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Nově zrekonstruované prostory 
přivítaly děti v mateřské škole ve 
Žlutické ulici v Plzni. Slavnostně 
byly otevřeny první školní den, 
1. září 2014. Řada příjemných pře-
kvapení čekala na dětičky uvnitř 
školky i na zahradě.

„Stavební úpravy mateřských 
škol se v našem obvodě již staly 
tradicí. V květnu byla zahájena 
rekonstrukce ve Žlutické ulici 2. 
Postupně došlo k výměně oken, 
dveří, zateplení fasády, opravě 
střech. V interiéru se zrenovova-
lo sociální zařízení, kuchyňské 
linky, předělaly se elektrické roz-
vody, topení apod. Součástí akce 
byla i výstavba nového dětského 
hřiště a oprava plotu kolem areálu. 
Veškeré práce byly dokončeny ve 
druhé polovině srpna. Jejich cena 
se vyšplhala na 11 milionů korun,“ 
upřesnil podrobnosti rekonstruk-
ce starosta Městského obvodu Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Mateřinka ve Žlutické ulici 2 je 
odloučené pracoviště 7. Mateřské 
školy, která má sídlo v Kralovické 
ulici. Fungují zde tři třídy.   (red)

Děti se těší ze zrekonstruované školky ve Žlutické ulici

Vážení spoluobčané,
přináším vám informaci k blížícím se volbám.
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou na území České republiky volby do zastupitelstev obcí. 

Zároveň proběhnou na území volebního obvodu č. 9 – Plzeň–město volby do Senátu Parlamentu České 
republiky.

Volit budeme v tomto termínu:  pátek 10. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
      sobota 11. října  od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne o týden později, tj.  
  v pátek 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

  v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Více informací k těmto volbám vám přineseme v dalším vydání Plzeňské jedničky, která vyjde 
v měsíci říjnu.

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
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V únorovém vydání „Jedničky“ 
jsme vás informovali o investičních 
záměrech, které budou v letošním 
roce realizovány. Přípravné práce 
probíhaly po celou zimu, vlastní 
realizace prvních staveb pak sta-
vební firmy zahájily od dubna. 
I v letošním roce bude značná část 
našich finančních prostředků pro-
stavěna v oblasti mateřských škol, 
avšak opomenuta nebude ani vý-
stavba nových parkovišť a opravy 
komunikací či chodníků. 

V průběhu dubna byly zaháje-
ny práce na výstavbě parkoviště 
v ulici Nad Zoo. Stavba je již 
dokončena a obyvatelům Vinic 
i návštěvníkům Zoo přijde jistě 
vhod 90 zcela nových parkova-
cích stání. Současně s touto stav-
bou byla dokončena další etapa 
odstraňování nepotřebných su-
šáků, klepadel, betonových zdí 
a bloků na Vinicích, čímž bylo 
opět dosaženo v další části tohoto 
sídliště navýšení ploch, které byly 
zavezeny zeminou a zatravněny. 

Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu

Druhé parkoviště, které je rov-
něž dokončeno, se nachází v Le-
decké ulici. Koncem června zde 
přibylo 20 nových parkovacích 
možností, ke zklidnění dopravy 
přispěla realizace zpomalovacího 
prahu a v okolí uvedeného místa 
byla opravena i část přilehlých 
chodníků. 

Od konce května probíhaly prá-
ce na 2. etapě stavebních úprav 
ulice Nad Štolou. I tato ulice do-

stala podobu obytné zóny. Stavba 
je rovněž dokončena a obytná zóna 
s novými plochami zeleně má ob-
dobný ráz jako ostatní ulice, které 
MO Plzeň 1 na Bílé Hoře opravo-
val v minulých letech. 

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

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

Již tradicí se staly stavební úpra-
vy mateřských škol. V květnu byla 
zahájena rekonstrukce odloučeného 
pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2. Po-
stupně zde došlo k výměně oken, 
dveří, zateplení fasády, opravě 
střech, interiérů – sociálního zaří-
zení, kuchyňských linek, el. rozvo-
dů, topení apod. Součástí akce bylo 
i nové dětské hřiště a oprava plotu 
kolem areálu. Vše bylo dokončeno 
v druhé polovině srpna. 

V září budou navíc zahájeny 
práce v bývalém hospodářském 
pavilonu téže mateřské školy. 
Část těchto prostor bude uprave-
na tak, že zde vznikne jedna třída 
pro 25 dětí, čímž MO Plzeň 1 opět 
přispěje k navýšení kapacity míst v 
našich MŠ. Dodatečné zařazení této 
akce do plánu investic letošního 
roku umožnilo uvolnění bývalého 
hospodářského pavilonu původním 
nájemcem. 

7. MŠ ve Žlutické ulici přivítala po prázdninách děti v novém kabátu.

Další nová obytná zóna na Bílé Hoře v ulici Nad Štolou.

V průběhu prázdnin proběh-
ly práce v areálech dalších MŠ. 
Jednalo se zejména o celkovou 
opravu oplocení kolem celého 
areálu 90. MŠ v Západní 7, výmě-
nu rozvodů teplé a studené vody 
v objektech 7. MŠ v Kralovické 
35 a úpravu části hospodářského 
pavilonu tak, že zde během letních 
prázdnin vznikla místnost pro vý-
tvarnou činnost. Všechny tyto akce 
byly rovněž dokončeny k 31. 8. 

V této lokalitě průběhu srpna 
byly postupně zahájeny práce na 
výstavbě parkovišť u Manětín-

ské 1–3, Brněnské 47, chodníku 
v Ledecké 48 a dalších staveb, o je-
jichž zahájení, průběhu i dokončení 
vás budeme informovat v dalších 
vydáních našeho zpravodaje. 

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice může-
te adresovat na Odbor investiční 
a stavebně správní ÚMO Plzeň 1, 
tel. 378036050, e-mail: brecik@
plzen.eu, popřípadě projednat ce-
lou záležitost při osobní návštěvě. 

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního a sta-

vebně správního ÚMO Plzeň 1

Parkoviště v ulici Nad ZOO nabízí 90 nových parkovacích míst.

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 
Tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002, e-mail: plzenskajednicka@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.cz. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1. Foto: fota bez 
uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E 15082.



s letošním 
končícím létem 
a začínajícím 
podzimem při-
chází i konec 
dalšího voleb-
ního období, 
kdy je třeba 

učinit bilanci, zhodnotit to dobré 
i to, co se tolik nezdařilo.

Do komunálních voleb na ob-
vodu Plzeň 1 jsme v roce 2010 
šli jako ČSSD s programem, který 
byl formulován do šesti základních 
bodů. 

Krátce připomenu: 
1. Převzít, provozovat a rozšířit ná-

vštěvní hodiny bazénu na Lochotíně. 
2. Vybudovat volnočasové cent-

rum na obvodě – tzv. Centrální park. 
3. Zajistit větší bezpečnost naše-
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Není to tak 
dlouho,  co 
byly volby, 
a už jsou za 
dveřmi další. 
V říjnu budeme 
volit do Senátu 
a především 

do Zastupitelstva města i obvodu. 
Po vzoru hnutí ANO se vyrojí 

nové strany a hnutí a budou sli-
bovat modré z nebe. My Češi, 
rozčarováni ze současného stavu, 
jim občas naletíme na lep.

Zázraky se ale nedějí. „Sliby se 
slibují – blázni se radují“. O tom, 
jak si budeme žít, rozhodujeme 
my všichni. Ve volbách pak jde 
o to, aby přišli všichni, i ti nespo-
kojení. Voliči by pak měli reálně 
a objektivně zhodnotit práci mi-
nulých zastupitelů a dát mandát 
těm, u kterých vidí záruku lepší 
budoucnosti.

Politika je také určité řemeslo 
či profese. A stejně jako chceme 
kvalitního lékaře či řemeslníka, 
tak bychom měli chtít i kvalitního 
politika. Ano, všichni budou sli-
bovat, ale jen někteří z nich jsou 
schopni naplnit naše tužby a často 
jen částečně. Spravovat město či 

obvod vyžaduje zkušenost. Nesta-
čí jen populistické sliby.

V naší společnosti se odehrává 
mnoho nespravedlností. Zároveň 
ale není vše špatné, jak často líčí 
zvláště komerční média. Strany 
budou představovat své progra-
my i kandidáty, kteří by je měli 
realizovat. Hodnoťme programy 
i kandidáty objektivně a reálně.

Ve společnosti narůstá napětí, 
často i závist. Tu právem, tu neprá-
vem. To je voda na mlýn různým 
populistům a rádoby odborníkům. 

Události na Ukrajině, které 
vyděsily celý vyspělý svět, mají 
hlubší kořeny, než je nám často 
prezentováno. Občané tam ztratili 
důvěru ve veřejnou správu, a to na 
nejvyšších místech. Připočteme-li 
k tomu chudobu a často i hlad, tak 
to skončilo nejprve na barikádách 
a nyní již občanskou válkou. To 
nám snad nehrozí, ale přetrvávající 
nezaměstnanost může být jednou 
velký společenský problém. Těch 
problémů je ale daleko více a nad-
cházející volby slouží k tomu, aby 
voliči rozdali správně karty a nová 
politická reprezentace města i ob-
vodu naplnila jejich přání a tužby.

Petra Šlajsová
zastupitelka za ČSSD

A zase se bude slibovat
Vážení spolu-

občané,
stát se zastupi-

telem, o to více 
z a s t u p i t e l e m 
nejlidnatějšího 
obvodu krajské 
metropole, je 
pro mnohé z nás 

zcela jistě zajímavou výzvou.
Na posledním mimořádném jednání 

zastupitelského sboru Městského obvo-
du Plzeň 1 jsem složil slib zastupitele 
a nahradil tak naši nedávno zesnulou 
kolegyni a dlouholetou zastupitelku 
Jitku Pyrgalovou. Nebude vůbec jed-
noduché ji nahradit a úspěšně navázat 
na její dlouholetou a velmi kvalitně 
odváděnou práci pro občany obvodu. 
Nejen jako členka zastupitelstva za 
KSČM, ale také členka jeho Kontrol-
ního výboru a Sociální komise Rady 
MO se věnovala své zodpovědné práci 
až do letošního června, než ji zákeřná 
choroba vytrhla z tohoto světa.

Až dosud jsem dění na „plzeňské 
jedničce“ sledoval jako občan. Mým 
bonusem byly informace o komunál-
ní politice takříkajíc ,,z první ruky‘‘, 
a to díky osobní známosti a pravidelné 
komunikaci s celou řadou zkušeněj-
ších stranických kolegů. Je pravdou, 
že v některých případech jsem měl na 
jejich argumentaci či přijaté postupy 
k řešení konkrétních situací odlišný 
názor než oni. Bohužel, hned na úvod 

a současně i na brzký konec svého za-
stupitelského mandátu začínám tušit, 
že v některých svých kritikách jsem 
správné řešení nepředjímal.

Do konce tohoto volebního období 
zbývají necelé dva měsíce a pouze 
jedno jednání zastupitelstva, a tak 
lze velice obtížně předpokládat, že 
bych mohl ještě něco zásadního pro 
vylepšení kvalita života vás občanů 
změnit. Přesto vám mohu zcela zod-
povědně slíbit, že i po tento krátký čas 
budu vždy hájit vaše oprávněné zájmy 
a v této souvislosti i zájmy občanů 
jiných municipálních obvodů Plzně.

Vážení spoluobčané, s blížícím 
se předvolebním časem mi na závěr 
mého příspěvku dovolte jedno kon-
statování či radu, chcete-li. Zcela jistě 
budete, a v mnohých případech už 
jste, médiem pro mnoho možných, ale 
i čistě populistických slibů ze strany 
různých politických či občanských 
uskupení, která by se rády prodrala 
nebo „znovu prodraly“ k exekutivní-
mu řízení našeho obvodu. Ve svém 
rozhodování nepodléhejte obsahově 
laciným, ale za „velké peníze“ me-
dializovaným lákadlům a raději se 
spolehněte na ty, kteří dlouhodobě 
a poctivě hájí vaše zájmy na obvodě. 
Na obvodě, kde se nežije úplně špat-
ně, ale kde by se mohlo žít i mnohem 
lépe! Záleží to jen na vás!

Váš zastupitel JUDr. Ilja Škola 
(KSČM)

,,Nováčkem‘‘ na samotný závěr

Milé děti, milí studenti, 
přeji vám šťastné vykročení do nového školního roku a hodně 

osobních i studijních úspěchů.
  Mgr. Miroslav Brabec, starosta

ho obvodu a zvýšit počet městských 
policistů na chodnících, u škol. 

4. Klást větší důraz na úklid 
a pořádek celého obvodu, zejména 
sekání trávy a zimní údržbu. 

5. Občan musí být pro úředníky 
klientem a musí mu být poskyto-
ván kvalitní servis. 

6. Rozvíjet jednotlivé lokality 
obvodu, především Vinice.

Jsem přesvědčen, že tento struč-
ný volební program jsme naplnili 
beze zbytku. Na Vinicích vznik-
lo nové nákupní centrum, které 
tam od počátku výstavby sídliště 
výrazně chybělo. Dále v tomto 
volebním období proběhla velká 
rekonstrukce téměř všech mateř-
ských škol a tím došlo i k obnově 
tříd v mateřských školách. Vznikla 
nová parkovací místa. Na obvodě 

probíhal a probíhá bohatý kulturní 
program. Stačí připomenout akce 
v Centrálním parku. Ať to bylo 
promítání filmů na festivalu Lolek, 
promenádní koncerty, dětské pro-
gramy a další akce. Nechtěl bych 
zapomenout ani na kulturní akce 
na Bolevecké návsi. Tam patří 
hlavně otevření statku U Matoušů 
veřejnosti, kde se rázem ocitnete 
v době před sto lety, ve vesnickém 
selském stavení. 

Podle mého názoru tyto akce 
přispívají k tomu, že se lidé v na-
šem obvodě stmelují a sbližují. 
A dobré mezilidské vztahy jsou 
v dnešní uspěchané době velmi 
zapotřebí. Všeobecně platí, že 
lidi by se měli scházet a udržovat 
přátelské sousedské vztahy, které 
pohladí duši.

Do této chvíle jsem pouze chválil, 
ale uvědomuji si, že tím to nekon-
čí. Stále budou připomínky, že např. 
parkovacích míst není dostatek, že 
umístění dětí do MŠ je nedostaču-
jící. I dále bychom chtěli pokračo-
vat ve zkrášlování obvodu, proto si 
myslím, že tímto volebním obdobím 
by to nemělo skončit. Měli bychom 
pokračovat v započaté práci i v dal-
ším volebním období, neboť jsme 
lidé, kteří tu žijí, a chceme tu být 
pro lidi, kteří tu žijí.

Nakonec přeji hezký zbytek léta, ať 
nás ještě slunko prohřeje před zimou. 
A vám přeji, vážení spoluobčané, byť 
se v těchto volbách rozhodnete jak-
koli, ať přitom máte úsměv na tváři, 
protože, lidé, mějme se rádi! 

Jaroslav Výborný
zastupitel a radní MO Plzeň 1

Vážení spoluobčané,



Sběr hliníkových obalů
Novinkou bude sběr hliníkových 

obalů od nápojů společně s plastem
Úřad městského obvodu Plzeň 1 

připravil pro občany našeho obvodu 
novinku v oblasti třídění komunál-
ního odpadu. Od září letošního roku 
budou mít občané možnost do žlu-
tých kontejnerů spolu s plasty házet 
i hliníkové plechovky od piva a růz-
ných nápojů. Jedná se tedy pouze 
o nápojové hliníkové obaly. Do kon-
tejnerů není možno vhazovat obaly 
od plechovek (například obaly od 
konzerv, plechovek od laků a barev 
apod.).
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Na žlutých kontejnerech pro sběr 
plastů budou veškeré informace vy-
značeny logem.

Dále bychom chtěli naše spolu-
občany upozornit na možnost vha-
zování nápojových kartonů (krabice 
od mléka, džusů apod.) do modrých 
kontejnerů na sběr papíru. 

Městský obvod Plzeň 1 je za-
pojen do systému EKO-KOM od 
roku 2002: Základním cílem zákona 
o obalech je komplexně řešit proble-
matiku obalů a obalových odpadů. 
Zákon stanoví povinnosti zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů, což 

Překážejí vám doma věci, kte-
ré nepatří do nádob na směsný 
komunální odpad a vy nevíte, 
kam s nimi?

Úřad MO Plzeň 1 ve spolupráci 
se sdružením firem Versado s.r.o. 
a AVE CZ odpadové hospodářství 
s. r. o. pořádají sběrové dny odpadu.

Sběrové dny odpadu

Již v loňském roce dostal náš úřad 
nabídku na provedení výchovných 
zásahů u stromů nacházejících se na 
našem MO Plzeň 1, a to prostřed-
nictvím studentů Lesnické a dřevař-
ské fakulty Mendelovy university 
v Brně. Na nabídku jsme zkušebně 
přistoupili a poněvadž jsme byli 
spokojeni s dobře odvedenou prací, 
obnovili jsme spolupráci se studenty 
Lesnické fakulty, kteří v rámci své 
odborné praxe pracují pod dohledem 
odborníka na tuto problematiku. Zá-
sahy byly provedeny ve stromořa-
dích u větších jízdních komunikací 
v období od 11. 8. do 15. 8. 2014, 
kdy bylo ošetřeno cca 140 ks stromů 
v Aleji Svobody, Studentské třídě a 
Nárožní ul.

Ošetřování stromů na MO Plzeň 1
Jen stručně přiblížíme potřebu 

tohoto zásahu: tento řez se prová-
dí u mladých kvalitních okrasných 
stromů zpravidla do 10 let po vý-
sadbě na trvalé stanoviště. Výchov-
ný řez si klade za cíl především 
dosáhnout charakteristického tvaru 
koruny daného druhu stromu, při-
způsobit velikost a tvar funkčním 
požadavkům a daném stanovišti 
– tj. úpravou zajistit podchodnou 
a podjezdovou výšku stromu. Kro-
mě větví poškozených a suchých je 
nutné odstranit navzájem se křížící 
větve a též podporu tkz. terminální-
ho výhonu odstraňováním bočních 
konkurenčních výhonů. Výchovný 
řez je nejdůležitějším zásahem 
u stromu po výsadbě. Pokud toto 

zanedbáme, v dospělosti stromu se 
vady již těžko napravují, a to jak 
z hlediska vitality dřeviny, tak i se 
zvýšenými ekonomickými náklady. 
Jako příklad možno uvést, že jestli-
že nyní odstraníme větev o průměru 
2 cm, dojde k bezproblémovému 
zahojení řezné rány, kdežto když 
zásah provádíme u stromu po vý-
sadbě přes 30 let, rána o průmě-
ru 20 cm se již bude špatně hojit 
a zásah je přirozeně málo úspěšný.

Závěrem uvádíme, že výchovné, 
bezpečnostní, zdravotní, prosvětlo-
vací a další řezy provádí na našem 
MO Plzeň 1 průběžně smluvně za-
jištěné odborné zahradnické firmy.

Ing. Miloš Bouda
OŽPD ÚMO Plzeň 1

mají podle zákona osoby, které uvá-
dějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. 
vyrábějí, dovážejí nebo prodávají. 
Osoby, jež mají tuto povinnost, při-
spívají svými finančními prostředky 
do systému EKO-KOM, z něhož se 
pak obcím přispívá na sběr, třídění 
a recyklaci. V praxi to znamená, že 
čím více separovaného odpadu se 
v obvodu sebere, tím vyšší finanč-
ní příspěvek obvod na tuto činnost 
obdrží. Za celkové množství odpadu 
a bonus za hustotu sběrné sítě obvod 
obdržel odměnu za 1. pololetí roku 
2014 ve výši cca 3 100 000,- Kč. Za 

BÍLÁ HORA
Bílá Hora, K Sokolovně (pod 
sokolovnou na asfaltové ploše)
9. 9. 2014 13.00 – 18.00 hod.

ROUDNÁ
Roudná, Na Roudné (manipulač-
ní plocha naproti vjezdu do FN)
7. 10. 2014 13.00 – 18.00 hod.

Zde můžete odkládat: pneumati-
ky, akumulátory, zářivky, vyřaze-
né léky, nádoby znečištěné škodli-
vinami, objemný komunální odpad 
lednice, televizory, suché baterie, 
olejové filtry.

rok 2013 činil příspěvek od společ-
nosti EKO-KOM 5 870 158,- Kč. 
Finanční prostředky se opět použijí 
na zajištění tříděného odpadu na 
městském obvodu Plzeň 1.

Děkujeme našim spoluobčanům, 
kteří třídí odpad a tím přispívají ke 
zlepšení životního prostředí.
Zpracovala: Magdalena Bruková, 

referent OŽPD

V sobotu 30. srpna měli oby-
vatelé Lochotína možnost si vy-
zkoušet sekání trávy kosou pod 
odborným dohledem sekáčů. Kdo 
nenašel odvahu zkusit tento druh 
činnosti, mohl se jen podívat na 
profesionální sekáče, kteří společ-
ně se starostou Brabcem pokosili 
trávník vedle velkého parkoviště 
u NC Gera v Komenského ulici. 
Zástupci Odboru životního pro-
středí a dopravy ÚMO Plzeň 1 vy-
tipovali již v loňském roce plochu, 
kde se sekalo kosou a k velké spo-

kojenosti ze strany občanů a úřadu 
se pokračovalo i v letošním roce. 
Cílem akce bylo ukázat lidem 
techniku sekání kosou v sídlišti, 
vyzkoušet udržovat plochu jen 
tímto způsobem a sledovat, jak 
se trávník chová při ručním se-
kání kosou a v neposlední řadě 
zachovat luční květenu, která je 
i v sídlištní zástavbě velmi roz-
manitá. V květnu letošního roku 
se konalo již sekání kosou a bylo 
to velmi zajímavé!

(red)

Sekáči s kosou si poradili s trávou uprostřed sídliště

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
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.
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Až do konce roku bude uza-
vřena tzv. „Myší díra“ z důvodu 
provedení stavebních prací. Re-
konstrukce železničního svršku, 
km 3,730-8,175, trati Plzeň – Ža-
tec. Místní komunikace U Vel-
kého rybníka v Plzni, v úseku 
železničního viaduktu, bude uza-
vřena pro veškerý silniční provoz. 
Řidiči motorových vozidel, cyk-
listé a chodci se konečně dočka-
jí rozšíření komunikace v tomto 
problematickém úseku a tím dojde 
ke zrychlení dopravy na trase Se-
verní předměstí – Doubravka a ke 
zvýšení bezpečnosti všech uvede-

Uzavírka komunikace U Velkého rybníka
ných účastníků silničního provozu. 
Během uzavírky bude provedena 
demolice původní kamenné klen-
bové konstrukce a nahrazena no-
vou prefabrikovanou konstrukcí 
mostu, odpovídající parametrům 
obousměrné komunikace včetně 
chodníku. Investorem stavby je 
Správa železniční dopravní cesty, 
zhotovitelem je „Sdružení Třemoš-
ná“(sdružení firem SMP CZ a.s. 
a Berger Bohemia a.s.). Termín 
uzavírky: 8.9.–31.12. 2014. Obou-
směrná objízdná trasa povede ulicí 
Okounová, K Prokopávce, Malý 
Bolevec.                           (red)

Městský obvod Plzeň 1 zrealizo-
val po dobu prázdnin úpravu veřej-
né zeleně před budovou 31. ZŠ na 
Lochotíně. Úprava zahrnovala od-
stranění nevhodných zahuštěných 
keřových skupin a dvou stromů, 
založení nových travnatých ploch, 
legalizaci průšlapu, osazení 10 ks 
laviček ve tvaru vlny a vybudová-
ní betonové sedací zídky. Součástí 
realizace projektu byla i výsadba 
800 ks okrasných keřů. Projekt 
bude zakončen výsadbou 20 ks 

Nově upravený prostor před 31. ZŠ v ul. Elišky Krásnohorské
kvalitních alejových stromů v mě-
síci říjnu.

Realizace proběhla na základě pro-
jektu, který vypracovala ing. Niža-
radzeová ze Správy veřejného statku 
města Plzně s názvem „Vlny v prou-
du“. Na základě podané žádosti získal 
městský obvod finanční prostředky 
z Fondu životního prostředí města 
Plzně ve výši 500 tis. Kč. Náklady 
ve výši 360 tis. Kč byly hrazeny 
z rozpočtu obvodu. 

Odbor ŽPD ÚMO Plzeň 1
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Milovníci rychlých sportovních 
aut slavili v sobotu 28. června ku-
laté výročí. V Lidické ulici u Pro-
cházkova pavilonu se totiž konala 
akce s názvem 100 let motosportu 
v Plzni. Připravena byla ukázka 
závodních automobilů, autogrami-
áda jezdců rallye a řada dalších 
atrakcí a soutěží pro děti i dospělé. 

Slavili jsme 100 let motosportu v Plzni
Součástí programu bylo odhale-

ní pamětní desky ke 100. výročí 
závodu Plzeň–Třemošná.

Akce byla určená celým rodi-
nám, děti se po celé odpoledne 
vyřádily při soutěžích, v nichž 
vyhrály řadu zajímavých cen od 
MO Plzeň 1. 

(red)
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SK Sportcentrum Roudná 
spolu s Městským obvodem Pl-
zeň 1 pořádaly v červnu tenisový 
turnaj ve čtyřhře. Součástí akce 
bylo vystavení legendární teniso-
vé trofeje – Davis cupu.

Prostory tenisového areálu SK 
SPORTCENTRUM ROUDNÁ 
v Plzni patřily nejen tenistům, keří 
se utkali o pohár starosty Měst-
ského obvodu Plzeň 1, ale i všem 
zájemcům, kteří si chtěli na vlastní 
oči prohlédnout unikátní tenisovou 
trofej – Davisův pohár. 

„Jsem rád, že se Davisův pohár 
podařilo vystavit v Plzni. Byla to 
určitě skvělá motivace pro všechny 
tenisty v Plzni. Velice mne potěšilo, 
že se přišli milovníci tenisu nejen 
podívat na pohár, ale také si zahrát,“ 
dodal k akci starosta Městského ob-
vodu Plzeň 1 Miroslav Brabec.

(red)

Na roudenských kurtech byl k vidění Davis cup

Plzeňští alpinkáři po tradiční 
výstavě „Jaro v alpinu“ chystají 
již čtvrtý ročník výstavy „Podzim 
v alpinu“. Po loňském úspěchu, kdy 
3. ročník výstavy za pět dnů své-
ho trvání navštívilo i přes nepřízeň 
počasí 450 návštěvníků, se letos 
uskuteční výstava od úterý 16. do 
soboty 20. září. Oproti jarní výstavě 
ale bude otevírací doba kratší, a to 
od 9.00 jen do 18.00 hodin, poslední 
den jen do 12 hodin. Během sobot-
ního dopoledne bude vstup zdarma, 
probíhat bude ale jen prodej výpěst-
ků. Vlastní expozice již bude uza-
vřena a postupně likvidována. Vý-
stava se uskuteční na pravidelném 
místě, a to v zahradě gymnázia na 
Mikulášském náměstí.

Ke zhlédnutí i k nákupu budou 
různé skalničky i dřeviny, zejména 
pak ty, jejichž vrchol vegetace spadá 
do období podzimu. Budou to na-
příklad některé druhy bramboříků, 
podzimních hořců a podobně. Z ne-
kvetoucích rostlin to budou různé 
kapradiny. Pominout nelze ani vřesy 
a podzimní vřesovce.

Karel Lumerding

A zase další výstava

Prohlídka expozice, jejíž doménou 
je interaktivnost, se v plzeňském 
areálu areálu Techmania Science 
Centra uskuteční 21. 10. 2014 od 
10.00 hodin.

Plzeňské science center 
Techmania je v České republi-
ce ojedinělým projektem, expe-
rimentální stanicí pro zvídavé, 
která představuje ideální spojení 
mezi neformálním vzděláváním 
a populární turistickou destinací. 

Cílem Techmanie je napomáhat 
veřejnosti nacházet a rozvíjet 
osobní vztah k vědě a technice 
a v obecné rovině objevovat mož-
nosti lidského poznání.

Zájemci se mohou hlásit od 
22. září 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.                (red)

Senioři, MO Plzeň 1 pro vás připravuje 
návštěvu Techmanie science centra v Plzni

. 
. 
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Po téměř 30 letech se podaři-
lo zrekonstruovat ocelovou vanu 
vnitřního bazénu na Lochotíně. 
Projekt financovaný z městského 
rozpočtu si vyžádal 1.600 tis. bez 
DPH. Práce proběhly během čer-
vence a srpna letošního roku. Vy-
užita byla naprostá technologická 
novinka, aplikace vrstvy polyurey 
nanášené na povrch stříkáním. 
Polyurea je nejnovější produkt 
technologie ochrany materiálu, 
který během několika sekund po 
nanesení na podklad vytváří vrstvu 
s vynikající přilnavostí, odolnou 
proti korozi a dalším chemickým, 
teplotním i mechanickým vlivům. 
Předpokládaná životnost této vrst-

vy by měla přesáhnout deset let. 
„Pro účely plaveckých bazénů 

se polyureu podařilo technolo-
gicky zvládnout zcela nedávno. 
Problémem byla nejen náročnost 
způsobu aplikace, ale i odolnost 
v chemicky náročném prostředí 
bazénové vody. Teprve před ně-
kolika měsíci ji její výrobce vy-
bavil certifikátem zaručené odol-
nosti v prostředí s obsahem chlóru 
a jeho sloučenin. V lochotínském 
bazénu se tedy setkáváme s tech-
nologickou novinkou v evropském 
kontextu,“ uvádí ředitel Plavecké-
ho areálu města Plzně a předseda 
Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň 
Ing. Tomáš Kotora. 

Bazén na Lochotíně vyprojekto-
vala v roce 1975 Krajská projekto-
vá organizace Stavoprojekt Plzeň. 
Stavební práce provedla firma Po-
zemní stavby, závod Klatovy. Ba-
zén ze svařované uhlíkové oceli byl 
uveden do provozu v roce 1984. 
Jednalo se sice o relativně levný 
výrobek, nutná však byla pravidel-
ná a nepříliš účinná ochrana proti 
korozi – nanášení dalších vrstev 
barev na povrch tělesa bazénu. 

V areálu na Lochotíně se nachá-
zejí tři bazény: venkovní o roz-
měru 16,7 x 8,7 m s proměnnou 
hloubkou 1,1–1,8 m s cca 220 m3 

vody, vnitřní velký o rozměru 
25 x 12,5 m s proměnnou hloub-
kou 1,1 – 1,8 m s cca 500 m3 vody 
a dětský bazén 12,4 x 6,8 m s pro-
měnnou hloubkou 0,4 – 0,6 m s cca 
45 m3 vody. „Celkem zde upravu-
jeme 765 m3 vody. Dále se zde na-
cházejí dvě nové sauny pro muže 
a ženy s kapacitou osm až deset 
osob,“ dodává Tomáš Kotora. 

Bazén Lochotín loni zaznamenal 
141 584 návštěvníků, z toho na 
plaveckou školu připadá 63 114 
osob a dalších 27 113 návštěvní-
ků využilo nabídku pohybových 
aktivit v areálu bazénu.

Ing. Tomáš Kotora

Rekonstrukce vany bazénu na Lochotíně je u konce
Obnova byla provedena nejnovější unikátní technologií 

Obyvatelé Severního předměstí 
budou mít od příštího roku ve svém 
obvodě možnost koupat se pod ši-
rým nebem přímo uprostřed sídliště. 
Po téměř 17 letech se opět zprovozní 
venkovní bazén v plaveckém areálu 
v Sokolovské ulici. Právě byla zaháje-
na rekonstrukce venkovní části areálu, 
která skončí ke konci roku. Vyjde na 
jedenáct milionů korun. Zhruba 7,7 
milionu poskytne Regionální operační 
program Jihozápad. Zbytek uhradí ze 
svého rozpočtu první plzeňský obvod.

Lochotínská radnice chce investi-
cí nabídnout obyvatelům nejlidnatěj-
ší části Plzně alternativu ke koupání 
v boleveckých rybnících. „Ne každý 
má čas nebo vůbec možnost vydat se 
třeba po práci na Bolevák nebo Se-
nečák a ne každý preferuje přírodní 
koupaliště,“ říká starosta „Jedničky“ 
Miroslav Brabec. 

Na Lochotíně se po 17 letech otevře venkovní bazén
„Bazén určitě využijí lidé, kteří 

se chtějí ochladit či zaplavat, ale 
budou na to mít třeba jen hodinu 
a půl, a předpokládám, že sem bu-
dou chodit i maminky s malými 
dětmi. Bazén pro ně nabídne stálou 
kvalitu vody,“ doplnil starosta s tím, 
že obnova venkovního areálu je dru-
hou ze tří plánovaných etap oživení 
lochotínských bazénů.

První skončila v srpnu a zahrno-
vala opravu vany vnitřního bazénu. 
„V dnes započaté etapě necháme 
opravit vanu venkovního bazénu, 
upravíme povrchy kolem bazénu 
a vůbec na celém pozemku, obno-
víme odvodňovací systém, instalu-
jeme venkovní sprchy a vybudujeme 
nově i dětské brouzdaliště s atrakce-
mi, jako je skluzavka, vodní ježek, 
fontánka a podobně,“ uvedl Tomáš 
Kotora, předseda Plaveckého klubu 

Slavia Plzeň, který od loňského led-
na městské zařízení spravuje.

Nutností bude také obnova tak-
zvané bazénové technologie, která 
zajišťuje cirkulaci a úpravu vody. 
A součástí investice je rovněž mo-
dernizace šaten. 

První dvě investiční etapy jsou ne-
zbytné, aby byl areál vůbec funkční. 
Třetí postupná bude zaměřena na 
doplňkové služby. Zamýšlena je 
restaurace, welness, zábavné prvky 
a další. 

Plavecký areál na Lochotíně ne-
chala v roce 1977 postavit Západo-

česká univerzita. Jeho součástí jsou 
vnitřní plavecký bazén (25 x 12 m) 
a dětský bazén (12 x 8 m) a venkov-
ní bazén (17 x 9 m). Venkovní byl 
uzavřen v roce 1998. ZČU předala 
areál městu Plzeň v roce 2010. Ještě 
dva roky jej pak měla v zápůjčce. Po 
jejím skončení se provozovatelem 
stal PK Slavia Plzeň, který se už po-
dobným způsobem stará o komplex 
na Slovanech. Záměr obvodu i pla-
veckého klubu je totožný. Zařízení 
co nejvíce přiblížit veřejnosti.  

(red)
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Krásný dárek dostali všichni prv-
náčci z městského obvodu Plzeň 1 na 
začátku své školní docházky. Hned 
první den si ze školy odnesli Kníž-
ky o zvířatech od známé výtvarnice 
Dany Raunerové. Nakoupil jim je 
Úřad městského obvodu Plzeň 1. 

„Chceme podporovat děti ve 
čtení už odmala. Proto jsme na-
koupili tyto knížky plné básniček 
o zvířatech a krásných ilustrací 
nejen pro prvňáčky, ale budou si 
jimi moci listovat i ostatní žáci ve 
všech našich základních a mateř-
ských školách,“ podotkl starosta 
Miroslav Brabec.

Knížky o zvířatech mají tři díly. 
První z nich napsala, namalovala 
a vydala Dana Raunerová v roce 
2012. Vloni pak přibyl druhý díl 

a letos vyšla rozšířená reedice 
dílu prvního a zatím poslední tře-
tí díl. „Jsem výtvarnice, ale také 
vystudovaná češtinářka, čili jsem 
knížky zamýšlela i jako pomůcku 
pro vyučování na prvním stupni 
základních škol. Některé básničky 
obsahují například vyjmenovaná 
slova. Ale výuka češtiny není je-
jich jediným posláním. Snažím se, 
aby děti pochopily, že příroda je 
všude kolem nás, že jsme její sou-
částí a zvířata jsou našimi partnery 
a my jim nejsme nadřazeni. Máme 
je mít v úctě, máme je chránit a žít 
vedle nich. Chtěla bych, aby si malí 
čtenáři uvědomili, že komukoliv 
ublíží, ubližují vlastně sobě,“ před-
stavuje knihy jejich autorka. 

(red)

Prvňáčci v prvním městském obvodě dostali 
knížky plné básniček o zvířatech

První školní den patří dětem. 
Proto i Městský obvod Plzeň 1 
uspořádal 1. září zábavné odpo-
ledne pro děti nazvané Zpět do 
školy pro jedničky. Akce se konala 
v rámci festivalu FolkPark v Cent-
rálním parku v Plzni na Lochotíně. 

Děti si užily diskotéku, hrály si 
se šášou a viděly ukázky činnosti 
Domu dětí a mládeže Talent. 

Akci zakončila v rámci FolkPar-
ku kapela Semtex trio.

FolkPark je festival folkových 
koncertů, které zpříjemňují Plze-
ňanům léto už od června a budou 
pokračovat ještě do konce září. 
Každé pondělí od 18 do 20 hodin 
patří v Centrálním parku folkovým 
kapelám nebo písničkářům.  (red)

S nástupem školy legrace nekončí
V Centrálním parku na Lochotíně vypuklo odpoledne plné zábavy
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Festival LOLEK nabídl filmy, hudbu i zábavu pro děti

Plzeňské knižní vydavatelství 
a nakladatelství Hany Voděrové 
– Regionall a kulturní zařízení 
L -klub Obvodní knihovny Lo-
chotín spojily společnou myšlen-
ku a počátkem léta uspořádaly 
v prostorách sálu L-klub velmi 
zajímavou a přitažlivou akci, je-
jímž smyslem bylo představit ši-
roké veřejnosti aktivity, činnost 
a knižní produkci plzeňského vy-
davatelství, které se zaměřuje vý-
hradně na západočeskou aktuální 
i historickou tématiku. Produktem 
vydavatelství Regionall, které má 
sídlo na Lochotíně, stejně jako 
L-klub, je například vyhledávaný 
časopis Vítaný host, celá řada knih 
o Šumavě, Plzeňském kraji a jeho 
obdivuhodných zajímavostech.

K prvnímu setkání tvůrců časo-
pisu Vítaný host, úzce spolupra-
cujících osobností Plzně i regionu 
a některých autorů knih s regionál-
ní tématikou, které jsou doménou 
nakladatelství, došlo v předprázd-
ninovém období. Sál L-klubu byl 

L-klub Obvodní knihovny Lochotín zavedl zajímavou tradici

Setkání s Vítaným hostem
zcela zaplněn příznivci a čtenáři 
jak časopisu Vítaný host, tak 
milovníky Šumavy či památek 
a zajímavostí Plzeňského kraje. 
To, co diváci od společného se-
tkání s představiteli vydavatelství 
očekávali, či jen tušili, že uvidí 
a uslyší, bylo násobně překoná-
no. Audiovizuální pořad se díky 
velmi zajímavým videoprojekcím 
s poutavým vyprávěním o překva-
pivých současných i historických 
zajímavostech Plzně a plzeňské-
ho regionu protáhl do pozdních 
hodin. V audiovizuálních blocích 
představili svá chystaná témata 
do časopisu Vítaný host např. zá-
stupci plzeňského archivu, Muzea 
Středních Brd ve Strašicích, plzeň-
ští památkáři a historici, znalci Šu-
mavy, autoři připravovaných i již 
vydaných knih aj. Mezi hosty byl 
i v L-klubu již známý a velmi ob-
líbený šumavský patriot a fotograf 
Jan Kavale, který zde pravidelně 
vystupuje se svými skvělými au-
torskými pořady o Šumavě.

Vzhledem k velkému úspěchu 
celého pořadu Setkání s Vítaným 
hostem byla dohodnuta s majitel-
kou vydavatelství Regionall Ha-
nou Voděrovou další spolupráce 
mezi vydavatelstvím a L-klu-
bem Obvodní knihovny Locho-
tín. Podobná setkání osobností, 
spolupracovníků a autorů knih s 
regionální tématikou, které jsou 
produktem vydavatelství, se bu-
dou v L-klubu pořádat pravidelně 
dvakrát ročně, a to v předvánoč-
ním období a v závěru školního 
roku. Součástí pořadů bude vždy 
i představení knižní produkce 
nakladatelství, autogramiáda au-
torů již vydaných knih, a každý 
účastník si odnese nejen spoustu 
zážitků, ale i časopis Vítaný host 
a další drobné dárky, které Regi-
onall produkuje.

„Už teď mohu na předvánoční 
setkání s naším vydavatelstvím 
slíbit nové zajímavé hosty,“ říká 
majitelka vydavatelství Regi-
onall Hana Voděrová. „Diváci 

se setkají s vynikající znalkyní 
šumavského skla Jitkou Lněnič-
kovou, která mimo jiné prozradí, 
jak se zrodila nová expozice skla 
v Klatovech, Martinem Vobru-
bou ze Zoo Plzeň, autorem dvou 
knih o krajinách západních Čech 
Miroslavem Tréglerem, Pavlem 
Motejzíkem a Lukášem Máchou 
z Majáku Plzně, kteří představí 
také svoji novou knihu, a možnou 
třešničkou na dortu bude Radek 
Diestler, autor námi vydané kni-
hy Dlouhá cesta na vrchol, velké 
kroniky plzeňského hokeje, kte-
ré právě chystáme pokračování 
v podobě vzpomínek bývalých 
i současných hokejových hráčů. 
Součástí pořadu bude samozřejmě 
nejen vyprávění, ale i promítání, 
autogramiáda a prodejní výstava 
naší knižní produkce. A pouze 
v tento den budou zde všechny 
naše knihy k dostání za polovinu 
obvyklé prodejní ceny.“

(da)

Čtyři lákavé filmy, koncerty, 
zajímavé dokumenty i zábavné 
odpoledne pro děti. To vše letos 
připravil Městský obvod Plzeň 1 
na konec července do Centrálním 
parku na Lochotíně v rámci festi-
valu LOLEK. Tato tradiční akce 
se koná již od roku 2008 a těší 
se velkému zájmu ze strany ná-
vštěvníků. 

(red)
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Prázdniny skončily i v plzeňské zoo-
logické a botanické zahradě. Oficiálně 
v sobotu 30. srpna programem pří-
značně nazvaným Ahoj prázdninám. 
O soutěže, hry a zábavu se postarala 
především nová česko-německá škola 
JUNIKORN sídlící na Lochotíně. Byla 
i hlavním protagonistou obdobného 
programu, jímž zoo naopak před dvě-
ma měsíci prázdniny vítala. Soutěžní 
program se dětem natolik líbil, že byl 
prodloužen o hodinu.

Doba prázdnin patří v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně pře-
devším turistům, návštěvníkům Plzně 
a Plzeňského kraje. Ti přijíždějí ze-
jména za zvířátky, za zážitky z jejího 
prostředí plného květin a zeleně, za 
nabídkou, kterou nenajdou v žádné 
další zoo v ČR. Jedná se především 
o chov nosorožce indického s mlá-
dětem Maruškou, Českou řekou, ex-
pozici Svět v přírodě a v neposlední 
řadě o funkční propojení zoologické 
a botanické zahrady v jeden celek. 

Návštěvnickému trendu odpovídá 
i rozložení víkendového doprovodné-
ho programu. Po prázdninové poml-
ce se vrací do zoo v září v plné síle 
a hned ve třech podobách.

V rámci Slavností babího léta 
nabídne statek Lüftnerka v neděli 
13. a 14. 9. jubilejní desátý ročník 
oblastní výstavy jiřinek spojený 
s Tradičním vinobraním pod Vinice-
mi. O týden později se návštěvníkům 
představí na stejném místě dobová li-
dová řemesla a dovednosti k užitku 
i potěše. Na státní svátek 28. září je 
připraven rodinný soutěžní program 
nazvaný Přes kontinenty za medvědy.

Paleta barev, velikostí a tvarů
Oblastní výstava jiřinek láká 

každoročně na nepřebernou škálu 
barev, tvarů a velikostí těchto krá-
loven pozdního léta vypěstovaných 
předními jiřinkáři z jihozápadních 

Po prázdninách víkendy opět s programem
V září do zoo za jiřinkami, koncertem pro Marušku, řemesly a medvědy

a středních Čech. Tradice jiřinkových 
výstav na Lüftnerce je ovšem starší. 
Z počátku to byla přehlídka výpěst-
ků velkého plzeňského pěstitele ji-
řinek Vlastimila Hucla z Červeného 
Hrádku.

S historií oblastní výstavy, která je 
největší v regionu, je spojeno i něko-
lik výjimečných událostí. V souvis-
losti s jejími deseti lety stojí určitě 
za připomenutí. V roce 2006 byla 
její hlavní hvězdou jiřinka s velkým 
J – přední česká herečka Jiřina Boh-
dalová. Přední český šlechtitel jiřinek 
Svatopluk Masopust z jihočeských 
Lnář jí předal titul Jiřinkové králov-
ny. Česká televize zde natáčela velký 
pořad o jiřinkách do nového hobby 
magazínu, jehož byla J. Bohdalová 
hlavní tváří.

O rok později připomněla jiřinko-
vá přehlídka na Lüftnerce 170 let od 
doby, kdy tančila ve východočeské 
České Skalici Božena Němcová na 
první a do dějin vepsané Jiřinkové 
slavnosti. Ačkoliv domovem jiřinek 
jsou Mexiko, Guatemala a Kolum-
bie a do Čech se dostaly koncem 
18. století přes Německo, brzo se 
staly symbolem národního obroze-
ní. Ostatně známou Jiřinkovou polku 
nenapsal Bedřich Smetana okouzlen 
nějakou dámou, ale právě na počest 
těchto květin.

Prostředí Lüftnerky, vystavová-
ní jiřinek mezi zemědělskými stroji 
a nářadím, v truhlárně, kovárně a bytě 
sedláka, originální aranžmá využívají-
cí hojně i ozdobné plevele, okouzlily 
Svatopluka Masopusta natolik, že 
v roce 2008 vyšlechtěné žluté vel-
kokvěté jiřince dal jméno Lüftnerka. 
Veřejnosti ji zde představil o rok poz-
ději, to už byla velmi žádanou pře-
devším mezi francouzskými pěstiteli.  

Oblastní výstava nabízí ke zhléd-
nutí až 250 odrůd jiřinek. Kolekce 

každého pěstitele má charakteristické 
aranžmá a diváci budou mít možnost 
hlasovat o tři nejlepší expozice. Di-
váckou anketu několikrát po sobě 
vyhrál další plzeňský pěstitel Petr 
Hodan z Radčic.

Součástí Slavností babího léta je 
i letos Tradiční vinobraní pod Vini-
cemi. To připomíná, že se na jižních 
svazích Lochotína pěstovala vinná 
réva a statek je posledním zachova-
ným viničným statkem v Plzni. Na 
návštěvníky bude čekat výstavka 
hroznů z vinice v Praze – Tróji, ale 
také burčák od jeho nejlepších mo-
ravských dodavatelů. 

Koncert pro Marušku
Vlastní prožitek z této jedinečné 

jiřinkové výstavy samozřejmě ne-
nahradí žádná slova. Pojmete-li toto 
povídání jako pozvánku k osobní 
návštěvě a zvolíte pro ni sobotní 
brzké odpoledne, můžete být navíc 
i diváky koncertu dětského folklor-
ního souboru Plzeňáček. Bude jme-
ninový – a komu jinému může být 
věnován, když je v pátek Marie, než 
sedmiměsíční nosorožčí Marušce!

Výlet o století zpět
O týden později – v sobotu 20. 

a v neděli 21. září, rovněž od 10 do 
18 hod. – bude hostit statek Lüftnerka 
festival tradičních lidových řemesel 
a dovedností k užitku i potěše. Ná-
vštěvník se rázem ocitne v předmi-
nulém a na začátku minulého století 
obklopen lidmi obdařenými různý-
mi dovednostmi. Dobové vesnické 
prostředí nabídne ukázky ručního 
stloukání másla, draní peří, vázání 
peroutek, předení lnu a vlny, praní 
v neckách a na valše, naklepávání kos 
a srpů.… Velkému zájmu se bude 
jistě i letos těšit mlácení obilí cepy 
a vázání povřísel v podání skupiny 
historických mlatců z mlýnského 

skanzenu Hoslovice na Strakonic-
ku. Druhým magnetem letošního 
ročníku festivalu řemesel STATEK 
2014 by měla být přehlídka domá-
cích kvásků a domácího chleba.

Ukázky řemesel doplní i tentokrá-
te ochutnávky staročeských jídel od 
„Kuchařinek z Nepomuka“. Jen pro 
zajímavost – loni upekly pro návštěv-
níky 750 vdolečků, ke stovce škvarko-
vých placek, pět plechů bramborové 
buchty, k osmdesátce švestkových 
koláčů, 600 prácheňských hnětýnek 
a uvařily deset litrů bramboračky.

Festival je nejen zajímavou a pouč-
nou podívanou, ale také velkou pře-
hlídkou řemeslné tvořivosti v podání 
amatérských pokračovatelů lidových 
tradic z Plzeňského kraje. Ale hlavně 
– od různých staročeských jarmarků, 
poutí a dalších obdobných akcí, jichž 
se konají při nejrůznějších příleži-
tostech desítky, se sobota a neděle 
s řemesly na statku Lüftnerka liší pře-
devším svým nekomerčním charakte-
rem a atmosférou prostředí. Většina 
řemesel a dovedností je předváděna, 
mnohé z nabízeného a představova-
ného si mohou návštěvníci i sami 
vyzkoušet.

Sv. Václav zve k medvědům
Zejména pro rodiny s dětmi je ur-

čen na sv. Václava 28. září pod ná-
zvem Přes kontinenty za medvědy 
velký celodenní soutěžní program. 
Sváteční návštěvníky plzeňské zoo 
provede africkými a asijskými expo-
zicemi a nabídne několik úkolů, jež 
prověří jejich přírodovědné a zoolo-
gické znalosti. Vyvrcholení programu 
s několika překvapeními bude tradič-
ně na ochozu u medvědího výběhu. 
Zde budou čekat na soutěžící i různé 
zajímavé odměny. 

Ing. František Hykeš
Foto Miroslav Volf



Od 8. září budou v katedrále svatého Bartolomě 
jsou na náměstí Republiky v Plzni vystaveny výherní 
obrázky dětí, které se úspěšně zúčastnily výtvarné 
soutěže s názvem Nové zvony pro chrám svatého 
Bartoloměje. Soutěž pořádal Městský obvod Plzeň 1. 

„Výtvarné soutěže se mohli zúčastnit žáčci mateřinek 
a nižších stupňů základních škol z prvního plzeňského 
obvodu. Dílka posoudila odborná komise a z každé školy 
a školky vybrala tři nejlepší výtvarníky. Děti na prvních 
místech, tedy absolutní vítězové, získaly certifikát, který 
je opravňuje k tomu, aby jejich jména byla uvedena na 
největším z nových zvonů plzeňské katedrály,“ připomněl 
starosta Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 

Malí vítězové soutěže se zúčastní i slavnostní vernisá-
že výstavy 8. září 2014. Prezentace obrázků v katedrále 
potrvá do konce září.                                        (red)

Díla malých vítězů výtvarné soutěže budou     

Alena Němcová, Bolevecká ZŠ

Ella Kaucká, 4. ZŠ

Kateřina Holečková, 31. ZŠ

Klára Čepická, 46. MŠ

Jan Marek, 34. ZŠ

Jáchym Král, 60. MŠKristýna Černá, 29. MŠ

Adam Řeháček, 78. MŠ

Lucie Vyhnánková, 87. MŠ



    zdobit katedrálu svatého Bartoloměje

Kateřina Štíchová, 81. MŠ

Veronika Vasilevich, 17. ZŠ a MŠ

Šárka Beránková, 17. ZŠ a MŠ

Anna Dobrá, 1. ZŠ

Barbora Pexová, 7. ZŠ a MŠ

Malik Ba, 7. ZŠ a MŠ

Anna Kateřina Bršlicová, 7. MŠ

Rozárie Červená, 90. MŠ

Viktorie Vávrová, 91. MŠ Jana Mensová, ZŠ Elementária, s.r.o.
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Střípky z TOTEMu…
I v létě jsme 

se v TOTEMu 
těm, kteří zů-
stali v Plzni 
a v krásných 
letních dnech 
hledali smy-
sluplný pro-
gram, starali 

o zábavu, pohyb, společnost... Asi 
úplně nejvíc se v TOTEMu cviči-
lo. Pravidelná cvičení sice v červnu 
skončila, ale kdo si zvykl na pohyb 
a neodjel se hýbat na zahrádky, do-
volené, mohl využít mnoho hodin 
různých kondičních cvičení, jógy 
a podobně. 

Ani o prázdninách TOTEM ne-
spí… hostili jsme vzácnou návštěvu

Počátkem srpna TOTEM – RDC 
hostil neobvyklou návštěvu. Sedmi-
členná výprava francouzských cyk-
listů plní sen čtyřiapadesátiletému 
kamarádovi Gérardovi, který v mlá-
dí onemocněl roztroušenou skleró-
zou. Společně se vydali na cestu 
kolem světa, aby ostatním dokáza-
li, že to jde i s tak vážnou nemocí. 
V prvním srpnovém týdnu dorazila 
skupina i do Česka. Na své cestě 
kolem světa si pro jedno ze svých tří 
zastavení v České republice skupina 
vybrala i TOTEM – RDC. 

Ve spolupráci s plzeňskou orga-
nizací ROSKA, která sdružuje lidi 
s roztroušenou sklerózou (nemoc 
postihující pohybové ústrojí), jsme 
připravili kromě ubytování, tradič-
ního pohoštění chodskými koláči 
a dalšími dobrotami i příjemný ve-

černí program pro odvážné cestova-
tele. Proč právě ROSKA? Jedním 
ze sedmi cyklistů putujících kolem 
světa je i Gérard, sympatický seni-
or postižený právě tímto onemoc-
něním. Celé putování je provázáno 
a podporováno pomocí, kterou sku-
pině poskytují organizace sdružující 
podobně postižené lidi. Lidská soli-
darita a překrásný vztah mezi skupin-
kou mladých sportovců a odvážným 
cestovatelem pohladil nás všechny, 
kteří jsme mohli být při tom. 

Večerního setkání a povídání 
se zúčastnilo 15 členů plzeňské 
ROSKY se svým předsedou pa-
nem Vavříkem. Dorazil i prezident 
Unie ROSKA v ČR Karel Hrkal. 
Za skvělé tlumočení a organizaci 
pobytu chceme společně poděko-
vat TOTEMovému dobrovolníkovi 
panu Jiřímu Jehlíkovi a všem, kteří 
se zapojili. 

Na otázku, kam se chystají v příš-
tích dnech, odpověděl Benoit, ve-
doucí výpravy: „Po Praze a ČR je 
dalším významným státem Finsko, 
pak Kanada, v USA chceme navští-
vit New York, pak Chile, Severní 
Afrika, Japonsko a přes Turecko se 
budeme vracet už domů do Francie.“ 

Popřáli jsme klukům šťastnou 
cestu a věříme, že ji zvládnou se 
stejně dobrou náladou, s jakou jsme 
strávili společný večer v TOTEMu.

Dobrovolnické léto v TOTEMu
Kdo si myslí, že dobrovolník 

má v létě volno a nudí se u rybní-
ka nebo na pláži, nemá tak úplně 
pravdu. TOTEMový dobrovolnický 

tým pilně pracoval i v prázdninových 
měsících. Dvěma týdny dobrovolnic-
ké práce jsme podpořili krásný pro-
jekt Almara překvapení, který pro 
Plzeňany připravil Envic, a nabízeli 
jsme různé hry a pomůcky všem, 
kteří se na chvilku chtěli zastavit 
a vrátit do dětských prázdninových 
hravých dní, sami nebo se svými 
dětmi. Samozřejmě jsme nemohli 
vynechat naše malé kamarády Ro-
binsony a kromě toho, že za nimi 
do jejich stodského domečku pilně 
dojížděly jak babičky z Letokruhů, 
tak dobrovolníci z Klíče, pozvali 
jsme je také na návštěvu k nám do 
TOTEMu a připravili pro ně boha-
tý program, který jsme si společně 
užili. Začátkem července jsme si se 
zástupkyněmi z Letokruhů dojeli pro 
ocenění Dobrá duše do Prahy, kde 

jsme se potkali s dvěma úžasnými 
průvodci, panem Vladimírem Hro-
nem a Alešem Cibulkou. V srpnu 
jsme pomohli při stříhání pásky 
u nově zbudované jurty v DS Sně-
ženka MUSS, kde zahrála naše Se-
niorkapela, a dobrovolnice pomohly, 
aby se klienti domova cítili příjemně 
a oslavu si užili. Velkou dobrovolnic-
kou akcí byl IBISPilsenman, kde 20 
dobrovolníků zajišťovalo hladký prů-
běh celého závodu a v barvách TO-
TEMu závodil mezigenerační tým, 
na který jsme byli náležitě pyšní. 

První TOTEMoví dobrovolníci 
rovněž v létě rozběhli nový projekt 
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
v Plzni a s organizací Celé Česko 
čte dětem a začali číst dětem hos-
pitalizovaným na Dětské klinice.

pokračování na str. 15
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Spoustu aktivit nabídlo i Prázd-
ninové DOBRODĚNÍ, benefitový 
program pro naše dobrovolníky. 
A tak si za odměnu potrénova-
li paměť na odborném semináři 
s Mirkou, relaxačně zabubnovali 
s Bárou, konverzovali v angličtině 
nad vybraným filmem s Luisou 
a Isabel a na konci léta grilovali 
dobroty na TOTEMové terase. 
A samozřejmě jsme všichni pře-
mýšleli o tom, jaký bude ten další 
dobrovolnický rok… Už teď víme, 
že krásný, bohatý, zajímavý… Po-
kud máte nějakou zbytečnou hodi-
nu v týdnu a rádi byste ji prožili 
užitečně a zajímavě, přidejte se 
k TOTEMovým dobrovolníkům. 
Nezáleží na věku, na vzdělání, na 
fyzické kondici… každý může ně-
čím přispět…

A CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ? 
Letní čas klidnějšího provozu 

jsme my, pracovníci TOTEM – 
RDC, využili pro bilancování do-
savadního programu a pro nastavení 
aktivit do dalšího roku. A tak je již 
nyní z čeho vybírat. Opět nabízíme 
pravidelné aktivity pro seniory, ro-
diče s dětmi, ale i pro širokou ve-
řejnost. Cvičení, malování, besedy, 
přednášky, focení, výstavy,…. 

Kompletní nabídku všech aktivit na-
jdete na www.totem-rdc.cz, nebo si ji 
můžete vyzvednout u nás v TOTEMu: 
Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec. 

Pokud si vyberete jakoukoli aktivitu, 
do které byste chtěli pravidelně dochá-
zet, nezapomeňte přijít v září na zápisy.

V září 2014 musí každý, kdo do-
cházel do jakékoli aktivity a v hod-
nocení napsal, že chce pokračovat, 

přijít osobně potvrdit své místo a za-
platit případný poplatek za aktivitu, 
a to ve dnech: 11.9., 12. 9. 2014 
(9.00 – 15.00), 15. 9. (9.00 – 18.00). 

Pokud chcete navštěvovat ak-
tivitu, kam jste nechodili v roce 
2013/2014, nebo jste v TOTEMu 
úplně poprvé, je potřeba přijít při-
hlásit se a zaplatit případný poplatek 
za aktivitu ve dnech:16. 9. (9.00 – 
8.00), 17. 9. 2014 (9.00 – 12.00).

A první pozvánky? 
Všechny klienty, přátele a přízniv-

ce TOTEMu bychom chtěli pozvat 
10. 9. 2014 na akci ZAČÍNÁME… 
TOTEMový rok 2014/2015. Kromě 
zahájení aktivit v dalším roce bude 
den oslavou 15ti let od založení TO-
TEMu. Zasadíme další TOTEMový 
strom, proběhnou koncerty, verni-
sáž výstavy, představíme výsledek 

projektu evropských dobrovolnic 
„Mozaika“, můžete si vyzkoušet 
nová cvičení a další nové aktivity... 
Program bude opět bohatý. Podrob-
nosti získáte v nejbližších dnech na 
webu nebo v TOTEM – RDC.

Na přelomu září a října bude TO-
TEM hostit akci Včelařské dny v Plz-
ni. Přijďte do TOTEMu přičichnout 
k vůni medu; prohlédnout si vybavení 
včelaře; ochutnat medovinu, perníček 
či přijďte na besedu o včelách, jejich 
životě či užitku pro člověka. Včelař-
ské dny budou dále probíhat 4. 10. 
2014 v Koterově a 8. – 10. 10. 2014 
v mázhauzu plzeňské radnice. Včelař-
ské dny se pořádají u příležitosti 140 
let organizovaného včelaření v Plzeň-
ském kraji. Podrobný program bude 
opět k dispozici v TOTEM – RDC. 

Mgr. Petra Bláhová

Od srpna 2013 se snažíme Ice-
Park přiblížit veřejnosti. Chtěli 
jsme ukázat, že tato plocha je 
vhodná pro bruslení na in-line 
bruslích, a to zejména pro děti 
a začátečníky všech věkových 
kategorií. Oplocení areálu by 
obyvatele Plzně nemělo odradit, 
ale mělo by poskytovat bezpeč-
ný prostor pro strávení volného 
času v příjemném prostředí. Je 
zde vytvořen nový dětský koutek 
pro nejmenší, půjčovna veškeré-
ho vybavení na in-line bruslení, to 
vše zdarma. Dále je zde možnost 
drobného občerstvení. 

V letních měsících zde probíha-
jí příměstské tábory pro děti od 
5–10 let.

Po celý rok se zde konají akce 
pro rodiče s dětmi, jako je např. 
maškarní na bruslích, Mikulášská 

nadílka, atd. Dále zde probíhají 
různé turnaje (hokejbalové, flor-
balové, in-line hokej) pro širokou 
veřejnost.

V podzimních a jarních měsí-
cích IcePark navštěvují školy, kdy 
jsou děti seznámeny se základy 
bruslení.

 Dále zde každé úterý a čtvrtek 
od 16.30 probíhají kurzy pro ro-
diče s dětmi.

Městský obvod pro tyto akce ne-
chal vyškolit několik instruktorů 
z řad zaměstnanců IceParku.

Z těchto důvodů je znatelný 
nárůst návštěvnosti našeho zaří-
zení (od ledna do července 2014 
navštívilo IcePark 9558 lidí). 
Městský obvod zainvestoval do 
nákupu didaktických pomůcek 
pro výuku bruslení, průběžně se 
doplňují nové brusle a ochranné 

pomůcky, nově jsme dovybavili 
dětský koutek.

Máme v plánu otevřít zájmový 
kroužek in-line bruslení a sportu 
a pokračovat v již osvědčených 
akcích.

Veškerou činnost vyvíjíme ve 
snaze areál přiblížit návštěvníkům.  
Proto bychom vás rádi požádali 
o vyplnění anketního lístku, kde 
se můžete vyjádřit k otázce možné 
změny názvu. Pokud jste pro nové 
pojmenování našeho sportoviště, 
prosíme, napište svůj návrh.

Pro změnu hovoří to, že se 
zde již po dlouhou dobu nebruslí 

v bruslích na led, ale výhradně na 
in-line bruslích. 

Pro zachování názvu Icepark 
hovoří skutečnost, že přestože 
zařízení již neslouží původnímu 
účelu, je název sportovního zaří-
zení poměrně vžitý.

Prosíme – ROZHODNĚTE VY! 
Vyplněný anketní lístek ode-

vzdejte v Iceparku nebo ve vrátnici 
ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 
případně vyplňte anketní lístek na 
webových stránkách MO Plzeň 1 
– http://umo1.plzen.eu.               

Václav Černý, Icepark

Změní sportovní areál v Centrálním parku svůj název?

Změnit název areálu v Centrálním parku?

              ANO     NE

Návrh nového názvu:

.......................................................................

Střípky z TOTEMu…



Naše školka – Mateřská ško-
la kardinála Berana Plzeň – má 
již sedm let partnerskou školku 
v německém Neumarktu. Kaž-
dý rok se (díky finanční podpoře 
Tandemu) vzájemně navštěvu-
jeme a vloni jsme tam strávili 
s dětmi dokonce celý týden. 
Protože se učíme německy, je to 
příjemný způsob, jak si procvi-
čit získané dovednosti v praxi. 
Letos jsme se 29. dubna 2014 
vydali spolu s rodiči dětí na 
výlet do norimberské zoologic-
ké zahrady. Ačkoli se zpočátku 
zdálo, že nám počasí příliš ne-
přeje, zataženo bylo pouze při 
návštěvě delfinária – tam jsme 
si toho při vystoupení lachtanů 
a delfínů ani nestihli všimnout 
– a pak se začalo pozvolna vy-
jasňovat. Zahrada je uzpůsobena 
malým dětem, takže jsme ocenili 
nižší umyvadélka i stupínky před 
akvárii a výběhy, které umož-
ňovaly plnohodnotný výhled 
i těm, jejichž výška nepřesáhne 
110 cm. Jedna část je upravena 
jako dětská zoo s volným přístu-
pem ke zvířátkům a obrovským 
dětským hřištěm, kde jsme si na-
konec vyhráli i my dospělí. Spo-
lu s partnerskou školkou St. Jo-
hannes z Neumarktu jsme zde 
strávili příjemné chvíle a domů 
se nakonec nikomu nechtělo. 
Doufáme ale, že se všichni brzy 
setkáme pro změnu zase u nás 
v Plzni!

za MŠkB Plzeň Petra Topolčany

„Školkový“ výlet do Norimberka
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Z reakcí rodičů:
Dne 29. 4. 2014 jsem se zúčast-

nila společně se svými vnoučátky 
Kristýnkou a Martínkem celoden-
ního výletu do norimberské zoo-
logické zahrady. Tento výlet pro 
děti a jejich doprovod pořádala 
Mateřská škola kardinála Berana 
v Plzni. Celý projekt byl ve spo-
lupráci s partnerskou mateřskou 
školou v Neumarktu a financován 
Koordinačním centrem Tandem. 

Norimberská zoo je zahrada s ce-
loročním provozem, situovaná na 
okraji města, v rozlehlém lesoparku. 
Součástí této překrásné zoologické 
zahrady je delfinárium, kde jsme 

zhlédli velice zajímavé vystoupení 
cvičených lachtanů a milých delfí-
nů, kteří na všechny diváky velmi 
zapůsobili. Dětičky toto vystoupení 
sledovaly s velkým zaujetím. No-
rimberská zoologická zahrada se 
může pochlubit velkým počtem 
zajímavých zvířat. Děti zaujaly ži-
rafy, pavilon opic s majestátní go-
rilou, výběh se lví rodinou a mnoho 
dalšího. Velmi zajímavý byl výběh 
s ledními medvědy, kde jsme mohli 
zhlédnout jejich krmení. Dále jsme 
měli možnost navštívit akvárium 
s mnoha vodními živočichy, mimo 
jiné i s obrovskými kapustňáky. Za 
velkou atrakci považovaly děti kozí 

výběh, kde si mohly, ty větší a od-
vážnější, kůzlátka pochovat. 

Zoologická zahrada na nás zapů-
sobila velmi příjemným dojmem, 
všude byl pořádek a zvířata, i když 
v zajetí, vypadala spokojeně. 

Celá prohlídka nám trvala asi 
5 hodin. Děti se nakonec mohly 
ještě vyřádit na dětském hřišti. 

Zpátky do svých domovů se 
děti vracely šťastné a spokojené 
s mnohými zážitky. 

Děkuji za všechny zúčastněné 
paním učitelkám z MŠ a samo-
zřejmě i panu řidiči, který nás 
bezpečně dovezl domů. 

Jana Šlajsová

CeDR je tu pro rodiny!

Centrum dětí a rodičů (CeDR) 
připravilo i v tomto školním roce 
bohatou a pestrou nabídku denních 
i víkendových aktivit pro rodiny. 

Rodiče s dětmi mohou CeDR 
navštěvovat každý den dopoled-
ne. Programová nabídka je široká 
a zahrnuje kluby s předplatným 
a bez předplatného. 

Kluby bez předplatného jsou 
zaměřené na všestranný rozvoj 
dítěte, originální formou pro-
pojují hudební, pohybové i vý-

tvarné činnosti přiměřené věku 
dítěte. Aktivity jsou motivovány 
pohádkovými tématy s využitím 
bohatého zázemí didaktických, 
výtvarných či cvičebních pomů-
cek.
Aktuální nabídka zahrnuje tyto 
kluby:
– miniškolička – pro rodiče s dět-
mi od 1 roku
– školička s pohybem a pohád-
kou – pro rodiče s dětmi od 1,5 
roku
– hudební a výtvarná školička 
s pohádkou – pro rodiče s dětmi 
od 1,5 roku.

Dále nabízíme kluby specializo-
vané (s předplatným), které jsou 
zaměřené na rozvoj základních 
složek osobnosti dítěte s důrazem 

na specifika jednotlivých vývojo-
vých fází.
Rodiče mohou navštěvovat tyto 
programy s předplatným:
– cvičení pro kojence, batolata 
a cvičení v tělocvičně
– hudební přípravka – hudební 
výchova hrou.
Pro děti bez rodičů jsou vyhraze-
ny speciálně zaměřené programy 
v odpoledních hodinách. 
Nabízíme:
– výuku anglického jazyka – kur-
zy jsou rozdělené dle věku a zna-
lostí dětí
– výtvarný ateliér s keramikou
– hudební přípravku
– atletickou přípravku.

Pro děti dále nabízíme oblí-
benou Atletickou sobotu dne 

27. 9. 2014. Akce je určena všem 
dětem, které se rády hýbají a tráví 
čas v přírodě.

Společný volný čas mohou ro-
diny prožít na tradičních oblíbe-
ných víkendových akcích. Připra-
vujeme:
– Putování za pečenou bramborou 
– 11. 10. 2014 – zábavný pochod  
okolí Boleveckých rybníků
– Mikulášskou nadílku s divadel-
ním představením 6. 2. 2014.

Informace o všech progra-
mech získáte v Centru dětí a ro-
dičů, Západní 18, Plzeň–Bole-
vec nebo na www.cedrplzen.cz, 
info@cedrplzen.cz.

Kontaktní osoba:
ing. Hana Pudelská, 

tel. č. 777 036 704
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7. MŠ – to není jen šest tříd 
v Kralovické ulici, ale i odloučené 
pracoviště ve Žlutické ulici, se tře-
mi plně obsazenými třídami. Jako 
jedna z největších MŠ na sídlišti 
Košutka zajišťujeme pro všechny 
naše děti dobré podmínky pro je-
jich výchovu a vzdělávání. Chce-
me, aby se u nás cítily spokojeně 
a bezpečně a doufáme, že se nám 
to daří.

V každém ročním období pra-
videlně uskutečňujeme ve třídách 

Ze života 7. mateřské školy Plzeň

dílničky pro děti a rodiče, kdy mo-
hou do školky přijít všichni rodin-
ní příslušníci a se svým dítkem si 
vytvořit výrobek, ať už z papíru 
nebo jiných materiálů, se kterými 
běžně pracujeme. Děti předvedou 
a pochlubí se, jaké se naučily 
písničky a básničky, zahrají diva-
dlo, zatancují tanečky. Oblíbené 
začaly být i velikonoční jarmarky, 
kdy se celá naše spojovací chodba 
promění ve velké tržiště a všich-
ni zájemci si zde mohou pořídit 

předmět, kterým si vyzdobí svůj 
domov. A děti mají radost, že to 
byl právě jejich výrobek, který 
udělal druhým radost.

Na konci loňského roku jsme 
si také prvně vyzkoušeli, jaké to 
je rozsvěcovat společně s rodiči 
vánoční strom na naší zahradě. 
Odměnou za tuto uskutečněnou 
akci byla nám spokojenost a ra-
dost v dětských tvářích.

V naší školce se opravdu stále 
něco děje. Při karnevalu pekly děti 
ze třídy Sluníček masopustní kob-
lížky, se kterými šly poté v průvo-
du masek navštívit své kamarády 
ve Žlutické ulici. Všichni se také 
dozvěděli, jak důležitá je práce 
našich hasičů – někteří navštívili 
profesionály na Košutce, jiní dob-
rovolné hasiče v Bolevci. 

Díky tomu, že se nacházíme 
poblíž konečné tramvaje, vyráží-
me často na vycházky do přileh-
lých lesů a k rybníku Šídlovák. 
Při školním výletě zažily děti ze 
dvou našich tříd plavbu parníkem 
po Hracholuské přehradě, z jiných 
tříd zas navštívily hrad Švihov 
nebo statek v Újezdě nade Mží.

Dobře se nám žije v té naší zre-
konstruované školičce. Děti dová-

dějí na zahradě a houpačkách, pro-
bíhají přírodním labyrintem, staví 
hrady na pískovišti. Uvnitř se teď 
mohou nahřívat v sauně, relaxo-
vat ve vířivce. Vyrábíme předmě-
ty z hlíny a pak je pečeme v naší 
keramické peci. To vše i mnohé 
další tu mohou děti zažít. Teď re-
konstrukcí prochází i naše odlou-
čené pracoviště. Všechny děti už 
se těšily na svoji nově opravenou 
školku, aby tam od září mohly 
zažívat další nová dobrodružství.

Lenka Křepelková, učitelka MŠ

V sobotu 21. 6. uspořádali po-
zemkáři Bolevce hned tři akce, a to 
zejména pro mládež.

Dopoledne na hřišti u 4. ZŠ 
v Kralovické ulici si svoji doved-
nost v pozemním hokeji vyzkoušeli 
ti nejmenší – benjamínci. Dvanáct 
družstev bylo rozděleno do dvou 
skupin a hrálo se na dvou hřištích. 
Kdo zvítězí nebylo vůbec důležité, 
šlo o to, aby se děti bavily hrou. 
Odměnou jim byly sladkosti, které 
jim s radostí předali za pořádající 
pozemkáře Bolevce Jan Špeta a Da-
vid Čajka. Na tom, že se tato akce 
zdařila, měli podíl i rodiče a další 
členové HC. 

V tu samou dobu probíhal na 
hřišti K Prokopávce pozemkářský 
turnaj přípravek.

Tam už se kluci a děvčata snažili 
dovézt svá družstva k celkovému 
vítězství. Hrálo se tedy se zápalem, 
s plným nasazením a byl to pohled-
ný hokej. Celkem bojovalo sedm 
družstev a ve dvou skupinách. Cel-
kovým vítězem se stali klokani – 
hoši z Bohemians Praha. Škoda, 
že na poslední chvíli svoji účast 

Prokopávka ožila 

odvolalo družstvo Rakovník B, 
posteskli si pořadatelé z Bolevce 
Pravda st. a Fretschner.

Rodiče boleveckých dětí vzorně 
pomáhali, a dokonce své soupeře 
pohostili napečenými dobrotami. 
Z akce sršela pohoda a radost.

Odpoledne na hřišti K Prokopáv-
ce proběhl pozemkářský den. Sešli 
se mladí i ti starší, děti i rodiče, 

bývalí pozemkáři a také ti aktivní, 
zkrátka všichni, ti kteří si to chtěli 
užít s pozemním hokejem. Hrála se 
zajímavá utkání rodiče proti dětem, 
bývalí proti aktivním.

Děti také soutěžily v různých 
dovedností s hokejkou. Odměnou 
jim byly sladkosti.

Během tohoto klání se opékaly 
vuřty a klobásy a na závěr nechy-

bělo posezení, kde se zhodnotila 
jarní sezona. A pak se také vzpo-
mínalo na ty časy, kdy byli všich-
ni mladší. 

Důkazem byla fota z klubového 
archivu. Prokopávka zkrátka žila – 
jen více takových akcí.

Nad akcemi převzal patronát 
ÚMO Plzeň 1.

J. Pravda



strana 18

Velmi dobře prosperující první 
československá republika byla 
zcela rozbita českými Němci or-
ganizovanými Henleinem v SdP 
v období nástupu nacismu a za 
souhlasu velmocí bylo české po-
hraničí přičleněno k Německé říši 
a následně – po Mnichovu na jaře 
1939 – obsazeno zbývající úze-
mí republiky v rámci vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava. 
Pochopitelně, že s tímto stavem 
velká část českého obyvatelstva 
nesouhlasila a mnozí stateční se 
stavěli proti této síle a organizo-
vali odboj.

V oblasti Mikulky bydlela rodi-
na Stanislava a Štěpánky Kašparo-
vých. Stanislav Kašpar se zapojil do 
odboje proti nacismu vstupem do 
Druhé lehké divize (2. LD) a v ob-
dobí od října 1943 do června 1944 
v jejich domku stojícím o samotě 
ukrývali majora Miroslava Ferru – 

Ulice Štěpánky Kašparové
velitele této 2. LD, který měl spo-
jení s pražským ústředím odboje 
NEMO. Jeho již dlouho – a to od 
srpna 1942 – pronásledovalo gesta-
po. Druhým nejdůležitějším člově-
kem plzeňského odboje byl poš-
tovní zaměstnanec Jindra Krejčík, 
který přešel do ilegality v dubnu 
1943. Oběma velitelům se podařilo 
v různých úkrytech unikat pronásle-
dování Němci až do konce války. 
Ale hůře na tom byly rodiny, kde 
byli tito odbojáři ukrýváni: 

A tak se stalo, že rodinu Kašparů 
sebralo gestapo 14. 6. 1944 a dru-
hý den i jejich dceru Miluši, která 
tehdy studovala rodinnou školu. 
O kojence, syna Stanislava Kašpa-
ra se pak museli postarat různí obě-
taví lidé z okolí až do konce války.

Tvrdé výslechy vedl gestapák 
Haas – bývalý boxer. Jak asi při 
takovéto „kvalifikaci“ mohlo vy-
padat jeho humánní jednání, to 
poznala i dívka Miluše. Své oběti 
mlátil pěstí, výsledkem byla řada 
podlitin a dalších fysických poško-
zení těla. Po čtrnácti dnech tvrdých 
výslechů byla převezena paní Ště-
pánka Kašparová se svou dcerou 
do Malé pevnosti v Terezíně, kde 
vládli vybraní nadlidé – Němci 
v čele s velitelem Jöcklem. Špí-
na, blechy, vši a hlad a dozorkyně 
frau Mende. Paní Kašparovou od 
výslechů trvale silně bolela hlava 
a trpěla závratěmi. Práce v tomto 
táboře nebyla osvobozující, jak se 
obecně hlásalo. O to se přičinilo 
neúnosné prostředí a špatné pra-
covní nástroje.

V Plzni zatím pokračovaly dal-
ší vlny gestapem organizovaného 
zatýkání lidí nějakým způsobem 
spojených s odbojem za vydat-
ného přispění devatenáctiletého 
kolaboranta Helera. I ti všichni 
skončili v Terezíně. Proto se sem 
vypravili známí plzeňští gestapáci 
Haas a Pittermann a s výslechy 
pokračovali. Z výslechu jednou 
přinesli paní Kašparovou a paní 

Burešovou v bezvědomí a s krva-
venými zády od pendreku. V šest-
náctičlenné skupině je začátkem 
října 1944 odvezli k soudu do 
Prahy, který vynesl jedenáct trestů 
smrti. Ty byly vykonány na Pan-
kráci následně 20. 10., kde přišli 
o život i Stanislav Kašpar i jeho 
žena Štepánka.

Dcera Miluše putovala do ně-
mecké káznice pro mladistvé 
v Norimberku, který byl tehdy 
pravidelně těžce bombardován. 
Odtud do dalšího kriminálu do 
Lansberka, kde mladé ženy pra-
covaly na různých pracích v lese 
i v dílně a kde se dočkaly osvobo-
zení 5. května 1945. Po různých 
složitých pobytech v rozbitých ně-
meckých městech se dcera Miluše 
Kašparová dostala konečně domů 
do Plzně až 28. června 1945 jako 
úplný sirotek. Až později se se-
tkala se svým o řadu let mladším 
bratrem Stanislavem.

Dnes žije Miluše, provdaná 
Kepková, na Doubravce a syn Sta-
nislav Kašpar v našem městském 
obvodu Plzeň 1 blízko u bývalého 
obchodního střediska Družba na 
Lochotíně.

Po jejich mamince – člence 
protinacistického odboje Štepán-
ce Kašparové – byla na památku 
všech utrpení, která prodělala 
a která byla skončila popravou, 
pojmenována krátce po válce uli-
ce na Zavadile – blízko jejich pů-
vodního bydliště. Škoda, že byla 
v roce 1990 v době porevoluční 
euforie přejmenována na ulici Ja-
kuba Jana Ryby. 

Manželé Kašparovi – oběti na-
cistické persekuce, nebyli členy 
žádné politické strany, byli to češ-
tí vlastenci. Tím, že v roce 1990 
byla ulice Štěpánky Kašparové 
přejmenována, došlo k zneváže-
ní jejich hrdinství a urážce jejich 
potomků. Mají pocit, že pro sou-
časný režim nebyli jejich rodiče 
přijatelní a nechápou proč. 
ČSBS sdílí jejich rozhořčení 

a již delší dobu prosazuje na úrov-
ni městského obvodu Plzeň 1, aby 
nová, doposud nepojmenovaná 
ulice na odčinění tohoto pře-
hmatu nesla jméno po Štěpánce 
Kašparové, nebo po manželech 
Kašparových.

Za OV ČSBS Plzeň: 
Ing. Bukovský Jaroslav

Zprávy z obvodu

Štěpánka Kašparová

Stanislav Kašpar
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Fotbalový oddíl TJ Košutka 
Plzeň má dlouholetou tradici na 
severním předměstí města Plzně. 
Jeho založení se datuje do roku 
1921, kdy se tak řadí mezi nej-
starší a největší fotbalové oddíly 
nejen na území města Plzně, ale 
i celého kraje. První fotbalisté 
začínali kopat do míče na vypůj-
čených hřištích, s vypůjčenými 
kopačkami a míči. Až později se 
podařilo zakoupit, ve spolupráci 
s městem Plzní, pozemek v mís-
tě současného fotbalového hřiště 
a postavit tam dvě dřevěné šat-
ny. Tyto pak byly v šedesátých 
letech přestavěny na zděné. A to 
byla poslední stavební úprava zá-
zemí pro fotbalisty, na největším 
plzeňském předměstí, a to až do 
letošního roku.

Zastupitelé Statutárního města 
Plzně a Městského obvodu Plzeň 
1 svým rozhodnutím odsouhlasili 

Realizace projektu „dětská šatna“
finanční dotaci a za přispění Spor-
tovní komise Městského obvodu 
Plzeň 1 a výboru TJ Košutka Plzeň 
o.s., se podařilo zpracovat veškerou 
potřebnou administrativní doku-
mentaci a zahájit v měsíci červen-
ci přístavbu pěti šaten. Ty budou 
určeny zejména těm nejmenším 
a začínajícím fotbalovým nadějím, 
které se do současné doby převlé-
kají venku na lavičkách, neboť tak 
velké množství se jich do stávajících 
dvou šaten nevejde. Jejich počet do-
sahuje 150, což je více než polovina 
celé členské základny fotbalového 
oddílu. Mládežnická mužstva jsou 
přihlášena jak v městských, tak 
i krajských soutěžích. 

Všichni zainteresovaní tak vý-
znamnou měrou přispějí k záchraně 
sportovního a kulturního vyžití ně-
kolika stovek občanů, ale i k fyzic-
kému a psychickému rozvoji malých 
fotbalových talentů. 

V poslední řadě nelze ani opo-
menout, že vytvořením moderního 
zázemí a vybudováním nové pří-
jezdové komunikace s parkovací-
mi místy pro rodiče a hráče dojde 
k výraznému zviditelnění kultur-
ně-sportovního života v samotném 

městě Plzni. Realizace projektu 
„dětská šatna“ bude dokončena 
v průběhu měsíce září 2014.

Ing. Bc. Petr Nováček 
Prezident fotbalového oddílu 

TJ Košutka Plzeň 

S příchodem jara se příroda pro-
bouzí ze zimního spánku, rozkvéta-
jí květiny, stromy… Naše barevná 
škola jako každoročně „rozkvetla“ 
dětskými obrázky, které lemují 
školní zahradu. Malování na ploty 
se odvíjelo od tématu „Z pohádky 
do pohádky“. Děti z každé třídy si 
vybraly jednu tradiční českou po-
hádku, kterou následně výtvarně 
ztvárnily. Pod jejich rukama vznik-
ly velkoformátové plakáty, jejichž 
tvoření je velmi bavilo. Vystřídaly 
různé výtvarné techniky a různé pra-
covní materiály. Cestou okolo školy 
potkáte Červenou Karkulku s hlado-
vým vlkem, Krakonoš vám ukáže 

své království, Jeníček s Mařenkou 
zabloudí v lese, Tři prasátka si po-
staví domečky, Koblížek nakonec 
lišce neuteče, Budulínka zachrání 
babička s dědečkem a také uvidíte, 
kdo všechno zkusil vytáhnout Čer-
venou řepu. Můžete také obdivovat 
portréty dětí, které zdobí nejenom 
terasy našich čtyř pavilonů, ale také 
plot.Výtvarná galerie pod širým ne-
bem vykouzlí úsměv na tváři a zpří-
jemní cestu také dětem a rodičům, 
kteří přišli k zápisům.

V průběhu jara jsme otevřeli stu-
dánky a odemkli les, ve kterém se 
odehrávaly naše „jarní stopovač-
ky“. Upravili jsme skřítky v našem 

Jarní okénko do 78. MŠ
Skřítkovém lese. Navštívili jsme 
plzeňskou zoo v řadě zajímavých 
tématických akcí a také divadlo 
Alfa. Přesto naší hlavní náplní 
tohoto období bylo malování vý-
kresů do výtvarné soutěže „Zvo-
ny pro chrám Sv. Bartoloměje“, 
kterou vyhlásil starosta UMO 1. 
Této soutěže se zúčastnily všech-
ny děti naší MŠ. Z celého počtu 
prací bylo vybráno 20 nejlepších 
výkresů, které byly zaslány na 
UMO 1. Odborná komise vybra-
la vítěze, kterým se stal Honzík 
z druhé třídy naší školy, a jeho 
jméno bude vyryto na zvon. Na 
slavnostním vyhlášení výsledků 
v Totemu zpívaly děti z našeho 
školního sborečku Sluníčka, který 
nás reprezentuje v pěveckých sou-
těžích po celý školní rok a pravi-
delně zajišťuje vítání dětí na svět 
na našem MO. V souvislosti s tou-
to výhrou je důležité zdůraznit 
také další úspěchy našich dětí ve 
výtvarných soutěžích, tj. Maruš-
čino 2. místo v celostátní soutěži 
– Hradec Králové. V soutěži od 
plzeňské Bubliny „O zlatý čtyřlís-
tek“ vyhrála 1. místo Terezka, na 
2. a 3. místě byla Emička a Kubík.

V květnu jsme jako každoročně 
zdobili májky a převlečeni za čaro-
děje a čarodějky si užívali čaroděj-
nický rej. Bylo krásné počasí a my se 
vydali na dopravní hřiště, kde jsme 

si připomněli pravidla silničního 
provozu a také jsme si zajezdili na 
koloběžkách. Naši hasiči se účastnili 
prvomájových oslav u rybníka Šíd-
lovák a Globus junior cupu 2014, 
za který získali pohár a dárkový koš 
plný dobrot. V závěru měsíce jsme 
oslavili MDD. Děti si užily návště-
vu kouzelníka, od kterého dostaly 
kouzelnickou hůlku, a kouzelnické 
soutěže. Na každé třídě na nás če-
kalo překvapení v podobě odrážedel 
a sladkých „motýlích dortů“.

MDD jsme oslavili ještě jednou 
s kamarády z 31. ZŠ. Připravili pro 
nás soutěžní program s následnou 
odměnou a pamětním listem. Zá-
věr školního roku patřil velkým 
výletům. Navštívili jsme zámek 
v Horšovském Týně, West park, 
Vranovice a Dům pohádek. Ten 
jsme si zpříjemnili zmrzlinovým 
mlsáním. Předškoláky jsme paso-
vali na školáky s přáním mnoha 
školních úspěchů.

Bývá pro nás tradicí ukončit 
školní rok zahradní slavností. 
Tentokrát jsme léto přivítali po-
hádkou. Nechyběly veselé soutěže 
s pohádkovou tématikou, divadel-
ní představení a domů si děti od-
nášely barevné balonky s logem 
naší MŠ. Všichni jsme si popřáli 
krásné prázdniny a těšíme se, až 
se v září opět sejdeme.

Mgr. Radka Kailová

Galerie pod širým nebem aneb malování na ploty se stalo na naší škole tradicí
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Bohatou nabídku nových kurzů 
nabídne od září Dům digitálních 
dovedností, Dominikánská 9, Pl-
zeň. Lektoři si pro děti přichystali 
zábavu v celoročních kroužcích 
roboti Lego Mindstorms a robo-
ti Arduino, kde si naprogramují, 
sestaví a ovládnou svého robota. 
„Dále jsou přichystané krouž-
ky jako grafika, programování 
aplikací pro Facebook, focení 
a kroužek experimentů s učební 
pomůckou Pasco, ve kterém se 
žáci hravou a zábavnou formou 
seznámí s taji přírodovědných 
oborů (biologie, fyzika, chemie),“ 
doplnila vedoucí DDD Iveta Hrot-
ková. Lákavou novinkou je 3D 
modelování v Leonar3Do. Kurz 

Dům digitálních dovedností spouští od září 35 kurzů pro děti, 
dospělé a seniory aneb „Přijďte k nám za zábavou a vzděláváním…“

je určen nejen všem modelářům 
a grafikům, ale všem bez ohle-
du na věk, kteří mají chuť tvořit. 
Během kurzu se naučíme základ-
ní tvorbě objektů ve 3D pomocí 
speciálních brýlí a pistole.

Ti, kteří zatím poznávají nebo 
se rozhodují koupit tablet, se mo-
hou přihlašovat do stejnojmenné-
ho kurzu s možností výběru ope-
račního systému Android nebo 
iOS. Dále mohou zájemci nabýt 
znalosti při práci na počítači iMac 
od firmy Apple a v neposlední 
řadě mají možnost se seznámit 
s prvními kroky Photoshopem 
nebo si vytvořit film v Adobe 
či Pinnacle. Kreativci mohou 
své nadání ještě více prohloubit 

v kurzu Vytvoř vlastní komiks. 
Začínající uchazeči se zájmem 
o podnikání získají poznatky od 
zkušených profesionálů v kurzu 
Grafická image firmy a E-shop 
aneb začni podnikat. Další připra-
vené kurzy jsou MS Word 2010 
a MS Excel 2010.

Horkou novinkou jsou progra-
movací kurzy (Python, C#), kde 
si malí i velcí osvojí programovací 
jazyk konzolové web aplikace. Na 
zájemce dále čeká programování 
pro mobilní platformy iOS nebo 
Win a tvorba webových stránek 
v HTML.

A nezapomněli jsme ani na seni-
ory. Pro ty je rovněž přichystaný 
kurz Tablet Android 50+, Tablet 

iOS 50+ nebo Komplexní kurz 
fotografie 50+. „Přichystaný kurz 
3D modelování v Leonar3Do mo-
hou senioři využít jako prostředek 
zaměřený na rozvoj motoriky, sen-
zomotoriky, trénink soustředění, 
vytrvalosti a výkonnosti mozko-
vých funkcí,“ dodala manažerka 
vzdělávání Bc. Ivona Krausová. 
Badatelé zabírající se genealogií 
a historií své rodiny si přijdou na 
své v kurzu Elektronický rodo-
kmen – strom života.

Ještě více kurzů a informací na-
jdete na našem webu ddd.plzen.
eu nebo se přihlašujte na telefo-
nu 378 035 534 či 378 035 536, 
případně e-mailu: ddd@plzen.eu.

(red)

Interaktivní mapa Plzně

Originální nápad, šikovné ruce 
a spousta trpělivosti. To vše potře-
bovali účastníci rukodělné soutě-
že „Řemeslo má zlaté dno“, která 
byla vyhlášena pro žáky a žákyně 

škol v Plzeňském kraji. Podmín-
kou bylo vlastnoručně vyrobit 
předmět bez účasti dospělých. 
Vítězové školních kol postoupili 
do kola krajského, kde je posoudila 

porota sestavená z odborníků pro 
řemeslné obory a vyhlásila vítěze.

Slavnostní předání cen se usku-
tečnilo 10. června 2014 v areálu 
Techmánie. Soutěžící převzali ceny 
z rukou představitelů města Plzně 
a Plzeňského kraje v čele s hejtma-
nem panem Václavem Šlajsem.

Vítězství v kategorii 6. – 9. tříd 
získal žák 4. ZŠ Plzeň Jan Czapek 
se svou interaktivní mapou Plzně, 
která poslouží jako pomůcka v ho-
dinách zeměpisu. 

Soutěžní práce všech autorů jsou 
vystaveny v plzeňské Techmánii.

(red)

Rádi bychom vám představili kon-
cept našeho Hlídacího centra. Jsme 
nejen náhradní řešení pro rodiče, kte-
rým se nepodařilo umístit děti před-
školního věku do státní školky. Těm 
nabízíme bohatý zábavně-vzdělávací 
program založený na všech složkách 
klasické předškolní výchovy. Za-
měřujeme se hlavně na rozvoj dětí 
v rámci jednotlivých výchov (tělesná, 
výtvarná, hudební, taneční, dramatic-
ká, v případě zájmu i jazyková – AJ), 

a stejně tak klademe důraz na jejich 
sociální, emoční a inteligenční rozvoj. 
Veškerou péči o děti zajišťuje kvalifi-
kovaný pedagogický kolektiv.

Druhou naší službou je péče 
o batolata ve věku od 6 měsíců. 
U těch se zaměřujeme, kromě sa-
mozřejmé zdravotní a hygienické 
péče, hlavně na rozvoj motoric-
kých schopností, řečových do-
vedností, hygienických návyků 
samostatnosti.

To vše doprovázené velkým 
množstvím zábavy, her, pohádek, 
seznamování se s výtvarnou a hu-
dební výchovou apod. 

Péči o naše nejmenší klienty 
zajišťuje nejen pedagogický, ale 
i zdravotnický personál.

Také je možné u nás umístit 
děti s handicapem jak tělesným, 
tak mentálním. Víme, že zařazení 
a umístění těchto dětí do běžné-
ho dětského kolektivu je veliký 

problém, a my jim chceme dopřát 
stejný komfort.

Všechny děti se u nás samo-
zřejmě i stravují – s ohledem na 
individuální požadavky rodičů. Je 
též možné nosit si vlastní stravu 
z domova.

Dále nabízíme doplňkové služby 
ve smyslu hodinového, večerního 
či víkendového hlídání.

Ve školném je plně zahrnutá 

Právě probíhá zápis do obou školiček
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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 
 

Aktivity pro rodiče s dětmi 
 

Cvičení kojenců a batolat 
Chcete podpořit správný psychomotorický vývoj 
svého dítěte už v raném věku? Přijďte a zkušené 
lektorky vám ukážou jak na to. Cvičení probíhá 
formou hry, za doprovodu písniček a říkanek. Skupiny 
jsou rozděleny dle věku dětí od 3 měsíců do 3 let. 
 
Veselá školička 
Děti se za přítomnosti rodičů učí společné hře a 
zvykají si na kolektiv. Formou hry se u nich odbourává 
ostýchavost, učí se samostatnosti, rozvíjí své 
dovednosti, fantazii, hrubou a jemnou motoriku. 
Programem děti provází maňásek ježeček Pepíno a 
jeho přátelé. Důraz je kladen na všestranný rozvoj. 
 
Hudební školička 
Rytmická a hudební průprava pro rodiče s dětmi od 
1,5 roku. Během lekce se využívají Orffovy nástroje, 
říkanky, písničky a jednoduché tanečky. 
 

Aktivity pro dospělé 
Jóga pro dospělé 
Jóga je vhodnou aktivitou k odbourání stresu, 
protažení a zpevnění celého těla. Lekce probíhají 
v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Zápisy do kroužků  
   

 Úřední hodiny: 
 Po 10:00-12:00; 16:00-17:00 
 Út 16:00-17:00 
 St 10:00-12:00 
 
 Kontakty:  
 Jana Solničková 774 855 134 
vlnka.motyl@centrum.cz,www.rcvlnka-plzen.cz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivity pro děti 
 

Šikulka a Keramika 
Kreativní výtvarně zaměřené kroužky kladou důraz na 
rozvoj jemné motoriky a rozvoj fantazie.  
 

Tanečky, Aerobic pro děti a Hrátky s písničkou 
Děti se učí vnímat hudbu a vyjadřovat ji pohybem. 
Rozvíjí se u nich spolupráce, kreativita a improvizace.  
 

Sporťáček a Jóga pro děti 
Cvičení pro děti od 3 let. Děti se protáhnou, učí se 
nové pohybové dovednosti, hry a zlepší hrubou 
motoriku, zároveň se učí spolupráci v kolektivu. 
 

Angličtina 
Děti se naučí novému jazyku, nebo rozvíjí již nabyté 
školní znalosti. Angličtina probíhá zábavnou formou. 
 

Flétnička 
Výuka hry na flétnu je určena dětem od 3 let. Hrou 
na flétnu se podporuje nejen vztah k hudbě, ale i 
správné držení těla a správné dýchání.  
 

Předškoláček 
Odborná příprava dětí na vstup do školy. Děti se učí 
pozornosti a cílené činnosti. Součástí je i 
grafomotorika. Během kroužku jsou využívány 
speciální aplikace na iPadech.  

Školní rok začal i v RC Vlnka. 
Během prázdnin se událo několik 
změn a některé prostory vás přiví-
tají v novém modernějším kabátě. 
Přijďte se podívat. Nyní je k tomu 
ta pravá příležitost, probíhají totiž 
zápisy do zájmových aktivit i do 
Motýlí miniškolky. 

V RC Vlnka opět můžete navště-
vovat oblíbené zájmové aktivity, 
jako jsou:
• Cvičení kojenců a batolat (od 3 
měsíců do 3 let),
• Veselá školička (od 1,5 roka do 
4 let),
• Hudební školička (od 2 let),
• Keramika (od 4 let),

Zprávy z Rodinného centra Vlnka
• Sporťáček (od 3 let),
• Předškolák (od 5 let),
• Tanečky (od 3 let a od 4 let),
• Angličtina (pokročilí),
• Šikulka (od 3 let),
• Jóga pro děti (od 4 let),
• Flétnička (od 4 let).

Ale pozor, přibyly i zcela nové 
aktivity, a to nejen pro děti. Prvním 
z nových kroužků je Aerobic pro 
děti. Aerobic je vhodný pro rozvoj 
pohybové koordinace a prohloube-
ní rytmického cítění. Další novou 
aktivitou jsou Hrátky s písničkou 
(od 3 let). Cílem kroužku je rozvoj 
hudebního sluchu, správná výslov-
nost, smysl pro rytmus a správnou 

intonaci, u dětí se zároveň rozvíjí se-
bedůvěra, hravost, nápaditost a im-
provizace. Nově je také zavedena 
dopolední Jóga pro dospělé, v rámci 
které je možné využít hlídání dítěte 
v Motýlí miniškolce. Stále je možné 
docházet i na odpolední lekci Jógy 
pro dospělé. V oba časy je jóga ve-
dena zkušenou lektorkou, která si 
v minulých měsících zvýšila svou 
jogínskou kvalifikaci. 

V září se také můžete těšit na 
Pohádkovou zahradu. Tu letos na-
vštíví Hajný Robátko s Jelenem 
Větrníkem. Pohádková zahrada 
proběhne 26. 9. 2014 od 15 do 18 
hodin. Přijďte se svými dětmi a my 

Právě probíhá zápis do obou školiček

zajistíme, abyste si užili skvělé zá-
bavné odpoledne. 

Motýlí miniškolka pokračuje ve 
svém provozu. Na vaše děti se těší 
lektorky, které přes prázdniny na-
sbíraly mnoho výtvarné inspirace 
a pro děti připravují zábavný pro-
gram. Motýlí Miniškolka funguje 
od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 
16 hodin. 

Další informace jsou k nalezení na 
webu www.rcvlnka-plzen.cz, případ-
ně je možné kontaktovat Janu Sol-
ničkovou na tel. 774 855 134 nebo 
e-mailu vlnka.motyl@centrum.cz.

Přijďte, těšíme se na vás.
Tým RC Vlnka

nadstandardní výtvarná výchova, 
hudební výchova, pohybová akti-
vita a hravá jóga.

Také pro děti (i veřejnost) pořá-
dáme různé akce nad rámec školky, 
jako je například noční dobrodruž-
ství, exkurze, maškarní bály, mimo 

jiné spolupracujeme s městskými 
obvody a podílíme se na akcích 
jako je Den dětí, Vítání prázdnin 
apod. Konkrétní informace vám 
samozřejmě rádi sdělíme.

Sídlíme v krásném a klidném 
prostředí, v oploceném areálu, 
kde se nachází velké dětské hřiště 

s prolézačkami, houpačkami, vel-
kým tartanovým hřištěm. Při nepří-
znivém počasí máme neomezeně 
k dispozici klasickou tělocvičnu 
včetně veškerého vybavení.

Druhá naše školička se nachází 
v úžasných podkrovních prostorách 
na ulici Karlovarská 24, u kruhové-

ho objezdu u Kauflandu – LÉKAŘ-
SKÝ DŮM, kde je rozloha prostoru 
203 m2. Tam se chystáme vybu-
dovat pro děti naše vlastní hřiště.

Je možno u nás také umístit děti 
školního věku v době prázdnin, kdy 
nemáte možnost vlastního hlídání.

(red)

Pokračování ze str. 20
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Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, 
domeček v Bolevci

VYUŽJTE NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, ODBORNÉHO PERSONÁLU, 
BEZPEČNÉHO A PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ DOMEČKU V BOLEVCI 

ZÍSKANÝCH NAŠÍ DLOUHOLETOU HISTORIÍ.
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Podrobné informace k nabízeným aktivitám včetně ceny a on-line při-
hlášení naleznete na stránkách www.svcdomecek.cz.

Centrum individuálního vzdělávání domečku v Bolevci – novinka

• Dítě vzdělávané v režimu in-
dividuálního vzdělávání musí být 
zapsáno k povinné školní docház-
ce na některé základní škole patřící 
do sítě školských zařízení.

• Na základě žádosti rodičů 
uvolní ředitel této kmenové zá-
kladní školy dítě do režimu indi-
viduálního vzdělávání.

• Na kmenové základní škole dítě 
skládá 2 x ročně zkoušky a obdrží od 
ní vysvědčení za jednotlivé ročníky.

Vzdělávání v přirozeném pro-
středí, aktivně zapojit děti do pro-
cesu učení, dialogu, partnerské ko-
munikace a společně hledat v praxi 
nabyté poznatky. Přivítáme rodiče, 
kteří se budou aktivně zapojovat 
do procesu učení svých dětí, kteří 
se budou aktivně podílet na do-
provodu dětí na akce nejrůzněj-
šího druhu v rámci projektových 
dnů; rodiče, kteří si přejí aktivně 
spoluvytvářet podmínky pro vzdě-
lávání svých dětí. Tím vytvoříme 
komunitu lidí, kteří budou sdílet 
podobné hodnoty a možnost pra-
videlně se scházet právě v klubu. 
Klub bude i pro případné zájem-
ce mladších dětí, které školu ještě 
nenavštěvují, ale mají o ni zájem. 

Naše vzdělávání je založeno na 
těchto principech:
• individuální práce s dítětem – malá 

skupina dětí (max. 20), vyšší počet 
personálu v malém kolektivu umož-
ňujícím jak individuální přístup 
k jednotlivému dítěti, tak maximální 

efektivitu učení – na každé dítě je 
dostatek času, každé dítě si danou 
aktivitu může vyzkoušet, každé dítě 
má prostor individuálně se projevit,

• možnost vlastního výukového 
programu – který dítěti umožňuje 
prožitkem poznávat jak přírodu, 
tak kulturu a vytvářet tak přiro-
zené prostředí pro učení,

• bezpečné a podnětné prostředí 
pro učení – chyba se netrestá, 
z chyby se učíme, hodnocení je 
formativní (popisuje pokroky, 
formuluje další cíle),

• použitelnost poznatků v živo-
tě – důraz na rozvoj základních 
dovedností potřebných pro získá-
vání stále se měnících informací 
– schopnosti samostatně se učit, 
rozumět informacím, umět je po-
užít a kriticky o nich přemýšlet,

• motivace – nikoliv známky, ale 
maximální podpora chuti k učení 
– děti objevují, pracují s chybou – 
hledají vlastní řešení a ověřují jejich 
platnost, spolupracují a vzájemně 
se učí, učitel nepředává hotové po-
znatky, ale připravuje prostředí pro 
objevování poznatků, hledá výzvy 
a moderuje diskuzi žáků.
Více informací o Koventince 

a individuálním vzdělávání dle zá-
kona čtěte na www.koventinka.cz. 

MLADÝ MODELÁŘ – novinka
Středisko volného času dětí 

a mládeže Plzeň a RC Servis Plzeň 
otevírá nové modelářské centrum

RC Auta, RC Letadla, RC Vr-
tulníky, RC Lodě

Zaměření – hlavní náplň činnos-
ti zájmového kroužku: 
• stavba RC modelů – důraz kladen 

na manuální zručnost a přesnost,
• ovládání RC modelů – účelem 

je získání teoretických znalostí 
o fungování RC modelů a pravi-
delné přenášení nabytých znalos-
tí a dovedností do praxe (zpočát-
ku zejm. na reálném simulátoru, 
následně dle pokročilosti „v teré-
nu“ na letišti/v kryté hale, event. 
na improvizované dráze pro auta, 
příp. též na vodní ploše) 

• samozřejmostí jsou odborně pro-
školení lektoři

Rozsah – frekvence, obsazenost:
• kurz v rozsahu 2 hodiny týdně 

– skupina 5 členů
• zájemci budou rozděleni do ka-

tegorií zejm. s ohledem na jejich 
zručnost a těžiště zájmu

Místo
• kurzy budou probíhat v plně vy-

bavené dílně v ul. Kollárova 23, 
Plzeň (RC Servis)

Bonusy pro účastníky kurzu
• možnost užití autodráhy a si-

mulátoru vrtulníků a letadel 
v prostorách RC Servisu zdar-
ma v rozsahu 1 hodina / týden 

• možnost pořízení stavebnic/e RC 
modelu dle vlastního výběru se 
slevu až 30 %

• možnost létání s RC letadly a vr-
tulníky i mimo výukové hodiny 
na stadionu Union 

• možnost létání a ježdění s RC mo-
dely i mimo výukové hodiny v kry-
té hale – Hala TJ LOKOMOTIVA 
v měsících 10/2014 – 04/2015 

• 1x měsíčně pro zájemce možnost 
účasti na workshopu s mistry 
oboru: Ondřej Prokurát a Marek 
Plichta: 

• V případě zájmu možnost uspo-
řádání letního příměstského tá-
bora (léto 2015), eventuelně sou-
středění pro pokročilé na letištích 
Czech Heaven 
Více informací o novém mo-

delářském centru čtěte na www.
svcdomecek.cz. 

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ TÉMA-
TA V NABÍDCE DOMEČKU 

V BOLEVCI NA ŠKOLNÍ 
ROK 2014/2015:

– Dopolední školička Mašinka 
a s ní spojené aktivity

– Centrum pro předškoláky
– Taneční studio Domečku v Bo-

levci
– Kurzy stolního tenisu pod vede-

ním mistra světa + klub stolního 
tenisu

– Akvária, terária v přírodovědné 
laboratoři

– Hudební a nahrávací aktivity při 
kytarových kroužcích

– Klub otevřených dveří pro děti 
a mládež

Marcel Hlaváč



Slovenská kapela No Name 
byla jednou z největších hvězd 
letošního ročníku open-air festi-
valu Město her aneb Prázdniny na 
Boleváku. Na tradiční a populární 
akci dorazilo téměř 17 tisíc ná-
vštěvníků. Celým dnem provázelo 
sehrané duo Gabriela Partyšová 
a Jaro Slávik. 

Letošní ročník nabídl hned ně-
kolik, pro návštěvníky pozitivních 
změn. Místo stánků s běžným ob-
čerstvením přibyly dvě restaurace, 
které poskytly ve svém mobilním 
food court kvalitní catering, jako 
v kamenné restauraci. Catering 
pro návštěvníky poskytovala re-
staurace hotelu U Zvonu a EL 
Cid La Provence. Novinkou bylo 
také třetí pódium se zaměřením 
na divadelní představení, kde 

Bolevák přivítal letos rekordní počet návštěvníků

vystupovaly regionální divadelní 
spolky. Na své si přišly především 
děti, pro které bylo připraveno 
několik pohádkových příběhů 
s loutkami i živými herci. Hlavní 
pěveckou hvězdou festivalu pak 
byla slovenská kapela No Name, 
kromě party kolem Igora Timka 
vystoupily na Boleváku také ka-
pely Semtex, Žblebt, Redballs či 
Kamelot s Romanem Horkým. 

Open-air akce „Město her 
aneb Prázdniny na Boleváku“ se 
tradičně konala v prostoru celé-
ho areálu Velkého Boleveckého 
rybníka. Jde o jednu z největších 
a nejnavštěvovanějších letních 
akcí, na kterou se sjíždějí lidé 
všech věkových kategorií z ce-
lého Plzeňského kraje. Program 
letošního ročníku se odehrával 
na třech scénách – oproti minu-
lým ročníkům přibyla k hlavní 
a malé scéně ještě scéna divadelní, 
kde byl program směřován pře-
devším na dětskou část publika. 
Návštěvníky přišli pozdravit také 
primátor Martin Baxa, náměstek 
Pavel Šindelář, radní kraje Václav 
Šimánek a starosta MO Plzeň 1 
Miroslav Brabec s místostarostou 
Jiřím Uhlíkem.                              

(red)




