnění, které souvisejí se vzděláním v této oblasti, o tom je také projekt vyhlášený plzeňskou „strojárnou“. Více o tématu na str. 10. (red)
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Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2014

Daňové příjmy
Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 

se podílejí daňové příjmy na celkových 
příjmech 22,2 %, tj. výše daňových pří-
jmů 3 700 tis. Kč. Jsou tvořeny místními 
poplatky, které se vybírají na základě 
obecně závazných vyhlášek statutárního 
města Plzně, resp. zákona o místních 
poplatcích. Konkrétně se jedná o místní 
poplatek ze psa, za užívání veřejného 
prostranství a poplatek z ubytovací ka-
pacity. A další část daňových příjmů 
tvoří správní poplatky vybírané dle 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Správní poplatky jsou vy-
bírány na základě přenesené působnosti, 
kdy úřad městského obvodu plní výkon 
státní správy.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy MO ve výši 12 968 

tis. Kč, tj. 77,8 % z celkových příjmů 
rozpočtu jsou převážně tvořeny příjmy 
z pronájmu městského majetku (z objek-
tů svěřených do správy městského ob-
vodu statutem města Plzně, z pozemků, 
z movitých věcí, z objektů mateřských 
škol), dále také příjmy za separování od-
padů, z přijatých úroků, z reklam.

Provozní výdaje
Provozní výdaje zabezpečují chod 

a hlavní funkce městského obvodu 
s cílem udržení kvality služeb včet-

ně výdajů spojených s výkonem 
státní správy. Provozní výdaje činí 
109 715 tis. Kč, tj. 74,7 % z celko-
vých výdajů rozpočtu MO.   Běžné 
provozní výdaje – 100 450 tis. Kč 
– výdaje na zajištění chodu úřadu, 
údržby silnic, zimní údržby silnic, 
péče a údržby zeleně, dětských prv-
ků, sběru a svozu nebezpečných, resp. 
komunálních odpadů, zajištění údržby 
mateřských škol, na zajištění provozu 
a údržby dětských hřišť apod. Příspěv-
ky příspěvkovým organizacím zříze-
ných městem – 9 265 tis. Kč – výdaje 
na provoz zřízených příspěvkových 
organizací – mateřských škol.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činí 34 334 tis. Kč, 

tj. 23,3 % z celkových výdajů rozpočtu 
MO 1 na rok 2014. I v roce 2014 bu-
dou tyto výdaje směřovat do výstavby 
nových parkovacích míst, chodníků, ko-
munikací, dětských hřišť, do stavebních 
úprav odloučeného pracoviště 7. ma-
teřské školy ve Žlutické ul., do zřízení 
výtvarného ateliéru v hospodářském 
pavilonu 78. MŠ, Sokolovská 30, do ka-
merového systému v Plaské ulici 47–49.

FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje použití, resp. 

tvorbu účelových fondů městského 
obvodu (fond rozvoje a rezerv, so-

ciální fond, převody mezi rozpočty 
města a MO). Dle usnesení č. 578 ze 
dne 8. 11. 2012 byly schváleny změ-
ny ve Statutu města Plzně. Z článku 
28a odstavce 7 vyplývá, že zdrojem 
financování městského obvodu jsou 
podíly na příjmech města stanovené 
Zastupitelstvem města Plzně pro každý 
rozpočtový rok samostatně, tzn.: podíl 
na celkových příjmech z daní, vyjma 
daně z příjmu právnických osob, kdy je 
poplatníkem město, převedených městu 

v daném roce podle zvláštního zákona 
– rok 2014 ve výši 105 408 tis. Kč, 
podíl na státním příspěvku na částeč-
nou úhradu nákladů výkonu přenesené 
působnosti – rok 2014 ve výši 9 098 tis. 
Kč, podíl na příjmech z odvodu z loterií 
a jiných podobných her převedených 
městu podle zvláštního zákona – rok 
2014 ve výši 15 086 tis. Kč. V návrhu 
rozpočtu na rok 2014 je financování ve 
výši + 130 157 tis. Kč.

  v tis. Kč  v tis. Kč
P r o v o z n í p ř í j m y 16 668 P r o v o z n í v ý d a j e 112 491

Daňové 3 700 Místní a zastupitelské orgány 5 430
 Poplatek ze psů 1 700 Místní správa 48 402
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 900 Výdaje z finančních operací 100
 Poplatek z ubytovací kapacity 500 Lékárenská služba 0
 Správní poplatky 600 Sdělovací prostředky 660
Nedaňové 12 968 Požární ochrana 600
 Příjmy z pronájmu pozemků SVS 5 000 Bezpečnost a veřejný pořádek  200
 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 600 Kultura 1 610
 Příjmy z pronájmu movitých věcí 169 Cestovní ruch 88
 Přijaté náhrady 374 Tělovýchova a volný čas 4 259
 Příjmy – separace odpadů EKO-KOM 5 800 Komunální služby – pohřebné 200
 Úroky 25 Sociální politika 0
Provozní přijaté dotace 0 Územní rozvoj 577
   Úklidy, údržba komunikací 2 653
Financování +/– vlastní zdroje 130 157 Péče o vzhled obce a zeleň 6 954
   Odpady a separace 15 272
Použití vlastních fondů (+) 2 776 Zvláštní veterinární péče 140
 – fond rezerv a rozvoje 0 Provozní příspěvky zřízeným PO 9 265
 – fond sociální 2 776 Výdaje do mateřských škol 11 318
Tvorba vlastních fondů (–) 2 211 Záležitosti bydlení 1 987
 – fond rezerv a rozvoje 0 Výdaje – sociální fond 2 776
 – fond sociální 2 211 K a p i t á l o v é v ý d a j e 34 334
Převody 129 592 Investice stavební + nestavební 34 334
 – převod MO/MMP 0 Investiční transfery 0
 – převod MMP/MO 0 
 – převod – sdílené daně 105 408 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2014 16 668
 – převod – příspěvek na výkon státní správy 9 098 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2014 146 825
 – převod – příjmy z hazardu 15 086 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2014 130 157

 

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 380 ze dne 10. 12. 2013.

SLEDUJTE INFORMACE O UDÁLOSTECH OBVODU 
V TELEVIZI

MO Plzeň 1 se rozhodl přinášet svým občanům informace také pro-
střednictvím televizních přijímačů. Po dohodě se dvěma regionálními 
televizemi poskytne zpravodajství na TV ZAK a vysílání v televizi 
Plzeňská 1.

Televizi Plzeňská 1 můžete naladit na set-top boxech v Plzni a okolí 
na 37. kanálu jako jeden z programů Regionálního multiplexu 1. Te-
levize Plzeňská 1 vysílá 24 hodin denně v hodinové smyčce. Archivy 
pořadů najdete rovněž na webových stránkách televize Plzeňská 1 – 
www.plzenska1.cz

Vysílání TV ZAK je možné naladit na set-topoxech či televizích s in-
terními tunery v Plzni na kanálu 52. Signál je šířen ve třetím multiplexu 
MUX3. Dále je možné sledovat její vysílání na kabelové televizi, na 
satelitu i na internetu – www.zaktv.cz.

Natočené reportáže budou rovněž umístěny na stránkách MO Plzeň 1 
– http://umo1.plzen.eu                                                            (red)



když jsem 
přemýšlel, jak 
a o čem psát ten-
to článek, napad-
la mě jedna věc, 
která začíná být 
na obvodě po-
měrně diskuto-

vaná. Jedná se totiž o rekonstrukci 
lochotínského parku. Je to věc poměr-
ně ožehavá, diskutabilní a určitě o ní 
v průběhu roku ještě uslyšíte. Je mno-
ho věcí, mnoho míst a mnoho lokalit, 
které se nám povedly rekonstruovat, 
opravit nebo renovovat. Lochotínský 
park ale zůstával celou dobu trochu 
stranou. Dnes vypadá úplně jinak, než 
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Dobrý den, 
vážení spolu-
občané. Když 
Jan Neruda psal 
svůj slavný fe-
jeton „Kam 
s ním“, tak jistě 
netušil, že tato 
otázka bude ak-

tuální i více než 120 let po jeho 
smrti. V našem obvodě ovšem místo 
starého slamníku nemáme kam dát 
své automobily. Většina z nás jistě 
zná ten pocit zoufalství a beznaděje, 
když přijede v 6 večer domů a není 
kde zaparkovat. Abychom pochopili, 
jak tento problém nastal, musíme se 

počátkem to-
hoto roku jsem 
byl jako radní 
městského ob-
vodu Plzeň 1 
několikrát dota-
zován ze strany 
svých spoluob-

čanů na to, jak bude dále nakládáno 
či jaký bude záměr využití budov bý-
valé Střední odborné školy ochrany 

Z d á n l i v ě 
nesouvisející 
pojmy mají 
u nás k sobě 
p ř e k v a p i v ě 
velmi blízko. 
Herny s pro-
herními auto-

maty i sběrny kovového odpadu 
v poslední době utěšeně vzkvétají. 
Je veřejným tajemstvím, že vý-
znamná část finančních prostřed-
ků utrácených v hernách pochází 

z majetkové trestné činnosti. Jed-
ná se nejen o vykrádání aut, chat, 
bytů, domů, krádeže kol, ale také 
o „sběr“ (často se tomu totiž ani 
krádež neříká) okapových svodů, 
parapetů, dopravních značek, ka-
nálových vpustí, částí konstrukcí 
lávek, mostů, nejrůznějších typů 
kabelů (od silových až po ty za-
bezpečovací). Ukradené kovy kon-
čí ve sběrnách kovového odpadu. 
V těchto zařízeních překvapivě 
nikdo nepozná, že se často jed-

osob a majetku, s.r.o., v Krašovské 
ulici. Byli totiž znepokojeni zprá-
vou, že snad zde má být vytvořena 
ubytovna pro sociálně slabší ob-
čany či cizince, která by s sebou 
mohla přinášet i nežádoucí zhor-
šení bezpečnosti v dané lokalitě. 
Zaslechl jsem, že někteří naši spo-
luobčané dokonce vážně uvažovali 
o prodeji svých nemovitostí (bytů 
v dané lokalitě).

Objekt bývalé školy není ve sprá-
vě MO Plzeň 1, tudíž se jeho další 
využití ani na našem úřadu nepro-
jednávalo. Rozhodnutí bylo plně 
v kompetenci Rady města Plzně, 
která schválila výpůjčku objektu 
pro Dům dětí a mládeže Talent. 
Ten vznikl jako obecně prospěšná 
společnost v lednu 2013 a jeho zá-
měrem je otevřít první profesionální 
pracoviště v republice s nabídkou 

zájmové činnosti. Předseda správ-
ní rady DDM Talent pan Štěpán 
Sládek byl přítomen na lednovém 
jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 
kde o aktivitách a záměrech této 
společnosti podal podrobnou infor-
maci. V současné době zde probíhají 
drobné technické úpravy a koncem 
února zde bude plně zahájen provoz.

Srdečně zdravím
Milan Topinka

vrátit až do doby výstavby sídliště. 
V 70. a 80. letech byl automobil spíše 
raritou a nepředpokládal se masový 
rozvoj automobilové dopravy. Pro-
jektovalo se 4–8 parkovacích míst na 
jeden panelový dům a z toho důvodu 
se postavilo velmi málo parkovacích 
stání. S rozmachem automobilového 
průmyslu na konci devadesátých let se 
začala stavět nová a nová parkoviště, 
ale aut ještě víc přibývalo. V současné 
době je ze strany obvodu snaha sta-
vět parkoviště, ale bohužel už dochá-
zí vhodná místa. V minulých letech 
se postavilo, nebo rozšířilo několik 
stávajících parkovišť, jako např. ve 
Žlutické, Plaské, Sokolovské, Jese-

Kam s ním?

Herny a sběrny 

Moji milí spoluobčané, 
tomu bylo při jeho založení a i jeho 
dnešní rozloha se odlišuje od té pů-
vodní. Mnohé stromy jsou dnes pře-
rostlé a nemocné, některé dokonce 
ohrožují návštěvníky parku. Je to díky 
tomu, že zemina, která držela stromy 
původně v zemi, je dnes podemletá 
a splavená. Park dnes vypadá jako 
unavený vyžilý stařeček a jeho vizáži 
nepomůže ani letní zeleň.

No a co, řekne si mnohý z vás. Je 
jiná doba, žije se jinak, tak ať ten park 
klidně vypadá jako les. Zpočátku jsem 
byl téhož názoru. Když jsem ale viděl 
podrobnou studii o zdraví jednotlivých 
stromů, když jsem viděl vizualizaci bu-
doucího parku a když jsem viděl, že 

skoro veškeré náklady na opravu mů-
žeme získat z EU (a tedy naše finanč-
ní prostředky použít na jiné projekty 
a opravy), změnil jsem názor. 

Vím, že kolem tohoto parku bude 
ještě hodně diskuzí, mnoho lidí mi 
bude vyčítat, že jsem nechal porazit 
na první pohled krásné stromy. Do-
konce si uvědomuji, že se renovace 
parku může stát ústředním volebním 
tématem některých pseudopolitiků 
v podzimních komunálních volbách. 
Všem těmto skeptikům a odpůrcům 
si dovolím vzkázat: Byli jste se někdy 
dopoledne projít po parku? Viděli 
jste tam to neuvěřitelné množství dětí 
z mateřských školek a soukromého 

hlídání, které si tam chodí hrát? To 
množství maminek s kočárky? Těch 
školou povinných dětí, které tam 
v rámci výuky pravidelně procháze-
jí do zoo? Uvědomte si, jak by tito 
všichni mohli být ohroženi, pokud 
bychom nechali park svému osudu? 
A to já opravdu nechci dopustit. 

Na závěr si neodpustím již nazna-
čenou metaforu: Udělejme z naše-
ho vyžilého stařečka mladý krásný 
a vitální park, kam bez obav budou 
chodit všechny věkové skupiny. 
Jedině tak může park dostát svému 
původnímu účelu.

Mgr. Miroslav Brabec, 
starosta MO Plzeň 1

ná i o zcela nové věci. Neznám 
nikoho z našeho obvodu, kdo by 
nebyl podobnými krádežemi posti-
žen. Snaha Pravé volby pro Plzeň 
o změnu tohoto bezútěšného stavu 
naráží někdy na nezájem, někdy 
přímo na odpor těch, kteří by to 
mohli alespoň částečně změnit. 
Počet heren může omezit samo 
město. Parlamentní strany mohou 
přispět k omezení výkupu kovo-
vého odpadu jen na firmy a řeme-
slníky zabývající se kovovýrobou 

tak, jak je to obvyklé v jiných ev-
ropských zemích. Ostatní kovový 
odpad patří do sběrných dvorů. 
Na změnu je již nejvyšší čas. Ne-
mělo by se čekat, jako u obchodu 
s lihem, na desítky, možná stovky 
obětí při nějaké velké havárii, kdy 
spadne napůl rozebraný most nebo 
bude ochromeno zabezpečení do-
pravního koridoru.

Ing. Stanislav Rauch
zastupitel za Pravou volbu pro 

Plzeň

nické apod., ale i přes veškerou sna-
hu nemůže obvod uspokojit všechny. 
Budeme se muset smířit s faktem, že 
ne pokaždé se nám podaří zaparko-
vat před svým vchodem. Místa, kde 
by se ještě dala vybudovat parkovací 
stání, rychle ubývají. Někde to ztěžují 
vlastnické spory, často výstavbu kom-
plikují podzemní sítě, jejichž přeložky 
by stavby neúměrně prodražily. Navíc 
v některých ochranných pásmech pro-
stě ze zákona stavět nelze. V nedávné 
době svitla naděje na získání nových 
parkovacích ploch a obvod s ní začal 
pracovat. Plzeňská teplárenská má 
na našem obvodu výměníky, které 
chystá rekonstruovat. Dnešní moder-

ní technologie již nejsou tak náročné 
na prostor, a proto je bude teplárna 
zmenšovat a některé zruší úplně. Na 
jejich místě obvod vybuduje nová 
parkovací stání. V letošním roce je 
plánováno takto předělat dva výmění-
ky. První bude v Sokolovské 84, kde 
vznikne 12 nových kolmých stání, 
a druhý v Sokolovské 44a, kde při-
bude 10 nových kolmých stání. Další 
nová parkovací místa dále vzniknou 
v Brněnské, Manětínské, Ledecké, 
a v ulici Nad ZOO. Největší stav-
bou v této oblasti je právě parkoviště 
v ulici Nad ZOO, kde vznikne zhruba 
100 nových parkovacích stání. 

Jindřich Krisl

Vážení spoluobčané,
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Ve čtvrtek 2. ledna nastoupilo na 
základě dohody mezi Úřadem prá-
ce – krajská pobočka Plzeň a Statu-
tárním městem Plzeň, 15 a v měsíci 
dubnu přibyde ještě dalších 5 ab-
solventů středních škol bezpeč-
nostně právního směru, kteří jsou 
účastníky projektu „Odborné praxe 
pro mladé do 30 let“. Po měsíčním 
zaškolení v akreditovaném výcvi-
kovém středisku Městské policie 
Plzeň budou po dobu 12 měsíců 
vykonávat činnost „asistenta Měst-
ské policie Plzeň“ na území města 
Plzně. Přivítat je přišel radní pro 
oblast bezpečnosti Robert Houdek 
společně s vedením Městské poli-

Asistent Městské policie Plzeň

Nový kontejner na 
sběrném dvoře

Do sběrného dvora v Úněšov-
ské ul. byl umístěn nový kontej-
ner na objemný odpad určený pro 
potenciální energetické využití 
v rámci projektu „Nákup kon-
tejnerů pro objemný odpad“. Na 
nákup kontejneru byly poskytnu-
ty finanční prostředky v rámci 
dotačního programu: Operační 
program Životní prostředí – Fond 
soudržnosti, zkvalitnění nakládá-
ní s odpady a odstraňování sta-
rých ekologických zátěží, a to 
prostřednictvím Sdružení měst 
a obcí Plzeňského kraje. Pořízení 
kontejneru stálo městský obvod 
16 tis. Kč, což je jen zlomek 
skutečných nákladů.          (red)

cie Plzeň. Požadavek na navýšení 
početního stavu Městské policie 
vznikl na základě deklarované po-
třeby starostů jednotlivých měst-
ských obvodů a ředitelů institucí 
spadajících do působnosti zřizova-
tele, tedy Statutárního města Plzně. 

Vytvořením nových pracovních 
míst na pozici „asistent Městské 
policie Plzeň “ budou pokryty po-
žadavky na výkon činností, na které 
dle zákona není nutno využívat kva-
lifikované pracovní síly strážníka. 
V průběhu projektu si absolvent 
osvojí potřebné odborné kompeten-
ce daného oboru, získá nové praktic-
ké dovednosti, vědomosti a profesní 

návyky. Dojde k postupné adaptaci 
absolventa na nové prostředí a fi-
remní kulturu zaměstnavatele.

Účastník projektu bude soustav-
ně a cíleně připravován prostřed-
nictvím výkonu práce asistenta 
prevence kriminality na budoucí 
zařazení do pozice strážníka obecní 
policie. Prostředky na úhradu ná-
kladů na projekt jsou čerpány z do-
tačního titulu MPSV.

Po měsíčním školení vyrazili asi-
stenti MP do terénu. Přidělení jsou 
vždy na konkrétní služebnu, kde 
budou měsíc a budou si osvojovat 
místní znalosti spolu se strážníky. Pak 
budou dva měsíce vykonávat výkon 

Plzeň otevírá nové vzdělávací centrum 
Dům digitálních dovedností pro děti, mládež i seniory

Doba pokročila, díky vědecké-
mu pokroku neskutečně „zrychli-
la“ a nyní žijeme v moderním světě 
plném inteligentních technologií. 
Pro děti to znamená skok od pa-
nenek k robotům, dospělí a senioři 
se musí rychle seznámit se všemi 
dnešními vymoženostmi.

Dům digitálních dovedností za-
hájí provoz 10. března 2014 v bý-
valém Americkém centru, v ulici 
Dominikánská 9. DDD je jedineč-
ný projekt zaměřující se na vzdě-
lávání všech věkových kategorií 
(děti, dospělí, senioři, speciální 
nabídku máme připravenou rovněž 
pro rodiče a pedagogy MŠ i ZŠ) 
v oblasti IT dovedností. Takto 
koncipovaný projekt je zaměřený 
na vzdělávání s nejnovější a nej-
modernější IT technologií. „Pro 
děti jsme přichystali spoustu zají-

mavých kurzů, jako např. Postav 
a ovládni si svého robota, Vytvoř 
si svoji knihu a buď jejím auto-
rem, Natáčíme a střiháme video, 
Ukaž své město na Google nebo 
Vytvoř si svůj vlastní komiks,“ 
dodává Iveta Hrotková.

Na své si přijdou i senioři. Je-
den ze způsobů, jak být stále ak-
tivní ve stáří, je vzdělávání. Svoji 
činnost DDD zahájilo již v mi-
nulém roce Virtuální Univerzitou 
třetího věku, jejímž garantem je 
Česká zemědělská univerzita 
v Praze. „Výhoda tohoto studia 
je ta, že student si po odučené ho-
dině může jednotlivé přednášky 
pouštět z domova přes internet. 
Výuku v letním semestru zaha-
jujeme 11. 2. 2014 od 10 hodin 
kurzem Historie a současnost 
české myslivosti,“ doplnila Ivo-
na Krausová. Dále jsme připravili 
pro seniory kurz Počítač naplno, 
kde je naše lektorka provede od 
úplných začátků až přes práci 
na Internetu a těšit se mohou 

i na Komplexní kurz fotografie 
a práci s digitálním fotoaparátem. 
V případě zájmu se mohou senioři 
na Virtuální U3V přihlašovat na 
emailu: krausovai@plzen.eu nebo 
na telefonu 607 007 392.

Další chystanou aktivitou, jež 
je do značné míry v naší repub-
lice výjimečná, jsou semináře, 
které budou určené rodičům dětí 
se specifickými poruchami učení. 
Rodiče získají přehled o progra-
mech, díky kterým se jejich děti 
snadněji, lépe a zábavnou formou 
naučí např. vyjmenovaná slova, 
doplňovat háčky a čárky nebo 
základní početní operace. 

Neváhejte a navštivte nás. 
V našem domě zažijete den nejen 
plný zábavy určený pro všechny 
věkové kategorie, ale společně 
s našimi lektory zažijete spous-
tu legrace, protože TECHNIKA 
NENÍ JEN UČENÍ. Pro více in-
formací navštivte naše stránky 
www.ddd.plzen.eu.

Bc. Ivona Krausová

sami. Postupně budou po jednotlivých 
služebnách rotovat tak, aby poznali 
služebně i místopisně celé město. Cel-
kem proběhnou čtyři rotace.

Asistenti budou provádět mo-
nitoring situace na území města. 
Zaměří se například na parkování, 
dohlížet budou i na psy, obecně na 
veřejný pořádek, monitorovat mají 
také poškozování městské zeleně. 
Využívat se budou také ráno a od-
poledne u škol kvůli dopravě atd.

Pužmanová Jana
tisková mluvčí MP Plzeň
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Jarní zájezdy
První zájezd dne 24. 4. 2014 – PROMĚNY MĚSÍČNÍ KRAJINY, 

2 1/2 hodinová exkurze autobusem s odborným průvodcem společnosti 
Czech Coal, která nabízí zájemcům atraktivní zážitek z návštěvy uni-
kátních technických děl na MOSTECKU ve dvou těžebních lokalitách 
a rekultivované krajiny v projektu UHELNÉ SAFARI. V rámci re-
kultivační trasy navštívíme: budoucí jezero Most, vodní dílo Vrben-
ský (Matylda), vyhlídkovou terasu lomu Vršany (ukázka povrchové 
těžby uhlí), Hipodrom Most (případně vodní nádrž Benedikt). Dále si 
prohlédneme kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v r. 1975 
posunut z důvodu záchrany před postupující těžbou o 841 m a navští-
víme unikátní zámek JEZEŘÍ. Cena: 210,- Kč.

Druhý zájezd dne 6. 5. 2014 – POŠUMAVÍM PO STOPÁCH 
KNĚŽNY KÁČI – „Černá Káča,“ pocházející z prosté venkovské 
rodiny, se stala ženou jednoho z nejmocnějších mužů rakouské říše – 
knížete Lamberga. Zavítáme do NEZAMYSLIC, kde se nachází kostelík 
s jedinečnou klenbou a cennou řezbářskou výzdobou a hřbitov s ro-
dinnou hrobkou Lambergů. Dále následují: ŽIHOBCE – rodové sídlo 
knížete Gustava Lamberga, kde si prohlédneme zámeckou muzejní 
expozici; ŽICHOVICE – zde se projdeme kolem malebného zámeč-
ku. Poté jistě zaujme prohlídka barokního kostela ve STRAŠÍNĚ. 
Odpoledne si prohlédneme SUŠICI a před odjezdem se zastavíme na 
vrchu u kostela Anděla Strážce. Cena: 150,- Kč.

Třetí zájezd dne 22. 5. 2013 – TOULKY PO BRDECH – zavítáme do 
SVATÉ DOBROTIVÉ, kde se nalézá bývalý augustiánský klášter, dále 
do STRAŠIC, Muzea Středních Brd a zhlédneme vodní hamr v DOB-
ŘÍVĚ. Následuje zámek v MIROŠOVĚ a poté SPÁLENÉ POŘÍČÍ. Zde 
nás čeká prohlídka nově otevřené galerie Špejchar. Cena: 195,- Kč.

Čtvrtý zájezd dne 29. 5. 2014 – HISTORICKÉ CHEBSKO – 
DOUBRAVA – typická ukázka chebské lidové architektury a prohlídka 
soukromého skanzenu, v jehož sousedství je chovná stanice koní 
„Doubravský arab“. Poté návštěva STARÉHO HROZNATOVA – 
prohlídka Lorety; KAPPEL – prohlídka jedinečného poutního 
kostela; městečko WALDSASSEN – zhlédnutí interiéru klášterní 
baziliky a klášterní knihovny. Cestou zpět se zastavíme v PÍSTO-
VĚ u poutního kostela ve Slavkovském lese a u pomníku obětí 
Pochodu smrti. Cena: 245,- Kč + kapesné 10,- EUR.

Pátý zájezd dne 12. 6. 2014 – ZA DÁVNOU SLOVANSKOU 
HISTORIÍ – prohlédneme si BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER, navštíví-
me ROZTOKY, TICHÉ ÚDOLÍ, LEVÝ HRADEC – NKP, zbytky 
rotundy pod dlažbou dnešního kostela sv. Klimenta; BUDEČ – NKP, 
slovanské hradiště. Prohlídka bude doprovázena odborným výkladem 
pracovníka muzea. Zakončení zájezdu návštěvou zříceniny malebného 
hradu známého z trampských písní – OKOŘE. Cena: 245,- Kč.

Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1 – jaro a podzim 2014
Podzimní zájezdy
Šestý zájezd dne 4. 9. 2014 – ROMANTICKÉ PODUNAJÍ – PA-

SOV – procházka městem, které Napoleon označil za jedno z nej-
krásnějších na světě. Pasov je malebně rozložený ve zvlněné krajině 
na soutoku tří řek. Je to město s více než 2000letou historií, sídelní 
město biskupů. V poledne návštěva varhanního koncertu v Pasovském 
dómu Svatého Štěpána s největšími varhanami světa, po krátkém volnu 
na občerstvení dokončení procházky městem s výkladem, odpoledne 
před odjezdem hodinová okružní plavba parníkem. 

Cena: 275,- Kč + kapesné 12,- EUR.

Sedmý zájezd dne 11. 9. 2014 – PO STOPÁCH UMĚLCŮ A VÝ-
ZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – ŽEBRÁK – navštívíme zajímavé měst-
ské muzeum. ZBIROH – místo s velmi zajímavou a pohnutou historií. 
Zbiroh je rodištěm básníka J. V. Sládka, v obci je Sládkovo muzeum. 
Prohlídka muzea, jízda vláčkem areálem zámeckého parku, prohlíd-
ka zámku. RADNICE – prohlédneme si městečko, které má krásnou 
polohu i řadu zajímavých památek a významných rodáků. BŘEZINA 
– nenáročná turistická vycházka (celkem 2,5 km) zámeckým parkem 
k někdejšímu keltskému hradišti s vyhlídkovým altánem. 

Cena: 225,- Kč.

Osmý zájezd dne 18. 9. 2014 – METROPOLE HUDBY A DIVA-
DLA – BAYREUTH – v l. 1603–1768 markraběcí rezidence, tehdejší 
evropské centrem kultury. Prohlídka barokního divadla, jednoho 
z nejkrásnějších na světě. Dále následuje procházka historickým 
centrem, zajížďka k Festivalové budově, kterou dal pro provozování 
svých oper postavit R. Wagner. Eremitage – letohrádek markrabat 
z 18. století. Ochsenkopf – lanovkou na 2. nejvyšší vrchol Smrčin 
(1023 m), opředený řadou pověstí. Z mezistanice vede letní sáňkařská 
dráha. Na vrcholu je TV vysílač, rozhledna a výletní restaurace. Na 
závěr zastavení u pramene Ohře. 

Cena: 295,- Kč + kapesné na vstupy 15,- EUR.

Devátý zájezd dne 25. 9. 2014 – KRAJKOVÁ NÁDHERA V KU-
LISÁCH HISTORIE – PRACHATICE – královské město na Zlaté 
stezce, které patřívalo k nejbohatším v zemi. Prohlídka města, návštěva 
Muzea krajky (s výkladem a s předvedením paličkování). Za příplatek 
možnost objednání přípitku na dobu výkladu. Procházka nejkrásněj-
šími místy historického centra, nahlédnutí na vyhlídku k tzv. Žižkově 
skalce. HUSINEC – návštěva Husova památníku v rodné obci Mistra 
Jana Husa. DUB – v doprovodu majitelky prohlídka malebného zá-
mečku vráceného v restituci. HELFENBURK – zřícenina hradu z pol. 
14. stol., od konce 16. stol. uváděn jako pustý. Věž slouží jako roz-
hledna a výhledy odtud patří k nejkrásnějším v Pošumaví (turistická 
vycházka s mírným stoupáním k hradu cca 1,5 km – jeden směr).

Cena: 250,- Kč.

Prodej všech zájezdů se uskuteční ve čtvrtek dne 20. 3. 2014 od 8.00  hod. 
v prostorách občanského sdružení TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň. Vstup 
do budovy bude umožněn v 7.30 hod., při vstupu budou přidělena čísla 
určující pořadí. Senior hradí cenu uvedenou u příslušného zájezdu, zajištěný 
oběd v průběhu zájezdu není v ceně; občanský průkaz vezměte s sebou. Těšíme 
se na vaši návštěvu a na společné zážitky na hezkých výletech.

Senioři, chcete se dozvědět více 
o historii města Plzně?

MO Plzeň 1 připravuje pro seniory našeho obvodu přednášku s názvem 
„Plzeň v proměnách staletí“. Přednáška se bude konat dne 25. 3. 2014 
od 16.00 hod. v budově občanského sdružení Totem, Kaznějovská 51, 
Plzeň. Součástí zajímavého vyprávění Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc. 

bude krátké promítání filmu a diskuze na dané téma. 

Přednáška je zdarma.

Bližší informace obdržíte na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
tel. 37 803 6087.

Mgr. Dana Krausová
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Za posledních deset let prošlo cel-
kovou obnovou několik parků v Plzni. 
Mlýnská strouha jako součást sadové-
ho okruhu (stavba získala celostátní 
cenu Park roku 2010), historická část 
Borského parku, Mikulášské náměstí. 
V současné době je připravena obnova 
nejstaršího plzeňského parku, parku 
na Lochotíně.

První podklady k obnově Lochotín-
ského parku byly zpracovány v roce 
2006, v květnu 2007 proběhlo projed-
nání s odborníky a následně s veřej-
ností. Připomínky z projednání, které 
se konalo v Lochotínském pavilonku, 
byly zapracovány do dokumentace 
a následně bylo vydáno stavební po-
volení na I. etapu obnovy. V současné 
době má město Plzeň přislíbené dotační 
prostředky na obnovu Lochotínského 
parku v rozsahu vydaného stavebního 
povolení. Jedná se zhruba o polovinu 
celkové rozlohy parku, a to jeho horní 
část od Lochotínského pavilonku k am-
fiteátru. Součástí obnovy bude oprava 
a doplnění parkových cest, zbudování 
rybníčků pro zachycení vody, veřejné 
osvětlení, přeložka sdělovacích kabelů, 
obnova a posun oplocení k amfiteátru, 
rekonstrukce hudebního pavilonku, 
stabilizace Chotkovy skalky a osa-
zení nových laviček a odpadkových 
košů. Nejdůležitějším zásahem však 
bude stabilizace dřevinných porostů 
a trávníků. 

Park od svého založení prodělal 
v průběhu času radikální změny. Za-
tímco na počátku dominovaly vzdušné 
stromové aleje lemující promenádní 
a vycházkové cesty, které podporovaly 
množství volných průhledů na město, 
postupem času se prosadil způsob ploš-
ného zalesnění. K zahuštění porostů 
docházelo jednak přirozenými nálety 
dřevin, jednak cíleným zalesňováním 
podle dobových zásad, jak tomu bylo 

Co se bude dít v Lochotínském parku v Plzni?
v 70. letech 19. století. Tehdy značnou 
část parku pokryla smrková monokul-
tura. Velmi pravděpodobně byl tento 
dobový trend považován za estetický 
a po všech stránkách za správný. Sys-
tematická péče o dřeviny a pravidelné 
probírky byly pravděpodobně nad fi-
nanční možnosti tehdejšího vlastníka 
Měšťanského pivovaru. Smrková mo-
nokultura se zdála být značně výhod-
nou a poměrně bezúdržbovou. Park 
tak zarůstal, stromy neměly optimální 
prostorové podmínky pro zdárný růst, 
porostu chyběly kvalitní kosterní dře-
viny a v neposlední řadě docházelo 
k vyčerpávání a degradaci půdního 
profilu. Ve výsledku pak Lochotín-
ský park pokrýval porost vytáhlých, 
svíčkovitých, minimálně zavětvených 
kmenů. Nestabilita porostu se pak plně 
projevila r. 1940, kdy vichřice smetla 
většinu stromů – okolo 400 ks. 

Následné pokusy o zalesnění vhod-
nějším, smíšeným porostem opět ne-
přinesly kýžený výsledek, svahy ča-
sem pokryl obdobně oslabený porost. 
I tento z velké části podlehl vichřici 
v r. 1999. Na špatné kvalitě porostu se 
významně podílí i nedobře vyřešené 
odvodnění lochotínských svahů, které 
se po výstavbě Karlovarské třídy ještě 
zhoršilo. Svahy tak jsou trvale stre-
sovány silnou erozí, která způsobuje 
odplavování substrátu, už tak značně 
vyčerpaného. Výsledkem je dnešní 
nestabilní stav porostu, kdy při vět-
ším dešti a tím zatížení korun stro-
mů, nebo sebemenším větru dochází 
k pádu jednotlivých stromů nebo jejich 
částí. Zároveň zde chybí dvě věkové 
kategorie dřevin, které budou postup-
ně nahrazovat přestárlé jedince.

Aby byla zajištěna bezpečnost 
a stabilita porostu, jeho různorodost 
a dlouhověkost, dojde k odstranění 
podrostových náletů, dřevin odumíra-

jících a zdravotně vážně poškozených. 
Nově budou vysázeny aleje podél pě-
ších komunikací a zajímavé solitérní 
dřeviny. Zároveň je nutné vrátit na 
svahy vegetační vrstvu, tj. substrát 
ve vrstvě cca 10 cm a založit trávní-
ky technologií, která zabezpečí svahy 
proti erozi a jejich stabilizaci.

Představení celého projektu veřej-
nosti se připravuje na poslední týden 
v únoru. Součástí bude seznámení 
veřejnosti s celým projektem přímo 
v parku, kde na otázky budou od-

Na statku Lüftnerka (průchod zoo 
zdarma) bude setnut líný kohout 

Pojďte s námi vyhnat zimu z plzeňské kotliny!
a uskuteční se lítý souboj mezi zi-
momilci a jaromilci.

Maškarní průvod pod vedením Jaromila V. vyjde 23. února ve 14. hod. od 7. ZŠ v sídlišti na Vinicích. Přijďte i vy v masce!

povídat autoři projektu a zástupci 
investora.

Konečné rozhodnutí o tom, zda bude 
obnova Lochotínského parku zahájena 
v letošním roce, padne v průběhu břez-
na. Tehdy bude jasné, zda město dosta-
ne na tuto stavbu dotaci v dostatečné 
výši. V současné době město nemá do-
statek vlastních finančních prostředků 
na to, aby mohlo zaplatit celou stavbu.

S použitím materiálu Drama Locho-
tínské (autorka ing. Klára Cílková): 

ing. Hana Hrdličková

U Kalikovského mlýna budou oce-
něny nejvtipnější masky, ale zejmé-
na bude zapálena a utopena Morana 
(cca 15.15 hod.).

Na náměstí před radnicí pohřeb 
zimy se zpěvy a tancem, soutěž v po-
jídání koblih Plzeňský koblížek (cca 
15.45 – 16 hod.).

Průvod budou doprovázet harmoni-
káři, lidové písničky bude hrát a zpívat 
nové hudební seskupení Mladí plzeň-
ští muzikanti – příznivci zoologické 
a botanické zahrady.

O Svezení pro děti a občerstvení 
pro dospělé nabídne pivovarský povoz 
tažený koňmi.

Na své věrné i nové příznivce se 
těší Jaromil V.

ing. František Hykeš
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Nový rok začal pro plzeňskou zoologickou 
a botanickou zahradu nadmíru dobře

ZOO

Největší radostí na počátku roku 2014 
je samozřejmě narození nosorožce indic-
kého mezi čtvrt a půl druhou po půlnoci 
v neděli 2. února. Hmotnost mláděte byla 
odhadem 50 kg. Tím, že je to samička, je 
nový přírůstek ještě cennějším.

Zoologická zahrada měla štěstí už 
v roce 2010, kdy se v nových afrických 
a asijských expozicích, vybudovaných 
z evropské dotace, zabydlovali jejich 
budoucí hlavní obyvatelé. Zatímco je 
nepsaným pravidlem, že zoo, která 
s chovem nějakého vzácného zvířete 
teprve začíná, jsou svěřeni od přísluš-
ného evropského kurátora do majetku 
jen samci, zde to bylo jinak a nosorožci 
indičtí putovali do Plzně hned v páru. 
U takto vzácných zvířat, která navíc 
nechová žádná jiná zoologická zahrada 
v ČR, to bylo pro plzeňské chovatele 
velkou poctou – současně ovšem vel-

ký závazek nezklamat a obstát. Jejich 
dostatečnou a nelehkou prověrkou byla 
ještě v roce 2010 vleklá a neznámá ne-
moc samičky Manjuly. Nakonec se z ní 
po řadě týdnů, provázených probdělými 
nocemi a strachem ošetřovatelů o její 
další osud, jako zázrakem dostala. 

A dnes je úspěšnou matkou, i když 
ještě nikdy nerodila a mládě vzešlo 
z jedné z prvních říjí po pohlavním do-
spění. I to lze samozřejmě považovat za 
veliký chovatelský úspěch. Také ošet-
řovatelé – pánové Gandurski, Bultas 
a Zábranský – přijímali od pondělního 
rána jedno blahopřání za druhým.

Nezapomínejme ale ani na otce malé-
ho nosorožce. Je jím devítiletý Baabuu 
narozený ve švýcarské Basileji a do Plzně 
přivezený ze zoo Chester ve Velké Britá-
nii v září 2011. Nahradil zde svého před-
chůdce – prvního plzeňského nosorožce 

Nosorožci jsou již tři

Pamětní kámen Miroslavu Zikmundovi

Stavba Stopy člověka v přírodě, již 
druhý investiční projekt realizovaný 
v zoologické a botanické zahradě za 
pomoci evropských fondů, byl sice 
zahájen již v polovině listopadu mi-
nulého roku, ale to vůbec nic neubralo 
na oficiálnosti a významu poklepu na 
základní kámen koncem ledna. Je to 
vždy příležitost k setkání představite-
lů investora, hlavního zhotovitele díla, 
poskytovatele dotace ROP Jihozápad 
a budoucího provozovatele. Statutární 

město Plzeň reprezentoval primátor 
Martin Baxa, Výbor regionální rady 
ROP Jihozápad jeho předseda Ivo 
Grüner, první městský obvod starosta 
Miroslav Brabec a místostarosta Jiří 
Uhlík. Pan starosta všem přítomným 
oznámil, že se vedení obvodu rozhodlo 
uhradit náklady na projektovou doku-
mentaci nutnou pro výstavbu nového 
areálu zoologické a botanické zahrady 
s expozicí Sloni na Mži. Její pořízení je 
dalším důležitým a nezbytným krokem 

na cestě k získání finanční dotace z ev-
ropských fondů po roce 2014.

Stopy člověka jsou několika etapo-
vý projekt, který ukáže návštěvníkům 
zoologické a botanické zahrady nega-
tivní i pozitivní působení lidstva od 
jeho vzniku až po současnost na pří-
rodu a krajinu. V současné době jsou 
budovány dva expoziční celky – nad 
výběhem vlků hřivnatých Amazonie 
s pavilonem pro drápkaté opičky a ve 
stráni nad restaurací Kiboko Středoze-

mí s pavilonem zdejších želv. Ama-
zonie bude příkladem destruktivního 
působení člověka na přírodu, kdy jeho 
vinou mizí nenahraditelné deštné pra-
lesy s unikátními živočichy a rostlina-
mi. Středozemí je naopak ukázkou ro-
zumného soužití zdejšího obyvatelstva 
s okolní přírodou, i když se v průběhu 
dějin také podstatně proměnila. 

Obě expozice budou mít premiéru 
letos na podzim.

Ing. František Hykeš

Projekt Stavba Stopy člověka v přírodě

Dalším šťastným – z té prozatím krátké 
řádky letošních dnů – byl pro plzeňskou 
zoologickou zahradu 29. leden. Nepřinesl 
jednu, ale hned dvě významné události: 
Dopoledne byl odhalen před expozicí 
Svět v podzemí pamětní kámen plzeň-
skému rodákovi a velkému poválečnému 
cestovateli Miroslavu Zikmundovi a od-
poledne patřilo slavnostnímu poklepu 
základního kamene stavby věnované 
stopám člověka v přírodě.

Plzeňská zoologická a botanická za-
hrada získala loni možnost dlouhodobé 
zápůjčky množství fotografií a různých 
předmětů přibližujících cestovatelské 
mise Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-

Beniho původem z východu Maďarska. 
Vyjdeme-li z předpokladu, že Man-

jula zabřezla během říje 12. října 2012, 
tedy ve druhé říji v jejím životě, mládě 
se narodilo po 15 měsících a dvaceti 
dnech! Také je to jedna z nejdelších 
dob březosti ve zvířecím světě.

A jen tak na okraj: Podíváme-li 
se do sousedního pavilonu se žirafa-
mi, tady k žádné výjimce z ustálené 
praxe nedošlo a tři samci, kteří přišli 
do Plzně v roce 2010, jsou zde, přes 
nemalé snahy získat alespoň jednu 
samici, stále.

munda. První, úvodní část výstavy ve 
druhém podlaží vstupního domečku do 
Světa v podzemí byla otevřena právě 
29. ledna. Současně byl odhalen i pa-
mětní kámen M. Zikmundovi ve tvaru 
Zeměkoule se šipkou od akademického 
sochaře a předního plzeňského umělce 
a výtvarného pedagoga Jaroslava Šin-
deláře. Je to společný dárek – autora 
a zahrady – k jeho 95. narozeninám, 
jichž se dožívá v plné svěžesti a zdra-
ví 14. února. Však také někdo z hostů 
při pohledu na stále vitálního a mužně 
vypadajícího legendárního cestovate-
le prohlásil: „Těšme se na takové stá-
ří…“ Pan Zikmund přiznal, že za něco 
mohou určitě geny, ale hodně přičítá 
i pravidelnému cvičení a fyzické práci. 
A neopomněl s úsměvem představit své 
nejoblíbenější přátele: „Jak už se mi 
občas nechce psát, a je to stále častěji, 
okamžitě sejdu do garáže, kde na mne 
čekají moji věrní společníci: kosa, hrá-
bě, vidle, krumpáč a lopata.“

Miroslav Zikmund je již pátou osob-
ností, kterou Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně svým návštěvní-

kům připomíná a alespoň ve stručnosti 
představuje. Jsou to zakladatel česko-
slovenského safari ve Dvoře Králové 
Josef Vágner, český objevitel Afriky 
Dr. Emil Holub, přírodovědec, pro-

pagátor ochrany přírody a spisovatel 
Gerald Durrell a v neposlední řadě vý-
znamný západočeský dendrolog, terari-
sta a první vedoucí plzeňské botanické 
zahrady Miroslav Vaňousek.



K Ráji bude rovněž zpevněna, včet-
ně obnovy opěrné zídky, oddělující 
cestu od soukromých pozemků.

Již tradicí se staly stavební úpra-
vy mateřských škol. V roce 2014 
přichází v úvahu realizace staveb-
ních úprav odloučeného pracovi-
ště 7. MŠ, Žlutická 2, kde dojde 
k výměně oken, dveří, zateplení 
fasády, opravě střech, el. rozvodů, 
oplocení apod. 

Další navrženou akcí k realizaci 
je oprava oplocení 90. MŠ v Zá-
padní 7. Tento záměr je v souladu 
s plánem oprav oplocení ve všech 
obvodem spravovaných MŠ. Vzhle-
dem k přetrvávajícímu vandalismu 
a ničení zařízení na zahradách MŠ 
je tento záměr vítán rodiči dětí 

i vedením jednotlivých MŠ. Rov-
něž bude realizována část oplocení 
uvnitř areálu v 7. MŠ v Kralovic-
ké 35. Na základě žádosti vedení 
78. MŠ je navržena k realizaci men-
ší stavební úprava hospodářského 
pavilonu tak, aby zde vznikla míst-
nost vhodná pro výtvarnou činnost 
dětí této mateřské školy. 

strana 8Zprávy z obvodu

V roce 2014 naplánoval obvod řadu investičních akcí

Je tu začátek roku a plán inves-
tiční výstavby MO Plzeň 1 se zapl-
ňuje konkrétními stavebními akce-
mi, jejichž přípravu jsme chystali 
v minulém roce. Plán zahrnuje 
opět výstavbu nových parkova-
cích ploch a chodníků, opomenuta 
nebude ani oblast občanské vyba-
venosti a oprav komunikací. Nej-
větší plánovanou stavební akcí je 
bezesporu opět rekonstrukce další 
z mateřských škol spravovaných 
MO Plzeň 1. Jako každoročně 
budou i v roce 2014 realizována 
další nová dětská hřiště a budou 
probíhat opravy a údržba hřišť 
stávajících. V roce 2014 by měl 
být instalován další z kamerových 
systémů pro ochranu soukromého 
i veřejného majetku. 

Chodníky – v této oblasti je 
vždy v návrhu vycházeno z někte-
rých míst na území obvodu, kde 
části chodníků zcela chybí a kde 
dochází k poměrně velkému pohy-
bu pěších mimo zpevněné chodní-
ky a cesty. Tentokrát přichází na 

řadu nezpevněné průšlapy v Le-
decké 48. Další úseky budou do 
plánu operativně zařazeny v prů-
běhu roku. 

Parkoviště – v roce 2014 je na-
vrhována realizace několika par-
kovišť, která opět přispějí k zlep-
šení situace v oblasti parkování 
na území našeho obvodu. Jedná 
se zejména o zcela nové parko-
viště na „zelené louce“ v ulici 
Nad ZOO. Vznikne zde zhruba 
100 parkovacích stání. Další par-
koviště bude v Ledecké ulici, kde 
poměrně nenáročnou komunikační 
úpravou vznikne 14 parkovacích 
stání a bude opraven přilehlý 
chodník. Rozšíření parkovacích 
pruhů v aleji Svobody je projekč-
ně před dokončením a byl zde 
brán zřetel zejména na zachování 
stávajících stromů. V této lokalitě 
vznikne 59 šikmých parkovacích 
stání. Dalšími menšími parkovi-
šti jsou Brněnská 47 (4–5 stání) 
a Manětínská 1–3 (20 stání). Po-
sledními dvěma parkovišti jsou 

parkoviště Sokolovská 44a (10 
stání) a parkoviště Sokolovská 84 
(12 stání). Obě tato parkoviště by 
byla vystavěna na místě vzniklém 
po odstranění výměníkových sta-
nic nebo jejich částí, které jsou ve 
vlastnictví Plzeňské teplárenské, 
a.s. Tato společnost by podle plá-
nu odstranila vlastní objekty a MO 
Plzeň 1 by následně realizoval na 
takto vzniklém prostoru parkoviš-
tě. Přesný termín výstavby těchto 
2 parkovišť závisí na postupu prací 
Plzeňské teplárenské, a.s.

Komunikace – v této oblasti 
připadá v úvahu závěrečná 2. etapa 
stavebních úprav ul. Nad Štolou, 
kde by tato část ulice dostala podo-
bu obytné zóny tak, jak je tomu i ve 

většině ulic na Bílé Hoře. Naopak 
ulice Vinická zůstane ve stávající 
podobě, dojde zde pouze k nená-
ročné opravě povrchu, a přilehlá 
plocha poblíž sportovního areálu 
TJ Košutka bude navezena recy-
klovaným materiálem a zhutněna 
do formy provizorní možnosti par-
kování. Obdobně část cesty v ulici 

Po rozšíření stávajících podélných parkovacích míst vznikne v Aleji svobody 59 šikmých míst pro automobily.

Odloučené pracoviště 7. MŠ ve Žlutické ulici projde letos výraznou rekonstrukcí.

Po odstranění části výměníkové stanice přibyde v Sokolovské ulici 10 nových 
parkovacích míst.
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Chcete u nás inzerovat?

Dětská hřiště – v souladu 
s dlouhodobým plánem výstavby 
dětských hřišť a přetrvávajícími 
žádostmi občanů připadá na rok 
2014 realizace dalších nových 
hřišť, vč. jednotlivě umístěných 
dětských herních prvků na úze-
mí obvodu. V roce 2014 přichá-
zí v úvahu realizace hřišť poblíž 
domů Sokolovská 114, U Jam 
18–24 a v ul. K Stráži.

Do plánu jsou rovněž zařaze-
ny finanční prostředky na pokrytí 
oprav a obnovu stávajících dět-
ských hřišť, sportovních hřišť, dět-
ských hracích prvků a ostatního 
zařízení v majetku MO Plzeň 1.

V roce 2014 je rovněž navrže-
na instalace dalšího kamerové-
ho systému, tentokrát v lokalitě 
Plaská 47–49. Kamera by byla 
opět standardně napojena na pra-
coviště Městské policie v budově 
ÚMO Plzeň 1.

Posledním bodem plánu jsou 
finanční prostředky určené na 
drobné opravy a údržbu (komu-
nikace, chodníky, různá zábra-
dlí apod.), bez nichž by nebylo 
možné zabezpečit běžný provoz 
a opravy v rámci MO Plzeň 1 
v roce 2014.

O dalším průběhu všech plá-
novaných staveb a oprav, popř. 
o dalším rozšíření našeho plánu 
investiční výstavby MO Plzeň 1 
vás budeme po celý rok v našem 
zpravodaji průběžně informovat. 

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice mů-
žete adresovat na Odbor inves-
tiční a stavebně správní ÚMO 
Plzeň 1, tel. 378036050, e-mail: 
brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního a sta-

vebně správního ÚMO Plzeň 1

Část ulice K Ráji bude zpevněna včetně opěrné zídky.

Ve Vinické ulici dojde k opravě povrchu, bude navezena recyklovaným mate-
riálem a zhutněna pro možnost parkování. 

Průšlap v Ledecké ulici se promění v pěkný chodník.

Na Bílé Hoře bude ve 2. etapě dokončena úprava ul. Nad Štolou.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 nabízí soukromým podnikatelům a firmám 
možnost prezentovat nabízené služby a výrobky prostřednictvím inzerce 
v Plzeňské jedničce a na informačních tabulích – celkem 8 skříní, rozmís-
těných po obvodě MO Plzeň 1. Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 
vychází cca 6 x ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 23 000 ks. 
Distribuce probíhá zdarma do schránek občanů a firem na území MO Plzeň 1.

Ceny za zveřejnění inzerátu – reklamy ve zpravodaji MO Plzeň 1 – 
Plzeňská jednička i na informačních tabulích jsou stanoveny usnesením 
Rady MO Plzeň 1 č. 24 ze dne 9. 2. 2010.

Cena inzerce v Plzeňské jedničce:
20,- Kč/cm2 včetně DPH ……………………….černobílý inzerát
25,- Kč/cm2 včetně DPH ……………………….barevný inzerát
Cena inzerce na informačních tabulích po obvodě:
120,- Kč/měsíc včetně DPH…………………….strana A3
60,- Kč/měsíc včetně DPH……………………...strana A4
40,- Kč/měsíc včetně DPH……………………...strana A5
Kontakt: Úřad městského obvodu Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 

Plzeň, Organizační odbor, Šárka Bachmannová, telefon: 378 036 007, 
602 685 395, e-mail: bachmannova@plzen.eu 
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První plzeňský obvod pomáhá vychovávat budoucí techniky
Obvod předal sady stavebnice Merkur v hodnotě 120 tisíc korun základním 
školám zapojených v projektu Technik

MO Plzeň 1 se připojil zakou-
pením stavebnic, které rozvíjejí 
technické dovednosti a zručnost 
dětí, k programu Technik. Pro-
jekt vyhlásila SPŠ strojnická 
a SOŠ prof. Švejcara v Plzni. Cí-
lem projektu je seznámit žáky na 
základních školách s technikou 
a možnostmi uplatnění v dalším 
profesním životě. Do projektu se 
zařadily čtyři základní školy z prv-
ního plzeňského obvodu – 1., 17., 
31. a 34. Základní škola v Plzni. 
„V rámci projektu Technik se 
jedná o dlouhodobou spolupráci 
s vybranými základními školami. 
Vzhledem k silné podpoře MO Pl-

zeň 1 byly vybrány čtyři základní 
školy z tohoto obvodu,“ vysvět-
luje ředitel SPŠ strojnická a SOŠ 
prof. Švejcara v Plzni Ing. Ros-
tislav Študent a dodává: „Projekt 
připravuje absolventy přímo pro 
zaměstnavatele nebo pro ZČU, pro 
technické fakulty.“

Ve všech uvedených základ-
ních školách byly naplánovány 
společné aktivity, které už pro-
bíhají. Každou základní školu 
má na starosti moderátor, který 
zprostředkovává rychlé informace 
mezi jednotlivými subjekty. Žáci 
prvního stupně základních škol se 
seznamují s technikou obecně. Na 

Městský obvod Plzeň 1 vyhla-
šuje: I. kolo podávání žádostí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Městského obvodu Plzeň 1 na 
podporu rozvoje činností neko-
merčního, neziskového a obecně 
prospěšného charakteru (např. na 
kulturu, vzdělávací a volnočasové 
aktivity, rozvoj cestovního ruchu, 
propagace a prezentace města, pre-
vence kriminality a protidrogová 
prevence, životní prostředí, pod-
pora menšinových aktivit, sociální 
služby a ostatní služby a činnosti 
v sociální oblasti, péči o zdraví 
a podpora zdravotně postižených 
a seniorů apod.)
Řádně vyplněnou žádost, kte-

rá je včetně veškerých informací 
a kontaktů dostupná na webu ÚMO 

Plzeň 1: http://umo1.plzen.eu/
dotace/informace-k-podani-za-
dosti-o-dotaci-mo-plzen-1.aspx 
doložte včetně povinných příloh: 

– právnická osoba – kopii do-
kladu o právní subjektivitě (výpis 
z obchodního, nadačního rejstříku 
apod.) ne starší 90 dnů; případně 
stanovy, zřizovací listinu či dokla-
dy o rozhodovacích pravomocech 
organizace

– podnikající fyzická osoba – 
kopii oprávnění k podnikání

– doklad o tom, kdo je oprávněn 
jednat jménem žadatele, pokud 
tento údaj již neobsahuje doklad 
o právní subjektivitě

– kopii dokladu o zřízení ban-
kovního účtu (kopii smlouvy nebo 
aktuální potvrzení o zřízení účtu)

– rozpočet projektu (v případě, 
že není již součástí formuláře žá-
dosti)

– prohlášení o již poskytnutých 
dotacích ze strany MO Plzeň 1 
a též z města Plzně a dalších ob-
vodů v předchozích třech letech 
a o všech uplatněných žádostech 
o poskytnutí dotace v daném roce 
vůči městu Plzni (včetně MO) do 
31. března 2014 prostřednictvím 
podatelny Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 1 na adrese alej Svo-
body 60, 323 00 Plzeň – osobně 
či poštou, elektronicky prostřed-
nictvím elektronické podatelny či 
datové schránky.

Žádosti o dotace z rozpočtu 
MO Plzeň 1 budou projednány 
v průběhu měsíce března a dubna 

v Komisi pro poskytování dotací 
z rozpočtu MO Plzeň 1 a v Komisi 
sociální a pro občanské záležitos-
ti. Na základě doporučení komisí 
bude o přidělení dotace jednat 
RMO Plzeň 1 a ZMO Plzeň 1. 
Podávání žádostí na sportovní 
účely bylo ukončeno 31. 1. 2014 
a tyto žádosti budou projednávány 
Sportovní komisí v měsíci únoru 
a následně předloženy do orgánů 
obvodu.

Bližší informace k dotacím 
sdělí:
Finanční odbor ÚMO Plzeň 1, 
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, 
Ing. Lucie Levová
tel.: 378 036 088, 602 286 237, 
e-mail: levova@plzen.eu

O finanční dotaci lze požádat do konce března

druhém stupni dále své poznatky 
rozvíjejí a tím se připravují na 
„bezbolestný“ přechod na střední 
školu. Díky projektu Technik mají 
děti možnost získané poznatky dá-
vat do logických souvislostí, lépe 
chápat aplikaci matematiky a fy-
ziky na jednoduchých praktických 
příkladech a odstraňovat tak obavy 
z obtížnosti těchto předmětů. Sta-
rosta obvodu Plzeň 1 Mgr. Miro-
slav Brabec dodává: „Věříme, že 
stavebnice Merkur pomohou dě-
tem také v rozvíjení představivosti 
a přispějí rovněž ke zlepšení ma-
nuálních dovedností žáků.“ 

(red) Ředitel 31. ZŠ Fišer při podpisu pro-
tokolu.

Starosta Brabec a místostarosta Tichý předávají řediteli 1. ZŠ stavebnice 
Merkur.

Ředitelé čtyř obvodních základních škol převzali pomůcky k výchově techniků.



MO Plzeň 1 věnoval částku tři 
sta tisíc korun ze svého rozpočtu na 
výrobu nových zvonů do chrámu 
sv. Bartoloměje na náměstí Repub-
liky v Plzni. Osmnáct certifikátů, 
které tím obvod získal, obdrží vítě-
zové školních kol výtvarné soutě-
že. První plzeňský obvod vyhlásil 
soutěž v malování pro děti z ob-
vodních základních a mateřských 
škol. Do hodnotící komise byli při-

Vzácné certifikáty obdrží autoři vítězných obrázků

Ředitelé základních a mateřských škol 
převzali propozice výtvarné soutěže od 
starosty obvodu Miroslava Brabce.

zváni odborníci z řad významných 
plzeňských výtvarníků. Kdo bude 
mít tu čest mít jméno na největším 
ze zvonů Bartoloměji, bude známo 
v květnu letošního roku. Nejhezčí 
obrázky budou vystaveny v chrámu 
sv. Bartoloměje.                  (red)
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Stoletá paní Filoména přijímala gratulace s úsměvem

Paní Schultes z Německa, která má 
PŘEDKY Z RODU JAKLIN, 

hledá někoho z této rodiny. 
V případě zájmu o kontakt zavolejte 

na 606 812 931.

Paní Filoména Süssová z Locho-
tína oslavila významné jubileum. 
V uplynulých dnech se dožila 
úctyhodných 100 let. Ve svém 
věku žije v garsonce sama, rodina 
o ni pečuje, denně ji navštěvuje 
a pomáhá jí se vším, co by paní 
Filoméně dělalo potíže. Za hez-
kého počasí sleduje dění na ulici 
z balkónu svého bytu.

Se svým manželem vychovala 
dvě děti – Jaroslava a Jaroslavu, 
těší se z vnoučat, pravnoučat a do-

konce již jedné prapravnučky. Pra-
covala stejně jako celá její rodina 
ve Škodovce.

Jejím koníčkem byla vždy četba 
– i teď se přes potíže se zrakem 
snaží číst pomocí lupy. Stále se 
zajímá o veřejné dění, sleduje te-
levizi, poslouchá rádio, rodina jí 
nosí noviny.

K významným kulatinám jí 
přišel poblahopřát starosta MO 
Plzeň 1 Miroslav Brabec.

(red)

Paní Škardová oslavila významné kulatiny na konci loňského roku.

Neuvěřitelných 100 let se dožila paní Filoména Süssová z Lochotína.

Nejlépe se oslavenkyně cítí mezi svými.

Radní MO Plzeň 1 pan J. Výborný gratuluje k 90. narozeninám paní M. Škardové.

Další významné jubileum
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Vítání občánků
V úterý 21. ledna 2014 proběhlo 

v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 prv-
ní letošní vítání občánků. O tuto 
milou a mnohdy i pro všechny zú-
častněné dojemnou událost proje-
vují rodiče stále velký zájem. MO 
Plzeň 1 pořádá vítání cca 12krát 
do roka. Vzhledem ke kapacitě ob-
řadní síně probíhají v jeden den 
vždy tři akce za sebou, jedna trvá 
asi půl hodiny. Každý takto při-
vítaný novorozenec je zapsán do 
Kroniky nově narozených občánků 
a na památku obdrží malý dárek 
a grafický list. Slavnostního obřa-

du se mohou zúčastnit i prarodiče 
nových občánků a milou atmosfé-
ru dotváří krátké pěvecké a reci-
tační vystoupení dětí ze 78. MŠ. 
V loňském roce zástupci Komise 
sociální a pro občanské záleži-
tosti RMO Plzeň 1 přivítali 200 
nových občánků obvodu. Rodiče, 
kteří mají o tento slavnostní akt 
zájem, vyplní přihlášku a doručí ji 
na ÚMO Plzeň 1. Přihlášky rodiče 
obdrží na matrice narození ÚMO 
Plzeň 3 nebo jsou k dispozici na 
vrátnici ÚMO Plzeň 1.

Mgr. Dana Krausová

Letos vyhrála Andrejka
Ve středu 29. ledna přivítal 

starosta MO Plzeň 1 Miroslav 
Brabec rodinu Veselých, do které 
hned první den letošního roku při-

Sáhnout si na pravou sošku Andělíčka 
byl pro Andrejku velký zážitek.

Starosta Miroslav Brabec přijal rodinu Veselých v kanceláři a blahopřál jim 
k narození letos prvního obvodního občánka – jejich nejmladší dcerky Andrejky.

byla čerstvě narozená dcera a se-
střička Andrejka. Spatřila světlo 
světa 1. 1. 2014 v časných odpo-
ledních hodinách a stala se tak 

prvním občánkem nového roku 
našeho obvodu. Starosta obvodu 
neporušil zavedenou tradici a po-
zval rodinu Veselých na úřad, kde 
předal rodičům čerstvě narozené 
Andrejky tzv. „dárek do kouta“. 
S prázdnou neodešla ani sestřička 
Andrejky, ze které se vyklubala 
velká obdivovatelka obvodního 
andělíčka. Přiznala se, že chodí 
pravidelně s rodiči na vycházky 
ke Košuteckému jezírku, aby zde 
vloni nainstalovanou sošku zno-
vu spatřila. Při poslední návštěvě 
parku však andělíček v parku vi-
nou prozatím neznámého vandala 
chyběl, a tak byla Andrejka do-
slova nadšená, když ve starostově 
kanceláři objevila originál sošky.     

(red)
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Plán kulturních akcí 
Sdružení boleveckých rodáků na rok 2014

Termín Akce Místo

pátek 21. března v 16 hodin Obnovení památného kříže „U četníka“ v lese „U četníka“

čtvrtek 3. dubna v 16 hodin Osazení pítka pro ptactvo na hasičské nádrži Bolevecká náves

středa 23. dubna v 16 hodin Slavnostní mše svatá k uctění památky sv. Vojtěcha,  kaple sv. Vojtěcha na bolev. hřbitově
 patrona bolevecké kaple 

středa 30. dubna v 17 hodin Stavění májky na Bolevecké návsi, zajišťují hasiči s rodáky Bolevecká náves u hasičské zbrojnice

pondělí 5. května v 10 hodin Položení květin k pomníku padlých u Bolevecké základní školy
 a umučených boleveckých občanů

sobota 17. května od 14 hodin Bolevecké slavnosti,  Bolevecká náves
 – divadelní vystoupení dětských i dospělých souborů se soutěžemi 
 pro nejmenší, zajišťuje Centrum dětí a mládeže

pátek 23. května v 16 hodin Pietní vzpomínka kaple sv. Vojtěcha na bolev. hřbitově
 – 97 let od tragického výbuchu muniční továrny na Orlíku 

sobota 31. května od 8 hodin Výstava historických automobilů a motorek Bolevecká náves
 spojená se soutěžní jízdou, zajišťuje Car Club Plzeň

pátek 4. července v 16 hodin Vzpomínka na Mistra Jana Husa Bolevecká náves
 a příchod věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

úterý 28. října v 10 hodin Položení květin k pomníku padlých boleveckých občanů Bolevecká náves
 v 1. světové válce

sobota 1. listopadu od 17 hodin 17. setkání boleveckých rodáků a občanů Bolevecká sokolovna
 s kulturním programem, hudbou a velkou tombolou

neděle 2. listopadu v 16 hodin Mše svatá při příležitosti svátku památky zesnulých kaple sv. Vojtěcha na bolev. hřbitově

sobota 6. prosince v 17 hodin Rozsvícení vánočního stromku na Bolevecké návsi, Bolevecká náves u hasičské zbrojnice
 zajišťují hasiči s rodáky 

výbor Sdružení boleveckých rodáků 
www.sdruzeniboleveckychrodaku.cz
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Staročeské vepřové hody na statku
Naši předkové si po tvrdé práci 

během roku v zimních měsících 
užívali více klidu a také hojnos-
ti. Plná sýpka, stáje a chlévy jim 
umožňovaly nabrat síly do další 
těžké práce, která vždy přicházela 
začátkem jara. Ke každému gruntu 
vždy patřila zabijačka.

Zimní období zabijaček trvá až 
do masopustního úterý. Po něm 
následuje Popeleční středa, tedy 
konec hodování a radovánek až 
do Velikonoc. 

V dřívějších dobách se zabijač-
ky konaly výlučně v zimních mra-
zivých měsících, kdy bylo možné 
množství sádla, masa, ale hlavně 
výrobků z vnitřností lépe uchovat. 
I proto se v tomto období na vesni-
cích odbývalo nejvíce svatebních 
hostin, při nichž vedle ovarů, jitr-
nic, jelit a pečeného masa nesměly 
chybět ani na sádle smažené kob-
lížky, šišky a boží milosti.

Dnes, kdy už se staré zvyky 
příliš nedodržují (jako například 
ten, kdy byl vepř souzen podle 
„hrdelního práva“, hospodář musel 
nejprve přečíst ortel, poté posled-
ní vůli zvířete a teprve pak mohl 

být čuník zabit), ale hlavně v době 
mrazáků a mrazicích boxů se za-
bijačky mohou konat celoročně. 

Trocha historie
Protože je prokázáno, že už 

člověk neolitický obdělával pole 
a pro svou obživu vedle skotu cho-
val i ovce, kozy a vepře, nemůže 
být známo, kdy se ta úplně prv-
ní zabijačka konala. Zato z listin 
z 10 století našeho letopočtu se ví, 
že již v té době mezi tzv. řemesla 
poddaná čili dvorská patřili též 
řezníci. Říkalo se jim carnifices, 
ale tehdy se zabývali pouze porá-
žením dobytka. 

Stejně tak se ví, že první masné 
krámy vznikly už v roce 1234 za 
panování Přemysla Otakara II., 
nalézaly se v Praze mezi hřbito-
vem sv. Mikuláše a kostelem sv. 
Václava. 

První skutečný cech řeznický 
byl ovšem zřízen až roku 1359. 
Řezníky předstihli krejčí, kteří pri-
vilegium získali již v roce 1318. 
Řezníkům to však nemuselo nijak 
vadit, protože když král Karel IV. 
nařídil, že cechové se musejí při 
slavnostních příležitostech seřazo-

vat v určitém pořádku, na první 
místo postavil cech řeznický.

I k životu v selském stavení, 
jako je statek U Matoušů na Bo-
levecké návsi, zabijačka neodmy-
slitelně patřila.

A proto jsme pro příznivce toho 
svátku jídla připravili Staročeské 
vepřové hody.

Konat se budou v sobotu 
22. února od 10 do 17 hod.

Jitrnice, jelítka, tlačenku, ovar, 
zabijačkovou polévku a mnoho 
dalších pochutin budete moci 
ochutnat nebo si zakoupit s sebou.

A protože nejen slaným je člo-
věk živ, budou i koláče, koblížky, 
štrůdl a kremrole.

Pít se bude pivo, ale také me-
dovina, svařák a mošt.

Připraveny budou i projížďky 
na koni.

Celým dnem bude provázet živá 
hudba.

Zabijačka bude moderována 
a začínáme v 10 hod.

Všechny srdečně zveme.
Více informací na tel. 724 133 737 
nebo facebook Selský dvůr Bolevec.

(red)
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Dívám-li se kolem sebe, je na lidech 
znát, že zima už je opravdu dlouhá. 
Sněhu nám letos příliš nedopřává, dny 
se tak někdy zdají stejné a šedivé. Ka-
ždý svou „nenáladu“ řeší jinak, čteme, 
chodíme do divadla, do kina anebo… 
chodíme do TOTEMu. Možná i vy tam 
najdete ten správný recept, jak zimní 
dny rozjasnit a splín rozehnat. 

Hýbejte a radujte se s TOTEMem.
Pro rozhýbání a protažení těla na-

bízíme široké veřejnosti volná místa 
v následujících cvičeních: Cvičení 
pro bolavá záda s fyzioterapeutkou 
Věrou Uhlíkovou (pondělí 16.30 – 
17.30, 550,- Kč/10 lekcí) nebo Jógu 
s Marií Valešovou (čtvrtek 16.00 – 
17.30, 50,- Kč/hod.), která je vhodná 
pro mladší generace či mladší seniory. 
Obě cvičení přináší zlepšení fyzické 
kondice, téměř dokonalé protažení 
těla, naučíte se relaxovat, ovládat 
dech, ulevíte si od starostí, a tak velmi 
přispějete svému celkovému zdraví.

Dětem od 5 let nabízíme mož-
nost zapojit se do dětského sborečku 
Zpíváníčko, který se pod vedením 
Mgr. Hany Šlégrové schází ve středu 
od 16.10 do 17.00 hod. Kromě pra-
videlných zkoušek se společně bu-
dou připravovat na vystoupení, buď 
samostatná nebo ve spojení s jiným 
„dospěláckým“ či seniorským sborem. 
Dospělí se mohou přidat do komorní-
ho pěveckého sboru Plus, který vede 
stejná sbormistryně a který se schází 
také ve středu, ale od 20.00 hod. 

Senioři, dostali jste k Vánocům 
notebook a lámete si s ním hlavu?

Vlastní děti většinou nebývají nej-
lepší učitelé, proto se klidně svěřte do 
rukou nám v TOTEMu. Máme trpě-
livost, připraveného lektora odborní-
ka a rádi vás zapojíme do některého 
z našich počítačových kurzů. Nabí-
zíme kurzy pro 4 úrovně znalostí 
od úplných začátečníků až po velmi 
pokročilé. Každému podle jeho potřeb 
a znalostí vybereme ten správný kurz 
a naučíme to, co na svém počítači po-
třebujete znát a umět. Kromě základní 
obsluhy PC se samozřejmě budeme 

Střípky z TOTEMu…

věnovat internetu, emailu, fotografiím 
a podobně. Každý z kurzů se skládá 
z pěti dvouhodinových setkání 1x týd-
ně a cena celého kurzu je 400,- Kč. 
A pro klienty, kteří již kurzy u nás 
absolvovali, jsme připravili kurz, při 
kterém si mohou jen znalosti „oprá-
šit“, případně se zeptat na nejasnosti. 

„Co se nevešlo na plátno…“ vý-
stava plzeňského výtvarníka Lubo-
míra Hauera.

66 m výstavní plochy, setkávání 
umělců profesionálů i amatérů, prolí-
nání několika generací. To vše nabízí 
galerijní prostory v TOTEMu. V roce 
2013 jsme v našich prostorách otevře-
li celkem 18 výstav zahájených vždy 
slavnostní vernisáží s hudebním, taneč-
ním či jiným programem. Návštěvníci 
mohli vidět obrazy, velká plátna, kla-
sické i velkoformátové fotografie, obra-
zy na dřevu a jiné umělecké artefakty. 
Věříme, že si každý vybral to, co se 
mu líbí. I v letošním roce už máme 
za sebou první krásnou výstavu. Praž-
ské centrum Elpida u nás představilo 
mezigenerační fotoprojekt „Cvak“. 
V rámci projektu se podařilo propojit 
dvojice seniorů a studentů, kteří pak 
společně vytvořili zajímavé fotografie 
na téma: Místo, které mám rád/a, Můj 
den, Kořeny, Kdo jsme, Centrum Pra-
hy. Tvůrci výstavy se stali i klienti TO-
TEM – RDC. Pokud ve svých fotogra-
fiích našli takovou, která se tematicky 
hodila do některého z oblastí výstavy, 
donesli ji a k výstavě jsme ji připojili. 

Nyní se do TOTEMu můžete přijít 
podívat na výstavu Lubomíra Haue-
ra „Co se nevešlo na plátno“. Jeho 
kresby a malby můžete obdivovat 
do 21. 3. 2014. A pokud máte i vy 
chuť v TOTEM – RDC vystavovat 
svou práci, rádi vám toto umožníme. 
Výstavy jsou v naší organizaci nato-
lik významnou částí programu, že si 
zaslouží speciální péči. Zajímáte-li 
se o umění, možná by vás zajíma-
la nabídka stát se dobrovolníkem – 
organizátorem či kurátorem výstav 
v roce 2014. Hledáme člověka, který 
se stane duší naší galerie. 

Seniorské dobrovolnictví podpo-
řila Nadace ČEZ i Nadace České 
spořitelny.

Ušít kapsáře dětem v ústavní péči, 
zazpívat v domově pro seniory, přečíst 
úplně „cizímu“ dítěti pohádku… Seni-
or, který se rozhodne pomáhat někomu 
jinému, má u nás v TOTEMu širokou 
možnost zapojení. V roce 2013 se nám 
podařilo získat i finanční podporu pro 
dva krásné seniorské dobrovolnické 
programy: Nadace ČEZ podpořila 
projekt „Letokruhy“ a Nadace České 
spořitelny projekt „Pomáháme, kde 
je třeba, pomáhejte s námi“. TO-
TEM – RDC se dlouhodobě věnuje 
propojování dobrovolnictví a věkové 
skupiny seniorů. Vnímáme dvě ro-
viny tématu – senior jako příjemce 
dobrovolné služby i jako dobrovolník. 
Projektem „Pomáháme, kde je třeba“ 
se nám podařilo rozvíjet a zkvalitňo-
vat kreativitu v dobrovolnické práci. 
Aktivně jsme se zabývali i důležitou 
rovinou dobrovolnické práce – vy-
hledávat a pilotně ověřovat možnosti 
zapojení seniora do dobrovolnických 
činností. Naší snahou je „přeznačko-
vat“ zařazení seniora jako zátěže pro 
společnost a nabízet mu prostor pro 
jeho seberealizaci a radost z životní 
etapy, která může přinášet prospěch 
nejen jemu samotnému, ale i všem 
v jeho okolí. 

Letokruhy je skupina našich senior-
ských dobrovolnic, které se už druhým 
rokem věnují všem, kteří jejich pomoc 
a podporu vítají. V rámci projektu např. 
učily vařit kluky projektu Bojka, kte-
ří se chystají do samostatného života, 
připravily překvapení v podobě kapsá-
řů nad postele dětem v Diagnostickém 
ústavu v Plzni, několikrát se vypravi-
ly do Robinsona ve Stodě pohrát si 
a popovídat s dětmi, pomohly akcím 
dalších organizací. Díky podpoře Na-
dace ČEZ získaly nejen nový šicí stroj 
a další pomůcky pro svoje aktivity, ale 
i spoustu nových mladších kamarádů. 

TOTEMová podpora seniorské-
ho dobrovolnictví pokračuje i letos, 
máte-li chuť přidat se, neváhejte nás 
kontaktovat. 

Když se v Zimní zahradě TO-
TEM – RDC potká ředitel hotelu 
Ibis, právník z advokátní kanceláře 
Svejkovský, Kabelková & spol. a zá-
stupce Metropolitní Univerzity…

21. 1. 2014 proběhlo v TOTEMu 
první setkání sponzorů, kteří pod-
porují naši organizaci. Využili jsme 
vstup do nového roku jako příležitost 
poděkovat sponzorům z komerční 
oblasti a vyjádřit jim náš vděk za to, 
že jako partneři vstupují do různých 
projektů a pomáhají nám tak vytvá-
řet lepší svět pro naše klienty. Kromě 
zmíněného poděkování jsme připravi-
li ochutnávku ze seniorských klubů, 
které se v TOTEMu schází – hudeb-
ní vystoupení, taneční vystoupení – 

a vystoupení dětí z Diagnostického 
ústavu Plzeň, se kterým dlouhodobě 
spolupracujeme. Jako milý dáreček si 
naši partneři odnesli maličkost, kterou 
upekly naše seniorky z klubu Dobroty 
z kuchyně. 

Vzdělávání dobrovolníků jako 
jeden z benefitů za jejich práci pro 
společnost.

V říjnu loňského roku jsme do-
stali krásnou nabídku od studentů 
Pedagogické fakulty Západočeské 
univerzity pro TOTEMové dobrovol-
níky a praktikanty na realizaci cyklu 
seminářů zabývajících se efektivní 
komunikací a dalšími tématy, která 
se hodí pro dobrovolnickou činnost 
i pro život jako takový. Během čtyř 
týdnů tak naši dobrovolníci postup-
ně absolvovali přednášku o verbální 
a neverbální komunikaci, prevenci 
rizikového chování a dne 13. 1. 2014 
jsme cyklus ukončili tématem psycho-
hygieny, náročných životních situací 
a relaxace. Účast byla hojná, témata 
zajímavá, atmosféra úžasná... Studenti 
byli výbornými lektory a my se všich-
ni těšíme na slibované pokračování. 
Veliké poděkování z TOTEM-RDC 
naší bývalé dobrovolnici a praktikující 
studentce ZČU Petře Hinnerové, která 
celý projekt připravila a ve spolupráci 
s PF ZČU realizovala.

Hravé pondělky pro každého … 
Hrajete rádi Kostky, Karty, Lotto, 

Šachy, Dámu, Člověče nezlob se a ne-
máte do hry parťáka? V TOTEMu mů-
žete najít vše, co je ke společenským 
a karetním hrám potřeba… Každých 
14 dní v pondělí se scházíme a kro-
mě notoricky známých her máme na 
výběr i novější, náročnější – strategic-
ké, mapující historii… co kdo si chce 
vyzkoušet…

 Příští hravé pondělí plánujeme 
17. 2. 2014 od 16.00 hod. a pak vždyc-
ky jednou za 14 dní… Neřešíme, kolik 
je nám let, hrajeme si mezigeneračně 
… tak neváhejte a přidejte se … Káva, 
čaj a nějaká „ňamka“ od našich babi-
ček je vždycky k dispozici…

Život v TOTEMU je i na jaře velmi 
pestrý. Budete-li se chtít zapojit do 
mozaiky našich aktivit či nabídnout 
svou pomoc a podporu, najdete nás 
na adrese: TOTEM – RDC, Kaz-
nějovská 51 v Plzni Bolevci. tel.: 
377 260 425, totem@totem-rdc.cz.
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        CENTRUM D TÍ A RODI organizuje 

………………………………………………………………………………………………….. 

PROGRAM:
sobota:

nedìle:

pondìlí:

odpoledne: sportovní program na uvítanou a seznámení
veèer: :
Jak zajíèek Ouško pøipravoval Velikonoce

dopoledne: jarní hrátky se zvíøátky
odpoledne: velká jarní stopovaèka, dìtské tvoøení
veèer: pohádka do postýlky, pohádkové uspávání,
jarní a velikonoèní tvoøení pro zájemce

Velikonoèní dopoledne: hledání vajíèek, velikonoèní zvyky…
po obìdì: procházka, rozlouèení se zvíøátky

divadelní pøedstavení

jarní a velikonoèní tvoøení pro zájemce

RELAX PRO RODIÈE ZÁBAVA PRO DÌTI
pohodový víkend pro celou rodinu
s velikonoèními zvyky, pohádkami sportováním,
zábavou a jarním tvoøením pro malé i velké

,

KDY: sobota 19. 4. - pondìlí 21. 4. 2014
KDE: penzion Klamovka Stradonice u Ni�boru
CENA:

(odpoledne) (odpoledne)

(doprava vlastní)

ceník - (cena dle poètu èlenù rodiny a vìku dìtí)

Pøihlášky a platby od 22. 1. 2014 v kanceláøi CeDRu:

www.cedrplzen.cz

info@cedrplzen.cz,
CeDR, 1. ZŠ - zadní vchod z Tachvské ul., Plzeò-Bolevec,
tel.è. 728 646 656,

www.cedrplzen.cz

VELIKONOCNÍ POBYT
se zajíckem

Ouškem

 

 

www.kmplochotin.wz.cz
uu
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Pěvecký sbor Andílci se představuje
Dětský pěvecký sbor Andílci, 

zkoušející v 1. základní škole na 
Lochotíně, byl založen v roce 2009. 
Zakladatelkou a sbormistryní je pěv-
kyně Jana Marie Kateřina Korbelo-
vá. Již od počátku čítá sbor kolem 
140 členů, je rozdělen na samotné 
Andílky, Miniandílky a přípravku 
v mateřských školách.

Za čtyři roky se podařilo Andíl-
kům vystoupit jak na vlastních kon-
certech, tak i ve spolupráci s jinými 
sbory u nás i v zahraničí. Nejzají-
mavějším koncertem bylo vystou-
pení v kostele sv. Barbory ve Vídni. 
V našem městě Plzni jsme zpívali 
českou státní hymnu při domácích 
zápasech play off hokejistů HC 
Škoda Plzeň. Vidět nás můžete také 
na Historickém víkendu v Plzni, na 
vranovickém Pohádkovém statku 

i při vystoupeních např. v galerii 
Masné krámy. Spolupracujeme 
s občanským sdružením Hájek na 
charitativním projektu pro získání 
rehabilitačních židlí.

Podařilo se nám vydat vlastní CD 
„S písničkou do pohádky a filmů“, 
další CD chystáme na letošní rok. 
V aktuálních dnech finišujeme s pří-
pravou na jarní sezónu a těšíme se 
na vás při vystoupeních na plzeň-
ském náměstí, Historickém víken-
du, v kostele sv. Bartoloměje nebo 
v hudebním klipu Marka Ztracené-
ho „Snad se něco stane“, na kterém 
jsme spolupracovali. Více informací 
o sboru naleznete na www.korbelo-
va.cz. V příštím čísle jedničky přine-
seme již aktuální termíny koncertů.

Aneta Jíchová, 
Kateřina Skřivanová

Dne 28. ledna 2014 ve Společen-
ském sále SOUE Plzeň proběhla fi-
nálová pěvecká soutěž dětí ZŠ měs-
ta Plzně „NEBE PLNÉ HVĚZD“, 
kterou uspořádala hudební agentura 
CITY MUSIC ve spolupráci s MO 
Plzeň 1.

30 zpěváků z téměř dvaceti škol 
a jednoho víceletého gymnázia sou-
těžilo ve dvou kategoriích (1.–6. třída, 
7.–9.třída ).

Diváci si opět přišli na své, za-
zněly zde různé žánry a malí umělci 
byli téměř vždy odměněni bouřlivý-
mi ovacemi. Mnohá vystoupení byla 
také doprovázena tanečními skupi-
nami a celá soutěž byla obohacena 
vystoupením několika hostů, takže 
atmosféra byla opravdu nezapome-
nutelná. Rádi jsme přivítali také sta-
rostu MO Plzeň 1 Mgr. Miroslava 
Brabce, který si tuto akci nenechal 
ujít, aby i on podpořil soutěžící. 

Nebe plné hvězd
Porota vyhodnotila pět nejlepších 
z každé kategorie, diváci jeden jim 
nejsympatičtější výkon a také pořa-
datel udělil zvláštní cenu. Ti nejlep-
ší si převzali zajímavé ceny, ostatní 
byli také odměněni, zkrátka nikdo 
neodešel s prázdnou.

V porotě zasedli: 
Miro Bartoš, divadlo J. K. Tyla
Lukáš Krásný, Semtex
Lucie Lejčková, 5. ročník konzer-

vatoř Plzeň
Marie Mojseňuková
Veronika Zákružná
Co tedy říci závěrem? Největší 

dík patří všem dětem za krásné vý-
kony, moc si vážíme také sponzorů 
a všech dalších spolupracujících 
subjektů. Jsme přesvědčeni, že tyto 
akce mají velký smysl a už teď se 
těšíme, že vás budeme moci pozvat 
na další „NEBE PLNÉ HVĚZD“.

Roman Audes, CITY MUSIC

VÝSLEDKY: 
I. kategorie
1. místo………….Karel Mařík, Masarykovo gymnázium, prima
2. místo………….Kristýna Waloschková, Masarykova ZŠ, 4. A
3. místo………….Jana Mencová, ZŠ Elementária, 2. tř.
4. místo………….Jiří Rampouch, 20. ZŠ, 6. A
5. místo………….Markéta Bujakovská, 14. ZŠ, 6. A

II. kategorie
1. místo…………Viktorie Frühaufová, 25. ZŠ, 8. B
2. místo…………Nikola Soukupová, ZŠ Elementária, 8. tř.
3. místo…………Barbora Tokárová, 31. ZŠ, 7. B
4. místo…………Alice Feifrlíková, 22. ZŠ, 9. A
5. místo…………Valerie Špuláková, 4. ZŠ, 9. A
Cena sympatie diváků………Tereza Havránková, 13. ZŠ, 8. A
Zvláštní cena pořadatele……Lucie Havlová, 26. ZŠ, 2. 
Speciální cena za pohyb a choreografii……….Alžběta Kyvířová

Finálový večer zahájil starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec

Vystoupení Andílků přináší posluchačům nezapomenutelný zážitek. 

Finalisté pěvecké soutěže předvedli skvělé výkony.
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První únorový víkend byl 
v hokejbalové hale ve znamení 
5. ročníku turnaje mladších žáků 
„O pohár starosty městského 
obvodu Plzeň 1“. Letošní klání 
bylo poprvé dvoudenní a do Plz-
ně zavítaly nejlepší týmy z celé 
republiky. Šestice mužstev se 
nejprve střetla mezi sebou a po-
dle dosažených výsledků potom 
v zápasech o konečné umístění. 
Domácí hokejbalisté HBC Plzeň 
chtěli napravit nepříliš povedené 
vystoupení z loňska a bojovat opět 
o prvenství. Nejsilnějšího soupeře 
měli v týmu z východních Čech 
– Letohradu. Obě mužstva prošla 
zápasy s ostatními soupeři bez 
zaváhání. V posledním utkání 
základní skupiny se oba suveréni 
střetli mezi sebou. Šlo o souboj, 
který nic neřešil, protože oba týmy 
měli již postup do finále zajištěný. 

Hokejbalový turnaj vyhrál Letohrad

V boji o celkové prvenství začali 
lépe hosté, ale Plzeňané skóre oto-
čili na 2:1 a měli další šance. Jenže 
necelé tři minuty před koncem při-
šlo vyrovnání a o celkovém vítězi 
tak rozhodovala samostatná stříle-
ní. V nich byl nakonec šťastnější 
Letohrad.

Foto: Aleš Kohout

Rádi bychom vám oznámili, 
že v Krašovské 30 u Globusu se 
otevírá nové školské zařízení Dům 
Dětí a Mládeže Talent. Jedná se 
o první soukromé profesionální 
pracoviště zájmového vzdělávání, 
které je podporované mediálními 
tvářemi ze světa sportu a šoubyz-
nysu. Těšit se můžete na aktivity, 
které budou vedeny profesionální-
mi lektory a trenéry, a to ve třech 
hlavních sekcích: Sport a pohyb, 
Hudba a média, Tanec a umění. 

DDM Talent v současné době 
spolupracuje třeba s Talentovým 
centrem tance Storm Ballet, ta-
nečními skupinami T.C.O. Dance 
a Afresh Dance, školou bojového 
umění Narama, futsalovým klu-
bem SK Indoss Plzeň, florbalovým 
klubem SK DBA Plzeň, dětským 
sborem Andílci a dospělým smí-
šeným sborem Canticorum. 

Tímto vás zároveň zveme na den 
otevřených dveří, který se bude 
konat 20. února od 17 hodin. Od 
16 hodin v ten den proběhne také 
tisková konference.

Nové školské zařízení DDM Talent

Více informací najdete na na-
šem facebooku nebo oficiálních 
stránkách www.ddmtalent.cz. Bu-
deme se těšit na všechny zájemce 
a příznivce.

kolektiv DDM Talent

Výsledky 
HBC Plzeň – TJ Tatran Třemošná 3:1
HBC Plzeň - HBC Hostivař 6:2
HBC Plzeň - HBC Pento Most 3:1
HBC Plzeň - HBC Alpiq Kladno 4:2
HBC Plzeň - SK Hokejbal Leto-
hrad 0:3
finále: HBC Plzeň - SK Hokejbal 
Letohrad 2:3ss

Konečné pořadí
1. SK Hokejbal Letohrad
2. HBC Plzeň
3. HBC Hostivař
4. TJ Tatran Třemošná
5. HBC Alpiq Kladno
6. HBC Pento Most
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Do nového roku s aktivitami v DoRA Centru na Vinicích

Nový rok nezačal v Dobrovol-
nické Regionální Agentuře DoRA 
povánočním útlumem, ale probí-
hal v duchu plánování aktivit na 
celý rok. DoRA Centrum pro vás 
připravilo řadu žhavých novinek, 
o kterých se budete postupně do-
zvídat. Nejaktuálněji jsme pro 
všechny zájemce o cvičení připra-
vili nový termín zumby cvičení 
pro veřejnost v pondělí od 19 do 
20 hod. a cvičení jógy ve čtvrtek 
od 17 do 18.30 hod. 

Celé čtvrteční dopoledne jsme 
se pak rozhodli věnovat všem ak-
tivním seniorům, kteří mohou od 
9.30 hod. do 10.30 hod. pravidelně 
navštěvovat německé konverzace 
vedené naší dobrovolnicí – senior-
kou. Ty jsou určené pro všechny 
zájemce, kteří si chtějí oživit za-
pomenuté fráze a popovídat si 
s ostatními. Po skončení konverza-
ce mohou senioři navázat „veselým 
cvičením“ (10.30–11.30 hod.) pod 
odborným vedením lektorky Stáni 
Adamcové. Stejné „veselé cviče-
ní“ mohou senioři navštěvovat 
pravidelně také v úterý od 10.30 
do 11.30 hod.

DoRA Centrum najdete na začát-
ku Vinic, šikmo pod novým vcho-
dem do zoo. Naše pravidelné aktivi-
ty najdete také na našich webových 
stránkách www.doraplzen.cz 

A co naše Klubko Klubíčko?
Ani naše dětičky v Klubíčku neza-

hálí. Na jejich prosincovou vánoční 
besídku 19. 12. přišel neuvěřitelný 
počet diváků z řad rodičů a dalších 
příbuzných. Děti po svém vystou-
pení, které poctivě natrénovaly se 

svými učitelkami, rozdaly rodičům 
vánoční fotografie s vlastnoručně 
vyrobeným přáníčkem a ozdobou na 
vánoční stromeček. Za odměnu děti 
našly pod klubíčkovým stromečkem 
hromadu zabalených dárků, ve kte-
rých se ukrývaly nové hračky. Nad-
šení dětí při živelném rozbalování 
balíčků neznalo mezí. Tímto bych 
ráda poděkovala všem rodičům, kte-
ří nám pomohli rozsvítit hvězdičky 
v dětských očích.

V novém roce budou děti 
intenzivně využívat možnosti 
pravidelných návštěv sousední 
zoologické zahrady, kde kromě 
dalších zvířátek navštěvují „své-
ho“ králíčka Bobka. 

V únoru, 21. 2. od 16 hodin, 
bude DoRA ve svých prostorách 
DoRA Centra na Vinicích pořádat 
pro všechny menší děti tradiční 
Maškarní rej masek. Srdečně zve-
me všechny naše klubíčkové děti 
i širokou veřejnost. Odpoledne 
plné zábavy, písniček a her zpestří 
i soutěž o nejhezčí masku, která 
bude oceněna sladkým dortem. 
Rodiče si mohou odpočinout a dát 
si u nás kávu, čaj nebo se mohou 
připojit ke svým ratolestem.

Současně nabízíme rodičům 
možnost hlídání dětí v průběhu 
jarních prázdnin 3.–7. března, 
každý den od 6.30 do 15 hod. 
(vhodné pro děti od 2,5 do 5 let). 
Přednost v přihláškách mají naše 
klubíčkové děti, kapacita však 

bude doplněna ostatními zájem-
ci, a to pouze za 150,- Kč/den. Je 
možné přihlásit dítě na celý týden 
i jednotlivé dny. Kontaktujte nás: 
pavlina.brabcova@doraplzen.cz, 
tel. 776 004 232, 

Pavlína Brabcová
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O setkávání

Mám tu čest být na počátku utváře-
ní osobnosti malého člověka. V naší 
třídě Tygříků v Hodonínské ulici 53 
v Plzni se neoslovujeme „paní uči-
telko“. Je pro mne poctou, pokud 
mě dítě osloví křestním jménem 
a použije způsob, který mě pohladí. 
Jsme pro sebe navzájem důležití. Je 
v moci dospělého udělat děti šťast-
né. Věnujeme tomu veškeré svoje 

snažení. Ovoce této práce je trvale 
vystaveno a ochutnávají z něho ti, 
kteří jsou dětem nejbližší. Jejich ro-
diče. Všichni společně tak poznává-
me tento svět a snažíme se, aby byl 
co nejlepší. Budujeme kolem sebe 
prostředí pohody, bezpečí a poro-
zumění. Nechceme chápat jen sami 
sebe, ale chceme porozumět i lidem 
kolem nás. Využíváme k tomu příle-

žitosti, které se nám samy nabízejí.
Nedaleko naší mateřské školy 

máme dobré kamarády. Jsou sice 
věkově starší, ale pro rozvoj soci-
álního chování a cítění malých dětí 
ideální partneři. Senioři z domova 
důchodců v Kotíkovské ulici se vše-
mi zdravotními sestrami i personá-
lem domova nás vždy mile uvítají. 
Stejně tak tomu bylo i na velmi 
milém předvánočním setkání. Pro-
měnili jsme se v malé čertíky a za-
tančili babičkám a dědečkům „Čertí 
polku“. Děti se rády podělí o nově 
nabyté dovednosti a zde je chvála 
opravdu na místě. Jejich spontánní 
taneční vystoupení mělo úspěch. Ří-
kadla, písničky a hry, které si děti ze 
třídy Tygříků a Bobříků nachystaly, 
byly jen malou ukázkou trpělivé prá-
ce pedagogů, rodičů a hlavně dětí. 
Netušili jsme, jak moc vystoupení 
dětí na seniory zapůsobilo. Druhý 
den jsme se náhodně setkali na 
náměstí Republiky u Jesliček. Ze 
zpívání koled nás vyrušilo zvolání 

dědečka na vozíku: „To je ta Káča 
z včerejšího vystoupení!“

Setkání bylo neplánované a mys-
lím, že o to srdečnější. Potěšilo nás, 
že máme malí i velcí stejné nápady. 
Zazpívat si koledy spolu před nád-
herně vyřezaným betlémem, který 
zdobil naše město. Setkání to bylo 
hřejivé a v dětech i dospělých vy-
volalo zajímavé pocity. 

A protože dětská dušička je křeh-
ká a kamarádská, přenesla se tato 
pohoda na všechny kolem.

Takto nenápadně vzniká opravdo-
vé přátelství, které nepotřebuje nic 
víc, než přívětivé přijetí a vzájemné 
poznávání. Nevadí nám věkový roz-
díl. Vytvoříme-li vhodné prostředí, 
podnítíme v malých dětech to nejdů-
ležitější, co naše společnost potřebu-
je. Smysl pro kamarádství, soucítění 
a schopnost soužití s ostatními.

Na další setkávání se těší učitelka 
Tygříků z 81. mateřské školy v Ho-
donínské ulici v Plzni 

Bc. Věrka Šimicová

Cvičení pro seniory – aneb jak zpomalit stárnutí
S přibývajícím věkem dochází 

v organismu k mnoha změnám, 
které jsou příznakem tělesného 
i psychického opotřebení. Změny 
jsou sice nevyhnutelné, ale jejich 
míru a rychlost můžeme významně 
ovlivnit zejména formou přiměřené 
fyzické aktivity.

Ve Fit clubu Vitalita jsme nově pro 
vás zařadili do svého programu cviče-

ní určené seniorům se zaměřením na 
zlepšení fyzické kondice a načerpaní 
nové energie a chutě do života.

Hodina skupinového cvičení pro 
seniory probíhá každé pondělí na 
4. ZŠ Plzeň, Kralovická ulice od 
18 do 19 hodin v malé tělocvičně. 
Rekondiční cvičení je zaměřeno 
na postupné zlepšení zdravotního 
stavu, zmírnění bolesti při pohybu, 

zlepšení rovnováhy těla, zlepše-
ní koordinace pohybů a zejména 
zlepšení krevního oběhu. Cvičení 
probíhá ve střední intenzitě pod ve-
dením zkušeného lektora s využitím 
prvků strečinku a pilates, používáme 
cvičební pomůcky jako je overball, 
malé gumičky, protahovací pásy, 
lehké činky s cílem zpomalit atrofii 
svalů a nenásilným způsobem posílit 

celé tělo formou, která co nejméně 
zatěžuje kloubní a kardiovaskulární 
systém. 

Zveme všechny aktivní seniory, 
aby cvičení ve Fit clubu Vitalita 
Plzeň přišli určitě vyzkoušet.

Více informací na www.fitclub-
vitalitaplzen.cz

Soňa Procházková, 
Fit club Vitalita 

Kosíci v zimě
„Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláš-

ka sukni... zpívaly všechny děti 
87. MŠ Plzeň. Dětský sboreček 
„Kosíci“ secvičil tradiční Vánoč-
ní pásmo, se kterým se vydal na 
několik míst naší malebné Plzně. 
Nejprve přišli potěšit do Longe-
vity babičky a dědečky, a věřte si 
či ne, ukápla i nějaká ta slzička. 
Také zazářili ve Velké synagoze 
a nakonec vystoupili na prknech 
kulturního domu Skvrňany. Jestli 
jste nás viděli, tak doufáme, že 
jsme potěšili i vás, a pokud ne, 
tak nebojte, příští rok budeme vy-
stupovat zase.

Na konci prosince se u nás rozsví-
tila všechna dětská očka. Do škol-
ky přišel Ježíšek a navzdory blátu 
a zimě-nezimě se všichni smáli. 
V každé třídě děti předvedly dlouho 
připravovanou besídku, kde se poch-
lubily svými schopnostmi v tanci, 
zpěvu a recitaci. Paní učitelky na 

celou akci dohlížely a když už se 
děti chtěly rozutéct, tak se stal malý 
zázrak. Pod stromkem v každé třídě 
se objevilo několik předčasných dár-
ků od Ježíška! Veliké, v barevném 
papíru zabalené krabice obsahovaly 
roztomilé polštářky s očima, nosem, 
ústy a dokonce i rukama. Proto by 
celý kolektiv učitelek a i všechny 
děti rády poděkovaly mystickým 
silám, které do školky přinesly tato 
milá překvapení.

Ale to nebyl jediný důvod 
k úsměvu: velké potěšení z obje-
vování tajů přírody začala přinášet 
pozorovací okénka přírodní učebny. 
Děti již od podzimu bedlivě sledují 
změny rozkladu hmoty pocházející 
z přírody (jablko, slupka od pome-
ranče, spadané listí) a srovnávají 
je s lidskými výrobky, na příklad 
s PET lahví. Co se rozloží? A co 
ne? My, „dospěláci“, to víme, děti 
si tyto skutečnosti vypozorují bě-

hem roku samy. O to více si pak 
zafixují negativní dopad vyhazování 
odpadků do volné přírody.

Tímto bychom rády dodatečně 
poděkovaly všem členům komise 

MMP, odboru životního prostředí, 
za podporu vzniku přírodní učeb-
ny. Moc si vážíme toho, co pro děti 
udělali.

Iveta Vodicová, učitelka 87. ZŠ
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Zlatá struna „zněla“ Plzní

Přihlášky na tábory přijímáme od ledna 2014 na našich interneto-
vých stránkách www.svcdomecek.cz (u každého typu akce jsou údaje 
v pořadí název, termín, místo).

JARNÍ TÁBORY 2014 
Příměstský počítačový tábor 3.3.–7.3.2014
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Příměstský tábor Kamarádi 3.3.–7.3.2014
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Hudebně keramické soustředění 2.3.–5.3.2014
Lomy u Konstantinových Lázní

LETNÍ TÁBORY 2014  
POBYTOVÉ TÁBORY  
Cyklotábor 28.6.–5.7. 2014 Hlavatice
Záhady světa II. 19.7.–1.8. 2014
Lomy u Konstantinových Lázní
Senzační prázdniny v Lomech 7.7.–19.7.2014
Lomy u Konstantinových Lázní

  

16. ročník kytarové soutěže 
Zlatá struna ukončilo republiko-
vé kolo, které se konalo 24. a 25. 
ledna v příjemném prostředí Guru 
Village na náměstí Republiky. Se-
šlo se v něm 33 mladých kytaristů 
a kytaristek ze sedmi krajů České 
republiky: Plzeňského, Ústeckého, 
Libereckého, Jihočeského, Kar-
lovarského, Moravskoslezského 
a Jihomoravského.

Úroveň jednotlivých vystoupení 
byla velmi dobrá a vyhodnocení 
nebylo pro odbornou porotu – Pet-

NOVÉ KROUŽKY OD II. POLOLETÍ
Podrobné informace o nově vypsaných kroužcích a celkový seznam 

najdete na našich internetových stránkách www.svcdomecek.cz.
I v průběhu druhého pololetí se můžete přidat do stávajících kroužků. 

Cenu zápisného a požadavky úměrně přizpůsobíme termínu nástupu do 
kroužku. V současné době funguje téměř šedesát zájmových kroužků 
pro děti, mládež i dospělé v oblasti techniky, hudby, tance, sportu, 
výtvarky, keramiky, miniškolky, přírodovědy a společenských věd.  

KOUZLA A ČÁRY pro děti od 8 let
HRÁČI – DESKOVÉ HRY pro děti od 7 let
BADMINTON pondělí 18.30–19.30; pro děti od 10 let
ZÁKLADY FOCENÍ aneb naučte se fotit před dovolenou
středa 17.00–18.00; pro děti od 10 let
ANGLINA pondělí 17.15–18.15; pro děti od 10 do 14 let

ra Merxbauera (skupina Strašlivá 
podívaná), Jiřího Slámu (Hudební 
vydavatelství Avik), Helenu Pa-
risovou (houslistku a zpěvačku), 
Daniela Stacha (hudební nástroje 
Houdek) v čele s předsedou Jiřím 
Holoubkem (skupina Spirituál 
Kvintet) – vůbec jednoduché. 
Všichni se výborně bavili a už se 
těší na 17. ročník.

Pořadatelem bylo Středisko vol-
ného času dětí a mládeže Plzeň, 
pracoviště Ledecká 23.

NÁBÍDKA TÁBORŮ 2014

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Kamarádi I., 30.6.–4.7.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Přírodovědný I.
7.7–11.7. 2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Kamarádi II. 
14.7.–18.7.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Počítačový I.
21.7.–25.7.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Počítačový II.
28.7.–1.8.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Pastelka I.
4.8.–8.8.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Pastelka II.
11.8.–15.8.2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
Přírodovědný II.
18.8.–22.8. 2014 
SVČ, pracoviště Ledecká 23
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Naše mateřská škola pořádá pra-
videlné akce, které jsou společné 
pro děti a jejich rodiny. Společná 
setkání se konají každý měsíc. 
V prosinci, v době adventu, jsme 
uspořádali setkání „voňavé“. Sou-
částí tohoto podvečera bylo vy-
stoupení dětí, společné vyrábění 
vánoční dekorace a popovídání 
si při poslechu vánočních koled 
a ochutnávce cukroví.

Setkání se odehrálo ve zlatobí-
lé kombinaci barev, proto se na 
kostýmech dětí třpytily hvězdičky 
a sněhové vločky a na tvářích zá-
řily zlaté kometky. 

Na pracovišti Sokolovská si za 
zvuku příčné flétny a také dopro-
vodu klavíru mohli rodiče vychut-
nat vánoční koledy v dětském po-
dání, např.: Veselé vánoční hody, 
V půlnoční hodinu nebo Půjdem 

Listopadové a prosincové střípky z činnosti 46. mateřské školy Plzeň

Olympiáda mateřských škol
Dne 7. listopadu 2013 se 46. MŠ 

zúčastnila Olympiády mateřských 
škol O pohár starosty městského 
obvodu Plzeň 1. Protože počasí již 
bylo chladné, olympiáda proběhla 
v kryté hale Bolevecké ZŠ. Soutě-
žila šestičlenná smíšená družstva 
v trojskoku, hodu na koš, kopu 
do branky, štafetě a překážkové 
dráze. 

Za 46. MŠ soutěžila dvě šestičlen-
ná družstva Žluťásci a Modrásci. 

Po prezentaci a dalších orga-
nizačních pokynech následoval 
slavnostní nástup družstev, kde 
byli přivítáni soutěžící a předsta-
veni organizátoři na jednotlivých 
stanovištích. 

Poté jsme se již pustili do sa-
motného průběhu závodu. Druž-
stvo Žluťásků začínalo štafetou, 
kde jsme hned otestovali svoji 

rychlost. Poté jsme pokračovali 
v hodu na koš. Někteří do toho 
dali takovou sílu, že přehodili koš 
i půlku tělocvičny, až jsme je mu-
seli krotit. Naší nejsilnější disci-
plínou byl trojskok, který se nám 
povedl úplně nejlépe. Hned poté 
jsme vyzkoušeli své nohy v přes-
nosti kopu do branky. A nakonec 
jsme ještě ukázali svou obratnost 
v překážkové dráze. 

Družstvo Modrásků nejprve 
ukázalo sílu v nohách při trojsko-
ku, hned poté se předvedli v kopu 
na branku, následoval hod na koš, 
štafeta a překážková dráha. 

U každé disciplíny nám byl za-
psán výsledek do soutěžní karty. 
Tu jsme na konci odevzdali a tou-
žebně čekali na výsledky. Snad 
každý by si přál vyhrát nádherné 
poháry a medaile vystavené na la-

vici vedle dveří. Tam už organizá-
toři pečlivě zapisovali a hodnotili 
výsledky.

Konečně byl dán pokyn k slav-
nostnímu vyhlášení. Netrpělivě 
jsme čekali na umístění. Děti 
byly maličko zklamané, když se 
dozvěděly, že žádný pohár nebude 
náš. I přesto, že jsme se neumístili 
na prvních třech místech, dostali 
jsme velkou odměnu. Děti si ji 
hned rozdělily a byly velmi spo-
kojené. Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. 

Společně prožité dopoledne zá-
bavnou formou se nám velmi líbi-
lo. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem organizátorům a těšíme 
se na další rok.
Mgr. Zuzana Kožíšková, učitel-

ka 46. mateřské školy Plzeň

Voňavé setkání

spolu do Betléma. Vystoupení za-
hrnovalo také recitaci, a dokonce 
i dramatická vystoupení obou tříd. 
Mladší děti se představily ve hře 
Boudo, budko a předškoláci si 
poupravili jednu z klasických po-
hádek („O veliké řepě“) a drama-
tizovali ji pro diváky jako příběh 
„O vánočním stromečku“ Předsta-
vením, jež přítomné dojalo, některé 
až k slzám, byl „Tanec hvězd na 
obloze“, kdy děti reagovaly na 
krásnou melodii od Petra Hapky 
(Z pohádky Panna a Netvor). Děti 
seděly schované za plátnem plným 
hvězd a dle změn hudby vedly své 
barevné papírové hvězdy.

Při vyrábění vánočních dekorací 
jsme se pobavili zejména u citró-
nových „zlatých“ prasátek. Ale-
spoň jsme měli jistotu, že je na 
Štědrý den spatříme.

Myslím, že adventní akce s vá-
noční atmosférou byla pro všech-
ny, velmi příjemným zážitkem. 
Sešli jsme se s více než sedm-
desáti rodiči, prarodiči a dalšími 
příbuznými. Popovídali jsme si 
o vánočních přípravách, pozorova-
li jsme spokojené dětské tváře plné 
úsměvů, vyměnili jsme si některé 
recepty a se vzájemnými přáními 
krásných vánočních svátků jsme 
se rozloučili.

Současně probíhala akce na pra-
covišti Fibichova, kde děti také 
zpívaly a tančily, a následoval 
obdobný program s vyráběním 
a posezením. Hřebíčky na výrobu 
vánočních dekorací a cukroví pro-
voněly celou školku. Také zde byl, 
i přes značnou nemocnost dětí, 
o akci velký zájem a voňavého 

setkání se tak v celkovém součtu 
zúčastnilo 80 dětí a 146 dospělých 
z obou částí školky.

Bc. Pavlína Vaňková, učitelka 
46. mateřské školy Plzeň



12. 1. 2014 se v IceParku odehrál 
hokejbalový turnaj. Zúčastnilo se 
ho několik dětských amatérských 
týmů z Plzně. Zápasy se odehrály 
za bouřlivé podpory publika.

Pořadí týmů: 
1. Komáři
2. HC Nikdo nás nechce 
3. HC Lochotín 
4. KFC Gang 
5. HC Bolevec 
Všichni účastníci byli odměněni 

cenami, které věnovalo ÚMO 1.
Těšíme se na další pořádané 

akce. Více na www.icepark.cz
Václav Černý

který se koná 

25. 2. 2014 
od 16.30 hod. v Ice Parku. 

Akce je určena pro rodiče s dětmi. 

Masky vítány. 

Nejnápaditější převleky 

budou odměněny. 

Za příznivého počasí se akce usku-

teční na in-line bruslích. Na místě je 

možno zapůjčit veškeré vybavení.

Komu vadil andělíček u Košuteckého jezírka?

adresa, kontakty

V uplynulém roce 26. dubna 
byla za přítomnosti široké veřej-
nosti slavnostně odhalena soška 
„Andělíčka“ v parku u Košutec-
kého jezírka. Na břehu jezírka se 
skálou za zády měla být symbolem 
setkávání lidí v parku. Neuplynul 
ani rok a už se zabýváme nepříjem-
nou událostí, která nastala. Řešíme 
poškození sošky a informačních 
tabulí v lokalitě parku. Komu asi 
„Andělíček“ tolik vadil?       (red)

Srdečně vás zveme na 

MASOPUSTNÍ REJMASOPUSTNÍ REJMASOPUSTNÍ REJMASOPUSTNÍ REJ

Podstavec, který od loňského dubna nesl repliku sošky andělíčka vytaženou 
z Košuteckého jezírka, nyní stojí na břehu pod skálou osamocený.

Soška Andělíčka, která měla být sym-
bolem setkávání nafocená vloni těsně 
po slavnostním odhalení. 

Neznámý vandal se zřejmě vyřádil… Ani informační tabule nezůstaly ušetřeny bláznivému řádění ničitele.


