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Stoletý oslavenec z Roudné 

Sté narozeniny oslavil 27. úno-
ra 2015 pan Josef Klemš žijící 
v Plzni na Roudné. K významné-
mu jubileu mu pogratuloval sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec. „Je skvělé 

Josef Klemš se před sto lety naro-
dil českým rodičům v ruském Petro-
hradu, kde měl jeho otec zubní ordi-
naci. Pochází z pěti dětí. Od pěti let 
žije v západočeské metropoli, kam se 
jeho rodina v roce 1921 po revoluci 

vidět, jak dokážou být lidé ve sto 
letech vitální. Přeji panu Klemšo-
vi, ať mu to ještě dlouho vydrží. 
Rád jsem se s ním potkal a rád 
jsem si poslechl  jeho zajímavý 
životní příběh,“ říká starosta.

v Rusku vrátila. Od roku 1968 bydlí 
v domě na Roudné, který postavil 
jeho příbuzný – zakladatel Spolko-
vého domu Peklo – pan Chůra.

Život Josefa Klemše rozhod-
ně nebyl nudný. Od roku 1934 
až do příchodu německé armády 
v roce 1939 byl vojenským pi-
lotem, poté pracoval jako zubní 
technik v ordinaci svého otce na 
náměstí Republiky, po znárodnění 
pak v MÚNZ. V 60. letech také 
učil zubní laborantky na zdravotní 
škole. Kromě zaměstnání ho vždy 
bavil sport. Je spoluzakladatelem 
krasobruslařského oddílu v Plzni, 
aktivně se podílel na prosazení vý-
stavby zimního stadionu. Sám zá-
vodil a později trénoval. Věnoval 
se také atletice, gymnastice a jiným 
sportům. Za svoji pracovní, spor-
tovní i trenérskou činnost získal 
řadu ocenění.

A jaký má stoletý oslavenec 
recept na zdraví? „Sport v mládí, 
nekouřit a aktivní odpočinek ve 
stáří,“ říká s úsměvem. Velkou 
radost mu dělají také pravnučky 
Denisa, Klára a Apolena. Se svou 
manželkou Libuší v příštím roce 
oslaví 70. výročí svatby.

(red)

Jeho recept na zdraví: Sport v mládí, nekouřit a aktivní odpočinek ve stáří

Vítání jara v plzeňské Zoo
Velikonoce zde budou 

ve znamení tradic
Na statku Lüftnerka se víta-

lo jaro, odemykala Česká řeka 
a probouzel les

Starší čtenáři si určitě ještě dob-
ře pamatují, že první jarní den 
býval dříve spíše oficiálním než 
skutečným začátkem jara. I když 
ledové zahájení nejkrásnějšího 
ročního období by se našlo i v po-
sledních letech.

Dokončení na str. 8 
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Blíží se změna odpadového systému
Od 1. září tohoto roku bude v Plz-

ni zaveden nový systém nakládání 
s komunálním odpadem, který bude 
zahrnovat odvoz odpadu vznikající-
ho u občanů (z činnosti fyzických 
osob). Nový systém připravuje 
Statutární město Plzeň ve spolu-
práci s městskou společností Čistá 
Plzeň, s. r. o., jak se nově jmenují 
Plzeňské komunální služby s. r. o.

Nový odpadový systém bude zna-
menat některé změny, které se do-
tknou zejména vlastníků nemovitostí 
na území města Plzně. V současné 
době je proto připravována detail-

ní informační kampaň, v rámci níž 
budou všechny změny, nutné kro-
ky a nezbytná spolupráce ze strany 
vlastníků nemovitostí i občanů měs-
ta Plzně včas vysvětleny a popsány. 
Občané i další majitelé nemovitostí 
díky tomu získají v dostatečném ča-
sovém předstihu a ve srozumitelné 
formě všechny potřebné informace, 
aby přechod na nový systém proběhl 
hladce a nikoho zbytečně nezatížil. 
Dobrou zprávou pro všechny je to, 
že ceny za odvoz odpadu budou díky 
novému systému přibližně poloviční.

Marta Dolešová, Čistá Plzeň, s.r.o.

Sběrové dny odpadu
Překážejí Vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný ko-

munální 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.

Od 1. 4. 2015 bude opět v provo-
zu dětské dopravní hřiště v Západní 
ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. 

Poplatek za aktivního účastníka 
činí 10,- Kč a doprovod je zdarma. 

Sdružení Boleveckých rodáků, 
tak jako každý rok na první jarní 
den obnovují památná místa v na-
šem obvodě. Do této doby jich bylo 
již obnoveno celkem osm. Ve vý-
boru Sdružení boleveckých rodáků 
padl nápad obnovit původně želez-
ný kříž v městském lese směrem 
na Ledce, kde 23. 2. 1950 utrpěl 
bolevecký občan pan František 
Míka, který pracoval v městských 
lesích, smrtelný úraz po pádu jím 
káceného stromu. Na místě smutné 
události byl postaven železný kříž, 
který asi po roce 1990 někdo zcizil 
a proto se naše Sdružení rozhodlo 
kříž obnovit. Tento les je v ma-
jetku města ve správě Veřejného 
statku města Plzně – oddělení lesů 
a rybníků, se kterou byl návrh na 
obnovu projednán. Jednání pro-
běhlo u vedoucího tohoto oddě-
lení Ing. Richarda Havelky, který 
byl tímto nápadem velmi nadšen 
a podal nám i pomocnou ruku při 

Bolevečtí rodáci obnovili památný křížek „U Míky“
zajištění finanční pomoci na zho-
tovení kamenného kříže a technic-
kou pomoc na úpravě přístupové 
lesní cesty. Je to důkaz toho, že si 
Správa veřejného statku – oddělení 
lesů a rybníků váží lidí, kteří v lese 
pracovali a pracují.

Je potřeba sdělit občanům, kdo 
to byl František Míka. Jeho rodiš-
těm byly Březové Hory u Příbra-
mi. Byl nedobrovolně nucen jít do 
první světové války za Rakousko 
– Uhersko a to do Itálie.
Jako mnoho jiných vojáků 
přeběhl na druhou stranu 
fronty a vstoupil do legií. 
Zde dosáhl hodnosti nad-
strážmistra a byl vyzna-
menán.Po válce sloužil 
u četnictva jako praporčík. 
Bydlel v Bolevci ve čtvrti 
Košůtka čp. 715. Tuto in-
formaci nám poskytli man-
želé Andrlovi, kteří se s pa-
nem Míkou znali osobně.

Slavnostní odhalení památné-
ho místa se konalo 19. března 
v 16 hodin za krásného slunného 
dne na místě samém. Odhalení 
zahájil pan Jaroslav Čechura – 
starosta boleveckých rodáků, kde 
přivítal význačné hosty a to pana 
Mgr. Miroslava Brabce – starostu 
MO Plzeň 1, vedoucího oddělení 
lesů a rybníků pana Ing. Richarda 
Havelku, hajného pana Antonína 
Chyšku, dále zástupce Národně pa-

mátkového ústavu pana Mgr. Kas-
la a další hosty z obcí Ledce a Zá-
luží. Hlavní informaci k pomníku 
a vlastní události podal pan Jaroslav 
Gruber – místostarosta SBR. Bohu-
libé akce se zúčastnilo bezmála sto 
rodáků, občanů a hostů. Doufáme, 
že pomník přežije vandaly a bude 
následujícím pokolením připomínat 
tragedii prostého občana.

Jaroslav Gruber
Jaroslav Čechura

Zahájení provozu dětského dopravního hřiště
V dopoledních hodinách probíhá 

výuka pro mateřské a základní školy.   
Provozní doba pro veřejnost
pondělí – neděle (včetně svátků 

a prázdnin) 15.00–18.00 hod.
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Marta Hejduková, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1

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

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA 
K Sokolovnì (pod Soko- 12. 5. 2015 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 
ROUDNÁ
Na Roudné  16. 6. 2015 13.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN)

Zde můžete odkládat: pneumatiky, akumulátory, zářivky, vyřazené 
léky, nádoby znečištěné škodlivinami, objemný komunální odpad, 
lednice, televizory, suché baterie, olejové filtry.



poprvé od 
voleb vám zde 
mohu poděkovat 
za důvěru proje-
venou v komu-
nálních volbách. 
Děkuji . Jsem 
potěšena, že mě 
již několik z Vás 

navštívilo s problémy, které vás na 
obvodě trápí. 

Co jsem od nástupu dělala? Mám 
zde omezený prostor, proto vyberu 
to zásadní. Podařilo se po letech pro-
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dovolte mi pře-
dem poděkovat 
všem těm, kteří 
v uplynulých ko-
munálních volbách 
podporovali a voli-
li hnutí ANO. Po-
kud mohu mluvit 
za klub zastupitelů 

hnutí ANO na našem obvodě, především 
bychom rádi v tomto volebním období 
prosadili priority z našeho volebního 
programu, mezi které mimo jiné patří 
zejména získání dostatku finančních pro-

v novém vo-
lebním období 
jsem byl zvolen 
zastupitelem prv-
ního plzeňského 
obvodu. Jsem 
členem kontrolní-
ho výboru a Ko-
mise životního 

prostředí, což úzce souvisí s mým 
zaměstnáním. Pracuji jako vedoucí 
Arboreta Sofronka, které patří pod 
Správu veřejného statku města Plzně, 
a chtěl bych připomenout naše aktivity 
pro veřejnost v uplynulém roce 2014.

Od dubna loňského roku pokračo-
valy stále oblíbenější akce lesní pe-
dagogiky, které pořádáme pro školy, 

a pravidelné exkurze pro veřejnost. 
V souvislosti s výukou lesní pedago-
giky byl dokončen a 14. května 2014 
slavnostně otevřen environmentální 
areál na horní ploše arboreta, na je-
hož financování se podílel spolu se 
Správou veřejného statku m. Plzně 
také Městský obvod Plzeň 1.

Ve spolupráci s plzeňským myko-
logickým kroužkem byla ve dnech 
23.–24. 5. 2014 uspořádána výstava 
hub, spojená s mykologickou poradnou, 
která se setkala s velkým zájmem škol 
a plzeňské veřejnosti, a proto byla zopa-
kována na podzim 19.–20. 9. 2014, kdy 
bylo prezentováno na 130 druhů hub.

Tzv. „Víkend otevřených zahrad“ 
(14.–15. června 2014), který je pořá-

dán v celoevropském měřítku, má za 
cíl zpřístupnění zajímavých zahrad 
a parků pro veřejnost. V rámci této 
celorepublikové akce navštívilo arbo-
retum na 400 návštěvníků. V letošním 
roce byl stanoven termín „víkendu“ na 
13. a 14. 6. 2015.

Dne 30. srpna 2014 hostilo Arbore-
tum Sofronka exkurzi účastníků me-
zinárodní konference IUFRO, největ-
šího celosvětového setkání lesnických 
výzkumníků.

Opět ve spolupráci s Městským ob-
vodem Plzeň 1 byla 30. 9. 2014 slav-
nostně otevřena další naučná stezka 
v arboretu, tentokrát o včelách a vče-
lařství, kterou plánujeme v letošním 
roce ještě rozšířit.

Pro žáky plzeňských základních 
škol byl připraven již tradiční „Den 
lesa“, tentokrát pod heslem „Pozná-
vej les všemi smysly“, kterého se 
8. 10. 2014 zúčastnilo 6 tříd. Na jeho 
organizaci se také podílely Lesy Čes-
ké republiky, Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů, Myslivecké sdružení Bo-
levec a Odbor životního prostředí KÚ 
Plzeňského kraje.

Předpokládám, že i v dalším období 
bude pokračovat spoluúčast prvního 
plzeňského obvodu a našeho pracoviš-
tě na aktivitách, které mají za cíl vzdě-
lávání a prohloubení zájmu o přírodu 
nejen u mládeže, ale i u dospělých.

Ing. Jan Kaňák, Ph.D.

středků na zajištění bezpečnosti obyvatel 
i majetku na našem obvodě. Mezi hlavní 
problémové okruhy, na které se chceme 
na našem obvodě zaměřit, řadíme v této 
oblasti zejména:

1. Zajištění klidu a bezpečí v ri-
zikových oblastech obvodu, rušení 
nočního klidu na území MO Plzeň 1 
– převážně v oblastech sociálně vy-
loučených lokalit a v okolí ubytoven.

2. Podpora a realizace preventivních 
programů a vzdělávacích akcí zaměře-
ných na osobní bezpečnost, sebeobra-
nu, závislosti a prevenci kriminality 

Vážení spoluobčané,

Kontrolní výbor by měl přece „kontrolovat“
V zastupitelské 

demokracii hraje 
nezpochybnitel-
nou roli kontro-
la a dohled nad 
samosprávnou 
činností těch, 
kterým vůle voli-
čů a v neposlední 

řadě i povolební dohody zprostředko-
valy exekutivní moc a často také sluš-
ný příjem za ni.

Zjednodušeně lze říci, že každý 
exekutivní orgán, a je lhostejno na 
jaké úrovni státní správy či veřejné 
samosprávy, musí disponovat kvalifi-
kovanou a také objektivně nezávislou 
kontrolou.

A právě tato složka činnosti v pro-
cesu zastupování občanů bývá v jejich 
neprospěch velice často a neprávem 
upozaďována. Stává se, že ze stra-
ny vládnoucích koalic bývá cíleně 
umenšován manévrovací prostor pro 
efektivní činnost kontrolních výbo-
rů. A to jak absencí přidělovaných 
úkolů zastupitelstvem, tak například 
i dysfunkčním složením příslušného 
kontrolního orgánu. Mám na mysli 
takovou jeho členskou skladbu, kdy 
není respektován nepsaný úzus, že 
v kontrolním výboru by měla mít vždy 
většinu opozice.

Zřetelným ukazatelem transparence 
hospodaření se svěřenými prostředky 
je zejména dobrá vůle koalice, neboť 

pouze silné a průhledné kontrolní 
mechanismy dokážou obhájit způsob 
jejího vládnutí před občany.

V žádném případě však nevnímám 
kontrolní výbor, a to ani ten náš při 
ZMO Plzeň 1, prizmatem jakéhosi 
„trestního komanda“, které by mělo 
bezdůvodně ztěžovat práci vedení 
městského obvodu či jeho úředníků.

Domnívám se však, že hlavní ná-
plní práce našeho kontrolního vý-
boru by neměla být pouze kontrola 
četnosti svozu odpadků, stavu laviček 
po obvodě či například bilancování 
a následné neefektivní lkaní nad pře-
hledem doručených stížností občanů, 
ale zejména a především důsledná 
kontrola úkonů spojených s pohy-

bem svěřených finančních prostředků 
a s tím svázaných finančních operací. 
V tomto smyslu lze uvést například 
nezbytnost kontroly v oblasti inves-
tiční výstavby či při rozdělování fi-
nančních prostředků prostřednictvím 
grantů a dotací aj.

Optimisticky však stále věřím, že 
naše práce bude mít, i po pozvolněj-
ším rozjezdu a některých „porodních 
potížích“, stále více vzestupný trend 
kvality tak, abychom společně dostáli 
svému závazku odpovědnosti, slože-
nému vám, občanům!

Václav Heřman,
zastupitel MO Plzeň 1,

Kontrolní výbor ZMO Plzeň 1

pro různé skupiny obyvatel; ochrana 
seniorů na území MO Plzeň 1.

3. Podpora protidrogové prevence 
na území MO Plzeň 1 – podpora pro-
jektu policistů Plzeňského kraje „Stop 
drogám před školou“. Důsledná kont-
rola veřejných míst obsazovaných lid-
mi bez domova a drogově závislými 
za asistence Městské policie.

4. Hazard, herny – důslednější kon-
trola provozoven s herními automaty 
a videoloterijními terminály na území 
MO Plzeň 1; omezení hazardu v blíz-
kosti veřejných budov a škol.

5. Rozšíření kamerového systému 
a zvýšení počtu Infoschránek „Bez-
pečného města“ na území MO Plzeň 1.

Jako zastupitel a předseda komise 
bezpečnosti a veřejného pořádku RMO 
Pl  zeň 1 budu velmi rád za vaše cenné při-
pomínky a rady, jak zlepšit kvalitu života 
na našem obvodě v oblasti bezpečnosti 
a veřejného pořádku. Neváhejte se proto 
na mě kdykoliv obrátit s vaším nápadem, 
který bude v rámci práce naší komise po-
souzen a v případě kladného výsledku se 
budeme snažit o jeho realizaci.

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma

Vážení spoluobčané,

Vážení,
sadit integraci kamerového systému 
našeho obvodu do celoměstského 
a tím zajistit jeho rozvoj a trvalé 
sledování rizikových míst policií.

K návrhu územního plánu jsme za 
hnutí ANO sepsali připomínkytýka-
jící se zamezení staveb výškových 
budov v sídlištích, požadavku na 
stanovení míst, kde je možné sta-
vět, systematického rozvoje a revi-
talizace veřejných prostranství včetně 
zpracovaní koncepce oživení těch-
to prostranství. Konečné slovo má 
však zastupitelstvo města. Za velký 

úspěch považuji schválení studie 
na zvelebení zelené plochy u ulic 
Krašovská – Studentská na přání 
veřejnosti. Věřím, že se obyvatelé 
této lokality po oslovení aktivně za-
pojí. Dále se zabývám parkováním; 
nemyslím si, že parkovací domy jsou 
jediným správným řešením.

Rada souhlasila s mým návrhem 
zveřejňovat všechny smlouvy uza-
vírané na úřadě. Kladné stanovis-
ko jsem dostala k instalaci video-
telefonů pro zajištění bezpečnosti 
dětí v MŠ a k záměru vybudovat 

v obvodu jesle. Nyní se připravuje 
projekt a hledají se možnosti finan-
cování z dotací.

Zodpovídám i za majetek, proto 
nyní kontroluji příslušné smlouvy po 
stránce nastavení závazků mezi obvo-
dem a smluvním partnerem a součas-
ně prověřuji plnění těchto závazků. 

Nelíbí se Vám něco? Máte dobrý 
nápad na oživení obvodu? Napište 
mi nebo se za mnou zastavte – jste 
vždy vítáni.
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA

 1. místostarostka MO Plzeň 1
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Plzeň vykvetla 10 000 květy žlutých narcisů

Alpinum klub Plzeň oznamuje zá-
jemcům o skalničky, keře, konifery, 
trpasličí jehličnany, rododendrony 
a vřesovištní rostliny, že pořádá v za-
hradě gymnázia na Mikulášském ná-
městí tradiční výstavu „JARO V AL-
PINU 2015“, spojenou s prodejem 
výše uvedených druhů rostlin.

Výstava bude otevřena od 
6. 5. do 15. 5. v době od 9.00 do 
19.00 hod. Dne 16. 5. bude vstup 
zdarma a uskuteční se jen pro-
dej od 9.00 do 12.00 hod. Bě-
hem výstavy proběhne i soutěž 
návštěvníků s možností výhry 

hodnotných rostlin. Součástí 
výstavy bude i expozice zajíma-
vých rostlin a sukulentů, osázené 
alpinum a umělecké předměty 
z keramiky a kameniny. Zájem-
ci, kteří se chtějí tomuto koníčku 
věnovat, získat zkušenosti a od-
borné znalosti, se mohou přímo 
na místě přihlásit do klubu. Přiví-
táme nejen odborníky, ale i pro-
sté milovníky okrasných rostlin. 
Proto srdečně zveme všechny, 
kteří propadli kouzlu alpinkaření 
a okrasného zahradnictví.

Karel Lumerding

Jaro v Alpinu 2015

Na podzim loňského roku zahájilo 
občanské sdružení ENVIC projekt 
Rozkvetlá Plzeň. Stalo se tak díky 
podpoře programu Pěstuj prostor. 
Jeho smyslem bylo společně s míst-
ními občany po celé Plzni vysázet 
10 000 žlutých narcisů. Ani náš 
městský obvod nezůstal stranou. 
Celkem se do výsadeb zapojilo 
téměř 1 200 lidí. A výsledek? Po 
šedivé zimě radost z tisíců žlutých 
jarních květů narcisek. Ale nejen to. 
Ti, kteří sázeli, jejich blízcí a rodi-
ny teď jistě své okolí, kde vykvetly 
„jejich“ narcisky, již nevnímají jako 
něco anonymního, ale jako součást 
svého domova. Alespoň to bylo 
myšlenkou celého projektu. Z pod-
zimního sázení vznikla celá spousta 
fotografií, možná se na nich najdete 
– více informací vč. fotogalerie na 
envic-sdruzeni.cz.

Kde všude narcisy najdete?
V našem obvodě MO PLZEŇ 1 
zejména v BOLEVCI – u Sta-
cionáře Človíček, v Kralovické 
ul. 35, v Nýřanské ul. (1. a 2. 
výsadba), u 90. mateřské školy 
v Západní ul. 7 (1. a 2. výsadba), 
u 4. základní školy v Kralovické 
ul. 12 a u RDC Totem v Kazně-
jovské ul. 51 (na třech místech), 
na LOCHOTÍNĚ – v parku 
U Bazénu a na ROUDNÉ – Pod 
Všemi svatými, v Zapomenuté 
zahradě v ul. Pod Záhorskem 
a u 17. ZŠ a MŠ v Malické ul. 1 
a v Křížkově ul. 2. 
V MO PLZEŇ 2–SLOVANY 
u Ježíška, u radnice, v Domově 
pro seniory – Sv. Aloise, na ná-
městí Milady Horákové, u bazénu 
Slovany, u OC Galerie Slovany, 
na nám. Generála Píky, u 38. ma-

teřské školy, u 20. základní školy. 
V MO Plzeň 3 na rohu ulic Su-
kova a Hudební; ve Schwarzově 
ulici; na zastávce Plzeň – Jižní 

Předměstí; u 15. základní školy; 
u 22. mateřské školy; ve Waltrově 
ul. 61; u městské plovárny. 
V MO PLZEŇ 4 u 64. mateř-

ské školy; v ulici Pod Chlumem; 
u 28. základní školy; u ZŠ pro 
sluchově postižené; ve Špitál-
ském lese.     Václav Čubr, Envic



70. výročí osvobození města americkou armádou oslaví Plzeň letos již po dvacáté páté od roku 1989 svo-
bodně. V prvním květnovém týdnu se město ponoří do atmosféry května roku 1945. Tu budou vytvářet 
vojenské historické tábory, swingová hudba i lidové veselice, výstavy, scénky připomínající osvobozovací 
akce i tradiční pietní akty. V neděli 3. května se můžete těšit na Convoy of Liberty, kolonu vojenských 
historických vozidel, která letos představí více než 300 vozidel. V koloně se již tradičně svezou i samotní 
veteráni, kteří jsou hlavními hosty Slavností svobody Plzeň.

Pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými veterány a jejich rodinami
Prezentace české a americké armády (Armádní střelecký stadion Lobzy)
Rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje

Military kempy s ukázkami zbraní, vojenské techniky a života v táboře
Výcvik vojáků a údržba zbraní, polní kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní věci, dobové kostýmy

Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd v pátek 1. května, plochá dráha Borská pole
Nejlepší kapela amerického jižanského rocku vystoupí poprvé v České republice

Convoy of Liberty neděle 3. května
Přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR

Patton Memorial Pilsen
Unikátní expozice v ČR věnovaná americké armádě

Kulturní program navozující atmosféru května 1945
Lidové veselice a tančírny
Dobová i současná hudba (swing, jazz, současná folková a rocková scéna)
Program Českého rozhlasu
Originální slavnostní večer připomínající oslavy osvobození v květnu 1945
Fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky
Historické scénky
Dobové trhy

Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou

30. dubna – 6. května 2015

Více na www.slavnostisvobody.cz
kontakty:
Magistrát města Plzně
Odbor prezentace a marketingu
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
www.slavnostisvobody.cz
www.facebook.com/Slavnostisvobody

Turistické informační centrum města Plzně
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
Email: info@visitplzen.eu
Telefon: +420 378 035 330
www.visitplzen.eu

Slavnosti svobody, 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
Z Normandie až do Plzně….
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Obchodní centrum Atom a jeho 
blízké okolí ožije barvami!

Atom pro děti a mládež, Diako-
nie Západ. Projekt, který podpořila 
Poštovní spořitelna prostřednictvím 
Nadace VIA, reaguje na současný 
vzhled OC Atom v Sokolovské 
ulici, kterému organizátoři i díky 
aktivní spolupráci s místními lidmi 
chtějí pomocí barev a květin vdech-
nout nový život. Hlavním cílem 
projektu je nejen samotná revita-
lizace OC Atom a jeho blízkého 
okolí, ale především podnícení ve-
řejnosti měnit k lepšímu věci kolem 
sebe. OC Atom tedy v nadcháze-
jících měsících čeká řada změn! 
Těšit se můžete například na nově 
osázené květníky, schodiště zářící 

barvami či výstavu fotografií pro 
veřejnost. Do projektu se prozatím 
zapojili: SVČ Domeček, Gymná-
zium Františka Křižíka a základní 
škola, s. r. o., Dětský diagnostický 
ústav a Středisko výchovné péče 
v Plzni a místní obyvatelé, kterým 
nejsou lhostejné podmínky, ve 
kterých žijeme, a mají odhodlání 
a chuť přiložit ruku k dílu. Více 
informací o projektu a možnos-
tech, jak se do něho zapojit, na-
leznete na: www.facebook.com/
Natritosousedovi nebo je možné 
organizátory projektu kontaktovat 
na tel.: + 420 734 687 737.

Klub Atom pro děti a mládež

Aerobik, atletika, badminton, 
baseball, basketbal, biketrial, box, 
cyklistika, florbal, fotbal, házená, 
jachting, judo, kanoistika, karate, 
krasobruslení, lední hokej, lyžová-
ní, lukostřelba, minigolf, moder-
ní gymnastika, moderní pětiboj, 
nohejbal, orientační běh, plavání, 
pozemní hokej, sportovní gymnas-
tika, střelectví, stolní tenis, šach, 
šerm, taneční sport, tenis, triatlon, 
vodní lyžování, vodní pólo, volej-
bal, zápas

Plzeň ocenila nejlepší mladé 
sportovce roku 2014

Ve čtvrtek 26. března se v obřad-
ní síni plzeňské radnice sešli nej-
lepší plzeňští sportovci roku 2014 
v kategoriích žactva a dorostu. 
Akci pod záštitou primátora měs-
ta Martina Zrzaveckého připravila 
Nadace sportující mládeže a mezi 
oceněnými nechyběly ani sportovní 
naděje z prvního plzeňského obvo-
du. Těm přišel osobně poblahopřát 
a předat ceny také starosta obvodu 
Mgr. Miroslav Brabec. 

Na radnici bylo oceněno celkem 
osmnáct jednotlivců a devět druž-
stev. V kategorii mladších žáků, 
kde se vyhlašovalo bez pořadí, se 
mezi nejlepšími objevila tenistka 
Klára Nováková, plavkyně Zuzana 
Šantínová a zápasník Marek Vrba.

V kategorii starších žáků se po 
roční odmlce z vítězství opět rado-
val badmintonista Jan Louda. Dále 
byli v kategorii staršího žactva 
oceněni Eliška Fajfrlíková (spor-
tovní aerobik), Linda Hettlerová 
(atletika), Anna Kozáková (atleti-
ka), Mirka Kubová (vzpírání), Te-
reza Polcarová (plavání) a Tomáš 
Václavík (motokárový sport). 

Mezi dorostenci kraluje atletka 
Jana Reissová, které dělali spo-
lečnost Roman Bischof (plavání), 
Jan Havelka (kanoistika-freestyle), 
Klára Kováříková (atletika), Michal 
Kozák (basketbal), Nicole Nová 
(plavání), Lucie Staňková (vzpírání) 
a Kateřina Valková (beachvolejbal). 

Vedle sportovců se poděková-
ní za dlouholetou práci s mládeží 
dostalo také trenérům. Jmenovitě 
Jaroslavu Votrubovi (krasobrusle-
ní), Zdeňku Zachardovi (vzpírá-
ní) a Janu Miňovi (šerm). Kromě 
trenérů převzal ocenění z rukou 
primátora Martina Zrzaveckého 
a předsedy správní rady Nadace 
sportující mládeže také Václav 
Kůda, který v loňském roce po 
více než dvaceti letech ukončil 
působení ve správní radě nadace. 

Cenu rektora Západočeské uni-
verzity v Plzni z rukou Miroslava 
Holečka převzala Lucie Staňková. 
Tato cena se uděluje za skloubení 
sportovních a studijních výsledků. 
Vzpěračka TJ Start VD Plzeň měla 
na posledním vysvědčení průměr 
známek 1,08. 

Nejlepší akcí z programu TOP 
Junior Sport Plzeň, do kterého jsou 
zařazeny špičkové mezinárodní sou-
těže pro mládež, byl vyhlášen teni-
sový Ex Pilsen Wilson Cup, jehož 
pořadatelem je TK Slavia Plzeň. 

„Vyhlášení nejlepších mladých 
sportovců na plzeňské radnici chá-
peme nejen jako ocenění sportov-
ních úspěchů, ale jako každoroční 
završení snah Nadace sportují-
cí mládeže o iniciaci a podporu 
sportu mladé generace. Ocenění 
špičkových sportovních úspěchů 
a poděkování za dlouhodobou 

obětavou činnost ve prospěch 
mládežnického sportu vyjadřuje 
úctu, motivaci a poklonu těm, 
kteří vynaložili značné úsilí pro 
povznesení sebe i dobrého jména 
města Plzně,“ uvedl u příležitosti 
slavnostního vyhlášení nejlepších 
sportovců František Berka, předse-
da správní rady Nadace sportující 
mládeže. 

Vedle primátora Martina Zrza-
veckého, Michala Dvořáka, čle-
na Rady města Plzně pro oblast 
podpory podnikání a sportu a sta-
rostů plzeňských obvodů ocenění 
sportovním nadějím předávali také 
známé sportovní osobnosti, jako 
olympijský vítěz z OH 1968 Jan 
Kůrka, stříbrný z OH 1972 házen-
kář Vladimír Jarý nebo Přemysl 
Švarc, český reprezentant v triat-
lonu a účastník OH v Londýně. 

Profily všech nominovaných 
sportovců budou k vidění na vý-
stavě, která se od 3. do 16. dubna 
uskuteční ve vstupních prostorách 
plaveckého bazénu na Slovanech.

Družstva z MO Plzeň 1 oceně-
ná při Vyhlášení nejlepších spor-
tovců města Plzně za rok 2014:

SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ 
Plzeň – mladší žáci; trenér: Fran-
tišek Egermaier; házená
2. místo na Mistrovství ČR v há-
zenkářském desetiboji ml. žáků

DHC Plzeň – starší žákyně; trenér: 
Tomáš Jiskra; házená
1. místo MČR – žákovská liga
1. místo Plzeňská liga
1. místo VC Prahy (neoficiální MČR)
3. místo Holiday Cup Zlín
1. místo Schmelzer Cup Vídeň
Tereza Eksteinová – reprezentant ČR

HBC Plzeň – starší dorost; trenér: 
Martin Davídek, hokejbal
mistři České republiky v hokejbalu 
2014 – kat. SD
vítěz základní části extraligy star-
šího dorostu
Dominik Vít – vítěz kanadského 
bodování soutěže

Vlastimil Libeš

Pomáháme sportovním nadějím již od roku 1993
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Po roce 2008 bylo tradiční vítá-
ní jara v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně rozšířeno 
o odemykání České řeky. A jednou 
tak mrzlo, že když v 11 hodin pus-
til hastrman stavidla a voda začala 
proudit historickými dřevěnými 
koryty, okamžitě začala namrzat 
na jejich stěny. Také měl tehdy 
jarní zahajovací ceremoniál re-
kordní počet návštěvníků. Bohužel 
v záporném slova smyslu. Nebylo 
jich více než tři.

To letošní vítání jara, odemyká-
ní České řeky a letos poprvé také 
probouzení lesa v sobotu 21. břez-
na, tedy přesně na první jarní den, 
bylo ve znamení sluníčka a pří-
jemné teploty. Však to bylo také 
poznat na návštěvnosti. A podle 
toho, kolik se od brzkého dopole-
dne až do pozdního odpoledne po-
hybovalo lidí na statku Lüftnerka, 
kde se program konal, mnozí z ná-
vštěvníků přišli právě kvůli němu. 
Jak velí tradice, přesně o jedenácté 
hodině, vodnická dcerka starého 
hastrmana od pramenů Úhlavy, 
která byla inspirací pro Českou 
řeku, otevřela stavidla a voda po 
zimě znovu začala proudit dře-
věnými koryty původem z jiho-
českých rybníků. Přihlížejícím se 
dostalo vodnické poučení jak se 
chovat u vody, aby neskončila je-
jich dušička v prozatím prázdných 
hrníčcích hastrmanovy rodiny.

V největším obležení byl neustá-
le nejlepší západočeský lesní peda-
gog Pavel Šefl z Lesů ČR. Velký 
zájem byl ale i o malování zážitků 
z návštěvy zoo, vystřihování ryb, 
chytání papírových rybek na sku-
tečnou udici a strefování se míč-
ky do kapří tlamy. Obdivuhodné 
znalosti o jarní přírodě prokázali 
všichni, kteří se prošli po naučné 
soutěžní stezce. Jen otázky, co 
jsou to jařiny a zda z jehněd lís-

ky vyrostou oříšky, některé z nich 
potrápily.

A že jaro je nejen podle kalen-
dáře, bylo zřejmé i v hladicím 
koutku. Čtyři týdenní kůzlata si 
získala svojí hravostí a rozverností 
nejen děti.

Na letošní Velikonoce meteoro-
logové původně předpovídali zimu 
a déšť, ale tato chmurná vyhlídka 
už snad neplatí, podle střednědobé 
předpovědi má být naopak slunečno 
a velmi teplo. Co je však potvrzeno, 
na statku Lüftnerka se uskuteční již 
po 13. od soboty do pondělí oslava 
tradičních Velikonoc. Návštěvníků 
slibuje za nezměněné vstupné se 
podívat, jak se pletou pomlázky, 
zdobí kraslice jednotlivými tech-
nikami, otloukají vrbové píšťalky, 
tvoří různé velikonoční ozdoby, 

vyrábějí košíky, přede vlna, s čím 
si dříve hrály děti, jak se řehtá na 
různé typy řehtaček. Kdo přijde do 
zahrady v pondělí dopoledne, toho 
čeká navíc velikonoční koleda se 
šupáním děvčat. Ani letos nebude 
chybět pro ty, pro něž jsou Veli-
konoce spíše o chutích, stánek se 
staročeským trdelníkem. Naopak 
zvídaví návštěvníci určitě neminou 
velikonoční naučnou soutěžní stez-
ku o ceny a výstavku velikonočních 
obyčejů.

V souvislosti s letošními veli-
konočními svátky je třeba zmínit 
i malé výročí. Je to totiž právě 
deset let, co byla na statku Lüft-
nerka upletena nejdelší česko-slo-
venská funkční pomlázka. Měřila 
41,38 m a byla zapsána do české 
knihy rekordů vedené pelhřimov-
skou agenturou Dobrý den. Rekord 
to byl o to pozoruhodnější, že se 
o něj nepostarali žádní zkušení po-
mlázkáři, ale tři žáci 1. ZŠ v Plzni 
Miroslav Volf a bratři Daniel a Ja-
kub Jedličkovi.

Letos se žádný rekord nechystá. 
Nikdo z předvádějících nemá am-
bici ohromit délkou pomlázky, ve-
likostí kraslice neb tóninou vrbové 
píšťalky. Ale i „obyčejné“ pletení 
pomlázky či zdobení slepičího 
nebo kachního vejce určitě stojí 
za to vidět na vlastní oči. A to tím 
spíše, že předvádějící jsou v oboru 

skutečnými mistry. Ať jmenujeme 
za všechny například Pavla Vaš-
ka z Holýšova či Zdeňka Pikala 
z Hostouně, který vedle pomlázek 
je vynikající i v pletení košíků 
a v otloukání vrbových píšťalek. 
Kdo ještě dneska umí rozezvučet 
vrbovou větévku, stejně jako rozto-
čit dřevěnou káču… Košíkářem je 
tak výkonným, že si pro svoje ře-
meslo založil vlastní plantáž s růz-
nými druhy vrb z řady míst světa. 

A právě o tradičních Velikono-
cích bude od soboty 4. do pondělka 
6. dubna statek Lüftnerka v plzeň-
ské zoologické a botanické zahradě.

František Hykeš
Foto Miroslav Volf

Vítání jara v plzeňské Zoo
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Na otázky odpovídá Jarmila Srbko-
vá, projektová manažerka pro oblast 
služeb pro seniory, Odbor sociálních 
služeb MMP.

Co bylo hlavním důvodem zapojení 
OSS do projektu „Buď fit seniore“?

Zcela prozaicky - podpořit aktivní 
život dříve narozených a naplnit tak
i jeden z cílů našeho realizačního  plánu 
komunitního plánování, a tím je Podpo-
ra aktivního života seniorů. Nesmíme 
zapomenout (nebo ještě lépe musíme 
zdůraznit), že cvičení je nejlepší pre-
vencí a lékem na stařeckou demenci a 
Alzheimerovu chorobu. A to je přesně 
to, co projekt „Buď fit seniore aneb 
Jedeme dál“ nabízí.

V této souvislosti bych chtěla zmínit 
jeden osvědčený projekt, který se už 
stává tradicí, a tím  je akce "Hodíme se 
do pohody, špacírujem kolem vody",  
který připravuje jako aktivitu na pod-
poru společně stráveného času rodin
s dětmi, který za finanční podpory prá-
vě Městského obvodu Plzeň 1 realizu-
jeme každé září. Jde o aktivitu vhodnou 
a zacílenou na celou rodinu, právě včet-
ně babiček a dědečků. Velký zájem zde 
projevili senioři o možnost vyzkoušet 
si chůzi s hůlkami, tzv. nordic walking
s podrobnou instruktáží a třeba i výuku 
tai - chi.

Čím Vás projekt nejvíce oslovil a co 
si od něho jako partneři slibujete?

Moc se nám líbí, že cvičení rozvržené 
do 8 týdnů není jednotvárné, prolíná se 
cvičení venku na fitness hřišti se zdra-
votním cvičením v tělocvičně, před-
náškou o poskytování první pomoci a 
zdravovědou, pro zvýšení sebejistoty 
je zařazen i kurz základů sebeobrany, 
zpestřením bude i přednáška o finanční 
gramotnosti a celý cyklus bude završen 
Sportovním dnem plným překvape-
ní a společenským večerem s tancem. 
A především - je komplet pro seniory 
zdarma.

Senioři v Plzni jsou všeobecně vel-
mi vitální a aktivní - nezklamali Vás 
ani tentokrát? Jaký evidujete zájem
o zapojení do projektu?

Všeobecně plzeňští senioři ani zkla-
mat nemohou. Mají v sobě tolik elánu 
a vitality, kterým mnohdy nedisponu-
je ani člověk o dvě generace mladší. 
Zájem o zapojení do projektu je sku-
tečně velký, ale musím konstatovat, že 
přesně to jsme i očekávali.

Můžete uvést věk nejstaršího zájem-
ce o Buď fit program?

Ano, je jím paní ročník 1935, tedy 
požehnaných 80 let, která mimocho-
dem byla mezi prvními přihlášenými.
V závěsu jsou pak cvičenky ročník 
1938 a 1939.

Zaznamenala jste nějaké výhrady za 
strany seniorů k programu nebo k díl-
čím nabízeným aktivitám?

Nedá se mluvit o výhradách, spíše 
o podivu zájemců nad tím, že do pro-
jektu není zařazeno i plavání - ono se 
to nabízí, vzhledem k tomu, že projekt 
garantuje Plavecká škola Slávie VŠ 
Plzeň. Což je však dáno tím, že plavání 
a pobyt v bazénu mají senioři zdarma 
v rámci jiných výhod. Ale osobně se 
domnívám, že program je natolik boha-
tý, že bazén účastníci bez problémů 
oželí - podle počátečních ohlasů panuje 
se sestaveným programem vysoká spo-
kojenost.

Známá a oblíbená plzeňská spor-
tovní instruktorka Lenka Kazecká 
pracuje na bazénu Plzeň – Lochotín 
a na starosti má všechny cvičební 
kurzy. Jejich účastníky jsou vět-
šinou lidé mladšího věku a Lenku 
mrzelo, že se aktivně do sportování 
nezapojují i starší občané a začala 
hledat možnost, jak seniory do pohy-
bových aktivit zapojit. „Poprosila 
jsem o radu svého kamaráda, fitness 
trenéra Davida Hufa. Ten už v roce 
2007 ve spolupráci s městskou částí 
Praha 6 založil pilotní projekt cvi-
čení pro seniory s názvem Buď Fit 
seniore. Tento projekt se setkal s vel-
kým zájmem lidí. Dohodla jsem se
s Davidem a na základě tohoto pro-
jektu jsem postavila vlastní cvičení 
pro spoluobčany Buď fit aneb Jede-
me dál,“ popisuje Lenka Kazecká.

Pro koho je projekt určen? Existuje 
nějaké věkové omezení?

Pro všechny obyvatele města Plzně a 
předpokládám, že v blízké budoucnosti 
i pro obyvatele Plzeňského kraje. Oče-
kávám, že představitelé kraje schválí 
poskytnutí dotace pro své občany. Jedi-
né věkové omezení se týká nejnižšího 
věku, který je stanoven na 55 let. Mys-
lím si, že si každý účastník najde své 
tempo a svůj cvičební rytmus. Hlavním 
cílem projektu není podávat maximál-
ní sportovní výkony, ale setkávat se, 
popovídat si a užít si legraci se svými 
vrstevníky.

Jaké sportovní aktivity bude projekt 
nabízet?

Velkým benefitem je cvičení venku na 
čerstvém vzduchu ve vhodných lokali-
tách městských parků, lesoparků a lesů. 
Účastníci budou moci vyzkoušet nordic 
walking (chůze s hůlkami), cvičení na 
fitness hřištích, cvičení s velkými míči, 
zdravotní cvičení, kurz první pomoci, 
sebeobranu nebo i finanční gramotnost 
pro seniory. Na závěr kurzu bude sou-
těžní dopoledne, kde budou účastníci 
soutěžit v různých sportovních disciplí-
nách. A v podvečer bude pro všechny 
připraven závěrečný večírek s vyhod-
nocením a s živou muzikou. Vidíte, že 
se nejedná jen o sportovní, ale i kulturní 
aktivity.

Kteří lektoři a cvičitelé se o sportov-
ní vyžití seniorů budou starat?

Všichni kolegové, kteří jsou do pro-
jektu zapojeni, jsou dlouholetí fitness 
instruktoři. V současné době u nich pro-
bíhá speciální školení u Davida Hufa. 
Lektoři, kteří budou poskytovat školení 
první pomoci, sebeobranu pro seniory 
a finanční gramotnost pro seniory jsou 
odborníky, které vybral referent odboru 
bezpečnosti Plzeňského kraje pan Ing. 
Kraus, a mají s těmito kurzy dlouhodo-
bé zkušenosti a hlavně úspěchy.

Vybere si každý senior? Co třeba ten, 
který je nějak hendikepovaný – má 
hůlku, hůř vidí a podobně?

Náš projekt je postaven na individu-
álním přístupu ke každému z účastníků, 
tudíž i hendikep pro instruktory nebu-
de problém a každý jedinec si veškeré 
cvičení užije. Jak jsem již říkala, není 
naším cílem trhat světové rekordy, ale 
potkat se a užít si na čerstvém vzduchu 
v krásné přírodě v okolí Kamenného 
rybníka.

Budou chystané sportovní aktivity 
seniory něco stát?

Přestože je projekt Jedeme dál cel-
kem finančně náročný budou všech-
ny kurzy, hry a závěrečný večírek pro 
seniory zadarmo. Celý tento projekt by 
se neobešel bez nemalého příspěvku 
veřejných institucí. V současnosti jsme 
již získali dotaci od města Plzně. Máme 
požádáno o finanční prostředky na 
Plzeňském kraji a připravujeme doho-
du o spolupráci s Městským obvodem 
Plzeň 1. 

Jak se senioři o jednotlivých aktivi-
tách dozvědí, kde získají informace?

Momentálně se mohou senioři při-
hlašovat do kurzů na odboru sociálních 
služeb u paní Srbkové na telefonním 
čísle 378 033 357, nebo u mne na tele-
fonním čísle 734 253 484. Již nyní 
máme obsazeny první tři kurzy, ale 
neustále přijímáme další přihlášky. Prá-
vě nyní se připravují webové stránky 
www.jedemedal.cz, které budou ote-
vřeny v první polovině měsíce dubna. 
Samozřejmostí je také facebookový 
profil Jedeme dál, informace si budou 
moci přečíst na letácích, které budou 
vyvěšeny na vývěskách plzeňského 
obvodu.

Kdy to všechno začne?
První kurzy startují 4. 5. 2015. Kaž-

dý kurz bude trvat dva měsíce a bude 
zakončen sportovním dopolednem a zá-
věrečným večírkem. Projekt Jedeme 
dál bude probíhat celý rok a je závis-
lý na počtu přihlášených účastníků. 
Dokud bude ze strany seniorů zájem 
o tyto kurzy, tak předpokládám, že se 
budou konat.

Buď fit aneb Jedeme dál není o rekordech,
ale o setkávání a pohybu na čerstvém vzduchu
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Všichni zájemci se mohou
nadále obracet

na kontaktní telefonní čísla:

378 033 357 - paní Srbková,
projektová manažerka

pro oblast služeb pro seniory,
Odbor sociálních služeb MMP

nebo

734 253 484 - Lenka Kazecká,
Plavecká škola
Slávie VŠ Plzeň 

Miroslava Kotlanová
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trasy: silniční 35, 60, 100, 150 km
 horská 30, 55, 80 km 
 dětská 15 km

start: u Kamenného rybníka v Bolevci
 6.00–9.00 hodin dlouhé trasy
 9.00–11.00 hodin krátké trasy

cíl: 12.00–17.00 hodin v místě startu

odměna: diplom, suvenýr, samolepka

startovné: dospělí 25,- Kč, děti do 10let 10,- Kč

překvapení: láhve, košíky, kódové zámky, čepice a jiný cyklomateriál

NA KOLE Z PLZNĚ NA HRADY

info: mobil. : 725 290 782
http: www.nakolezplzne.cz
mail: nakolezplzne@seznam.cz

Pro účastníky i diváky připravujeme malé překvapení.
Ve spolupráci s plzeňským prodejcem koloběžek a skládacích kol, prodejnou KOLOBĚHsport 
si budou moci všichni zúčastnění vyzkoušet jízdu na lehokolech a lehotříkolkách značky AZUB, 
dále budou moci otestovat většínu modelů skládacích kol TERN a koloběžek pro dospělé.

Seznamte s pozvánkou všechny cyklisty a přijeďte s nimi k nám na akci 

OT pořádá 21. ročník  veřejné cyklistické jízdy

největší a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách

v sobotu 30. května 2015 v Plzni-Bolevci
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Blíží se jaro a teplé počasí vylá-
ká cyklisty na vyjížďky po okolí. 
Po zimních měsících je na místě 
cyklistům připomenout pravidla, 
kterými by se měli řídit, aby do 
cíle dojeli bezpečně.

 Vyrazili jsme za velitelem ob-
vodní služebny Městské policie 
Plzeň–Lochotín Miloslavem No-
vákem, abychom se od něj dově-
děli několik rad.

Jak je to s jízdou po cyklostez-
kách a pravidly jízdy po nich?

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyk-
listy, stezka pro cyklisty, je cyklis-
ta povinen jich užít. Pokud je cesta 
označena jako „Stezka pro chodce 
a cyklisty“, musí cyklista na chodce 
dávat pozor a nijak je neohrožovat. 
Pokud je stezka rozdělena na pruh 
pro chodce a pruh pro cyklisty, musí 
využít ten pro cyklisty a do pruhu 
pro chodce může vjet pouze při 
objíždění, předjíždění, otáčení atd. 
Opět platí ta zásada, že v žádném 
případě nesmí chodce ohrozit. Pruh 
pro cyklisty mohou využít rovněž 
sportovci na kolečkových bruslích či 
lyžích, ale i pro ně platí dodržování 
pravidel silničního provozu.

V posledních letech jsou stále 
populární tzv. přídavné dětské 
vozíky, jak to s nimi je, musí být 
nějak označeny?

Jsou-li v přívěsném vozíku pře-
pravovány děti, musí být přívěsný 
vozík označen žlutým nebo oran-
žovým praporkem nebo štítkem 
o rozměru 300 x 300 mm vzty-
čeným ve výšce 1200–1600 mm 
nad úrovní vozovky.

Přejezd pro cyklisty není pře-
chod, jaká pravidla tady platí 
pro cyklistu?

Před vjezdem na přejezd pro cyk-
listy se cyklista musí přesvědčit, 
zda-li může vozovku přejet, aniž 
by ohrozil sebe i ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunika-
cích, cyklista smí přejíždět vozov-
ku, jen pokud s ohledem na vzdá-
lenost a rychlost jízdy přijíždějících 
vozidel nedonutí jejich řidiče ke 
změně směru nebo rychlosti jízdy.

Jsou v Plzni cyklisté neukáz-
nění?

Městská policie v Plzni se nej-
častěji setkává u cyklistů s několika 
zásadními problémy, a to jízdou po 
chodníku, jízdou bez předepsaného 

I cyklisté a chodci musí dodržovat pravidla

Víte, že řidič automobilu není povinen dát přednost na přechodu cyklistům 
jedoucím na kole (přednost mají pouze cyklisté, kteří kolo vedou)?

osvětlení a často si cyklisté nelámou 
hlavu ani se zákazy vjezdu. Projíž-
dějí jednosměrnou ulicí v opačném 
směru, a to i v místech, kde je to dost 
nebezpečné. Také v dosti případech 
nevyužívají zřízených cyklostezek, 
přestože jim zákon ukládá povinnost 
jich užít, jestliže jsou zřízeny. Jízda 
po chodníku je samozřejmě zakázá-
na. Dospělý cyklista je povinen po 
chodníku kolo vést. Řada cyklistů 
si ani neuvědomuje, že za prohře-
šek jízdy po chodníku jim hrozí 
až dvou tisícová bloková pokuta. 
Bloková pokuta do stejné výše pak 
ještě hrozí těm, kteří jedou na kole 

na přechodu pro chodce, kolo musí 
na přechodu vést.

Důležitá rada na závěr, která by 
měla zůstat na paměti. Cyklista je 
řidič jako každý jiný a jako tako-
vý nesmí: požít alkoholický nápoj 
nebo užít návykovou látku během 
jízdy, řídit jízdní kolo bezprostřed-
ně po požití alkoholického nápoje 
nebo užití jiné návykové látky nebo 
v takové době po požití alkoholické-
ho nápoje nebo užití jiné návykové 
látky, kdy by mohl být ještě pod 
jejich vlivem.

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP Plzeň

Věděli jste, že: MHD je nejpo-
užívanější druh dopravy v Plzni, 
že její podíl přesahuje 47 %, 2 % 
cest autem Plzeňanů je kratších 
než 4 km, 41 % lidí jezdí MHD 
po Plzni nyn í více než jezdilo 
před 5 lety, že 69 % Plzeňanů by 
nepřestalo jezdit ani kdyby po-
honné hmoty stály 50 Kč/l a že 
nejčastěji cestují obyvatelé Plz-
ně a okolí do práce (31 %) a za 
nákupy (23 %). Všechny infor-

mace z průzkumu se do tohoto 
článku nevejdou, ale pokud máte 
zájem o další údaje, najdete je na 
www.mobilita-plzen.cz.

Průzkum bude sloužit jako 
podklad pro zpracování Plánu 
mobility pro Plzeň. Plán mo-
bility je soubor aktivit, jejichž 
cílem je zajistit udržitelný do-
pravní systém. Bude se zabývat 
všemi druhy dopravy od pěší či 
cyklistické, MHD až k individu-

Plán mobility Plzně 
V Plzni se zpracovával rozsáhlý průzkum toho, jak se Plzeňané po městě dopravují. Výstupy průzkumu ukázaly, jak se lidé v jeden běžný 

pracovní den po městě pohybovali, jakými prostředky a jak daleko cestovali a samozřejmě jak s tím byli spokojeni. 

ální automobilové. Plán mobili-
ty zpracovává Útvar koordinace 
evropských projektů společně 
s Útvarem koncepce a rozvo-
je, Správou veřejného statku 
a PMDP. Cíle plánu udržitelné 
mobility jsou zajistit dostupnost 
dopravy všem, zlepšit bezpečnost 
dopravy, snížit dopravou produ-
kované znečištění a v neposlední 
řadě zatraktivnit a zlepšit kvalitu 
městského prostředí. 

Protože se doprava týká úplně ka-
ždého v Plzni, má každý možnost se 
do diskuse a návrhů opatření zapojit. 
V současné době probíhají jednání 
a diskuse s odborníky z řad měst-
ských organizací a institucí a zá-
roveň mají možnost se do příprav 
a jednání zapojit všichni občané. 
V dubnu bude probíhat průzkum 
mezi občany ke zhodnocení navr-
hovaného scénáře vývoje dopravy 
v Plzni a na www.mobilita-plzen.cz 
je umístěný dotazník. Každý, kdo má 
zájem se dozvědět více, se také může 
obrátit na Pavlu Dusíkovou CpKP 
západní Čechy (tel. 377 329 558, 
e-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz).    

Doprava ovlivňuje život Plze-
ňanů každý den, Plán mobility ji 
ovlivní na příští desetiletí. Řek-
něte své k tomu, jakým směrem 
se bude doprava v Plzni rozvíjet. 

Pavla Dusíková Jindrová, MSc., 
manažer projektu

Zobrazené údaje platí pro automobil a vyjadřují podíly na celkovém počtu cest automobilem.

Zdroj dat: Průzkum mobility v Plzeňské aglomeraci, PMDP, 2014.

Zobrazené údaje platí pro město Plzeň a vyjadřují podíly na dopravních výkonech (oskm).

Zdroj dat: Průzkum mobility v Plzeňské aglomeraci, PMDP, 2014.
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Sport je pojem, který zahrnuje 
mnoho oblastí. Prostřednictvím 
sportu si kompenzujeme sedavý 
způsob života, ventilujeme na-
hromaděnou energii tím správným 
směrem, získáváme nové přátele, 
vyplňujeme volný čas a někteří 
z nás se sportem dokonce velmi 
obstojně i živí. Sport by měl být 
dostupný všem, tedy i těm, kte-
ří neměli tolik štěstí, a život jim 
nastavil o trochu více překážek, 
než většině z nás. K naplnění to-
hoto cíle je někdy potřeba trochu 
asistence, ale někdy může velmi 
napomoci prosté zlepšení infor-
movanosti. 

Proto jsme se rozhodli více 
přiblížit oblast sportu zdravotně 
postižených formou tohoto pilot-
ního článku a následného seriálu 
s názvem Jedničky z Jedničky. 
Tento seriál představí formou 
medailonků sportovce se zdravot-
ním handicapem, kteří jsou Vaši-

Sport je jenom jeden

mi sousedy, a můžete se s nimi 
tedy denně potkávat, aniž byste 
věděli, jak úspěšní ve svém sportu 
někteří jsou.

Nejprve mi dovolte krátce před-
stavit sport pro zdravotně posti-
žené jako takový. Organizovaný 
sport pro osoby se zdravotním 
postižením je v České republice 
zastřešován Českým paralympij-
ským výborem, který sdružuje 
členské sportovní svazy rozdělené 
podle typu zdravotního postižení. 
V této chvíli se jedná o sportovní 
svazy pro sportovce s tělesným po-
stižením, spastickým postižením, 
sluchovým postižením, zrakovým 
postižením, mentálním postižením 
a také pro sportovce s vnitřním po-
stižením (např. po transplantaci). 
Každý takový svaz má své členské 
tělovýchovné jednoty a sportov-
ní kluby v celé České republice. 
Celkový počet registrovaných 
sportovců napříč všemi svazy čítá 
více než 17 000 osob. Sporty se 
dělí na dvě základní kategorie, na 
sporty paralympijské z programu 
paralympijských her (v případě 
sportovců se sluchovým postiže-
ním jsou to sporty deaflympijské) 
a sporty tzv. neparalympijské, tedy 
sporty, které zatím nemají to štěstí 
být na programu paralympijských 
nebo deaflympijských her. Základ-
ní rozdílem v provozování sportu 
zdravotně postižených oproti spor-
tu běžnému je rozdělení sportovců 
podle typu handicapu do srovna-

telných skupin, aby spolu mohli 
rovnocenně a férově soupeřit. Toto 
je zajištěno zdravotní klasifikací.

Zdravotní klasifikace je úkon, 
kterým musí projít každý regist-
rovaný handicapovaný sportovec, 
který se chce věnovat soutěžnímu 
sportu. Zdravotní klasifikaci za-
jišťují klasifikační týmy složené 
z fyzioterapeutů nebo lékařů, kteří 
prošli speciální akreditací. Každý 
sport tedy má svoje specifické dě-
lení do kategorií podle typu a míry 
postižení. Podrobnější informace 
k této oblasti se dozvíte na kon-
krétních případech při představe-
ní sportovců, kteří žijí na území 
městské části Plzeň 1.

Sportovní odvětví jsou v zása-
dě shodná s běžným sportem, ale 
můžeme najít i výjimečné spor-
ty, které nemají svůj ekvivalent 
u sportu běžného. I těmto sportům 
se budeme věnovat v následujících 
článcích.

Roman Suda
trenér zdravotně postižených 

sportovců, mezinárodní klasifikátor 
curlingu vozíčkářů a lukostřelby,  

koordinátor projektu Paralympijský 
tým Plzeňského kraje
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Vepřové hody na Lochotíně ozdobila 
ledová socha vepříka

Ledová socha vepře vytvoře-
ná z velkého ledového kvádru 
byla jednou z největších atrakcí 
vepřových hodů, které se konaly 
v sobotu 21. ledna v parku U Ba-
zénu v Plzni na Lochotíně. Kromě 

zajímavé podívané na tvorbu le-
dového prasátka viděli návštěvníci 
komentovanou tradiční zabijačku, 
pochutnali si na masných speciali-
tách a užili si hudební vystoupení 
i krásné předjarní počasí.

Autorem stylové ledové sochy 
prasete byl Petr Šťastný. Propojení 
umění a ledu si mladý muž nevy-
zkoušel poprvé. „Byl jsem společ-

ně se svým učitelem v Rusku na 
soutěži ledového sochání. Za týden 
jsme vytvořili čtyřmetrovou sochu 
a obsadili druhé místo,“ popisuje 
své zkušenosti absolvent plzeň-
ské Střední umělecko-průmyslové 
školy Zámeček a Vyšší odborné 
školy v Jablonci nad Nisou obor 
ražená mince a medaile, který nyní 
studuje na Akademii výtvarných 
umění v Praze.

Profesionální řezník ukazoval 
po celý den zájemcům, jak vypa-
dá klasická zabijačka včetně zpra-
cování masa a výroby tradičních 
pochutin. Jelita, jitrnice, tlačenka 
nebo oblíbená prdelačka šly na 
odbyt. Stejný úspěch pak měly 
i sladké křehké kremrole.

Atmosféru vepřových hodů 
zpříjemňovalo svítící sluníčko 
a také hudební vystoupení. Bě-
hem dne zde zahráli: Jirka Mucha 
a Jana Balejová, Michal Willie 
Sedláček a Eva Trnková a kapela 
Skupenství.

(red)

Nečekaně velkou atrakcí pro přihlížející byly šikovné ruce sochaře Petra Šťastného, 
který podle malého modelu prasátka vyřezal během několika minut tento výtvor. 
Ledové prase bylo atrakcí i několik následujících dnů pro návštěvníky úřadu.



Ve dnech 20.–22. března 2015 
se setkaly nejúspěšnější týmy 
z celé České republiky, které se 
zúčastnily druhého kola soutěže 
„Převezměte terezínskou štafetu, 
v Terezíně“. Naši školu reprezen-
tovala skupina Geschichtové ve 
složení Eva Benediktová, Barbora 
Janečková a Milan Vařejčka. 

Vše začalo v pátek odpoledne 
na Masarykově nádraží v Praze. 
Zde jsme se setkali s ostatními 
týmy. Poznali jsme se lehce. 
Řada z nás si sehnala oblečení 
připomínající období Protek-
torátu Čechy a Morava. Jiní si 
dali do klopy svého kabátu žlutý 
špendlík. 

A teď už jsme se vydali vlakem 
do Bohušovic. Zde jsme vystou-
pili a prošli jsme cestu, kterou 
šli vězni do Terezína. Ubytovali 
jsme se v místní škole. Co bylo 
k večeři? S sebou jsme muse-
li přivézt jídlo, které se vařilo 
v období 2. světové války. Naše 
skupina upekla chléb a mrkvový 
dort. Večer jsme se poznávali, 
každý tým si připravil povídání 
o svém řešení druhého kola této 
soutěže. V sobotu dopoledne na 
nás čekala bojová hra v ulicích 
města. Vytvořili jsme čtyřčlen-
né skupiny, pohybovali jsme se 
v ulicích města a plnili různé 
úkoly. Na odpoledne jsme se tě-
šili nejvíc.
Čekalo nás setkání s pamětníky 

panem Hanušem a Erichem. Kvůli 
nám přiletěli z Francie a Švýcar-
ska. Chodili s námi po Terezíně 
a vzpomínali. Překvapili nás svým 
elánem a moudrostí. Večer byl 
úžasný. Pořadatelé této akce nás 
zavedli na valy terezínské pev-
nosti. Cestu nám ukazovaly pouze 
svíčky. V naprosté tichosti jsme si 

Převezměte terezínskou štafetu
četli dojemné básně, které napsaly 
terezínské děti do časopisu Rim-
-Rim-Rim. 

V neděli ráno jsme navštívili 
Muzeum ghetta a Magdeburské 
kasárny. Na zpáteční cestě jsme 
se zastavili v krematoriu, kde jsme 
zapálili svíčky na památku zemře-
lým. Během tohoto víkendu jsme 
poznali nové kamarády, ale také 
jsme se dozvěděli mnoho nového.

Eva Benediktová, 
Barbora Janečková, 

žákyně 9. B, 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Park U Bazénu 16. 5. 2015 10– 20 hod.
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Sochu Andělíčka u Košuteckého jezírka na chvíli doplní jeho ledový kolega

Pouť má své jméno podle so-
chy Andělíčka, jejíž originál ležel 
dlouhá léta na dně Košuteckého 
jezírka. Po jejím vyzvednutí byla 
v roce 2013 k jezírku umístěna ko-
pie původní pískovcové sošky. Tu 
však poničili vandalové, a tak se 

slavnostní odhalování sochy vloni 
konalo už podruhé. Tentokrát se 
snad Andělíček dočká pouti bez 
úhony.

„U jezírka to v pátek 24. dub-
na rozhodně nebude jediný anděl. 
Šikovní návštěvníci si toho svého 
vyrobí v dílničkách a odnesou si 
ho domů. A dalšího anděla vytvoří 
přímo na místě sochař z ledového 
kvádru,“ láká na akci Mgr. Miro-

slav Brabec, starosta Městského 
obvodu Plzeň 1.

Odpoledne oživí ukázky jízdy 
terénních RC modelů, práce s he-
likoptérou a populárním dronem 
či závod vodních kluzáků. Po 
celé odpoledne budou u jezírka 

Pouť u Andělíčka
Páteční odpoledne 24. dubna bude patřit u Košuteckého 

jezírka v Plzni hlavně dětem. Bude se zde konat další ročník 
pouti u Andělíčka. Malým i velkým návštěvníkům se otevře 
řada rukodělných dílen, pobaví je sportovní program, soutěže, 
živá hudba, ukázky modelů i ledový andělíček.

vyhrávat kapely, bude se konat 
řada soutěží a chybět nebude ši-
roká nabídka občerstvení, včetně 
oblíbeného opékání buřtů.

Pouť u Andělíčka pořádá MO 
Plzeň 1.

(red)

Na fotu vlevo nahoře historické foto Andělíčka, uprostřed Andělíček vylovený 
ze dna Košuteckého jezírka, vpravo nahoře slavnostní instalování zrekonstruo-
vaného Andělíčka zpět k jezírku, na fotkách v dolní části vlevo atmosféra při 
slavnostním odhalení sošky.

Letní tábor u Skřítka
Letní dětský příměstský tábor od 4 let 

v duchu Zumby a korejského bojového umění, 
pod vedením MS v TAEKWONDU Aleše a lektorky 

Leky, který se uskuteční

20.–24. 7. a 18.–22. 8. 2015
v prostorách HC Skřítek, ul. Karlovarská 24, Plzeň.

Pro naše malé kamarády od dvou let, chystáme 
příměstský tábor plný her, tance, pohádek a zábavy.

Pro všechny děti je připraven netradiční velice pestrý 
program, který je zakončen pyžamovou párty 

a noclehem v prostorách Hlídacího centra Skřítek.

Omezený počet míst. 
Přihlášky do konce dubna – sleva 10 % !!!

Info na tel. č. 774 611 788 
Veronika Brabcová

S K Í T E K 
Š K O L I K A

Hlídací 
centrum 

aneb 
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Viktorka v 17. ZŠ a „sedmnáctka“ na Viktorce
Ve čtvrtek 29. ledna k nám na 

17. ZŠ Plzeň, Malická 1 přišli fot-
balisté Václav Procházka a Mi-
lan Petržela z FC Viktoria Plzeň. 
V některých třídách pogratulovali 
vyznamenaným žákům k úspěš-
nému vysvědčení, v ostatních se 
vyfotili a rozdali podepsané fot-
balové kartičky. Do všech tříd 
2. stupně pak byly rozdány pla-
káty FC Viktoria.

V pátek 6. února naopak do-
stali největší fandové a fanynky 
týmu FC Viktoria Plzeň možnost 
vydat se na exkurzi do oblíbené 
Doosan arény. Tam se nás ujala 
mladá slečna, která nás prováděla 
po celém areálu.

Prohlídka začala v šatnách. Šat-
ny domácího a hostujícího týmu 
byly téměř stejné. Po prohlídce ša-
ten jsme šli tunelem až na samotné 
hřiště. Když jsme byli dostatečně 
nabaženi pohledem na hřiště, vy-
dali jsme se do VIP sektorů. Byly 
zde 4 VIP sektory, jejichž součástí 
byl prostor pro občerstvení spon-
zorů a přímý vstup na VIP tribunu. 
Zde jsme poděkovali za krásnou 
prohlídku, rozloučili jsme se a šli 
domů. Všem se velice zajímavá 
prohlídka líbila a byli jsme rádi, 
že jsme mohli nahlédnout do míst, 
která nejsou běžně přístupná.

Zuzana Nováčková,
Michal Dzuro, 9. A

Jémine, domine, Masopust pomine…..

Celý týden se děti seznamovaly 
s tradicemi a původem masopustní-
ho veselí, vyráběly a připravovaly 
si masky, nacvičovaly tance a pís-
ničky. Kluky nejvíce bavil tanec 
Pod šable, kde zvládli s dřevěný-
mi šavlemi základní taneční kroky, 
děvčata zase tanec Masopust drží-
me. V pátek od rána bylo možné 
potkat místo žáčků základní ško-
ly staré babky, kominíky, smrtky 
a hlavně vojáky. Během dopoled-
ne se zdobily perníkové masky, na 
kterých si pak všichni pochutnali. 
Vyráběly se jitrnice z punčocháčů 
– pro podarování kolemjdoucích – 
a dokončovaly převleky. V poledne 
pak vyrazil masopustní průvod na 
cestu sídlištěm. Po celou dobu do-
provázela zpěv dětí harmonika a na 
třech místech – před gymnáziem, 
v parku U Bazénu a u centra Atom 
děti předvedly celý svůj nacvičený 

zpívali a tancovali prvňáčci a druháci ze základní školy Gymnázia Františka Křižíka

    

Šachový kroužek  
Kdy: každé úterý (začínáme 17. 03. 2015) 

16.00 - 17.30 hod 
Hrací místnost: Dům pohádek, Na Chmelnicích 3, Plzeň 

Kroužek vede: Martin Kopřiva, tel.: 731 759 779, 
martinek.kopriva@email.cz  

 

Může přijít každý od 4 do 18 let,  
začátečníci, zkušení hráči i ti, co se chtějí šachy 

jen naučit. 
 

 

 

 

program. Měly velkou radost, když 
se k nim připojily děti z okolních 
mateřských školek nebo důchodci 
na procházce. Masopustní veselí 
bylo zakončeno průvodem školou 

a návštěvou jídelny, kde již byly 
pro maškary připravené masopustní 
koblihy.

Mgr. Ivana Loukotová,
zást. řed. GFK a ZŠ
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Vážení čtenáři,
již jsem vás 

informoval, že 
ve dnech 14.–19. 
června 2015 pro-
běhne v Plzni 
Letní olympiáda 
dětí a mládeže 

ČR 2015 (LODM 2015) pod zá-
štitou Českého olympijského vý-
boru a v rámci Evropského hlav-
ního města kultury. Sportovat se 
bude v 18 vybraných disciplínách 
a jednou z nich je i jachting, který 
pro reprezentanty 14 krajů bude 
soustředěn na Velkém Bolevec-
kém rybníku. Soutěž je uvedena 
v celostátní termínové listině 
a významem je na úrovni mis-
trovství ČR.

Příště vám představím repre-
zentanty kraje. V průběhu dubna 
se pojedou kvalifikační závody. 
Tréninky na Boleveckém rybní-
ku jsou vždy ve středu od 16 do 
18 hod. Přijďte se na nás podí-
vat a seznámit se s jachtingem 
a adepty na reprezentaci. Děti 
v případě zájmu svezeme.

František Viták
předseda Sdružení Plzeňského

a Karlovarského kraje ČSJ
Hlavními osobnosti jachtingu pro LODM 2015 jsou: David Křížek – ambasador za jachting (snímek nahoře), Miroslav 
Horák – ředitel soutěže (vlevo dole) a Jan Škoda – trenér mládeže (vpravo dole).

Letní olympiáda dětí a mládeže v jachtingu
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Středisko volného času RADOVÁNEK
Pallova 52/19, Východní předm., 301 00 Plzeň, prac. Ledecká 23, Komenského 42, www.radovanek.cz.

Jezdíme bezpečně!

Pozvánka na akce pro veřejnost
8. května 2015 vás srdečně zve-

me na akci Po hradech Chebska.
Akce je určena milovníkům cyk-

listiky a pěší turistiky, tentokrát 
navštívíme krásy Chebska. Zvlášt-
ním vlakem dojedeme do Franti-
škových Lázní a pak nás čeká 
Motýlí dům, rezervace SOOS, 
muzejní úzkokolejka, hrady Vild-

štejn, Seeberg, Libštejn nebo Ho-
henberg a den můžeme zakončit 
pohledem z Bismarckovy věže na 
Zelené hoře. V soupravě budou 
dva vagóny na kola a oblíbený 
bufetový vůz.

Informace: M. Holomelová,
739 220 534,

holomelova@radovanek.cz

LÉTO 2015 – již tradičně jsme pro Vás připravili pobytové a příměstské tábory

4.–11. 7. 2015 Cyklotábor
Budeme poznávat ze sedla kola 

památky přírodní i historické v okolí 
Veselí nad Lužnicí. Navštívíme např. 
Třeboň, Hlubokou nad Vltavou, Čer-

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1.–3. 7. 2015
LPT Hurá prázdniny!

Letní třídenní příměstský tábor ur-
čen pro děti od 6 let, které mají rády 
zábavu. Každý den je pro děti připra-
ven výlet, soutěže, hry v přírodě i na 
zahradě. Přivítejte prázdniny s námi.
7.–10. 7. 2015
LPT Přírodovědný I. „Cesta do 
pravěku“

Přírodovědně tvořivý tábor je určen 
všem dětem od 7 let, které se zajímají 
o přírodu. Letošní ročník je inspirován 
filmovou tematikou a zavede nás do dob 
dinosaurů i časů, kdy na zemi život tepr-
ve vznikal. Pro děti jsou připraveny hry, 
soutěže, výlety, tvořivé výtvarné dílny, 
pokusy i krmení zvířat v naší učebně.
13.–17. 7. 2015
LPT Napříč světadíly I.
20.–24. 7. 2015
LPT Napříč světadíly II.

Příměstský tábor je určen dětem 
od 6 let, které jsou tvořivé, zajímá je 
cestování, hry, zábava a sport. Děti se 
seznámí s jednotlivými světadíly, jejich 

charakteristickými prvky a typickými 
zvířátky, která zde žijí. Prozkoumáme 
zajímavosti jednotlivých kontinentů. 
Pro děti jsou připraveny soutěže, há-
danky, výtvarná dílna a výlety.
20.–24. 7. 2015
LPT počítačový I. „Číslo 5 žije“
27.–31. 7. 2015
LPT počítačový II. „Číslo 5 žije“

Počítačový tábor, zaměřený nejen 
na hry na PC, ale také na sport a tý-
mové hry.
3.–7. 8. 2015 Pastelka I.
10.–15. 8. 2015 Pastelka II.

Výtvarný tábor určený všem dětem 
od 6 let. Nebudou chybět hry, zábava, 
soutěže, výlety a sportovní aktivity.

U příměstských táborů v ceně: stra-
vování 3x denně, odborní lektoři, ma-
teriál pro činnost, vstupné, pojištění, 
režie tábora.

Přihlášky do 31. 5. 2015 a infor-
mace na www.radovanek.cz. Provozní 
doba: 7.30–16.30 hod.
Ivana Jeslínková, vedoucí pracoviště,

777 495 751

Dětské dopravní hřiště otvírá 
svoji bránu1. dubna 2015.

Sezónu zahájíme jako každo-

ročně v dubnu akcí Dopravní 
hrátky, která je určena pro MŠ 
a ŠD MO Plzeň 1. Od dubna do 

června a od září do října v době 
od 8.00–14.00 probíhají na do-
pravním hřišti výukové programy 
pro MŠ a ZŠ „Hravě o dopravě“, 
a to na základě písemné nebo te-
lefonické objednávky. Pro účely 
výukového programu je možno 
zapůjčit cyklistická kola, kolo-
běžky a pro malinké děti odrá-
žedla. Účastníci výuky musí být 
vybaveni svou ochrannou cykli-
stickou helmou. DDH modeluje 
silniční provoz v obci a jízdu 
mimo obec (světelná křižovatka, 
přechody pro chodce, parkoviš-
tě, zastávka autobusu, kruhový 
objezd apod.) Děti se zde naučí 
základy jízdy v běžném provozu, 
chůzi po chodnících a přecházení 
ulic. Dětské dopravní hřiště se na-
chází v objektu 1. Základní školy 

Provozní doba pro veřejnost:
PO – PÁ 15.00–18.00
SO – NE 13.00–18.00

Letní prázdniny
PO – NE 13.00–18.00

Neváhejte a zajistěte si místa 
včas!!!

Pro rodiče s dětmi jsou připrave-
ny Keramické dílny, 1x měsíčně 
v pátek od 15.00–19.00. Přijďte si 
společně se svými dětmi vymode-
lovat krásné výrobky z keramické 
hlíny. Termíny keramických dílen: 
10. 4. 2015, 22. 5. 2014, 5. 6. 2015.

Pro mládež a dospělé je připra-
vena Enkaustická dílna, v pátek 
10. 4. 2015 a 22. 5. 2015 od 17.00–
20.00. Malování voskem, relaxace 
v příjemném kolektivu pod profesi-
onálním vedením Bc. Jany Černé.

Informace: I. Jeslínková,
777 495 751,

jeslinkova@radovanek.cz

venou Lhotu, Bechyni, Jindřichův 
Hradec a další.

U cyklotábora je v ceně: ubytování, 
stravování, odborní lektoři, materiál, po-
jištění, režie tábora a doprava.

Plzeň–Lochotín. Vchod na dětské 
dopravní hřiště je z Tachovské 
ulice.

Zájemci z řad veřejnosti o jíz-
du na DDH musí být vybaveni 
schválenou ochranou cyklistic-
kou přilbou, vlastním kolem, 
koloběžkou, popř. tříkolkou. In-
formace a objednávky u koordi-
nátorky DDH Ivany Jeslínkové: 
tel. 777 495 751, email: jeslin-
kova@radovanek.cz

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR



Jak to voní v TOTEMu
Začátkem března provoněla me-

zigenerační dům TOTEM-RDC 
slovenská umělkyně Ludmila Hor-
ňáková, která naplno rozjela svůj 
projekt „Domácí je holt domácí“ 
v rámci rezidenčního pobytu z na-
bídky EHMK. S TOTEMovými dob-
rovolníky peče vynikající moučníky, 
které balí do krabiček vyrobených 
v TOTEMu a roznáší „do soused-
ství“. Bydlíte-li blízko našeho me-
zigeneračního centra, může se stát, 

že vám jednoho dne zazvoní u dveří 
drobná dívka nebo některý z dobro-
volníků, jejích pomocníků. Představí 
se a podarují vás malým balíčkem, ve 
kterém je ukryta sladká pochoutka. 
Ludmila Horňáková má totiž v plá-
nu během oslavy Evropského dne 
sousedů vytvořit na vlastnoručně 
vyrobeném dřevěném třímetrovém 
„megapodnosu“ umělecké dílo slo-
žené z moučníků mnoha barev, chutí, 
tvarů. 
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Střípky z TOTEMu

15 let dobrovolnictví v TOTEMu
TOTEM-RDC, který za 15 let 

ušel dlouhou cestu od dobrovol-
nického centra k mezigeneračnímu 
domu, dnes propojuje navzájem 
plzeňské seniory, dobrovolné pra-
covníky, mládež i děti. Na 24. 3. 
2015 byla proto naplánována osla-
va v mezigeneračním domě TOTE-
Mu, která je určena také zájemcům 

o dobrovolnictví z řad veřejnosti. 
Ředitelka mezigeneračního domu 
TOTEM-RDC Vlasta Faiferlíko-
vá říká, že jde také o poděková-
ní všem dobrovolníkům, kteří se 
během té dlouhé doby podíleli na 
mnoha programech a aktivitách, 
které TOTEM v uplynulých 15 le-
tech uskutečnil.

Večerníčkové postavičky potěšily malé i velké…
I přes nepřízeň počasí prošlo 

TOTEMovou Večerníčkovou 
stezkou okolo 1000 účastníků. 
Samotných dětí bylo 227, každý 
si ale přivedl dva, tři i více prů-
vodců, tedy tatínka, maminku, ne-
soutěžící sourozence a často i ně-
koho z prarodičů. Loupežnický 
synek Cipísek, víla Amálka nebo 
králíci z klobouku Bob a Bobek, 
Mach se Šebestovou a vodní skří-
tek Rákosníček, ti všichni vítali 
rodiče s dětmi na zážitkové trase 
vedoucí od ranče u Šídlováku ko-
lem Boleveckých rybníků až do 
mezigeneračního centra TOTEM 
– RDC. U řady úkolů se dobře ba-
vili malí i velcí. Nejvíce se líbily 
koloběžky na cestě mezi Machem 
a Šebestovou. Malé děti nasko-

čily oběma nožičkami a mohli 
se svézt i rodiče. Rádi bychom 
poděkovali za podporu plzeňské 
půjčovně a prodejně koloběžek, 

TOTEMová akademie třetího věku 
pomohla odhalit stopu zapomenutého letce

Březnová vycházka TOTE-
Mové Akademie třetího věku 
vyústila v objev zarostlého 

hrobu prvorepublikového letce 
kapitána Václava Brauna, letce-
-pozorovatele 3. leteckého pluku 
a držitele čestného kříže Česko-
slovenské republiky z roku 1919 
za boj proti maďarské republice 
RAD. Letec se s pilotem Vla-
dimír Skrejšovským, velitelem 
8. letecké roty v Nitře, dne 
24. 10. 1924 zřítil na česko-
slovenském aeroplánu Aero A 
- 12.1 za špatného počasí blíz-
ko slovenské Rožňavy. „Údaje 
z náhrobku nás přivedly až k let-
cově prasynovci, panu Brauno-
vi, který žije v Teplicích,“ uvádí 
lektor TOTEMu David Růžička 
a dodává: „Rádi bychom příběh 
zmapovali a podnítili správu 
hřbitovů k umístění připomín-
kové cedulky u hrobu“. 

Senioři z Plzně navštívili seniorské přátele v Německu 
Po skvělém předvánočním se-

tkání v plzeňském mezigenerač-
ním domě TOTEMu, který před 
koncem loňského roku navštívili 
dobrovolníci z Chamu, se v no-

vém roce uskutečnila výměnná 
akce. Němečtí přátelé pro nás, asi 
padesátku plzeňských TOTEMo-
vých seniorů, připravili přivítání 
pod patronací Karla Heinze Söl-

cha a Karin Zollnerové. „Postarali 
se o nás báječně,“ chválí ředitel-
ka plzeňského dobrovolnického 
centra a mezigeneračního domu 
TOTEM Vlasta Faiferlíková, při-

čemž vysvětluje: „Připravili pro 
nás program, báječně nás pohos-
tili a opět se ukázalo, že zejmé-
na hudba dokáže bořit jazykové 
i lidské hranice.–

Přijďte do TOTEMu „Na kus řeči s...“ s osobnostmi Plzně a Plzeňského kraje
Po třech 

letech navští-
vil 23. února 
2015 starosta 
plzeňské jed-
ničky Miroslav 
Brabec oblíbe-
ný pořad Na 

kus řeči s..., moderovaný poslední 
pondělky v měsíci zkušeným roz-
hlasákem Standou Juríkem. Mezi-
generační dům TOTEM-RDC dále 
pozval tyto hosty:

23. 3. 16.00 přišel mezi nás 
Petr Březina - sám sebe nazývá 
„diskodědkem“, dlouhá desetiletí 

baví svými produkcemi řadu ge-
nerací, pracoval i ve škodovác-
kém rádiu a jde o velkého znalce 
rockové oldies hudby.

27. 4. 16.00 Eva Kapounová 
a Vlasta Faiferlíková - připomenou 
15 let TOTEMu pohledem zaklada-
telek a zároveň první ředitelky a její 

následovnice. Paní Eva Kapounová 
byla ředitelkou TOTEMu prvních 
sedm let, Vlasta Faiferlíková pak 
dalších sedm. V letošním roce se 
obě v rámci TOTEMu obě setkávájí.

25. 5. 16.00 bude hostem David 
Růžička - historik, památkář, dnes 
„pohlcený TOTEMem“ :-)

jejíž majitel pan Jun zapůjčil ko-
loběžky zdarma a byl navíc při 
akci s našimi dobrovolníky. TO-
TEMové poděkování patří také 

touškovské pekárně U radnice, 
která věnovala pečivo na občer-
stvení pro dobrovolníky. 



1. 4. 2015 16.00 PŘEDNÁŠKA Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc. 
Česko-bavorská hranice – Železná opona 1948–1989“. 
Akci v našich prostorách pořádá ÚMO Plzeň 1.

7. 4. 2015 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY obrazů Květy Monhartové. 
Vystavované obrazy sledují dvojí téma: Význam ruky v lidském životě 
a Vztah dvojic.

13. 4. 2015 16.00 – 18.00 ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER v klu-
bu Kafíčko. Klub je zdarma a otevřený každému bez omezení věku…

14. 4. 2015 17.00 CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ Chrámy 
na Nilu, Egypt. Promítání a komentář povede Karel Pulicar. 
Vstupné dobrovolné. Rezervace míst nutná.

 15. 4. 2015 KURZ POWERPOINTU představí tvorbu prezentací 
s programem Microsoft PowerPoint 2010. Zájemci o kurz musí zvlá-
dat základní obsluhu PC. Cena kurzu: 200,-. Rezervace míst nutná.

Akce v mezigeneračním domě a dobrovolnickém 
centru TOTEM-RDC v dubnu 2015
TOTEM – regionální dobrovolnické centrum, Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec, 377 260 425

16. 4. 2015 10.00 první setkání všech, kteří by se chtěli zapojit 
do projektu MEZIGENERAČNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY. 
Více informací o projektu a možnost se přihlásit na www.totem-rdc.cz.

16. 4., 28. 4. 2015 18.00 ŠLACHOSVALOVÉ CVIČENÍ. 
Ukázková hodina zdarma, rezervace míst nutná.
21. 4. 2015 17.00 CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ Maroko. 

Promítání a komentář povede Milada Motlíková. Vstupné dobrovol-
né. Rezervace míst nutná.

22. 4. 2015 14.30 JAK TO CHODÍ JINDE. 
Společný program plzeňského seniorského souboru Jamáček a do-
mažlického tanečního souboru Hanka.

25. 4. 2015 10.00 – 17.00 BAZÁREK DĚTSKÉHO ZBOŽÍ. 
Využijte možnost prodat či si nakoupit věci pro své děti. Rezervace 
prodejních míst nutná.

Pro další informace a pro přihlášení nás kontaktujte osobně na adrese TOTEM-RDC, Kaznějovská 51, Plzeň-Bolevec 
nebo tel.: 377 260 425 nebo emailem rezervace@totem-rdc.cz, www.totem-rdc.cz

Strom poznání aneb My a svět ve 21. století
Na pátek 10. 4. 2015 chystáme 

v mezigeneračním domě TOTEMu 
společnou akci s Metropolitní uni-
verzitou Praha (univerzitní středisko 
Plzeň) pod názvem Strom poznání. 

Pro letošní ročník je připraven velmi 
lákavý program! V rámci celodenní-
ho programu jsou připraveny 3 inspi-
rativní přednášky zaměřené na svět 
ve 21. století a mnoho zajímavých 

workshopů, stačí si jen vybrat: Tab-
lety pro začátečníky i pokročilé, Hra 
na řešení konfliktů v mezinárodních 
vztazích, Jak nás ovlivňují média?, 
Cvičení na balančních čočkách, apod.

Přihlásit se lze zde: recepce 
TOTEM-RDC, tel: 377 260 425, 
rezervace@totem-rdc.cz nebo 
osobně Kaznějovská 51, Plzeň.

Týden s TOTEMem na Olomoucku aneb TOTEMové poznávání s Marií Novotnou
Máte-li raději cestování a zážit-

ky než povalování třeba u moře, 
vydejte se s Marií Novotnou na 
týdenní poznávání Olomoucka. 
K zajímavým místům, kam si 
z Plzně člověk jen tak neodskočí, 
patří Žďár nad Sázavou s unikátním 
poutním místem Zelená Hora, figu-

rujícím na seznamu UNESCO, zá-
mek Plumlov, nádherná Olomouc 
s poutním místem Svatý Kopeček, 
zámek a město Šternberk, arbore-
tum Paseka nebo město Uničov, 
zámek Náměšť na Hané, muzeum 
kočárů v Čechách pod Kosířem, 
které se honosí dokonce nádher-

ným secesním pohřebním kočárem 
z Plzně, hrad řádu německých ry-
tířů Bouzov, kde se natáčela třeba 
pohádka O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci či pokračování 
seriálu Arabela, jeskyně Javoříčko 
a město Litovel, arboretum v Bílé 
Lhotě, zámek Moravská Třebová.

Zájezd nazvaný Cesta za krásami 
Olomoucka se koná 6. 7.–11. 7. 2015.

Všechny informace k zájezdu 
vám rádi prozradíme u nás v me-
zigeneračním domě TOTEM-RDC, 
Kaznějovská 51, kde se můžete 
přihlásit.

Městská zahrada v TOTEMu
Pokud vám v mezigeneračním 

domě TOTEMu na Kaznějovské 51 
chyběla zahrada, můžete se radovat. 
„Po třech letech máme šanci udělat 
krok i tímto směrem,“ prozrazuje 
zástupkyně ředitelky Mgr. Petra 
Bláhová, která může nyní všem TO-
TEMákům, klientům i příznivcům 
mezigeneračního domu radostně 
oznámit: V dubnu 2015 otevřeme 

na terase TOTEMu městskou komu-
nitní zahradu!“ Půjde o zahradu, kde 
vysazené rostlinky vlastní více lidí, 
kteří se vzájemně dělí o zahradnické 
práce i o všechno, co ze zahrady 
sklidí. „Naši komunitní zahradu plá-
nujeme k setkávání několika gene-
rací, oslovili jsme děti ze 7. mateř-
ské školky v Kralovické ulici, jimž 
bychom rádi se skupinkou seniorů 

a dobrovolníků pomohli objevit svět 
vůní a chutí zahrady,“ uvádí Petra 
Bláhová a dodává: „Také chceme 
dětem představit koloběh života za-
hrady, ukázat, že vše má svůj čas 
a vše vyžaduje péči a pozornost. 
Zároveň jim nabídneme prostor, kde 
si vše vyzkouší vlastníma rukama.“ 
Zájemci o tuto formu zahradničení 
se mohou přihlásit v mezigenerač-

ním domě TOTEMu na Kaznějov-
ské 51.

Na projekt lze přispět i finanč-
ně v rámci veřejné sbírky. Buď při 
akcích v TOTEMu nebo lze zaslat 
částku na speciální sbírkový účet: 
887-337930/8030. Za příspěvky 
můžeme dokoupit další sazenič-
ky, kontejner na pěstování nebo 
zahradnické náčiní.

Retro umění i interiéry lákají veřejnost!
Umění z doby před rokem 1989 

mapují vybrané exkurze a přednáš-
ky TOTEMové Akademie třetího 
věku. „Zavítáme do míst, kam by-
chom se běžně nedostali a vidíme 
věci, kterých si běžně nevšimneme,“ 
zaznělo při exkurzi do staré budovy 
plzeňské fakultní nemocnice v Plzni 
na Lochotíně. „Člověk sem většinou 
jde na vyšetření nebo na návštěvu 
a tyhle věci vůbec nevnímá,“ zazně-
lo také. Plzeň, a zejména první pl-
zeňský městský obvod, je dnes pří-
mo rezervací takového typu umění, 
které zdaleka není jen ideologicky 

poplatné a často je vytvářeli kva-
litní regionální autoři. Před rokem 
1989 totiž platil tzv. „čtyřprocentní 
zákon“, který určoval, že asi 4 % 
z rozpočtu veřejné stavby mají 
připadnout na její výzdobu. Díky 
tomu zdobí starou budovu fakultní 
nemocnice úžasná galerie předních 
výtvarníků: Jan Havlic, Gustav Fif-
ka, Jaroslav Bocker, Břetislav Hola-
kovský, Miloslav Čelakovský, Karel 
Syka, Zdeněk Jílek, Rudolf Svoboda 
nebo Alois Sopr či Kliment Štícha. 
TOTEMovou exkurzi Akademie 
třetího věku vedl budovou správ-

ce p. Špirk, díla komentoval lektor 
David Růžička. „Projekt, během 
kterého poznáváme nejrůznější místa 
v Plzni, zahrnuje i poznávání nor-
malizačního umění a architektury,“ 
říká k akci koordinátorka Akademie 
třetího věku Veronika Máslová a do-
dává: „O místa v kurzu je velký zá-
jem, musíme evidovat náhradníky,“ 
uvádí koordinátorka. TOTEM-RDC 
rovněž chystá poznávací vycházky 
prvním plzeňským obvodem, zamě-
řené na retro-umění i architekturu, 
určené veřejnosti.
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LETNÍ
PRÁZDNINY s CeDRem

LETNÍ P ÍM STSKÉ TÁBORY
pro d ti od 6 let: 
Prázdniny jsou tady!     1.7. –   3.7. 2015 
Pro správné holky a kluky     7.7. – 10.7. 2015  

pro d ti od 4 let: 
Do pohádky za zví átky               17.8. – 21.8. 2015  

místo: Centrum d tí a rodi  (1. ZŠ, Západní 18, Plze  – Bolevec) 

LETNÍ POBYT pro maminky s d tmi
aktivn  strávený rodinný týden (maminky s d tmi, celé rodiny)   

s bohatým organizovaným programem pro d ti i dosp lé: 

18.7. – 24.7. 2015 a 25.7. – 31.7. 2015                       
místo: rekrea ní za ízení STARÝ MLÝN na K ivoklátsku 

PODROBNÉ INFORMACE: www.cedrplzen.cz
CENTRUM D TÍ A RODI , 1. ZŠ – vchod z Tachovské ulice,  

Západní 18, Plze  – Bolevec, tel. . 728 646 656   

     CeDR a 1. ZŠ organizují

v areálu 1. ZŠ (Plze  – Bolevec)

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZAJIŠ UJÍ: 
LESNÍ ŠKOLKA V TVI KA, KOVENTINA A KOVENTINKA, 

ARCHA PRO RODINY S D TMI, DIAKONIE ZÁPAD, 
KOMUNITNÍ ŠKOLA 1. ZŠ, SÍ MC 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                        Akci podpo ili:

                                              http://www.turisturaj.cz/

Letošní Galerie pod širým ne-
bem nese název „Plzeň očima 
nejmenších“. Když jsme hledali 
vhodné téma pro letošní rok, bylo 
hned jasné, že se bude odvíjet od 
toho, že se město Plzeň stalo Ev-

Galerie pod širým nebem v 78. MŠ
ropským hlavním městem kultury 
pro rok 2015. Děti velmi prožívaly 
oslavy spojené se zahájením vstu-
pu Plzně do tohoto projektu a to už 
bylo jen krůček od toho, aby své 
prožitky přenesly na papír. Každá 

třída si vybrala významné místo, 
které k Plzni neodmyslitelně patří 
a které děti rády navštěvují. Z toho 
nám vzniklo sedm velkoformáto-
vých plakátů, zdobící plot celé 
školy. Mezi plakáty a na terasách 

jednotlivých pavilonů můžete také 
vidět portréty dětí, které též vznikly 
pod jejich rukama. Přijďte se k nám 
podívat a sami se přesvědčte, jak 
se galerie dětem povedla.

Mgr. Radka Kailová, 78. MŠ
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Konec měsíce února je pro 
děti časem tanečního reje, ma-
sek a převleků. Tak jako každý 
rok i letos připravila naše MŠ 
pro děti karneval. Celý týden si 
děti vyráběly karnevalové brýle, 
škrabošky, zdobily si třídy a šatny 
svými výrobky. 

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 si do-
nesly masky a za pomoci rodičů 
a učitelek se proměnily v kovbo-
je, šerify, hasiče, zvířátka, prin-
cezny a jiné pohádkové a filmové 
postavy. Děti tančily na písničky 
z pohádek a dětských filmů, které 
si velmi oblíbily. Zahrály si žid-
ličkovou hru a vyřádily se při sou-

Zima už je definitivně pryč 
a i když bylo sněhu málo, mají děti 
naší 87. mateřské školy celou řadu 
veselých a zajímavých zážitků.

Na svátek Tří králů zajistila 
naše mateřská škola ve spolu-
práci s VOŠ zdravotní návštěvu 
Kašpara, Melichara a Baltazara, 
kteří nám všem zazpívali a popřáli 
hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
Již tradičně navštívili předškoláci 
své starší kamarády – prvňáčky 
v Bolevecké ZŠ. Viděli, co se za 
první půlrok naučili, a vyzkoušeli 
si sedět ve školních lavicích. Také 
zjistili, že může být ve škole i vel-
ká legrace.

Všichni jsme se skvěle pobavili 
a zasmáli při představení divadel-
ního souboru Dráček, který nám 
tentokrát přivezl pohádku „Hr-
nečku vař“ doplněnou skvělými 
písničkami a ponaučením. Někteří 
předškoláci se vydali za nevšed-
ním zážitkem do Nového divadla 
J. K. Tyla na dětskou operu „ Žva-
nivý Slimejš“.

Pravidelně každý měsíc spolu-
pracuje jedna třída s domem pro 
seniory Terasy. Společně si zpí-
vají, vyprávějí, hrají různé hry 
a dělají tak radost sobě a hlavně 
starouškům.

V jiné třídě se zase velmi pěkně 
rozběhl projekt „Čteme dětem“. 
Každý měsíc, často i několikrát, 
po obědě přichází maminka, tatí-
nek nebo babička s připravenou 
knihou a dětem čtou většinou 
žertovné pohádky, příběhy nebo 
básničky.

Doba od Tří králů do Popeleč-
ní středy – to je Masopust. Děti 
vyráběly masky, škrabošky, pa-

Hej, hej, hej, máme masek rej
těžích, které měly rozmístěné po 
celé MŠ. Házely na cíl, skákaly 
v pytlích, chodily po stopách, jez-
dily slalom s kolochodkami, sta-
věly komíny z kostek a přebíraly 
podle barev víčka z PET lahví. 
Za své snažení dostaly sladkou 
odměnu.

Celé dopoledne si všichni pěk-
ně užili. Odměnou nám, dospělým, 
byly rozzářené oči dětí a jejich 
šťastný úsměv.

Hana Fremrová, učitelka 
46. mateřská škola Plzeň, 

Fibichova 4

Události v naší školce

pírové čepice a těšily se jak na 
masopustní veselí, tak na karne-
valové řádění. Na všech třídách si 
užívaly módní přehlídky s průvo-
dem masek, soutěživé hry a různé 
veselé atrakce.

Zajímavé dopoledne jsme prožili 
ve společnosti Městské Policie Pl-
zeň. Pomocí sehraných scének se 
děti postupně dozvěděly a také si 
vyzkoušely, jak se správně zacho-
vat při setkání s cizím člověkem.

Celá naše mateřská škola podpo-
ruje projekt Plzeň, město kultury 
2015. Plánujeme prohlídku výsta-

vy v Západočeském muzeu Trnko-
va Zahrada 2. Pořádáme výlety do 
různých částí města a objevujeme 
zajímavá zákoutí. K pozitivnímu 
vztahu k přírodě vedeme děti ná-
vštěvou areálu lesní pedagogiky 
na Sofronce. Pravidelně sleduje-
me, co je nového v zoo a v jejím 
okolí. Děti si rády užívají veselé 
chvíle v Domě pohádek, některé 
navštívily Muzeum loutek, jiné se 
chystají a těší.

Jako již tradičně pořádala naše 
mateřská škola i letos v únoru 
Den otevřených dveří. Vyzdo-

beným plotem jsme zvali rodiče 
i děti k návštěvě a prohlídce naší 
školky. Ve středu 25. února bylo 
u nás rušno. Zatímco si děti spo-
lečně hrály, informovala pí. ředi-
telka i pí. učitelky o dění v naší 
školce a odpovídaly na zvídavé 
otázky rodičů.

Již netrpělivě vyhlížíme pří-
chod jara a teplejšího počasí. Už 
se těšíme, jak budeme jaro vítat, 
odemykat les a otvírat studánky.

Olga Melounová,
učitelka 87. MŠ



Přivítání svátků jara, veliko-
noční zvyky, jarmark a spoustu 
zábavy pro celou rodinu. To na-
bídne velikonoční akce, která se 
bude konat v sobotu 4. dubna od 
10 do 17 hodin v parku U Bazé-
nu v Plzni na Lochotíně. Pořádá 
ji Městský obvod Plzeň 1.

Přijďte přivítat svátky jara na Lochotín
„Chceme lidem ukázat, že i ve 

městě v centru velkého sídliště si 
mohou užít tradiční Velikonoce. 
Nejen děti si vyzkouší pletení 
pomlázky, barvení vajíček nebo 
zdobení perníčků. Pro nejmenší 
návštěvníky jsou připravena také 
dvě velikonoční představení diva-

dla Dráček či malování na obli-
čej,“ říká k programu starosta MO 
Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

Dospělí si budou moci vybrat 
ze široké nabídky zboží na veli-
konočním jarmarku. K dostání zde 
bude zahradní a bytová keramika, 
jarní květiny a kosodřeviny, vý-

robky z proutí, stylové dekorace 
a vitráže či dřevěné hračky.

„Akce se zúčastní i kovář z Ný-
řan, který předvede své umění. 
Atmosféru oživí kapely a zájemci 
se budou moci svézt na koních,“ 
dodává starosta. Zajištěno bude 
bohaté občerstvení.     (red)

VELIKONOCE
v parku U Bazénu na Lochotíně

4. dubna 10–17 hodin
POMLÁZKY

VAJÍČKA

BOCHÁNKY

PERNÍČKY

ŽIVÁ HUDBA

DÍLNY PRO DĚT I MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

VYJÍŽĎKY NA KONI

Přijďte s námi přivítat jaro! pořádá 
Městský obvod Plzeň 1
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