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Dne 1. 1. 2014 nabyla účin-
nosti vyhláška Ministerstva 
vnitra č. 452/2013 Sb., kterou 
se mění vyhlášky provádějící 
volební zákony. 

Nově se budou volební 
okrsky v hlavním městě 
Praze a v územně členěných 
statutárních městech číslovat 

Informace k volbám do Evropského parlamentu

samostatnou číselnou řadou 
v každé městské části nebo 
městském obvodu. Rozliše-
ní volebních okrsků jednot-
livých městských částí nebo 
městských obvodů bude za-
jištěno tzv. prefixem před 
samotným číslem volebního 
okrsku, který bude vyjadřo-

Centrum kultury, tradic, historie a setkávání 
– to je dnes Bolevecká náves

vat příslušnost k volebnímu 
celku konkrétního územ-
ně členěného statutárního 
města. 

Na území MO Plzeň 1 
budou nově volební okrsky 
označeny čísly 1001 až 1056.

Další informace na str. 4

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 
23. a 24. května 2014.

Malebné místo v největším 
sídlišti města Plzně s historic-
kými usedlostmi chráněnými 
památkovým ústavem se zejmé-
na v posledních letech stalo mís-
tem setkávání místních obyvatel, 
konání zajímavých kulturních 
a společenských akcí i místem 
poznání – zejména historického 
odkazu našich předků. Část Bole-
vecké návsi již prošla rekonstruk-
cí a zažila např. tradiční českou 
zabijačku organizovanou Měst-
ským obvodem Plzeň 1 v únoru 
letošního roku. Další část rekon-
strukce se ještě chystá.

Než k ní však dojde, Městský 
obvod Plzeň 1 zde ještě uspořá-
dá oslavu jarních svátků – Veli-
konoc se vším, co k této tradici 
patří.  Oáza klidu uprostřed nej-
lidnatějšího sídliště západočes-
ké metropole tak opět nabídne 
trochu ze svého kouzla, tradice 
a historie i návštěvníkům odji-
nud. Těšíme se na vás! 

(red)
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Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2013

Příjmy
Daňové příjmy

Místní poplatky vybírané Měst-
ským obvodem Plzeň 1 byly po-
platek ze psa, poplatek za užívání 
veřejného prostranství, z ubytova-
cí kapacity a doplatek poplatku za 
provozování VLT (výherních lo-
terijních terminálů).

Správní poplatky byly nejvíce vy-
bírané odborem investičním a staveb-
ně správním – oddělením stavebně 
správním, protože došlo od 1. ledna 
2013 k rozšíření a navýšení správních 
poplatků v oblasti vydávání povolení 
a úkonů dle stavebního zákona.

Nedaňové příjmy
V nedaňových příjmech byly 

nejdůležitější položkou příjmy 
z pronájmu městského majetku, 
dále také příjmy za separování 
odpadu a příjmy z vlastní činnosti, 
do kterých patří mimo jiné i příjmy 
z pronájmu reklamních ploch na 
ICE Parku a pronájmu inzertních 
ploch v Plzeňské jedničce.

Dotace
Přijaté dotace v roce 2013 zahr-

novaly dotace na aktivní politiku 
zaměstnanosti pro obce – veřejně 
prospěšné práce, další dotace se týka-
ly příspěvků na právní ochranu dětí, 
na volbu prezidenta a volby do po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Od Plzeňského kraje byla přijata 
dotace na pokrytí prvotních nákla-

dů spojených s povodněmi, které 
byly v červnu 2013, a na nákup 
vybavení pro jednotky zasahující 
při těchto povodních.

Výdaje
Provozní výdaje

Provozní výdaje byly čerpány na 
zajištění chodu úřadu MO Plzeň 1, 
údržbu silnic a zimní údržbu, na péči 
a údržbu zeleně a dětských prvků, 
sběru a svozu nebezpečných odpadů, 
komunálních odpadů. Z provozních 
výdajů byly také hrazeny výdaje na 
činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů – SDH Bílá Hora a SDH Bo-
levec. Dále byly provozní výdaje po-
užity na údržbu a provozní příspěvky 
pro mateřské školy.

Z provozních výdajů byly propla-
ceny transfery jiným organizacím, 
tedy byly poskytnuty dotace na ve-
řejně prospěšné účely v oblastech 
tělovýchovy, zdravotnictví, školství 
a podpora zájmových činností.

Kapitálové výdaje
Z kapitálových výdajů byly hra-

zeny investice na výstavbu par-
kovišť, chodníků a vypracování 
projektových dokumentací. Dále 
proběhla realizace fotovoltaické 
elektrárny pro 78. MŠ, Sokolovská 
30. Ve 46. MŠ ve Fibichově ul. 4 
proběhly celkové stavební úpravy. 

Pořízení dětských prvků a vý-
stavba dětských hřišť byla též fi-
nancována z těchto zdrojů.

Financování
Financování zahrnuje použi-

tí, resp. tvorbu účelových fondů 
městského obvodu (fond rozvoje 
a rezerv, sociální fond, převody 
mezi rozpočty města a městského 
obvodu).

Do financování je od roku 2013 
zařazen převod podílu na daních, 
převod podílu příspěvku na výkon 
státní správy a podíl na příjmech 
z hazardu.

Přebytek hospodaření MO Plzeň 
1 po finančním vypořádání za rok 

2013 je ve výši 23 263 428,46 Kč. 
Bude použit v letošním roce na in-
vestiční akce – např. rekonstrukce 
hřiště ve sportovním areálu 4. ZŠ, 
Kralovická 12, dále na rekonstruk-
ci bazénu Lochotín, který sídlí 
v Sokolovské ul. 46.

Z přebytku byl navýšen roz-
počet na kulturní akce pořáda-
né Městským obvodem Plzeň 1 
a také navýšen objem finančních 
prostředků pro poskytování dotací 
na veřejně prospěšné účely.

Ing. Jitka Pojarová

Při zpracování Závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních samospráv-
ných celků. Finanční hospodaření MO Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2013.

 skutečnost k 31. 12. v tis. Kč skutečnost k 31. 12. v tis. Kč
P ř í j m y 33 002 Vý d a j e 142 828

Daňové 4 827 Provozní výdaje 130 055
 Místní poplatky 3 625 Běžné výdaje 112 332
 Správní poplatky 1 201 Příspěvky vlastním příspěvkovým org. 11 627
 Ostatní poplatky a odvody 1 Transfery jiným organizacím 6 096
 Nedaňové 18 161 Kapitálové výdaje 10 319
 Příjmy z vlastní činnosti 1 257 Investice stavební a nestavební 9 919
 Odvody příspěvkových organizací 1 231 Investiční transfery  400 

 Příjmy z pronájmu majetku 8 175 Příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0
 Příjmy z úroků 37 Výdaje sociálního fondu 2 454
 Sankční platby 342
 Přijaté pojistné náhrady 637 Financování  +/– vlastní zdroje 133 635
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 444 Použití vlastních fondů (+) 6 965
 Ostatní nedaňové příjmy 38 – fond rezerv a rozvoje 4 511
Kapitá lové 310 – fond sociální 2 454
 Příjmy z prodeje ostatního DHM 300 Tvorba vlastních fondů (–) 2 163
 Přijaté dary na dlouhodobý majetek 10 – fond sociální 2 163
Provozní přijaté dotace 9704 Převody 128 833
 Přijaté dotace 9704 – převod MO/MMP 8 473
   – převod MMP/MO 755
   – převod – sdílené daně 108 104
   – převod – příspěvek na výkon státní správy 9 098
    – převod – příjmy z hazardu 19 349

Senioři mohou od dubna 
plavat zdarma

Městský obvod Plzeň 1 podpořil 
plavání pro seniory v bazénu na 
Lochotíně (ale i na Slovanech). 
Senioři mohou nyní celkem čty-
řicetkrát v roce využít zdarma 
vstup do plaveckého bazénu. Akci 
mohou využít občané Plzně starší 
šedesáti let věku každý pracovní 
den (pondělí až pátek) s výjimkou 
státních svátků a dnů pracovního 
klid a s výjimkou doby školních 
prázdnin na území okresu Plzeň – 
město, a to vždy v době od dvanác-

ti do čtrnácti hodin. Kdo si chce jít 
zaplavat a chce využít nabízenou 
slevu, musí předložit v pokladně 
Plzeňskou kartu a občanský prů-
kaz. Senior splňující výše uvedené 
podmínky bude mít na kartě nabito 
40 vstupů (celkem) s tím, že se 
budou vstupy na Slovanech a na 
Lochotíně na kartě sčítat. Akce je 
aktuální od 1. dubna 2014. MO 
Plzeň 1 tak podpořil zdravý po-
hyb seniorů částkou 300 tis. Kč 
ze svého rozpočtu.              (red)



v únoru le-
tošního roku 
pořádal náš 
obvod na Bo-
levecké návsi 
v historic-
kém selském 

statku U Matoušů „Vepřové 
hody“. Kdo tam také byl, tak 
mně dá jistě za pravdu, že 
lidí se sešlo opravdu hodně. 
Já osobně jsem sice očekával 
velkou návštěvnost, ale přizná-
vám se, že tak velký úspěch 
a tolik návštěvníků jsem si 
opravdu nepředstavoval. Lidi 
snad přilákalo nejenom dobré 
jídlo, ale i možnost prohléd-
nout si, jak se dříve žilo, jak 
taková zabíječka probíhala a 
jak vlastně tenhle unikátní sta-
tek uprostřed sídliště vypadá. 

Vážení spo-
luobčané,

v letošním 
roce čeká náš 
obvod jed-
no významné 
a přece trochu 
zapomenuté 

výročí. Přesně před 100 lety 
28. června 1914 uspořádal Zápa-
dočeský autoklub první závod 
motorových vozidel na území 
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Vážení obča-
né Lochotína. 
Tedy přesně-
ji Severního 
předměstí, ale 
myslím, že se 
nikdo z Ko-
šutky, Vinic či 

Bolevce (výjimkou by jistě byla 
přeci jen specifičtější Roudná či 
vzdálenější Bílá Hora) neurazí, 
když použiji toto v Plzni běžně 
používané označení našeho obvo-
du a tak i toto oslovení.

To, o čem bych se v této chvíli 
chtěl zmínit, je elektroodpad a si-
tuace, která na obvodě vznikla 
kolem míst, kam je možno naše 
drobné a nepotřebné „elektro 
věci“ odnést a vyhodit. Jistě jste 
si sami všimli, že tato místa se 
stala skladišti odpadu všech typů 
a druhů. Ale proč? Protože tento 
bohulibý záměr rozmístit speci-
ální nádoby, kam takový odpad 
můžeme odkládat, se nám tak 
trochu vymkl z rukou. Ony se 
totiž ty speciální nádoby i spe-
ciálně vyvážejí a je možno se do 
nich tedy i speciálně dostat. Tedy 
dostat se dovnitř, k odpadu (to 

F i n a n č n í 
výbor  za -
s tup i t e l s tva 
m ě s t s k é h o 
obvodu Plzeň 
1 se na svém 
pravidelném 
zasedání dne 

24. 3. 2014 zabýval důležitými 
materiály, které následně pro-
jednají a posoudí zastupitelé na 
jednání Zastupitelstva městské-
ho obvodu dne 26. března 2014.

Jednalo se o bilanci hospodaře-
ní městské části Plzeň 1 v uply-

nulém roce a o řadu souvisejících 
materiálů. Finanční výbor tak 
projednal závěrečný účet včetně 
návrhu finančního vypořádání, 
účetní závěrku a rozbor hos-
podaření za rok 2013. Všechny 
materiály byly podrobeny kvali-
fikované diskusi členů. 

Městský obvod i v uplynulém 
roce docílil vyrovnaného hos-
podaření, když pracoval s ob-
jemem výdajů celkem téměř 
143 milionů Kč. Přebytek příjmů 
ve výši 23 milionů bude převe-
den do Fondu rezerv a rozvoje 

a následně zapojen na posílení 
rozpočtu roku 2015. V tomto 
smyslu Finanční výbor projed-
nal návrh rozpočtových opatře-
ní, která také budou předložena 
zastupitelům městského obvodu 
ke schválení na již zmíněném 
březnovém zasedání. 

Na programu zasedání Finanč-
ního výboru byla i účetní závěr-
ka mateřských škol MO Plzeň 
1. Všechny školky dosáhly zlep-
šeného výsledku hospodaření 
proti rozpočtu. Přebytky budou 
použity ve prospěch těchto zaří-

zení v souladu se stanovenými 
předpisy.

Finanční výbor také projednal 
Zprávu o průběhu inventarizace. 
Konstatoval, že inventarizace 
majetku proběhla v souladu se 
stanovenými postupy, nebyly 
zjištěny rozdíly mezi fyzickým 
stavem a evidencí a také tuto 
zprávu doporučil zastupitelům 
ke schválení.

Ing. Antonín Diviš, předseda 
Finančního výboru 

ZMO Plzeň 1

prosím není návod). A toho si 
všimli naši zvídaví spoluobčané, 
kteří si z takového odpadu udě-
lali „přiobživu“ či kvalitní zdroj 
součástek do kutilské dílny. Ku-
tily obdivuji, neb sám zrovna 2x 
šikovný na ruce nejsem. Ale přá-
telé, to je takový problém si po 
sobě uklidit? Když už se tedy do 
takové nádoby dostanu a vezmu 
si, co potřebuji a třeba bych do 
dílny jinde nesehnal, tak vše uvést 
do původního stavu a neutíkat co 
nejdříve pryč jako nějaký lupič? 
A pak na takovém místě zůsta-
ne… budeme tomu slušně říkat 
nepořádek. A když už tam je, tak 
tam přihodíme tohle a ještě tohle 
a máme z toho skládku jako vyši-
tou. Přímo na ulici. V naší čtvrti. 
Nedaleko od místa, kam třeba děti 
chodí na hřiště. A teď další otázka 
k zamyšlení. Jak vlastně s veške-
rým odpadem na obvodě naložit? 
Jak zajistit, aby se takové věci ne-
stávaly a náš 1. městský obvod 
byl opravdu Plzeňskou jedničkou 
a byl nejčistější? Myslím, že bych 
nápad měl… Ale o tom až příště.

Ing. Tomáš Kotora
Neseřazený zastupitel 

Kazíme si to sami

Sté výročí prvního motoristického závodu v Plzni
plzeňského regionu. Konal se 
na trase Lochotín–Třemošná 
a započala tak dlouholetá tra-
dice automobilových a moto-
cyklových závodů na území 
našeho obvodu. Bohužel právě 
v den uspořádání závodu došlo 
v Sarajevu ke známému atentátu 
a za měsíc vypukla první světo-
vá válka. Na další ročník se tak 
muselo čekat celých 9 let. Že 
v žádném případě nešlo o bez-

významný podnik svědčí i to, 
že v roce 1924 zde pak odstar-
tovala svým prvním závodem 
za volantem svoji slavnou ka-
rieru vynikající a celosvětově 
uznávaná závodnice Eliška 
Junková. Na tenhle závod pak 
v dalších letech navázal mno-
hem slavnější Lochotínský okruh 
a později i Rallye Plzeň. Mož-
ná někdo z vás doma uchovává 
fotografie, novinové výstřižky 

nebo jiné památeční předměty 
z těchto závodů, které zdědil po 
svých rodičích či prarodičích. 
Zkuste se doma podívat a jestli 
najdete něco zajímavého, přijďte 
se nám prosím pochlubit. Histo-
rici, kteří tohle výročí dokumen-
tují, a také my budeme velice 
rádi za každou vzpomínku.

Váš Vladimír Tichý,
místostarosta

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
Proto jsem rád, že obvod bude 
v podobných akcích pokračo-
vat a že hned 12.–13. dubna 
nás čekají „Velikonoce na 
statku“.  Nejenom, že tento-
krát mohou návštěvníci přijít 
v sobotu i v neděli, ale i pro-
gram bude bohatší a každý se 
může sám zapojit. Takže kro-
mě ochutnávky dobrého jídla 
a pití si bude moci každý sám 
zkusit třeba uplést pomlázku. 
Pro děti pak budou připrave-
ny vyjížďky na koních a tvůrčí 
dílny. Já osobně se na tyhle 
obvodní Velikonoce moc tě-
ším a věřím, že tentokrát při-
jde ještě více lidí a hlavně, že 
budou odcházet všichni spoko-
jeni. Z podobných akcí se pak 
může stát hezká tradice

Váš Jan Přecechtěl
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Od března se mohou v bazénu na Lochotíně saunovat i ženy
V bazénu na Lochotíně přibyla 

k pánské sauně ještě sauna pro dámy. 
Bude přístupná každý pracovní den 
od tří do půl desáté večer a o víken-

Cyklista je ve smyslu zákona 
o provozu na pozemních komuni-
kacích řidičem, proto pro něj platí 
stejné zásady a pravidla jako pro 
ostatní řidiče.

V Plzni se setkáváme s několika 
zásadními problémy. Jízda cyklistů 
po chodníku, nedostatečná povinná 
výbava jízdního kola a jízda bez 
předepsaného osvětlení. Cyklisté se 
snaží vyhnout agresivním řidičům 
na silnicích, ale sami se stávají ag-
resivními řidiči na chodníku. Vzta-
hy mezi řidiči, cyklisty a chodci se 
dají označit za velmi křehké. Kaž dý 
z těchto účastníků silničního provo-
zu má svou pravdu a na tom se nic 
nezmění. Co se ale změnit může, 

je vzájemná tolerance. Vždyť sko-
ro každý z nás je aspoň jednou za 
den řidičem i chodcem a někteří 
cyklistou. 

Kontroly zaměřené na poru-
šování dopravních předpisů re-
alizuje městská policie zejména 
v rámci běžného výkonu služby. 
V návaznosti na právě začínající 
cyklistickou sezónu se strážníci 
na problematiku cyklistů proto 
více zaměří. Na paměti by měla 
cyklistům zůstat ta skutečnost, že 
hříšník cyklista může za spácha-
ný dopravní přestupek sáhnout 
i hlouběji do své kapsy a přijít 
tak v blokovém řízení až o dva 
tisíce korun. 

Pro cyklisty platí rovněž také 
stejná zásada jako pro ostatní 
řidiče, že nesmí jet na kole bez-
prostředně po požití alkoholického 
nápoje nebo užití návykové látky 
nebo v takové době po jeho požití 
nebo jejím užití, kdy by mohl být 
ještě pod jeho či jejím vlivem.

Jen pro připomenutí cyklistům. 
Povinné vybavení bicyklu: 
– Dvě na sobě nezávislé účinné 

brzdy.
– Oranžové odrazky ve výple-

tech kol a na každé šlapce z její 
přední i zadní strany.

– Zadní červená odrazka a před-
ní bílá odrazka (nebo reflexní plo-
chy na oblečení).

Dopravní předpisy platí i pro cyklisty
– Za snížené viditelnosti je nut-

né mít i přední bílý a zadní červe-
ný světlomet.

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 
zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do 
Evropského parlamentu a o změ  ně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů je pro občana jiného 
členského státu Evropské unie, který 
má právo volit a který hodlá proje-
vit svou vůli hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území 
České republiky u obecního úřadu, 
v jehož správním obvodu je přihlá-
šen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu, nejzazší lhůta pro podání 
žádosti o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu 40. den přede dnem voleb, 
tj. 13. dubna 2014 do 16.00 hod. 
Tento den připadá na neděli, ale je-

Informace k volbám do Evropského parlamentu
likož se jedná o lhůtu hmotněprávní, 
tak končí skutečně tento den, a ni-
koli až následující pracovní den, tj. 
v pondělí.

Z výše uvedených důvodů bude 
na Úřadu městského obvodu Plzeň 1 
zajištěna služba:
– v neděli 13. dubna 2014 od 8.00 

do 16.00 hod. – pro podání žádos-
ti o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu 
pro občany jiného členského státu 
Evropské unie

– 8. května 2014 (státní svátek) od 
8.00 do 16.00 hod. – pro podání 
žádosti o vydání voličského prů-
kazu pro volby do Evropského 
parlamentu.

dech od desíti do půl osmé. V rámci 
vstupu do bazénu nestojí návštěva 
sauny žádné peníze navíc. Rekon-
strukce saunových prostor vyšla ba-

Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku pouze na území 
České republiky.

Volič, který je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, může požádat o vydá-
ní voličského průkazu nejdříve ode 
dne vyhlášení voleb, a to písemným 
podáním opatřeným ověřeným pod-
pisem voliče, doručeným nejpozdě-
ji 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 
8. května 2014, obecnímu úřadu. 
Z povahy a rozsahu voleb do Evrop-
ského parlamentu vyplývá, že nelze 
podávat žádost o vydání voličského 

Voličské průkazy
průkazu do okamžiku uzavření se-
znamu voličů. Omezením lhůty pro 
podávání žádostí o vydání voličské-
ho průkazu na dobu od vyhlášení 
voleb do 8. května 2014 má být 
zabráněno možnosti dvojího hla-
sování ve volbách do Evropského 
parlamentu.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle.

Anna Kocourková, 
vedoucí organizačního odboru

Slavnostní otevření nové sauny.

I na kole dbejme na dodržování předpisů.

zén na 400 tisíc korun a po 16 letech 
se tak otevřel prostor vyznavačům 
saunování. Při slavnostním otevře-
ní se hovořilo i o dalších plánech 

v bazénu. Starosta obvodu prozradil 
chystanou rekonstrukci venkovního 
bazénu, která se chystá v letošním 
roce.                  (red)

Občané jiných členských států EU

Saunování v bazénu na Lochotíně je možné v rámci vstupného do bazénu.

Další informace týkající se voleb do Evropského parlamentu, včetně Oznámení o době a místě konání bude uveřejněno v dalším čísle Plzeňské jedničky.
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Poslední únorový den navštívil sta-
rosta MO Plzeň 1 Brabec nejstarší 
obyvatelky obvodu, aby jim popřál 
k významnému životnímu jubileu.

Paní Hana Huňáčková se v těch-
to dnech dožívá krásných 100 let. 
Bývalou paní učitelku můžete po-
tkat na procházkách po obvodě či 
na nákupech v blízkých prodej-
nách. Ráda si vyjede i tramvají 
do Borského parku. Plná energie 
a optimismu poradila starostovi, 
jak si udržet elán i v tolika letech: 
„Člověk se nesmí poddat.“ Paní 
Hubáčková si před třiceti lety na-
šla malý byt na Lochotíně, kde je 
prý velmi spokojená.

Každý rok přichází starosta do 
Domova pro seniory v Západní 
ulici s květinou a gratulací za paní 
Růženou Holubovou. Letošní rok 

Gratulovali jsme 
k významnému výročí

nebyl výjimkou, paní Růžena se 
právě dožívá úctyhodných 103 let. 
Pohoda a veselá mysl paní Holu-
bové nikdy při návštěvách nechy-
bí. Nejvíce se těší, až bude teplo 
a vysvitne sluníčko. Pak bude svůj 
čas trávit co nejvíce venku, proto-
že to ji opravdu nejvíce baví. (red)

Senioři obvodu půjdou po stopách historie Plzně
Pro seniory z obvodu připravil 

MO Plzeň 1 přednášku s názvem 
„Plzeň v proměnách staletí“. Sou-
částí zajímavého vyprávění Prof. 
PhDr. Tomáše Jílka, CSc., které se 
konalo v budově občanského sdru-
žení TOTEM v úterý 25. 3., bylo 
i krátké promítání filmu a diskuze 
na dané téma. Kdo bude chtít po-
znat historii pěkně zblízka, může 

 Senioři, 
MO Plzeň 1 pro vás připravuje návštěvu Planetária v Plzni

Prohlídka 3D planetária 
v Plzni v areálu Techmania Science Centra se uskuteční 

4. 6. 2014 od 9.00 hodin.
Supermoderní planetárium, které je první svého druhu 
v České republice, vám nabídne trojrozměrné projekce 

na kulovou plochu. 

V rámci komponovaného pořadu se můžete těšit 
na populárně-vzdělávací snímek nazvaný 

„Obloha nad Plzní“, 
který vám umožní udělat si přesnou představu o tom, jaká sou-

hvězdí jsou nad střední Evropou, a tedy i nad Plzní, 
aktuálně k vidění. 

Ve druhém snímku 

„Astronaut 3D“ 
zažijete pocit neznáma v okamžiku, kdy opustíte rodnou planetu 
Zemi a nebo se dozvíte, jak působí stav beztíže na lidské tělo.

Zájemci se mohou hlásit od 23. dubna 2014 na ÚMO Plzeň 1, 
Sociálním odboru, číslo dveří 208. Účast je zdarma. 

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

Přednáška profesora Jílka v Totemu měla v řadách posluchačů velký úspěch. 
Všichni se těší na květnovou procházku centrem Plzně.

se zúčastnit komentované procház-
ky centrem města Plzně s názvem 
„Historické jádro městské rezerva-
ce Plzeň“. Kdo se chce dozvědět 
více o historii města Plzně, přijďte 
20. 5. 2014 v 10 hodin před plzeň-
skou radnici. Odtud vychází pod 
vedení profesora Jílka výprava za 
poznáním. Obě přednášky jsou pro 
seniory obvodu zdarma.       (red)

Paní Holubová se již těší na sluníčko.

Starosta Brabec gratuluje paní Huňáčkové k nádherným 100 letům.
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Továrna na umění tvoří pro Plzeň 1
Fakulta umění a designu Zá-

padočeské univerzity v Plzni je 
zcela jistě nejmladší uměleckou 
fakultou v České republice. 
Vždyť před nedávnem uplynulo 
teprve 6 měsíců od jejího zalo-
žení. Ve skutečnosti působí tato 
škola v Plzni už 12 let, proto-
že Ústav umění a designu, její 
předstupeň, byl založen v roce 
2002 na úrovni katedry a 2 roky 
poté 1. dubna 2004 na úrovni 
vysokoškolského ústavu. 

Tato umělecká škola postup-
ně vyrostla a vyzrála do podo-
by moderní evropské umělecké 
školy, ostatně jak se sluší a patří 
v Hlavním městě evropské kul-
tury, kterým jak všichni víme, 
Plzeň v roce 2015 bude. 

Na fakultě působí v roli pe-
dagogů řada předních českých 
umělců, za kterými přicházejí 
uchazeči z celé republiky. O tom, 
že se v žádném případě nejedná 
o pouze regionální školu, svědčí 
statistika původu studentů: z cca 
600 studentů je 200 z Prahy, 150 
z Plzeňského kraje, 75 ze Středo-
českého kraje a 55 z Jihočeského 
kraje. I ze Zlínského, Pardubické-
ho, Ústeckého a z kraje Vysočina 
je zde 30 studentů a o 10 studen-
tů více je z kraje Karlovarského. 
Vedle nadaných studentů ze všech 
koutů České republiky tu studuje 
přibližně 50 studentů zahraničních.

Popularita, či pověst pedago-
gů není zdaleka to jediné, co 
k nám uchazeče láká, přitažli-
vá je také její „sexy“ budova. 
Fakulta umění a designu je nyní 
nově umístěná v moderní budo-
vě, která byla vyprojektovaná 
tak, aby vyhovovala všem spe-
cifikům vysoké umělecké školy 
výtvarné. To je v naší republi-
ce naprostý unikát. Pro budo-
vu jsou charakteristické veliké 
open-space ateliéry, které se ve-
dle své základní a původní funk-
ce ateliérů pro výuku a tvorbu 
studentů osvědčily i jako diva-
dlo či koncertní sál, ve kterém 
například proběhla představení 
nového cirkusu Modeli da To-
rino nebo koncert a slavnostní 
předávání cen Žebřík. Budo-
vě se také říká – „Továrna na 
umění“.

V těchto prostorách se vyu-
čuje ve speciálních ateliérech 
mediální a didaktická ilustrace, 
komiks a ilustrace pro děti, gra-
fický design, vizuální komuni-
kace, kniha a tvarování papíru, 
ilustrace grafika, malba, multi-
média, animovaná a interaktivní 
tvorba, nová média, intermédia, 
užitá fotografie, socha a prostor, 
keramika, produktový design, 
průmyslový design, design kovu 
a šperku, design oděvu, design 
obuvi a módních doplňků.

O kvalitě fakulty svědčí také 
řada cen z tuzemských i za-
hraničních soutěží. Studentka 
magisterského oboru Fashion 
design Monika Lepschy získala 
cenu v loňském roce v kategorii 
Obuv a módní doplňky na fi-
nále mezinárodní soutěže Arts 
of Fashion Competition v San 
Franciscu. V roce 2011 Barbora 
Augustinová pak zaznamenala 
mimořádný úspěch, když v této 
soutěži získala čestné uznání po-
roty. Maria Nina Václavková 
získala za design obuvi Rectan-
gle ocenění Dobrý studentský 
design v rámci soutěže Národní 
cena za studentský design 2013. 
Naši studenti sbírají také úspě-
chy v soutěži Nejkrásnější česká 
kniha roku. Martina Nožičková 
v této soutěži v roce 2012 zís-
kala Cenu SČGU Hollar a Mi-
chaela Peterková v roce 2011 
dosáhla na 3. místo Ceny Arna 
Sáňky. Uměleckou cenu města 
Plzně v roce 2013 obdržel ve-
doucí ateliéru Socha a prostor 
prof. akad. soch. Jiří Beránek 
a za svoji závěrečnou práci 
naše absolventka MgA. Marie 
Kohoutová.

Pedagogové a studenti mladé 
fakulty se také aktivně účastní 
kulturního života města Plzně, 
fakulta má připravenou řadu pro-
jektů pro Hlavní město evropské 
kultury v roce 2015 a řadu jich 
již realizovala. Život plzeňských 
občanů zpříjemňují lavičky – 
projekt Rotary clubu Beseda, 
který nás přizval ke spolupráci. 
Za světový unikát lze také pova-
žovat sochařské projekty land art 
a zaniklé kostely studentů speci-
álního ateliéru Socha a prostor.

Proto vedení fakulty, pedago-
gy i studenty potěšila možnost 
zhodnotit svými díly veřejné 
prostory v městském obvodu Pl-
zeň 1. S touto nabídkou mne na-
vštívil před časem pan místosta-
rosta Jiří Uhlík. Musím přiznat, 
že jsem byl velice překvapený. 
Velmi příjemně překvapen. Sa-
mozřejmě vím o spolupráci měst 
a uměleckých škol v Evropě 
západní či USA, ale … Ale to, 
co je obvyklé v západní Evropě 
a v civilizovaném světě, nemusí 
být ještě v dnešní době obvyklé 
a samozřejmé u nás. Díky, pane 
Uhlíku a UMO Plzeň 1 – Vaší 
zásluhou jsme pochopili, že Pl-
zeň opravdu patří do té nejen 
technicky, ale i mentálně a kul-
turně vyspělé části světa. Plzeň 
1 je prostě jednička. 

Tato spolupráce je samozřej-
mě oboustranně výhodná. Pl-
zeň 1 bude mít na svém území 
kvalitní artefakty od mladých 
perspektivních tvůrců a naši 
studenti budou mít prostor 

prezentovat na veřejnosti svůj 
um. Právě v této době probíhá, 
jak bylo s panem Uhlíkem do-
hodnuto, mezi studenty soutěž. 
Nejprve musí autoři vytipovat 
určité místo na území MO Plz-
ně 1 a pro toto místo vymyslet 
a naskicovat nějaké jeho výtvar-
né řešení. V další fázi úřední-
ci ÚMO Plzeň 1 prošetří, zda 
všechny tyto návrhy jsou sku-
tečně na pozemcích, které vlast-
ní MO. Teprve pak studenti do-
končí návrhy a proběhne komise 
složená z profesorů a docentů 
fakulty na pozicích vedoucích 
ateliérů, která vybere několik 
vítězných návrhů. Poté se au-
toři vítězných návrhů pustí do 
realizace a na podzim tohoto 
roku se již sejdeme při jejich 
slavnostním odhalování.

Je skvělé, že v naší republice 
nalezneme i na regionální úrov-
ni politiky, jejichž myšlení regi-
onální úroveň přesahuje.

Doc. Josef Mištera,
děkan FUD Plzeň

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA

PO – PÁ 10.00–17.00 hod., SO zavřeno 
NE (svátky) 13.00 –17.00 hod.

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

Provoz sběrného dvora

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

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

firem Versado, s. r. o., a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
pořádají sběrové dny odpadu.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu

BÍLÁ HORA 
K Sokolovnì  13. 5. 2014 13.00–18.00 hod.
(pod Sokolovnou na asfaltové ploše) 

ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  17. 6. 2014 13.00–18.00 hod.
(naproti tenisovým kurtùm)

Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky, vy-
řazené léky, nádoby znečištěné škodlivinami, objemný komu-
nální odpad, lednice, televizory, suché baterie, olejové filtry.
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Sportovci Plzně 2013 – mezi žáky a dorostem 
je plochodrážník Mády a cyklista Snášel

V obřadní síni plzeňské radnice 
byli ve čtvrtek odpoledne vyhlášeni 
nejlepší sportovci města za rok 2013 
v kategoriích žactva a dorostu. Mezi 
oceněnými nechyběly ani sportovní 
naděje z prvního plzeňského obvo-
du, kterým přišel osobně gratulovat 
a předat ceny také starosta obvodu 
Mgr. Miroslav Brabec. 

Při akci, kterou připravila Nada-
ce sportující mládeže pod záštitou 
primátora Martiny Baxy, bylo na 
radnici oceněno celkem osmnáct 
jednotlivců a osm družstev.

V kategorii mladších žáků, kde se 
vyhlašovalo bez pořadí, se mezi nej-
lepšími objevila vzpěračka Václava 
Jelenová, plavkyně Tereza Polcarová, 
moderní pětibojařka Zuzana Šantíno-
vá a rychlostní kanoista Petr Vít.

Z triumfu mezi staršími žáky 
se premiérově radoval jezdec na 
ploché dráze Roman Mády, mistr 
republiky na ploché dráze juniorů 
a účastník evropského i světového 
poháru. Dalšími oceněnými v ka-
tegorii staršího žactva byla vzpě-
račka Mirka Kubová, loňský vítěz, 
badmintonista Jan Louda, plavkyně 
Nikol Paulová, zápasník Marko Spi-
vak a karatista Radek Štádler. 

Kategorii dorostu ovládl cyklis-
ta Jaroslav Snášel, který v loňském 
roce vedle tří titulů mistra republiky 
získal stříbrnou medaili z mistrov-
ství světa v keirinu. Společnost mu 
mezi dorostenci dělali basketbalista 
Karel Aušprunk, Petr Bradáč (šerm-
-kord), Jiří Kuba (vzpírání), Jiří 
Louda (badminton), Jana Reissová 
(atletika), Martin Šimáček (plavání) 
a Andrea Školová (atletika). 

Poděkování za dlouholetou práci 
s mládeží se dostalo také trenérům. 

In memoriam byl oceněn atletický tre-
nér Jiří Sequens, dále trenérka plavání 
Magda Vernerová a dlouholetý trenér 
rychlostní kanoistiky Karel Kožíšek. 

Premiérovou laureátkou Ceny rek-
torky Západočeské univerzity v Plz-
ni se stala Jana Reissová, studentka 
Gymnázia Plzeň na Mikulášském ná-

městí. Cena se uděluje za skloubení 
sportovních a studijních výsledků. 
Atletka plzeňské Škodovky je ukáz-
kovým příkladem toho, že je možné 
dosahovat vynikajících sportovních 
úspěchů na mezinárodní úrovni, 
aniž by přitom musel trpět školní 
prospěch. 

Nejlepší akcí z programu TOP 
Junior Sport Plzeň, do kterého 
jsou zařazeny špičkové mezinárodní 
soutěže pro mládež, byl vyhlášen 
Meeting of the Shooting Hopes ve 
sportovní střelbě. 

Ocenění sportovním nadějím 
předávali zástupci města, nada-
ce i známí sportovci, např. členka 
Rady města Plzně pro oblast školství, 

mládeže, sportu a životního prostředí 
Irena Rottová, členka správní rady 
nadace a olympijská vítězka Kate-
řina Emmons, olympijští medailisté 
z OH 1968 resp. 1972 Jan Kůrka 
a Vladimír Jarý, reprezentant v běhu 
na lyžích a účastník OH v Soči Aleš 
Razým nebo bývalý český reprezen-
tant v házené, nyní asistent hlavního 
kouče extraligového Talentu M.A.T. 
Plzeň, Jiří Hynek.

Profily jednotlivců a družstev 
z MO Plzeň 1 oceněných při Vy-
hlášení nejlepších sportovců měs-
ta Plzně za rok 2013:

Jednotlivci:
Václava Jelenová (2001); Start 

VD Plzeň; trenér: Zdeněk Za-
charda; vzpírání
1. místo MČR juniorky do 17 let
7. místo mezinárodní soutěž GP 
Women Rakousko

Vzpěračka s přezdívkou Vendýsek. 
Chtěla by vystudovat střední školu 
a následně pokračovat ve studiu na 
lékařské fakultě. Kromě vzpírání ji 
baví také fotbal, plavání a skauting. 

Jejími oblíbenými literárními autory 
jsou Karel a Josef Čapkovi.

Nikol Paulová (1999); PK Sla-
via VŠ Plzeň; trenér: Lukáš Lu-
hový; plavání
2 x 1. místo MČR st. ž. (200 VZ 
a 200 PZ)
účast na EYOF 2013, finále na 
200VZ

Plavání se Nikol věnuje od 6 let. 
Za svůj největší sportovní úspěch 
považuje účast ve finále na Evrop-
ském olympijském festivalu mlá-
deže. Má ráda písničky Lucie Bílé.

Marko Spivak (2000); TJ Sokol 
Plzeň I.; trenér: Otakar Pešta; zápas
1. místo MČR ml. žáků zápas ř. ř.
2. místo MČR ml. žáků zápas volný styl
1. místo mezinárodní turnaj Olymp 
Praha ř. ř.
1. místo mezinárodní turnaj Lidická 
růže ř. ř.

K jeho vzorům patří ukrajinští 
boxeři – bratři Vladimir a Vitalij 
Kličkové. Mezi své hobby řadí flor-
bal, parkur, free running a fotbal. 
V budoucnu by chtěl vystudovat 
vysokou školu a jet do USA.

Družstva:
SSK Talent-90 při Bolevecké 

ZŠ Plzeň – mladší žáci; trenér: 
Jiří Piroch
mistři ČR v házenkářském deseti-
boji ml. žáků

HC 1970 Bolevec – mladší do-
rost; trenér: Čeněk Zuna; pozem-
ní hokej
2. místo na halovém mistrovství ČR

SSK Talent-90 při Bolevecké 
ZŠ Plzeň – mladší dorostenci; 
trenér: Michal Tonar
mistři ČR v kat. ml. dorost.

Vlastimil Libeš

Radní Irena Rottová gratuluje dorostencům Talentu k vynikajícím výsledům, 
které předvedli v uplynulém roce. 

Oceněni byli i mladší dorostenci pozemního hokeje – HC 1970 Bolevec a há-
zenkáři SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň.

Vendulka Jelenová se starostou Brabcem při slavnostním vyhlášení nejlepších 
sportovců na plzeňské radnici.   
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Rodáci odhalili křížek „U četníka“

Jaro v Alpinu 2014
Alpinum klub Plzeň oznamuje 

zájemcům o skalničky, keře, ko-
nifery, trpasličí jehličnany, rodo-
dendrony a vřesovištní rostliny, 
že pořádá v zahradě gymnázia na 

Mikulášském náměstí tradiční vý-
stavu „JARO V ALPINU 2014“, 
spojenou s prodejem výše uvede-
ných druhů rostlin.

Výstava bude otevřena od 
7. 5. do 16. 5. v době od 9.00 do 
19.00 hod. Dne 17. 5. bude vstup 
zdarma a uskuteční se jen prodej 
od 9.00 do 12.00 hod. Součástí 
výstavy bude i soutěž návštěvní-
ků s možností výhry hodnotných 
rostlin. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout mimo jiné expozici zají-
mavých rostlin a sukulentů, osáze-
né alpinum a umělecké předměty 
z keramiky a kameniny. Zájemci, 
kteří se chtějí tomuto koníčku vě-
novat, získat zkušenosti a odborné 
znalosti, se mohou přímo na místě 
přihlásit do klubu.

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

Karel Lumerding

ZOO A BZ PLZEŇ vyhlašuje 
2. ročník fotografické soutěže od 1. 1. 2014

„ZOO A BZ PLZEŇ, docela jiný svět“

Soutěžní kategorie
1. Savci
2. Ptáci
3. Ostatní živočichové
4. Návštěvníci a ostatní

Soutěže se může zúčastnit každý (fotograf), majitel fotoaparátu. 
Kromě zaměstnanců ZOO a BZ a jejich rodinných příslušníků.
Fotografie musí být pořízeny v ZOO a BZ Plzeň.
Maximální počet snímků od jednoho autora je 5 pro každou kategorii.
Velikost jednotlivých snímků je minimálně při delší straně snímku 
1200 pixelů. Fotografie musí být v tiskové kvalitě.
Fotografii vždy označte názvem kategorie, názvem snímku, jménem 
a příjmením autora. 

Pro první tři soutěžící v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny.

Fotografie posílejte emailem na adresu – vogeltanz@plzen.eu
Zasláním snímků do soutěže uděluje soutěžící souhlas s bezplatným použitím 
snímků k propagačním a jiným publikačním účelům organizátorů soutěže.

Uzávěrka příjmu soutěžních snímků je 31. 10. 2014
Vyhodnocení 15. 11. 2014

docela jiný svět

raf) majitel fotoaparátu

Bolevečtí rodáci zavedli tradici 
odhalování pamětních míst v na-
šem obvodu každý první jarní den 
v roce. Letos pozvali příznivce 
historie na slavnostní odhalení 
obnoveného křížku „U četníka“ na 
trase Sigmondovy naučné stezky 
u zastavení č. 7.                  (red)
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Známá plzeňská výtvarnice, pe-
dagožka a básnířka Dana Raunero-
vá představila ve středu 12. 3. 2014 
v Pivovarském muzeu svoji třetí 
sbírku básniček pro děti – Kníž-
ku o zvířatech 3. Půvabné dětské 
verše podané s osobitým humorem 

Starosta MO Plzeň 1 pokřtil knihy výtvarnice 
a básnířky Dany Raunerové

a jiskrou jsou doplněny autorčiný-
mi obrázky. Nad vydáním knihy 
převzal záštitu starosta MO Plzeň 
1 Miroslav Brabec, který knihu po-
křtil společně s přítomnými dětmi 
vypuštěním papírových vlaštovek 
s texty básní do světa.         (red)
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Významné osobnosti mezi námi

S postupující osvobozeneckou 
frontou propukalo na řadě míst 
začátkem května 1945 České ná-
rodní povstání. Obdobně a časově 
téměř shodně s Prahou se tak stalo 
i v Plzni, kde od ranních hodin 
5. 5. začal působit Revoluční Ná-
rodní výbor (RNV).

Na pokyn tohoto RNV a velení 
Druhé tajné divize v Plzni dostala 
skupina bývalých členů DTJ VI. 
v Plzni Doudlevcích příkaz jed-
náním dotlačit německou posádku 
v Kasárnách bývalého 18. pěšího 
pluku (dnes naproti Zimnímu sta-
dionu) k vojenské pasivitě slože-
ním zbraní a přípravě ke kapitulaci. 
Tomuto kroku předcházela složitá 
jednání vyslaných parlamentářů – 
členů povstání, kde byl parlamen-
tářem a tlumočníkem zvolen tehdy 
jednadvacetiletý Jaroslav Maršák. 
Před zahájením jednání z tohoto 
důležitého kroku byla v nás znač-
ná obava. Nebylo vzácností, že 
byli v některých posádkách první 
parlamentáři RNV zastřeleni. Ně-
mecký poručík odvedl parlamen-
táře naší skupiny RNV k jakémusi 
majorovi (vyšší důstojníci se již 
tehdy uklidili do anonymity) a ten 
po delším jednání dal souhlas se 
soustředěním zbraní a munice do 
jedné místnosti v kasárnách, která 
bude uzamčena. Jako podmínku si 
ale kladl bezpečnost pro německé 
vojáky a civilisty působící v těchto 
kasárnách. Tento objekt jsme pak 

střežili až do příjezdu osvoboze-
necké americké armády druhého 
dne ráno 6. května.

Tak popisuje ve svých vzpomín-
kách pplk.v.v. Jaroslav Maršák 
události z května 1945. První par-
lamentář vyslaný do Kasáren bý-
valého 35. pěšího pluku byl český 
četník řádně oblečený do uniformy 
a označený jako parlamentář a na 
rukávu páskou RNV. Toho nechal 
fanatický velitel posádky zastřelit. 
Z oken kasáren se pak střílelo ne-
jen po civilistech, ale i po ame-
rických vojácích, kteří projížděli 
6. května v konvoji Plzní.

V ranních hodinách 6. května 
vysílal místní rozhlas, který již byl 
v rukách RNV, výzvu k zajetí skupi-
ny příslušníků SS, kteří se skrývali 
v Lochotínském parku. V té době 
jsem se nacházel s hlášením o si-
tuaci v kasárnách 18. pěšího pluku 
Na radnici. Bez nějakého přemýš-
lení jsem se k této skupině přidal. 
Přijeli jsme v nákladním autě 
na křižovatku Karlovarské třídy 
a odbočky na Bolevec, kde auto 
zastavilo před bývalým kulturním 
domem. Velitel skupiny, když zjis-
til, že jsem ozbrojen pouze ručním 
granátem, mi nařídil, abych zůstal 
na místě a střežil auto. Po krátké 
době vylezla z kulturního domu 
skupina asi třiceti německých vo-
jáků s rukama nad hlavou a velící 
poddůstojník prohlásil, že se mě 
vzdávají. Po vzájemné dohodě je 

přítomný český strážník odvedl do 
provizorní nemocnice, která byla 
tehdy zřízena na Lékařské fakultě 
u této křižovatky. Měli jsme my, co 
jsme povstání přežili z pekla štěstí… 
popisuje tyto události s odstupem 
času bratr Maršák. A fanatických 
Němců – příslušníků a funkcio-
nářů NSDAP bylo v Plzni dost. 
Obsadili výškové body a v do-
poledních hodinách 6. května se 
pokusili o „převrat“ ve prospěch 
Říše. Vždyť ještě v osmdesátých 
letech byly tyto budovy zdobeny 
zřetelnými šrámy po střelbě.

V průběhu války byl osmnáctiletý 
mladík Jaroslav Maršák jako tisíce 
dalších totálně nasazený k pracím 
pro Říši do německého Norim-
berku, kde pracoval v továrně na 
kuličková ložiska v Schweinfurtu 
am/Main. Ubytováni v provizorních 
dřevěných barácích spolu s Fran-
couzi a mladými lidmi z Ukrajiny. 
Pracovalo se nepřetržitě ve směnách 
po 12 hodinách. První nálet jsme 
zažili na továrnu 17. srpna 1943 
velkým množstvím bombardérů. 
Bomby byly shazovány vzájemně 
kobercově propojené a dopadaly 
převážně na obytné čtvrti. Po tom-
to náletu všechny baráky shořely. 
Bez velkého přemýšlení jsem se 
pokusil o útěk domů do Plzně stej-
ně jako většina z nás. Po marném 
pokusu v Plzni o navázání spojení 
s odbojem, případně s možností 
přechodu k čs. vojenským jednot-
kám v zahraničí, jsem se v říjnu 
přihlásil na úřadě a obratem jsem 
byl odeslán do Německa do pro-
storu totálně nasazených. Byl jsem 
přeložen tentokrát do trestné pra-
covní kolony na odklízení trosek 
po bombardování. Zde jsem zažil 
svůj druhý nálet 14. října 1943, 
kdy došlo k většímu poškození 
i místních továren. Zničující nálet 
byl pak 24. února 1944 s nasaze-
ním 1100 bombardérů. Velké ztrá-
ty byly i na mladých totálně na-
sazených zahraničních dělnících. 
Po tomto náletu větší část českých 
mladých lidí opět utíkala domů do 
Čech. A opět byl vyslán na nuce-
né práce, tentokrát do Köthenu na 
výrobu leteckých motorů. Protože 
nálety systematicky ničily továrny 
na výrobu letadel, byla jejich výro-
ba přesunuta do podzemí, zvlášt-
ní zóny – Nordhausenu. Prostory 
podzemní továrny se budovaly 
ve vápencovém kopci. Zde pano-
valy nejhorší pracovní podmínky: 

Vězňové z koncentračního tábora 
Dora byli trvale ubytováni pod 
zemí a nepřetržitě zvětšovali pod-
zemní prostory, totálně nasazení 
opět pracovali ve 12hodinových 
směnách na výrobě leteckých mo-
torů a vyhlášených raket V-1 a V-2. 
Zde byl Jaroslav vystaven nelidské-
mu zacházení při velmi omezených 
dávkách jídla. V březnu 1945 se 
mu z tohoto prostředí podařilo po 
jedenácti měsících konečně utéci 
a aktivně se zapojil do přípravy 
i vlastního květnového povstání.

Po válce se stal jako řada dal-
ších vojákem z povolání. Časem 
se propracoval až na Ministerstvo 
nár. obrany a studoval na Vševoj-
skové akademii v Praze. 

Později pracoval jako technický 
úředník ve Škodovce a následně 
přešel do Krajského štábu civilní 
obrany v Plzni ve funkci kapitána. 
Do důchodu odcházel v hodnosti 
podplukovníka.

Již v důchodu od roku 2004 za-
čal pracovat v organizaci Českého 
svazu bojovníků za svobodu, čle-
nem předchozí organizace – Svazu 
protifašistických bojovníků byl od 
šedesátých let. Postupně se vypra-
coval na funkci předsedy Oblastní-
ho výboru Českého svazu bojov-
níků za svobodu v Plzni. Organi-
zaci svým vlivem výrazně posílil, 
konsolidoval do životaschopného 
a jednotného celku a pozvedl auto-
ritu této organizace v rámci města. 
Zvláště záslužným činem bylo ob-
novení tradice uctívání obětí I. a II. 
světové války u památníku v Plzni 
na nám. Míru. Tento památník byl 
z jeho iniciativy konečně v roce 
2010 pojmenován jako Památník 
bojovníků a obětí válek. Za jeho 
práci pro ČSBS byl před pár lety 
jmenován Čestným předsedou 
této organizace. Za svoji činnost 
ve Svazu ČSBS a za přímou účast 
v Plzeňském květnovém povstání 
byl pplk. v.v. Jaroslav Maršák vy-
znamenán primátorem města Plzně 
také udělením „Historické pečetě 
města Plzně“. Mimo to je nosite-
lem řady vojenských i odbojář-
ských vyznamenání a pamětních 
medailí, a to za svou přínosnou 
činnost, za své vlastenectví, které 
svým jednáním po celý život napl-
ňoval. V dubnu t.r. oslaví v rodin-
ném kruhu dovršení devadesáti let.

Za OV ČSBS Plzeň:
Ing. Bukovský Jaroslav
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Navržené úpravy zahrnují pou-
ze malou část území rekreační 
oblasti. Řeší stabilizaci břehů 
a břehových porostů. V současné 
době jsou svahy spadající do vodní 
plochy silně erodovány stékající 
vodou a břehy v místě vstupu do 
vody kvůli velké návštěvnosti 
v letních měsících stále ustupují, 
jsou narušovány a odplavovány.

Úpravy technicky řeší zpev-
nění svahů a strží rozmístěním 
solitérních kamenů, které budou 
zaklínovány a doplněny lomovým 
kamenem. To zamezí vymílání 
svahů a břehů vodou v době pří-
valových dešťů. V místě součas-
ných travnatých vstupů do vody 

budou vytvořeny písčité pláže. Ty 
budou doplněny kameny k pose-
zení a zpevnění vlastních břehů. 
Opravena bude i stávající pěšina 
z minerálně zpevněného kameni-
va. Součástí technických úprav 
bude i osazení zábradlí na skal-
natém výchozu ve východní části 
jezírka. Zároveň bude osazen mo-
biliář – lavičky, odpadkové koše.

Vegetační úpravy budou spočí-
vat v odstranění dřevin, které již 
proběhlo, a bude provedena nová 
výsadba břehového porostu.

Dokončení úprav se předpoklá-
dá do 31. 5. 2014, tj. do zahájení 
letní sezony. 

(red)

U jezírka jezdí v současné době bagry. Kamenné vstupy k hladině vody slibují příjemné letní posezení.

Na podstavci u jezírka chybí soška „andělíčka“, kterou neznámý vandal zničil začátkem letošního roku.
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Areál selského dvora „U Ma-
toušů“ v Plzni–Bolevci patří do 
souboru nejvýznamnějších pa-
mátkových objektů ve správě 
Národního památkového ústavu, 
které jsou určeny ke zpřístupnění 
veřejnosti. V sobotu 22. 2. 2014 
zde MO Plzeň 1 uspořádal tradič-
ní českou zabijačku. Všechny ná-
vštěvníky, které ráno vytáhlo z do-
movů sluníčko, vítala již cestou 

Statek u Matoušů na Bolevecké návsi 
byl dějištěm pravé české zabijačky

po Bolevecké návsi vůně ovaru. 
Zabijačkové pokrmy a navíc slad-
kosti, pivo a medovina – to vše 
čekalo na ty, kteří se trousili celý 
den až do pozdního odpoledne. 
Řezníci předvedli moderovanou 
zabijačku, děti se mohly svézt na 
koních, kdo chtěl ochutnat i trochu 
historie, mohl projít obytné i hos-
podářské stavení, atmosféru celý 
den doplňovala živá hudba.

(red)

Staročeská zabijačka byla řezníkem moderovaná.

Kdo nemohl odolat vonícím pochoutkám, ochutnal hned na místě.

Velkým trhákem byla pravá česká zabijačková polévka.

Statek u Matoušů na Bolevecké návsi byl celý den plný návštěvníků.

Řeznické umění obdivovali všichni přítomní.

Starosta Brabec si s řezníky vyměnil řadu svých kulinářských zkušeností.
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Slavnosti svobody
Plzeň 

2.–6. května 2014

U příležitosti 69. výročí konce druhé světové války proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. tradiční 

Slavnosti svobody. Hlavní program je přichystán na první květnový víkend. Následující všední dny 

budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání 

s veterány, kteří vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Právě tato setkání každo-

ročně motivují veterány k cestě do Plzně a těší se velkému zájmu veřejnosti. 

Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. Těšit se můžeme na military kemp za OC Plaza, který 

nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou 

divizi, 17. výsadkovou divizi, Československou samostatnou obrněnou brigádu či tábor wehrma-

chtu. Děti zabaví air-softová střelnice či projížďky džípem zdarma. Netrpělivě vyhlížená a očekáva-

ná kolona historických vozidel dorazí do centra 4. května v dopoledních hodinách ze Sukovy ulice. 

Kolona Convoy of Liberty, kterou každoročně vyhlíží tisíce lidí, bude letos komentována veřejným 

rozhlasem. Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicátníků, Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a nalezne 

své stanoviště na náměstí Republiky.

Slavnosti svobody se nemohou obejít bez stylové hudby, proto se můžeme těšit na lahůdky, které 

budou servírovat Pilsner Jazz Band, skotští dudáci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap Tap a další. 

Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí v úterý 6. května pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16:30 hodin.

Kompletní program naleznete zde: www.slavnostisvobody.cz
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Trasy:         8, 10, 14, 22 km (2 varianty)
Starty:  
22 km:        Osvra ín, žst. po p íj. vlaku v 8:03 hod., (z Plzn  os. vlak v 7:10 hod.) 
14 km:        Domažlice, žst. po p íj. vlaku v 7:45 hod., (z Plzn  R v 7:00 hod.) 
10 km:                Kdyn , žst. po p íj. vlaku v 8:04 hod. (z Plzn : R v 7:00 hod., p estup  
 v Domažlicích v 7:48 hod.) 
8 km:         Spá ov, žst. po p íj. vlaku z Domažlic v 7:54hod., z Plzn  R v 7:00 
hod.,          p estup v Domažlicích na os.vlak v 7:48 hod.) 
Pr chozí cíl:      Kdyn , restaurace U Votrub , 10:00 – 15:15 hod.  
Cíl:         Kdyn , žst. vlaky do Plzn : 

• p es Klatovy: 12:05 hod. 
• p es Domažlice: 13:00, 15:51 hod.  

Startovné:        15,-- K
         zdarma – lenové po ádajících organizací po p edložení l. pr kaz
Odm na:         pam tní list, razítko „Plze ských 2015 km“   

Mapa K T:      .  29 eský les – jih  

Info:                   F. Kratochvíl, 724 953 082, zdenka.denkova@email.cz
                            http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

      3. kv tna 2014
                 na 3. ro ník turistického pochodu 

Trasy:  10, 18, 26 km        mapa K T . 34 

Starty: 18 a 26 km:  Svojkovice, žst. po p íjezdu vlaku v 9:02 hod. 

 10 km:   na hl. nádraží v Plzni, odjezd v 10:31 hod. do  
   Holoubkova 

Cíl:   Mýto, restaurace U Štochl , 12:00 – 17:00 hod.  
Startovné:  15,-- K
   lenové po ádajících organizací zdarma  
Odm na:  pam tní list, razítko „Plze ských 2015 km“ 
Info:    604 865 042, mstetkova@volny.cz  
    http://www.tjrozvojplzen.ic.cz  

P íští akce: 
8.5. Májový senior puchý  a Duhová cesta  
Start:  Plze -Bolevec, Ran  Šídlovák  

a v sobotu 3. května

Trasy:        8, 10, 15, 2
                        DUHOVÁ 
   (Kolomazn

as startu:     8 a 10 km: 
   15 a 21 km
                      Duhová ce
Místo startu:    Ran  Šídlov
                  lesem k Šíd
Cíl:                    Ran  Šídlov
   Duhová ces
Startovné:        15,-- K  pro
Odm na:          ú astnický 
V cíli:                11:00 hod –

zdarma m
     13:00 hod. v

Informace:            774 944 3

Srde n

1 km       akce IVV, akce Plze ských 20
CESTA = 4 km se sout žemi pro d ti  
á pec, Kamenný rybník, Ran Šídlovák

  8:00 – 11:00 hod.  
:             8:00 – 10:00 hod.  
sta   9:00 -  11:00 hod.          
vák,   200 m pod kone nou tramvaje  

dlovskému rybníku
vák  11:00 - 15:30 hod. 
sta:   jen do 13:00 hod.  
o všechny ú astníky 
list, razítko „Plze ských 2015 km“

–14:00 hod.  - posezení s ob erstvením 
ení krevního tlaku a srde ního tepu, 

vystoupení skupiny JAMÁ EK 
370,   jarvalach@seznam.cz,   www.tjro

 zveme i prarodi e a rodi e s d tmi!

015 km
  
k)    

 
. 4 - Košutka     

p i  harmonice,  

ozvojplzen.ic.cz

!
Sout ž:  
 nejv tší v kový rozdíl mezi pochodující dvojicí, o nejzajímav jší d tsskou pokrývku h

OT „Aktivní stá í“ TJ Rozvoj Plze
a             

K T® odbor J. Danzera Plze                

srde n  zvou 

na V. ro ník turistického pochodu 
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Střípky z TOTEMu aneb Co se děje na jaře

Jaro přináší do života různé 
vůně a některé v nás vyvoláva-
jí nostalgii. Jaro v TOTEMu je 
a bude plné barev a vůní, nechte 
se zlákat a přivoňte…
Pomáháme, kde je třeba ... 
Restaurant Day poprvé.

Únorové víkendy znamenaly pro 
TOTEM – RDC a jeho dobrovol-
níky opravdu žeň na odpracované 
dobrovolnické hodiny. Každý ví-
kend byla nějaká velká akce a na 
některé se bylo potřeba připravo-
vat už v týdnu. Jedna z akcí, kterou 
jsme podpořili Evropské hlavní 
město kultury 2015, bylo otevře-
ní nové improvizované restaura-
ce na Borských polích, kde jsme 
pohostili všechny kolemjdoucí 
typickou českou kuchyní. Dobro-
ty vytvářely naše seniorské dob-
rovolnice z Letokruhů, ale přidal 
se i TOTEMový tým, praktikanti 
i mladší dobrovolníci. V pátek 
28. 2. 2014 to na Borských polích 
vypuklo a bramboračka, salát, řízek 
a české buchty rozhodně nezbyly. 
Všechno se snědlo. Byl čas i na 
popovídání a dobrou kávu. Restau-
rační stolek byl stále obsazený. 
Otevřená restaurace je inspirová-
na konceptem tzv. Restaurant Day, 
který pochází z Helsinek a přináší 
možnost v konkrétní smluvené da-
tum v různých městech otevřít svůj 
stánek – malou restauraci a nabízet 
kolemjdoucím i pozvaným přáte-
lům své gastronomické výtvory.
Na „zkušenou“ v každém věku.

Zkušenosti sbíráme jako cen-
ná zrnka celý život. A když se 
i v pozdním věku rozhodnete, že 
vás zajímají zkušenosti jiných lidí, 
anebo dokonce zkušenosti z jiných 
zemí, je tu TOTEM, aby pomohl. 
V dubnu se k nám do TOTEMu 
chystá na „zkušenou“ již dru-
há seniorská výprava z Passova 
a naše tříčlenná výprava se chystá 
v květnu na oplátku do Passova. 
Senioři, kteří se zapojili do pro-
jektu Grundtvig, získali možnost 

vycestovat na tři týdny do jiné 
země, do organizace podobné jako 
TOTEM, aby se inspirovali tím, 
jak podobné sociální či komunitní 
programy dělají jinde. 
Když se čte dětem… 

S TOTEM – RDC jsme se při-
pojili k projektu „Celé Česko čte 
dětem“, díky kterému budou naši 
dobrovolníci na Dětské klinice 
Fakultní nemocnice Plzeň číst 
hospitalizovaným dětem pohád-
ky, příběhy, prostě knížky, které 
je zajímají. Hlavní myšlenka pro-
jektu je zprostředkovat dětem pří-
jemný zážitek z četby s dospělým 
a vyvolat v dětech přání, aby pak 
o čtení požádaly i své rodiče po 
návratu domů. Pokud kohokoli tato 
myšlenka zaujala, hledáme dobro-
volníky a to bez ohledu na věk. 
Dobrovolníky na tuhle aktivitu ve 
spolupráci s neziskovou organizací 
„Celé Česko čte dětem“ proškolíme 
a připravíme a po celou dobu bu-
deme odborně podporovat.
Čtyři tlapky a dvě uši.

Máte-li pocit, že doma už není 
co uklízet, pojďte zužitkovat své 
síly a dovednosti při jarním úklidu 
v plzeňském psím útulku. TOTEM 
– RDC vytváří skupinku dobrovol-
níků, kteří by pravidelně pomáhali 
nalezeným psům a těm, co se o ně 
starají. A jarní úklid je pro to ten nej-
lepší začátek. 7. 4. 2014 vyrážíme 
s první skupinkou dobrovolníků… 
Chcete-li se zapojit, zarezervujte si 
své místo v dobrovolnickém týmu. 
Pomůžete zútulnit opuštěným pej-
skům jejich přechodný domov.
Perníkářská dílna v TOTEMu. 

Chystáte-li na Velikonoce jarní 
výzdobu, zkuste ji letos obohatit 
o velikonoční perníčky – vajíčka. 
Perníkářskou dílnu otevíráme 
8. 4. 2014 v 9.00, to budeme per-
níčky péct, a 17. 4. 2014 odležená 
perníková vajíčka zdobit. Na peče-
ní si s sebou vezměte pouze formič-
ky na vánoční ořechy. Cena tvořivé 
dílny je 60,- Kč za sadu perníčků 
(pečení včetně zdobení). Kapacita 
naší kuchyně je omezená, proto si 
své místo rezervujte včas. 
Sousedský jarmark aneb Máte 
svůj oblíbený recept? 

V sobotu 31. 5. 2014 otevřeme 
v Bolevci Sousedský jarmark. Při-
pojíme se tak k akci Evropského 
hlavního města kultury Plzeň 2015 
Evropský den sousedů. Kromě 
přehlídky hudebních, divadelních 
či tanečních vystoupení uspořá-

dáme Sousedský jarmark – tedy 
trh se vším všudy. Na správném 
jarmarku zní hudba, voní růz-
né dobroty, běhají děti a lidé se 
procházejí, potkávají se, společně 
se radují a veselí. S dalšími or-
ganizacemi, které jsou v Bolev-
ci „doma“, chystáme den plný 
takových radovánek, kde přispět 
může každý. Nabízíme prostor 
pro otevření stánku s vlastními 
výrobky, přebytečným oblečením 
či jinými věcmi, o které se chcete 
podělit se svými sousedy… napří-
klad i tím, že pomůžete vytvořit 
společnou Boleveckou kuchařku. 
Sbíráme recepty na úžasné lasko-
miny, které rádi vaříte či připra-
vujete své rodině, přátelům nebo 
sousedům. Kromě receptu uvítáme 
malou ochutnávku, kterou v sobotu 
31. 5. 2014 přinesete v průběhu dne 
a přidáte ji na společný bolevecký 
stůl. Všechny úžasné recepty pak 
dáme dohromady a vytvoříme je-
dinečnou kuchařku Boleveckých 
laskomin, kterou uveřejníme na 
internetových stránkách TOTEMu 
a dalších organizací, které o ni bu-
dou stát. Své recepty můžete hlásit 
do některé z následujících kategorií:

1. SLADKÁ TEČKA (recepty 
na moučníky, desert, dort….)

2. JÍST ZDRAVĚ = wI CHUT-
NĚ (recepty na zdravou výživu)

3. POSEZENÍ S PŘÁTELI (re-
cepty studené kuchyně vhodné 
k vínu, pivu, atd.)

4. NIKDY NEZBYDE … OB-
LÍBENÝ RODINNÝ RECEPT 

Recept označený názvem, jmé-

nem autora a kategorií můžete 
posílat elektronicky na adresu: 
nadenickova@totem-rdc.cz, nebo 
donést osobně na recepci TOTEM- 
RDC, Kaznějovská 51, Plzeň Bo-
levec. Tam také získáte podrobné 
informace o programech či projek-
tech, které v TOTEMu probíhají 
či je chystáme.

Mgr. Petra Bláhová, 
koordinátorka TOTEM

V kuchyni Regionálního dobrovolnického centra TOTEM je prostor pro uplat-
nění léty získaných receptů všech aktivních kuchařek.
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Koncem února, v pátek 21. 2., 
se v DoRA Centru na Vinicích 
hemžily nejrůznější pohádkové 
a nadpřirozené bytosti, ale ne-
chyběl ani popelář či pohádková 
zvířátka. Ptáte se proč? Důvodem 
byl masopustní maškarní rej, který 
připravily učitelky pro děti z naše-
ho Klubíčka i pro další děti ze ši-
rokého okolí. Přípravy byly veliké 
a chvílemi hektické, ale výzdoba 
tělocvičny a přilehlých prostor 
opravdu stála za to.

Celým pátečním odpolednem se 
pak v našich prostorách, kam do-
razilo více než 60 dětských masek 

DoRA Centrum na Vinicích ožilo maškarami

Bolevecká základní škola je úzce 
spjata s historií starého Bolevce. 
Žáci i pracovníci školy pokračují 
především v úzké spolupráci se 
Sdružením boleveckých rodáků 
a Úřadem městského obvodu Pl-
zeň 1. Díky pochopení a podpoře 
představitelů Městského obvodu 
Plzeň 1 na škole působí kroužek 

Škola jako součást Bolevce
lidových tanců „Boleváček“ pod 
vedením Mgr. Kateřiny Bednářo-
vé. Poprvé jsme taneční vystou-
pení našich žáků v plzeňských 
lidových krojích mohli vidět na 
oslavách 630 let výročí založe-
ní Bolevce. Od té doby kroužek 
vystupoval na různých kulturních 
akcích a rozrostl se i o mladší děti. 

S panem starostou před vystoupením na výroční schůzi „Boleveckých rodáků“.

se svými příbuznými, prolínaly 
nejrůznější soutěže, tanec, vese-
lé písničky, malování na obličej 
a nechyběla ani oblíbená soutěž 
o nejhezčí masku. Vítězkou se sta-
la Petruška Raiskupová coby malá 
indiánka. Hlavní cenu, krásný 
sladký dort, předával pan starosta 
Miroslav Brabec, který se přišel na Bolevecká ZŠ

Masky všeho druhu zaplavily prostory centra DoRA na Vinicích, veselí nebralo konce.

Starosta Brabec ocenil nejlepší masky.

naši akci podívat a současně byl 
i členem hodnotící poroty.

A aby to ostatním dětem nebylo 
líto (protože všechny masky byly 
opravdu moc povedené), DoRA 
jako malé překvapení pro všechny 

připravila ke svačině nadýchaný 
masopustní koblížek. Podařená 
akce končila až v pozdních odpo-
ledních hodinách.

Mgr. Pavlína Brabcová

Nepřijali Vám dítě do MŠ?
Pak jsme pro Vás nejlevnější alternativou 

v Plzni.
Děti ve věku 2,5 – 5 let 

vzdělávají kvalifikované učitelky. 
Příchod dětí možný již od 6.30 hodin.

Při DoRa Centrum, Brněnská 14 
(výměník šikmo pod vchodem do ZOO)
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Psaní na klávesnici PC

Úspěchy školy – Společenská odpovědnost
Významné ocenění získala Bo-

levecká základní škola v prvním 
ročníku soutěže „Cena hejtmana 
Plzeňského kraje za společenskou 
odpovědnost pro rok 2013“. Sou-
těž vyhlásil Plzeňský kraj ve spo-
lupráci s Asociací společenské 
odpovědnosti a s Regionální hos-
podářskou komorou. Do soutěžte se 
mohly přihlásit jak podnikatelské 
subjekty, tak organizace veřejného 
sektoru. 

Cílem soutěže bylo ocenit or-
ganizace za pozornost věnovanou 
problematice životního prostředí Ocenění převzala ředitelka školy 

Mgr. Helena Brunclíková.

a sociální odpovědnosti. Škola ob-
sadila v kategorii „veřejný sektor“ 
2. místo.

24. února 2014 se konalo slav-
nostní předání ocenění na Krajském 
úřadě Plzeňského kraje. 

S doprovodným programem vy-
stoupili žáci Bolevecké základní 
školy:

Matěj Jech (hudební vystoupení), 
Natálka Majerová (recitace), Kateři-
na Zahradníková a Klára Komorou-
sová (taneční vystoupení).

Úspěchy žáků – „Technické vzdělávání“
Škola věnuje velkou pozornost 

technickému vzdělávání žáků. Nejen 
v rámci výuky, ale i ve volnočaso-
vých aktivitách mohou děti rozvíjet 
svůj talent a dozvědět se více o mož-
nostech uplatnění v technických 
oborech. Kroužek „modelářství“ 
školního klubu je jednou z nabíze-
ných odpoledních aktivit školy. 

Škola se v oblasti podpory tech-
nického vzdělávání žáků zapojuje 
do dotačních programů zřizovatele. 
Ze získaných finančních prostředků 

se podařilo zmodernizovat a dovy-
bavit žákovské dílny, organizačně 
zajistit a také uhradit dětem zajíma-
vé poznávací exkurze. 

V rámci dlouhodobé spolupráce 
s „Regionální hospodářskou ko-
morou Plzeňského kraje“ se škola 
účastní vyhlašovaných soutěží a dal-
ších aktivit. Výsledkem systematic-
ké práce našich žáků byl úspěch na 
soutěži škol „Podpora technické-
ho vzdělávání žáků Plzeňského 
kraje“ 5. února 2014. Soutěže se 

Na soutěž žáky připravil Mgr. Petr 
Hajduch.

Ekologické chování a zájem o ži-
votní prostředí uplatnili žáci školy 
v projektu „Kreativní demokratic-
ká škola – Pěstuj prostor“. Děti se 
zaměřily na poznání přírody v okolí 
boleveckých rybníků pod vedením 
předsedy Sdružení boleveckých rodá-
ků a na nevyužitá a neupravená místa 
v okolí školy. V blízkosti školy před 
panelovými domy děti objevily pro-
story, které by se po určitých úpra-
vách mohly stát vhodným místem 
pro relaxaci dětí základních i mateř-
ských škol. S návrhy děti seznámily 
nejen pedagogy školy, ale prezen-
tovaly je i panu starostovi při jeho 
návštěvě školy.

Zapojení školy do projektů a soutěží
S prezentací své práce zástup-

ci třídy VII. A vystoupí na veřej-
ném setkání zúčastněných škol dne 
24. dubna 2014.

Tým žáků IX. A (Adam Kůs, Jan 
Mičan, Martin Kostlivý, Dominik 
Douša) pod vedením pana učite-
le Diviše připravuje prezentaci 
v rámci projektu „Příběhy na-
šich sousedů“. I v tomto projektu 
škola úzce spolupracuje s „bole-
veckými rodáky“. Hlavní příběh 
vypráví pan ing. Strejc. Natáčení 
bude pokračovat do konce června 
2014 a žáci budou mít možnost na 
veřejné prezentaci ukázat výsledky 
své práce.

Úspěch zaznamenali žáci školy 
i v další krajské soutěži. „Talentová 
soutěž v psaní na klávesnici PC“ se 
konala v Domažlicích 19. března 
2014 a byla určena žákům základ-
ních škol Plzeňského kraje. Druž-
stvo Bolevecké základní školy ve 
složení Richard Pavlíček, Marta 
Rudlofová, Michaela Bajanová 
(9. A), Marián Kadlečík (8. A) 

získalo výborné 3. místo s celko-
vým počtem 369 cvičení. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 11 škol. Nej-
lepší umístění v soutěži jednotlivců 
získal Richard Pavlíček výborným 
výkonem 99 cvičení při době opisu 
30 minut a obsadil 6. místo z cel-
kového počtu 44 účastníků soutěže. 

Kromě pěkných cen si soutěžící 
odváželi i spoustu pěkných zážitků 

a poznatků z oblasti grafických dis-
ciplín. Osobní setkání a praktické 
ukázky mistrovství manželů Zavia-
čičových (členové Interstena, autoři 
programu pro výuku psaní všemi 
deseti na PC, paní Helena Zaviači-
čová je vícenásobná mistryně světa 
v psaní na klávesnici PC).
Richard Pavlíček dosáhl výborného 
výsledku 99 cvičení

zúčastnilo 70 žáků z osmnácti zá-
kladních škol. Boleveckou základní 
školu zastupovali žáci 9. ročníku: 
Filip Kaiser, Jakub Wolf, František 
Čurda, Petr Milsimer. Žáci soutěžili 
ve dvojicích a sestavili 2 projekty 
dle zadaného schématu pomocí 
atraktivní elektronické stavebnice 
Boffin 750 a vypracovali znalostní 
kvíz z fyziky. Dvojice našich žáků 
František Čurda a Petr Milsimer 
(9. A) získali vynikající 1. místo.

První návrhy dětí VII. A.
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Odpoledne plné smíchu a veselí
Pohádkové odpoledne plné 

masek a veselého tancování si 
25. února prožili děti a jejich ro-
diče v 29. mateřské škole Plzeň. 
Děti se na odpoledne připravovaly 
důsledně dlouhou dobu, malovaly 
obrázky, vyráběly veselé masky, 
škrabošky, zdobily třídy barev-
nými fáborky, serpentýnami, na-
fukovacími balónky. Děvčátka 
i chlapci se proměnili v princezny, 
klauny, kovboje, víly a mnohé jiné 
krásné a nápadité masky. Přehlíd-
ku a průvod masek střídaly taneč-
ky s veselou hudbou, které si děti 
pro své rodiče připravily. Chytání 
bublin z bublifuků a nafukování 
balónků jen podtrhlo kouzelnou 
atmosféru, která na třídách pano-
vala. Karnevalový rej strhl i paní 

učitelky, které se proměnily v po-
hádkové bytosti a společně s dět-
mi si užívaly příjemné a zábavné 
odpoledne. Veliké veselí se neslo 
celou školkou a smích byl slyšet 
široko daleko. Na závěr nechyběla 
sladká odměna v podobě čokolá-
dových muffinů, které jsme s dět-
mi a s pomocí naší paní kuchařky 
upekli. Vůně se v dopoledních ho-
dinách linula celou školkou. Ve 
druhé třídě si děti pochutnávaly na 
pocukrovaných koblížkách. Další 
odměnou byl pro děti jistě také 
potlesk a výraz uznání ve tvářích 
jejich rodičů. 

Hojná účast rodičů a jejich ra-
tolestí nás všechny velice potěšila 
a po příjemně stráveném odpoled-
ni se už teď zase všichni těšíme na 

Návštěva knihovny
Dne 29. ledna 2014 jsme s dět-

mi ze 46. mateřské školy v Plzni 
navštívili Městskou knihovnu na 
Lochotíně. Naše smíšená třída se 
jmenuje Broučci a dochází do ní 
děti od tří do šesti let.

Kluci i holky se na knížky velmi 
těšili, některé už s rodiči do knihov-
ny chodí. Paní knihovnice pro ně 
připravila židličky v čítárně, a když 
se všechny zvědavě posadily, přiví-
tala je loutka rytíře Lochoty.

V měsíci únoru uspořádala 
46. mateřská škola v Plzni další 
setkání s rodiči. Tentokrát se děti, 
rodiče a pracovníci mateřské školy 
sešli v respiriu Bolevecké základní 
školy, aby zde uspořádali akci s ná-
zvem „Setkání pro radost aneb když 
Šmoulové tancujou.“ Večer se nesl 
v duchu modré barvy – k vidění 
byla šmoulovská výzdoba sálu plná 
modrých balonků, konfet a šmoulích 
obrázků. Modrá barva triček rodičů, 
přátel a pedagogických pracovníků 
byla samozřejmostí, tou nejdůležitěj-
ší součástí večera ovšem byli oprav-
doví Šmoulové. Děti si společně s ro-
diči dopředu vyrobily šmoulí masky, 
a byla to vskutku krásná podívaná 
– v zrcadlovém sále se objevilo ně-
kolik Taťků Šmoulů, tancovalo plno 
Šmoulinek, pobíhalo několik Šmoulů 
Nešiků, Kutilů, Kuchařů, a dokonce 
se objevil i Gargamel. Překvapením 
celé akce navíc byly dvě paní uči-
telky převlečené za Taťku Šmoulu 
a Šmoulinku, které celý podvečer 

Setkání pro radost aneb když Šmoulové tancujou

Dověděli jsme se, kde jsou ulo-
žené jaké knížky a které pohád-
kové bytosti na ně dávají pozor.

Všichni také pozorně poslou-
chali, jak se mají v knihovně 
správně chovat, že tam nesmí 
dělat hluk a nepořádek, ani jíst 
a pít. Poznaly rozdíl mezi knihov-
nou a knihkupectvím. Také jsme 
se dověděli, že tato knihovna patří 
mezi největší v Plzni a uchovává 
60 000 knih.

uváděly. Nechybělo několik zábav-
ných soutěží pro děti i rodiče, který-
mi bylo sbírání modrých „borůvek“, 
práce s velkým šroubem a matkou 
– práce pro Kutily. Samozřejmě byly 
nachystány sladké odměny v podobě 
bonbónů ve tvaru Šmoulíků. 

A pak už mohla začít opravdová 
dětská diskotéka. Z reproduktoru 
hrály šmoulí písničky, na závěr se 
všichni účastníci zapojili do tance 
šmoulí macareny. Účast byla k po-
těšení všech velká a tento večer ur-
čený především pro radost dětí si 
nakonec užili úplně všichni. Celá 
akce by nemohla proběhnout bez 
podpory a pomoci rodičů, kterým 
tímto patří velké poděkování.

Na Fibichovce jsme tuto akci mu-
seli o čtrnáct dnů odložit pro velkou 
nemocnost dětí, ale nachystané mas-
ky Šmoulíků se také dočkaly. Odpo-
ledne proběhlo v radostné atmosféře 
a všechny hry si užili malí i velcí. 
Velký úspěch slavila klasická židlič-
ková, kdy hráli rodiče a Šmoulíky si 

museli posadit na klín, šlapaná, kdy 
tančili rodiče s dětmi v náručí a na-
víc šlapáním balónků hráli o délku 
svého tance. Následovaly dvě hry 
s plastovými víčky – borůvkami, 
kdy děti třídily podle barev a také 
hra se šrouby a matkami, opět vše 

za společné účasti dětí a rodičů. Na 
závěr si všichni zahráli na Šmoulí 
sochy a moc se bavili. A právě to je 
myšlenkou našich setkání – společná 
hra a radostné prožívání dětí a rodičů.

Bc. Veronika Haklová,
učitelka 46. mateřské školy Plzeň

Karneval v příštím roce s přáním, 
aby byl stejně tak veselý, jako se 
nám to povedlo letos. Veliké díky 
patří obětavým rodičům, kteří 

doma dětem pomáhali a většině 
připravili krásnou masku.

Mgr. Lenka Balážová
29. MŠ Plzeň, příspěvková organizace

Děti si poslechly, jak se mají 
chovat ke knihám a poznávaly 
různé druhy knih – například le-
porelo, zábavnou knížku s pohyb-
livými nebo měnicími se obrázky, 
knížku se zvuky, knížku naučnou. 

Společně s paní knihovnicí ho-
vořili o tom, proč je dobré číst 
knížky, co pro nás znamenají, proč 
je nám s nimi dobře.

A potom si již mohly děti samy 
vybírat z regálů dětské knížky, 

které je něčím upoutaly a mohly 
si je prohlížet. 

V knihovně se všem velmi líbilo. 
Vybrali jsme několik knih, které 
jsme si půjčili do školky. Pozvání 
k další návštěvě nás velmi potěšilo 
a určitě se sem vypravíme znovu.

Snažíme se u dětí touto cestou 
vytvářet kromě dalších činností od 
nejútlejšího věku vztah ke knihám.

Jana Staňková, 
učitelka 46. mateřské školy Plzeň
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JEDNORÁZOVÉ AKCE 
Rej carodejnic  

25. 4. 2014 15:00-18:00 
Rok se s rokem sešel a do RC Vlnka už se blíží davy čarodějnic. Čarodějnice 
si pro děti připravily úkoly na procvičení mozečků i pařátků, naučí je 
speciální kouzlo a nebude chybět ani pohádková čumchýše. 

  

 

 TTátohrátky, aneb s tátou do vesmíru 
 15. 6. 2014 15:00-18:00 

Den otců oslavíme tradičně na Ranči Šídlovák, atmosféru doladí rocková 
kapela KBAB, vystoupí děti z kroužků RC Vlnka a pro táty s dětmi bude 
připraveno 10 stanovišť, tematicky laděných do vesmíru. Nebude 
chybět ani doprovodný program. A pozor, letos v premiéře proběhne volba 
Táty roku. 

 

LETNÍ PRÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Cestujeme do vesmíru – výtvarné zamerení 

 
7. – 11. 7. 2014  
11. – 15. 8. 2014 
 
 
Vyprávení kouzelného stromu – prírodovedné zamerení  
 
14. – 18. 7. 2014 
18. - 22. 8. 2014 
 
 

LETNÍ POBYT S MOTÝLEM  
19. – 25. 7. 2014     Letní pobyt pro celou rodinu na ranči Podolí, nedaleko Běšin u Klatov. 
Čekají na vás hry v přírodě, zábavná odpoledne, výtvarné tvoření, hrané večerníčky a odpoledne 
strávená u koní. Večer je připraven program pro rodiče. 
 

Více informací najdete na webu www.rcvlnka-plzen.cz, nebo kontaktujte  
Janu Solničkovou, tel. 774 855 134, e-mail: vlnka.motyl@centrum.cz 

Malí kosmonauti během vesmírné mise zaznamenají své poznatky   
z vesmíru pomocí netradičních výtvarných technik, jako je keramika, 
malování čajem a kávou, malování bublifukem a plstění. Na děti čeká   
i výroba létající družice, návštěva Planetária, kosmická olympiáda, hry 
na zahradě a výlety do okolí. 

Na malé přírodovědce čeká nejen táborová hra Vyprávění kouzelného 
stromu, rébusy, kvízy, a zajímavé pokusy v přírodě, ale i oblíbená 
stopovačka s hledáním pokladu, sportovní hry v blízkém okolí louky   
a lesa a nebude chybět ani výtvarné tvoření. 

 

rodičovské centrum  

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

 

 
 

Nabízíme poslední volná místa 
VVeselá školička, úterý 9:00 – 10:30 
Dopolední program pro rodiče s dětmi. 
Hudební, výtvarnou, pohybovou i dramatickou 
částí děti provází ježeček Pepíno. Děti se učí 
společné hře a práci v kolektivu, formou hry 
se odbourává ostýchavost a rozvíjí se 
motorika, fantazie a slovní zásoba. 
 

Keramika, pondělí 17:00 – 17:45 
Keramický kroužek pro rodiče spolu s dětmi. 
Vyrábění z hlíny podporuje uvolnění ruky a 
zápěstí, zlepšuje motoriku ruky, 
představivost a vnímání tvarů. Rodiče mohou 
se svými dětmi strávit čas a každou lekci si 
vytvořit vlastní výrobek, který si ozdobí 
glazurami a po vypálení odnesou domů.  
 

Předškoláček, pondělí 16:15 – 17:00 
Kroužek je určený dětem – předškolákům. 
Odborná příprava na vstup do 1. třídy formou 
zábavy a hry je určena i dětem i s poruchami 
pozornosti. Děti se učí pozornosti, 
vytrvalosti, soustředění a cílené činnosti. 
Součástí je grafomotorika. Novinkou je práce 
s výukovými programy na iPadech.  

 
 

Informace o všech kroužcích najdete na www.rcvlnka-plzen.cz nebo je 
možné kontaktovat Janu Solničkovou, vlnka.motyl@centrum.cz, 774 855 134 

V minulém čísle jsme vám předsta-
vili Dětský pěvecký sbor Andílci pod 
vedením Jany Marie Kateřiny Korbe-
lové a nyní vám přinášíme informace 
o dění sboru v těchto jarních měsících. 

Andílci v této sezóně opět podporo-
vali hokejisty z HC Škoda Plzeň a na 
každém domácím zápase Play Off 
zpívali Českou národní hymnu.

Ve dnech 5.–6. 4. se konaly konkur-
zy do pěveckých sborů Baby Andílci, 
Mini Andílci a Andílci. Dále pak do 
Angel music company a do Divadel-
ního a muzikálového souboru Kouzlo.

Od začátku roku jsme rozšířili re-
pertoár o další skladby, včetně choreo-
grafie. Jak se nám to povedlo se mů-
žete přijít podívat na naše vystoupení. 

Akce na kterých se s Andílky mů-
žete setkat:
11. 4. – Vystoupení v rámci sympo-
zia lékařů
14. 4. – Seminář Zdravé zpívání 
v Českém rozhlase
26. 4. – Koncert se sborem z Ho-
landska

Andílci – série koncertů začíná
1. 5. – Vystoupení na Šídlováku
4. 5. – Soustředění Mini Andílků na 
Pohádkovém statku ve Vranovicích
7. 5. – Koncert sólistů v Masných 
krámech
18. 5. – Koncert dospěláckého sou-
boru Vavřínek v Masných krámech
23.–24. 5. – Koncertní zájezd do 
Litoměřic a Jirkova
3. 6. – Výchovný koncert pro 1. ZŠ
7. 6. – Závěrečný koncert v DDM 
Pallova Plzeň 
13. 6. – Vystoupení Andílků na 
Historickém víkendu
14. 6. – Koncert v Meditační zahradě
15. 6. – Vystoupení Mini Andílků 
na Historickém víkendu
20. 6. – Závěrečný koncert na Kali-
kovském mlýně
20.6. – Vystoupení sólistů na Dni 
Slovan

Více informací týkajících se Andílků 
najdete na: www.korbelova.cz
Kateřina Skřivanová, Aneta Jíchová

Kontaktní osoba: Jana Marie Kateřina Korbelová 723 154 466 
nebo jana@korbelova.cz
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TÁBORY 2014
Středisko volného času dětí a mlá-

deže Plzeň, pracoviště Ledecká 23 
připravilo na letní prázdniny osm 
příměstských táborů, dva pobytové 
a jeden cyklotábor. Všechny naše tá-
bory jsou zabezpečené proškolenými 
vedoucími, probíhají v bezpečném 

POZVÁNKA NA AKCE 
– www.svcdomecek.cz

ZVLÁŠTNÍ VLAK RAKOVNICKO, 8. května 2014
Pohodová trasa z Jesenice přes Rakovník a Křivoklát až k Berounce do 

Roztok. Možnost návštěvy historického centra Rakovníka, železničního muzea 
v Lužné, hradu Křivoklátu, rozhledny Velká Buková a dalších zajímavostí.

BAMBIRIÁDA 2014
23. 5. – 24. 5. 2014, Chvojkovy Lomy – Slovany
Největší přehlídka organizací nabízejících volnočasové aktivity pro 

děti a mládež ve volném čase.
ZAHRADNÍ SLAVNOST
5. června 2014, zahrada SVČ Ledecká 23
Prezentační akce pracoviště Ledecká 23 na závěr školního roku. Účastníci zá-

jmových kroužků ukážou na podiu, co se naučili, připravený bude doprovodný 
program a zajímavé ukázky. Bude zveřejněna nabídka aktivit od září 2014.

SWEET DANCE GROUP 
– 1. místo taneční skupina roku

Taneční skupina Sweat dance 
group se 15. 3. 2014 zúčastnila re-
gionální soutěže Taneční skupina 
roku 2014. Soutěžila v kategorii 
baby základní liga hip hop a umís-
tila se na 1. místě. Postoupila tak 
na mistrovství Čech, kde se utká 
s dalšími skupinami o postup na 
mistrovství České republiky. 

Taneční uskupení s názvem 
Sweet dance group vznikla v roce 
2013 za účelem naučit děti tan-
čit, užívat si pohyb a bavit se 
tancem v kolektivu vrstevníků ať 
na tanečních soutěžích či na ko-
merčních akcích a různých besíd-
kách. Sídlí v Domečku v Bolevci 
v Ledecké ulici. Více o skupině 
na www.svcdomecek.cz.

Sweet dance group sdružuje 
tanečníky od 3 do 12ti let věku. 

prostředí s kvalitním zázemím a pro-
fesionálním přístupem k účastníkům. 
V ceně tábora je strava po celý den, 
vstupné, materiál na činnost, peda-
gogický dozor, pojištění. 

Více informací o táborech na 
www.svcdomecek.cz.

V současné době je většina táborů 
již obsazená, poslední volná místa 
jsou v příměstských táborech.

Marcel Hlaváč

Dovolte, abych vám představila 
naše Hlídací centrum Skřítek.

Jsme nejen náhradní řešení pro 
rodiče, kterým se nepodařilo umís-
tit děti předškolního věku do státní 
školky. Těm nabízíme bohatý zá-
bavně-vzdělávací program založený 
na všech složkách klasické předškol-
ní výchovy. Zaměřujeme se hlavně 
na rozvoj dětí v rámci jednotlivých 

Hlídací centrum Skřítek

výchov (tělesná, výtvarná, hudební, 
dramatická, v případě zájmu i jazy-
ková – AJ), a stejně tak klademe 
důraz na jejich sociální, emoční 
a inteligenční rozvoj. Veškerou 
péči o děti zajišťuje kvalifikovaný 
pedagogický kolektiv.

Druhou naší službou je péče o ba-
tolata ve věku od 12 měsíců (po 
dohodě i méně). U těch se zaměřu-

jeme, kromě samozřejmé zdravotní 
a hygienické péče, hlavně na rozvoj 
motorických schopností, řečových 
dovedností, hygienických návyků 
a samostatnosti. To vše doprováze-
né velkým množstvím zábavy, her, 
pohádek, seznamování se s výtvar-
nou a hudební výchovou apod. Péči 
o naše nejmenší klienty zajišťuje ne-
jen pedagogický, ale i zdravotnický 
personál.

Rodiče mohou využít také našeho 
stravování, které zahrnuje speciální 
dětské menu ve formě 2 svačinek 
a oběda včetně pitného režimu a na-
bídky ovoce a zeleniny, nebo si dítě 
může přinést své vlastní jídlo s sebou. 

Dále nabízíme doplňkové služby 
ve smyslu hodinového, večerního či 

víkendového hlídání. Také pro děti 
(i veřejnost) pořádáme různé akce 
nad rámec školky, jako je například 
noční dobrodružství, exkurze, maš-
karní bály apod. Konkrétní informa-
ce vám samozřejmě rádi sdělíme.

Již máme zavedenou školičku 
v Plzni Újezdě a 1. 4. 2014 jsme 
otevřeli pobočku v centru města 
(Karlovarská 24) – a tímto bych 
chtěla pozvat rodiče k zápisu, 
který je mimo jiné možný během 
celého roku do obou center.

Svou návštěvou nás také poctil 
i pan starosta UMO 1 Mgr. Miroslav 
Brabec a popřál nám hodně štěstí 
v nově otevřené školičce.

Naše stránky: 
www.hlidaci-centrum-skritek.cz
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Plzeňští skauti otevřou od září lesní školku

Od začátku nového školního 
roku 2014/2015 otevře skautské 
středisko Stopa svoji vlastní lesní 
mateřskou školu s názvem Med-
víďata. Ta bude pro patnáct dětí 
otevřena každý den a je situována 
do krásného prostředí okolí Senec-
kého rybníka. Dětem umožní hra-

ní a výuku v přírodě, která rozvíjí 
tvořivost, samostatnost, spolupráci 
a zdraví dětí.

„Rozhodli jsme se otevřít školku 
i z důvodu stálého nedostatku míst 
v mateřských školách. Program 
školky MEDVÍĎATA vychází 
z alternativních pedagogických 
směrů. Inspirujeme se lesními 
školkami, skautingem, waldorf-
skou a montessori pedagogikou,“ 
říká vedoucí skautského střediska 
Stopa Zdeněk Chval. Medvíďata 
jsou školkou, kde je dětem dovo-
leno běhat, skákat a zkoušet, co 
dokážou. „Je dovolené dělat chyby 
a učit se z nich. Zkoumáme svět 
všemi smysly. Ve školce děti za-
žijí i zajímavé akce, a to třeba 
návštěvu divadla, tvořivých dílen 
a pojedou také na výlet vlakem,“ 
doplňuje Zdeněk Chval. 

Zázemí školky bude ve skaut-
ských klubovnách u Seneckého 
rybníka. Děti se mohou kromě čin-
nosti venku věnovat i aktivitám, 
které je venku těžké realizovat. 
„Mezi ně patří třeba čtení pohádek 
či předškolní příprava. Je to také 
naše útočiště pro případy opravdu 
špatného počasí,“ doplňuje vedou-
cí Medvíďat Lenka Chvalová. 

Junák – svaz skautů a skautek 
ČR v současné době sdružuje více 
než 50 000 dětí a mladých lidí. Je 
tak největší neziskovou organiza-
cí v České republice. V Plzni se 
skautingu věnuje ve 49 oddílech 
osmi středisek téměř 1 400 dětí 
a dospělých. Plzeňští skauti se čas-
to zapojují do organizace kultur-
ních, sportovních a charitativních 
projektů. Kromě zářijové tradiční 
akce „Skauti dětem“ se účastní 

Skautské středisko STOPA Pl-
zeň pořádá od roku 2008 každo-
ročně příměstské tábory situované 
v krásném prostředí Boleveckých 
rybníků, konkrétně v okolí svých 
kluboven u Seneckého rybníka. 
V letošním roce je připraveno pět 
týdenních běhů pro celkem 270 
dětí ve věku 3 až 11 let. Poslední 
týden v červenci (28. 7. – 1. 8. 2014) 
bude vyhrazen předškolákům ve 

Příměstské tábory 2014
věku 3–6 let, ostatní tábory pro-
bíhající v srpnu jsou určeny dětem 
ve věku 5 až 11 let.
28. 7. – 1. 8. 2014 
Za lesními skřítky (vyhrazeno 
pro předškoláky ve věku 3–6 let)
4.–8. 8. 2014 
Tábor Madagaskar
11.–15. 8. 2014
Tábor Šmoulové
18.–22. 8. 2014
Tábor Divoký západ
25.–29. 8. 2014
Tábor ZOO aneb cesta kolem světa

Společným cílem všech táborů 
je nabídka smysluplného trávení 
volného času dětí. Naši vedoucí 
s odpovídající kvalifikací připra-

vují program tak, aby děti měly 
možnost si v bezpečném prostředí 
vyzkoušet zajímavé činnosti, které 
je budou nejen bavit, ale díky nimž 
si lépe poradí i v běžném životě. 
Veškerý program je navíc přizpů-
soben věku dětí. Pro nejmenší tak 
akce prožité se skautem znamenají 

především se smát, hrát si a pro-
zkoumávat svět. Program pro ško-
láky pak rozvíjí dětskou fantazii, 
je složen z her, výletů, pobytu 
v přírodě i v klubovně a spousty 
zážitků s kamarády.

Přihlašování a kontakt: 
www.vlocka.skauting.cz

také Slavností svobody, roznáší 
Betlémské světlo či pořádají akce 
pro veřejnost, jako jsou Večer ve 
strašidelném lese, Odpoledne jako 
hroch či několik letních příměst-
ských táborů. 
Kontakty:
lesní školka Medvíďata
Zdeněk Chval, vedoucí střediska 
STOPA Plzeň
email: medvíďata@skaut.cz, 
www.skolka.skauting.cz
Junák (okres Plzeň–město)
Martin Štěrba, předseda okresu
tel: 732 408 769
e-mail: martin.sterba@skaut.cz
Junák (okres Plzeň–město)
Jitka Baslová, tisková mluvčí
tel: 737 356 372
e-mail: baslovajitka@gmail.com




