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Další fází projektu „Proměna 
vnitrobloku Krašovská“, jak jsme 
vás již dříve informovali, byly dvě 
plánovací besedy, které navázaly 
na dotazníkové šetření a inspirač-
ní výstavu (ta stále probíhá přímo 
ve vnitrobloku Krašovská). Bese-
dy se konaly ve večerních hodi-
nách a zúčastnilo se jich 40 lidí, 
kteří přinesli důležité informace 
o životě ve vnitrobloku i zajíma-
vé pohledy na jeho budoucnost. 
Na besedách byly představeny 
výsledky dotazníkového šetření, 
kterého se zúčastnilo neuvěřitel-
ných 753 respondentů. Vyplynulo 
z něj, že většina dotazovaných si 
přeje parkovou úpravu prostoru 
s možností posezení a sportov-
ního či jiného aktivního vyžití, 
včetně hřišť pro děti.

Chtěli bychom vás informovat 
o částečné uzavírce plzeňské křižo-
vatky ul. Karlovarská a ul. Lidická, 
která bude probíhat ve dvou etapách.

I. etapa uzavírky bude pro-
bíhat v termínu od 24. 10. 2015 
do 28. 10. 2015 a objízdné trasy 
budou následné:

– Při této etapě bude provoz z cen-
tra veden ulicí Lidickou a dále ulicí 
alej Svobody a ulicí Studentskou. 
Provoz do centra nebude omezen. Při 
cestě z centra města přijedete ke kři-
žovatce ul. Karlovarská a ul. Lidická, 
kde budou jízdní pruhy svedeny do 
dvou odbočovacích pruhů vpravo ve 
směru do ul. Lidické a dále na obec 
Třemošná, kde se dají využít objízd-

Opravu přejezdů tramvajové trati v křižovatce Karlovarská x Lidická
né trasy do ul. Karlovarské – ul. alej 
Svobody a ul. Studentskou. Z ul. Li-
dické směrem do centra obce Plzeň 
bude provoz sveden do dvou jízdních 
pruhů, kdy jeden bude pro odbočení 
vlevo do centra města a druhý jízdní 
pruh bude pro odbočení vpravo smě-
rem k ul. Gerské a sídlišti Vinice. 
Provoz na ul. Karlovarské směrem 
do centra obce bude ve dvou jízdních 
pruzích, odbočení vlevo na uvedené 
křižovatce nebude možný.

II. etapa uzavírky bude probí-
hat v termínu od 28. 10. 2015 do 
1. 11. 2015 a objízdné trasy budou 
následné:

– Provoz z centra na Karlovy 
Vary bude sveden do jednoho jízd-

ního pruhu, odbočení vpravo do 
ul. Lidické bude ve dvou jízdních 
pruzích. Pokud pojedete od obce 
Třemošná po ul. Lidické směrem 
k ul. Karlovarské, budete muset vy-
užít odbočení do ul. Studentské nebo 
ul. alej Svobody k ul. Karlovarské 
a dále do centra města. V ul. Lidické 
za křižovatkou s ul. alej Svobody 
bude provoz uzavřen a tato uzavírka 
bude i v ul. Vlastina k ul. Lidické. 
Při jízdě ul. Karlovarskou do centra 
obce bude provoz ve dvou jízdních 
pruzích. U křižovatky ul. Karlo-
varské a ul. Bolevecké, ve směru 
do centra bude provoz sveden do 
jednoho jízdního pruhu, z důvodu 
výjezdu autobusů MHD.

Vyznačení uzavírek na:
http://www.plzen.eu/obcan/ak-

tuality/z-mesta/castecna-uzavir-
ka-ceka-krizovatku-karlovarska-
-lidicka.aspx                      (red)

Uzavírky zkomplikují dopravu 
Pokračování na str. 2

Zprávy ze zoo
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Jedničky 
z Jedničky
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Projekt Krašovská jde do další etapy
Budoucí podobu vnitrobloku v Krašovské a Toužimské ulici na Košutce plánovali 
občané na besedách s architekty, sociology a zastupiteli

Prohlídky 
divadla
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Smrky pichlavé a nové výsadby
V současné době probíhá v našem 

obvodu, na pozemcích ve vlastnic-
tví statutárního města Plzně, mapo-
vání stavu smrků pichlavých, které 
byly v jarním období letošního roku 
napadené v důsledku dvou posled-
ních mírnějších zim přemnoženou 
mšicí smrkovou. Téměř všechny 
pichlavé smrky v lokalitě našeho 
obvodu vykazují minimálně čás-
tečný opad jehlic následkem sání 
této mšice.

Na území našeho obvodu se 
nachází velké množství pískovišť, 
kde každoročně probíhá výměna 
písku. Některá pískoviště jsou 
dětmi hojně využívána, a potom 
jsou pískoviště, na kterých je fre-
kvence hrajících dětí malá. Z to-
hoto důvodu se Úřad městského 
obvodu Plzeň 1 rozhodl touto ces-
tou oslovit občany, aby v případě 
zachování pískoviště nebo naopak 
jeho zrušení, zaslali svůj podnět 
na ÚMO Plzeň 1 (e -mail: bruko-

vama@plzen.eu nebo tel. spojení 
378036043). Podnět na zrušení 
pískoviště bude na místě prově-
řen. V případě zachování písko-
viště bude úřad častěji provádět 
výměnu písku a tím i  zkvalitnění 
odpočinku a her dětí u hojně vy-
užívaných pískovišť.

Podněty bude Úřad městského 
obvodu Plzeň 1, Odbor životního 
prostředí a dopravy přijímat do 
31. 10. 2015.

(red)

v okolí vašeho bydliště?
Chcete zachovat pískoviště 

 
 

Smrky se slabším poškozením 
a dobrou vitalitou budou ponecha-
né na místě s tím, že pokud nedojde 
v příštím roce opět k invazi mšice 
smrkové, očekáváme jejich postup-
nou regeneraci. Stromy silně na-
padené s minimálním množstvím 
zelených jehlic v korunách budou 
v průběhu tohoto období vegetač-
ního klidu dřevin odstraněné a na 
jejich místo, pokud to dovolí prosto-
rového podmínky a přítomnost in-

ženýrských sítí, budou na jaře 2016 
vysazené nové, do daných podmí-
nek druhově vhodné stromy, ve větší 
míře to budou stromy listnaté.

Stav ponechaných smrků bude-
me nadále sledovat i v následujícím 
vegetačním období s tím, že věříme 
v možnou regeneraci smrků se slab-
ším poškozením. Aplikaci insekti-
cidů v případě opětovného napade-
ní smrků mšicí počátkem jara 2016 
neplánujeme, jak z finančních dů-

Dokončení ze str.1
Na Košutce oceňují blízkost pří-

rody a klid kombinovaný s relativně 
dobrou dostupností. Největším ne-
dostatkem jsou chybějící parkovací 
místa a vybavenost, která by podtrh-
la klidový a přírodní charakter mís-
ta (lavičky, sportovní zázemí, park 
apod.). Výstupem z předchozích fází 

vodů, tak i z důvodu problematic-
ké aplikace chemických prostředků 
v intravilánu města.

V podzimním období letošního 
roku budeme zároveň pokračovat 
ve výsadbách nových alejových 
stromů a keřů, čímž navážeme na 
jarní výsadby, při kterých jsme nově 
umístili do veřejně přístupných zele-
ných ploch v našem obvodu 55 kusů 
kvalitních alejových stromů.

(red)

Projekt Krašovská jde do další etapy
projektu bude tištěná brožura, která 
shrne návrhy vzešlé z besed i dotaz-
níkového šetření, a bude podkladem 
pro zadání architektonické soutěže.

Současně s besedami byly spuš-
těny také samostatné projektové 
webové stránky www.krasovska.
plzen.eu, kde zájemci najdou aktu-
ální informace o průběhu realizace 
projektu. Projekt s názvem Promě-
na vnitrobloku Krašovská zajišťuje 
Městský obvod Plzeň 1 spolu se 
spolkem Pěstuj prostor.          (red)

www.krasovska.plzen.eu

                                   
Překáží Vám doma věci, které nepatří do kontejneru na směsný komunální 

odpad a Vy nevíte kam s nimi? 
 

N  A  B  Í  Z  Í  M  E      Ř  E  Š  E  N  Í  ! 
 

V  úterý 3.11.2015  
 

pořádá Magistrát města Plzně 
ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a spol. VERSADO s.r.o 

 

Kde :  Roudná, Na Roudné (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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
    
 

Provozní doba: 

13.00 – 18.00 hod 
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Vážení čtenáři,

Milí spoluobčané, obyvatelé největšího plzeňského obvodu,

Krátká bilance roku, který uplynul od komunálních voleb
Právě uplynul 

rok od komunál-
ních voleb, a tak 
mi dovolte, abych 
se k nim v krát-
kosti ještě vrátil. 
Komunální volby 
v říjnu 2014 při-
nesly řadu změn. 

V případě Městského obvodu Plzeň 1 
byla díky voličům po dlouhých osmi 
letech opět do obvodního zastupitel-
stva zvolena také KDU-ČSL. To, že 
se nějaká strana, která „vypadla“ ze 
zastupitelstva, znovu navrátila, je jev 
v pravdě ojedinělý a já vám velmi dě-

Všudypřítom-
né obarvené lis-
tí na stromech 
říká, že tu máme 
říjen, který nám 
uzavírá premié-
rový rok našeho 
funkčního obdo-
bí. Což je ideální 

doba udělat si malou rekapitulaci, co 
se za ten první rok na radnici a v na-
šem obvodě událo.

Pokud si procházím volební pro-
gram, který jsme prezentovali před 
komunálními volbami, tak bych začal 

Léto se pře-
houplo do nád-
herného podzi-
mu. Obdivuji 
přírodu v tom, 
jaké kombina-
ce barev vy-
tváří. Udělejme 

si v tyto dny čas na procházky 
a nechme do sebe proudit energii 
slunečních paprsků a pestrých ba-
rev podzimu.

Moje pozitivní emoce umocňu-
jí naši nejmenší, které potkávám, 

a cítím uspokojení, že se dětem 
v našich MŠ věnují výborné týmy 
pedagogů. Je mi ctí s nimi spo-
lupracovat a děkuji jim za jejich 
náročnou práci. Jsem ráda, že i my 
můžeme přispět k uspokojení zví-
davosti dětiček našich MŠ finanční 
podporou návštěv Techmanie.

S obyvateli vnitrobloku Kraš-
ovské ulice jsme se posunuli na 
společných besedách do konkrétní 
představy využití tohoto prostoru 
a z výsledků mám velkou radost. 
Radost mi naopak kazí nepořádek 

u „vybydlené“ ubytovny ve Žlutic-
ké ulici. Objekt byl v minulých ob-
dobích prodán soukromému maji-
teli, což bylo neodpustitelnou chy-
bou. Prodej byl ukázkou propojení 
politiky s podnikatelskou sférou se 
záměrem naplnit její zájmy proti 
vůli obyvatel dané lokality bez 
ohledu na to, že bude poškozen 
veřejný zájem a trvale znehod-
nocen majetek občanů i obvodu. 
Zatím nepříliš úspěšně hledáme 
možnosti nápravy – zvýšili jsme 
frekvenci kontrol oblasti Měst-

skou policí a představiteli úřadu 
a zjišťovali jsme možnost odkou-
pení budovy zpět, současný majitel 
ale požaduje více než trojnásobek 
prodejní ceny.

Život, a to i veřejný, prostě ne-
přináší jen radosti. Přesto když 
se rozhlédnu po našem obvodu, 
vždy si uvědomím, jak bylo před 
15 roky správné moje rozhodnutí 
přestěhovat se právě sem. Je to 
místo, kde stojí za to žít.
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA.

místostarostka obvodu

kuji, že jste svými hlasy tento návrat 
umožnili.

Do komunálních voleb šla KDU-
-ČSL s prioritou okamžitého zahájení 
majetkové a projekční přípravy druhé 
etapy západní části městského okruhu 
(2,6 km dlouhý úsek Křimice–Košut-
ka). Zapojil jsem se do práce Komi-
se pro nakládání s majetkem města, 
a tak mohu potvrdit, že od jara 2015 
neproběhne takřka ani jedno jednání 
komise, během něhož by se neschvá-
lil výkup některého z potřebných po-
zemků pro vybudování zmíněného 
okruhu. A tak je dnes vykoupeno již 
45 % pozemků!

Dalším klíčovým tématem je pro 
nás veřejná doprava. V této oblasti se 
nám povedlo prosadit zavedení výrazně 
zlevněného jízdného pro děti a mládež 
od 6 do 15 let. Od nového roku se ule-
ví mladým rodinám, jejichž děti budou 
jezdit jen za 37,5 % plné ceny před-
platného jízdného. Kromě toho budou 
moci dárci krve, držitelé Zlaté medaile 
MUDr. J. Janského, od 1. 1. 2016 jezdit 
v MHD ZDARMA. V oblasti MHD 
jsme rovněž prosadili do návrhu roz-
počtu města Plzně na rok 2016 další 
etapu modernizaci tramvajové trati na 
lince č. 4 v úseku od Severky ke ko-
nečné Košutka. Tato modernizace je již 

dlouhou dobu opravdu akutně potřebná 
vzhledem ke špatnému technickému 
stavu kolejiště a rizikům spojených 
s přecházením chodců přes vozovku 
v oblasti zastávky Plzeňka.

Přeji vám všem krásný, barevný 
podzim. Máte-li nějaký dotaz, pod-
nět či přání, co by se mohlo v našem 
obvodě změnit k lepšímu, neváhejte 
mne kontaktovat, buď elektronickou 
poštou na adrese: krnouls@plzen.eu 
nebo osobně v budově radnice Měst-
ského obvodu Plzeň 1.

S úctou
Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL)

předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1

První rok funkčního období
u hospodaření. I přes to, že nám Ma-
gistrát města Plzně příjem do rozpočtu 
ponížil nejvíce ze všech plzeňských 
obvodů, podařilo se nám hospodařit ve 
vyrovnaném rozpočtu a obvod neza-
dlužovat. Dále si velmi cením aktivit 
paní místostarostky ve věci výstavby 
parku v prostoru Toužimská – Kra-
šovská ulice. Tento nemalý veřejný 
prostor, který je po více než čtvrt sto-
letí nevyužitý si snad v nejbližší době 
konečně najde své využití. Hlavně mě 
těší celý koncept tohoto projektu, kte-
rý je opravdu výjimečný. Jedinečnost 
je v tom, že na proměně tohoto prosto-

ru se budou podílet především občané 
našeho obvodu, kterých se tento pro-
stor hlavně týká. Předejdeme tak situa-
ci, že se na veřejném prostoru „objeví“ 
objekt, se kterým občané nesouhlasí. 
Mířím tím především na nové komerč-
ní zástavby, které dle volebního pro-
gramu zásadně nepodporujeme. Dále 
bych jako předseda komise životního 
prostředí chtěl vyjádřit radost nad tím, 
že se připravuje nová koncepce veřej-
ných prostranství našeho sídliště. Ta 
by měla odrážet nové trendy využití 
veřejného prostoru a zeleně a tím na-
hradit již zastaralou původní koncepci.

V neposlední řadě bych chtěl podě-
kovat všem pracovníkům městského 
úřadu, se kterými jsem se mohl dopo-
sud setkat a spolupracovat. Věřím, že 
minimálně další tři roky nám nadále vy-
drží naše výborná vzájemná spolupráce.

Ve finále bych chtěl dodat, že jako 
zvolený zastupitel jsem tu především 
pro občany. Tudíž pokud víte o ja-
kýchkoliv nedostatcích či máte náměty 
zlepšení, týkající se například oblasti 
životního prostředí, neváhejte se pro-
střednictvím úřadu na mě obrátit. 

Ing. Jan Štěpán, 
předseda komise životního prostředí

v zastupitel-
stvu Městského 
obvodu Plzeň 1 
působím první 
volební období, 
jsem předsedou 
investiční komise. 
Moje „politická 
nezkušenost“ je 
zároveň mojí vý-

hodou. Znám pohled obyvatel obvodu 
na řadu oblastí života náš všech, umím 
se na problém podívat jejich očima. Bě-
hem uplynulého roku jsem při mnoha 
jednáních pochopil potřebu kompromisu, 
osvojil jsem si kompetence a znalosti po-
třebné pro předsedu investiční komise. 

A nyní nastal správný čas ohlédnout se.
Do voleb jsem šel se třemi základními 

oblastmi priorit. Na první místo stavím 
bezpečnost a prevenci kriminality, za 
důležité považuji posílení pěších hlídek 
městské policie či rozšíření kamerového 
systému v okolí škol, školek a parkova-
cích ploch. Jako další neméně důležitou 
oblast vnímám efektivní využití finanč-
ních prostředků městského obvodu. 
K tomu mám jako předseda investiční 
komise velice blízko a v oblasti financí 
je to stále můj primární cíl. Třetí prio-
ritu vztahuji k nejmenším obyvatelům 
obvodu. Podporuji revitalizaci dalších 
dětských hřišť, pískovišť a veřejných 
prostranství.

Každoročně je zapotřebí dětské herní 
prvky a ostatní zařízení na hřištích opra-
vovat a upravovat, aby jejich provoz byl 
co nejbezpečnější. Nejrozsáhlejší opravou 
v tomto roce byla výměna provazových 
lan pyramidy v parku U Bazénu. Opravy 
se dočkala i herní sestava na sousedním 
dětském hřišti. Nová multifunkční herní 
sestava byla začátkem září umístěna na 
dětské hřiště v parku U Bazénu. Přibyly 
a ještě přibudou další nové herní prvky 
i na jiných hřištích v obvodu.

Dovolte mi, abych se pár slovy zasta-
vil u některých povedených investičních 
akcích našeho obvodu. V srpnu byla do-
končena rekonstrukce ulic Kleisslová 
a Dělnická, které díky novému povrchu 

získaly charakter obytné zóny. Přibyl 
nový kamerový bod na střeše domu 
Strážnická 38. Tato kamera je součástí 
celoměstského kamerového systému. 
Další finance směřovaly do úprav are-
álů mateřských škol. V současné době 
se dokončuje instalace videozvonků 
v mateřinkách.

To byl jen krátký exkurz do některých 
z investičních akcí. Bylo jich samozřejmě 
mnohem více a další budou následovat. 
Určitě se s informacemi o nich budete 
v Jedničce setkávat i nadále.

Přeji vám krásné podzimní dny a těším 
se s vámi na viděnou,

Libor Kojzar, zastupitel MO Plzeň 1 
a předseda investiční komise
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Konference k problematice zájmových chovů psů
V úterý 22. září 2015 se 

v DEPO2015 uskutečnila kon-
ference věnovaná problematice 
zájmových chovů psů. Své plány 
a záměry zde představila celostát-
ní nezisková organizace ANIMAL 
EYE, z.s., jejímž účelem je hájit 
a prosazovat práva a zájmy zvířat, 
především pak zvířat v zájmovém 
chovu. Realizační tým tvoří zku-
šení advokáti, kteří se angažovali 
v loňské kauze podvodného pro-
deje psů a kteří aktuálně usilují 
o změnu legislativy. Hlavním cí-
lem je připravit legislativní rámec 
pro označování psů identifikačními 
mikročipy a jejich následnou evi-
denci, což by umožnilo nejenom 

identifikaci konkrétního psa a jeho 
majitele, ale také usnadnění kon-
trol kompetentních orgánů. Cent-
rální rejstřík psů, který nastavuje 
překážky ilegálnímu obchodu se 
psy, funguje ve 24 z 28 států Ev-
ropské unie. V Česku žádná taková 
evidence není, a i proto zde vzkvé-
tá množírenský byznys. Ilegální 
velkochovy psů nejenom že pod-
vádějí české občany, kteří si chtějí 
pořídit štěně určitého plemene, ale 
také masově exportují týraná zví-
řata do ostatních evropských zemí. 
Nízké pořizovací náklady a legální 
beztrestnost činí z České republiky 
již řadu let jednu z hlavních „vý-
vozoven“ psů pro celou Evropu.

ANIMAL EYE se zaměřuje pře-
devším na ty oblasti, které nejsou 
adekvátně pokryty – kromě sledo-
vání stavu legislativy a public affairs 
se jedná zejména o nastavování 
překážek páchání trestné činnosti 
v internetovém prostředí, odha-
lování podvodů a jiné protiprávní 
činnosti v oblasti prodeje a chovu 
zvířat a odborné právní poraden-
ství pro širokou veřejnost. Při ře-
šení jednotlivých případů postupuje 
ANIMAL EYE v úzké součinnosti 
se zavedenými ochranářskými or-
ganizacemi, a to nejenom v České 
republice (Liga na ochranu zvířat, 
Svoboda zvířat aj.), ale také v za-
hraničí (Vier Pfoten, EITAL aj.). 

Všechny zájemce o štěně vyzývá 
především v předvánoční době 
k maximální obezřetnosti. Kupující 
si by měli vždy prověřit prodávají-
cího a trvat na jeho jménu, adrese 
a trvalém kontaktním spojení. Stejně 
tak by měli chtít vidět rodiče štěněte 
a prostředí, z něhož pejsek pochá-
zí. Doporučuje se rovněž písemná 
forma kupní smlouvy a převzetí 
očkovacího průkazu se záznamy 
o provedeném očkování a odčerve-
ní. Kompletní souhrn rad a dopo-
ručení, na co si dát pozor při koupi 
psa, naleznou zájemci na webových 
stránkách www.animaleye.cz. 

Zuzana Rennerová, 
předsedkyně ANIMAL EYE, z.s.

Rozloučení s rokem kultury 2015
Letos zažila Plzeň jako Evropské 

hlavní město kultury více než 600 
akcí. Divadlo, koncerty, výstavy, 
akce ve veřejném prostoru, nový 
cirkus... Do povědomí umělecké ve-
řejnosti se vrátili plzeňští rodáci Jiří 
Trnka, Gottfried Lindauer i Ladislav 
Sutnar, v duchu loutkářské tradice se 
městem prošly obří španělské loutky, 
na které se přišlo do ulic podívat sto 
tisíc lidí. Na industriální tradici na-
vázal nově otevřený areál Kreativní 
zóny DEPO2015, propojující umění 

s podnikáním. Kultura se stala kaž-
dodenní součástí života města, kte-
ré bylo dříve známé jako metropole 
průmyslu a piva. Přestože řada akcí 
bude mít pokračování i v příštím 
roce, v polovině prosince přijde čas 
se s titulem Evropského hlavního 
města kultury rozloučit.

„V rámci slavnostního zakonče-
ní projektu nechystáme opulentní 
oslavy, ale chceme si společně při-
pomenout zážitky z pestrého kulturní-
ho programu a poděkovat divákům, 

umělcům i partnerům, kteří se na této 
výjimečné akci podíleli,“ vysvětluje 
programový ředitel Plzně 2015 Jiří 
Sulženko.

Rozloučení s kulturním rokem 
v týdnu od 7. do 12. prosince nebude 
jednou velkou akcí, naopak nabíd-
ne řadu akcí, které zaujmou různé 
skupiny diváků. Společně s Malým 
tanečním orchestrem Universal Di-
vadla Sklep oslavíme 140 narozeniny 
Adolfa Loose, s Plzeňskou filharmo-
nií a aktuálně nejzářivější hvězdou 

českého operního nebe Adamem Pla-
chetkou vás pozveme na operní gala 
do DEPO2015, kde se ve spolupráci 
s plzeňskou firmou Horsefeathers 
odehrají také snowboardové závody 
evropského formátu. Vyvrcholením 
rozloučení bude pokus o světový 
rekord s nejdelším fotoalbem, do 
kterého vybereme fotografie z akcí 
roku 2015 a které si pak budete moci 
odnést domů na památku. 

Podrobný program najdete na 
www.plzen2015.cz/zakonceni. (red)

www.kmplochotin.wz.cz
jkjkjk
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Prohlídka Nového divadla 
v Plzni se uskuteční v termínech 
9. 11. a 23. 11. 2015 od 9.00 a od 
10.15 hodin.

Letos v jarních měsících pro-
běhly prohlídky Nového divadla 
v Plzni, o které byl ze strany senio-

Obvod pořídil strážníkům 
dva zdravotnické batohy

Dva zbrusu nové zdravotnické 
batohy mají k dispozici strážníci 
Městského obvodu Plzeň 1. Pokud 
se ocitnou v situaci, kdy je ohrože-
no něčí zdraví nebo život, mohou 
efektivně pomoci.

„Situací, kdy strážníci poskytují 
první pomoc, je stále více. Proto 
je nutné, aby u sebe měli potřebné 
vybavení. Batohy jsou lehké, dobře 
se nosí a obsahují řadu kvalitních 

Otevírací doba:  
VŠEDNÍ DNY    12 – 20  
VÍKENDY A SVÁTKY 10 – 20  
PRÁZDNINY    10 – 20  

Park U Bazénu, Lochotín 
606 619 570 

www.sportpark.eu 

Kurz pro děti a rodiče 

Maškarní rej s lampiony 

Kurz pro dospělé 

Mikulášská  nadílka 

Pravidelné bruslení pro děti a rodiče každé úterý s Milanem a Terkou, každý čtvrtek 
s Vaškem a Gábinou od 16:30 do 18:00.  

Zveme všechny příznivce in-line bruslení na maškarní rej s lampiony. Přijďte rozsvítit 
Sportpark aneb rej masek ve světle lampionů. Program: hry na bruslích, volné bruslení.  
S sebou: masku, lampiony, bruslařské vybavení. Začínáme v 16:30! 

Nově otevíráme i kurzy pro dospělé. První kurz se uskuteční v úterý 10. 11. od 18:00, 
v případě zájmu prosím volejte na telefonní číslo 606 619 570. 

Určeno pro děti v doprovodu rodičů. Pro děti budou připravené hry na kolečkových 
bruslích. V občerstvení Vám rádi nabídneme něco na zahřátí. Začínáme v 16:30. Pokud 
chcete obdarovat své dítě dárkem od Mikuláše, přineste podepsané balíčky.  

13. 10. 2015 

10. 11. 2015 

6. 12. 2015 

zdravotnických pomůcek, napří-
klad resuscitační set, teploměr, tla-
koměr a další. Jsem velmi ráda, že 
touto zdánlivě maličkostí můžeme 
přispět k záchraně zdraví či života 
obyvatel našeho obvodu,“ říká mís-
tostarostka MO Plzeň 1 PhDr. Iva- 
na Mádlová, Ph.D., MBA.

Batohy pořídil městský obvod 
za 8840 korun.

(red)

Senioři, MO Plzeň 1 pro vás opět připravuje 
prohlídku Nového divadla v Plzni

rů velký zájem, a tak byly termíny 
velmi rychle obsazeny. Z tohoto 
důvodu se MO Plzeň 1 rozhodl 
připravit další dva termíny prohlí-
dek na listopad, aby byla prohlídka 
umožněna i seniorům, na které se 
na jaře nedostalo.

Při prohlídce projdou návštěvníci 
prostorem Nového divadla s prů-
vodcem, který jim sdělí zajímavos-
ti nejen o stavbě budovy divadla 
a historii divadelnictví v Plzni.

Zájemci z řad seniorů MO Pl-
zeň 1 se mohou hlásit od 19. října 

2015 na ÚMO Plzeň 1, Sociálním 
odboru, číslo dveří 208. Účast je 
zdarma, prohlídky hradí městský 
obvod ze svého rozpočtu.

Bližší informace obdržíte na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
tel. 37 803 6087.                  (red)
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25 let Gymnázia Františka Křižíka v Plzni

Gymnázium Františka Křižíka 
bylo založeno v roce 1991 jako 
jedna z prvních soukromých škol 
v České republice, v roce 2013 
byla škola rozšířena o základ-
ní školu. Do roku 2006 sídlilo 
gymnázium v budově na Hu-

sově náměstí, od školního roku 
2006/2007 působí na Lochotíně 
ve zmodernizovaném areálu bý-
valé 32. základní školy.

V letošním školním roce škola sla-
ví 25 let své existence. Školu absol-
vovalo za tu dobu 727 absolventů.

K tomuto výročí se chystá celá 
řada kulturních a společenských 
akcí. 3. listopadu v 17 hodin za-
hájí škola výstavu v mázhausu 
plzeňské radnice. Výstava potrvá 
do konce listopadu. 14. listopadu 
2015 proběhne v Saloonu Roud-
ná sraz všech absolventů GFK. 
Na jaře 2016 pak vyjde almanach 
obsahující historii školy a seznam 
všech absolventů, pokřtěn bude 
na reprezentačním plese ško-
ly v Měšťanské besedě 1. dubna 
2016. Oslavy vyvrcholí na konci 
školního roku.

Od svého založení usiluje škola 
o takové klima, které podporuje 
rozvoj osobností s vědomím vlast-
ního názoru, tvořivých a schop-
ných prosadit se i v netypických 
životních situacích. Pro školu 
je typický individuální přístup 

Vzácné návštěvy ve škole
Naši školu navštívila v pátek 

18. září Barbara Wintonová. Její 
otec  sir Nicolas Winton zachránil 
v roce 1939 z nacisty okupovaného 
Československa 669 dětí. Barbara 
Wintonová představila studentům 
septimy a oktávy knihu o otci s ná-
zvem „Není-li to nemožné“. Se 
studenty dvě hodiny diskutovala 
v anglickém jazyce, ti ji na závěr 
besedy odměnili potleskem vestoje.

V pátek 3. června navštívil naši 
školu karikaturista a profesor 
fyziky na univerzitě v Torontu 
Pavel Kantorek. Zahájil výstavu 
svých kreslených vtipů, která 

proběhla v červnu v nově vznik-
lém výstavním prostoru v atriu 
gymnázia. Celkově se vernisáž 
moc vydařila, Pavel Kantorek 
dětem ve třídě na tabuli nama-
loval krásnou kočku (což prý ji-
nak zásadně nedělá). Na výstavě 
bylo k vidění okolo 90 zvětšenin 
kreslených vtipů ze všech obdo-
bí jeho práce. Byla otevřená po 
celý červen, vstup byl zdarma. 
Navštívilo ji odhadem okolo 350 
návštěvníků. Konání výstavy fi-
nančně podpořil i městský obvod 
Plzeň 1 – děkujeme!

Jan Hosnedl

Volejbalový turnaj „O zlatou vánočku“ 
Tradiční předvánoční turnaj 

plzeňských gymnázií se uskuteč-
nil 10. prosince 2014 v Městské 
hale na Slovanech. Jednalo se již 
o 34. ročník této ojedinělé spor-
tovní akce. V organizování se 
střídají plzeňská gymnázia, letošní 
ročník organizovalo „naše“ Gym-
názium Františka Křižíka.

Dopoledne se utkala družstva 
studentů, odpoledne svedli urput-
né boje i jejich učitelé. Celkem 
se zúčastnilo turnaje 21 družstev, 
z toho 12 studentských a 9 uči-
telských.

V kategorii děvčat zvítězilo nako-
nec družstvo Sportovního gymnázia, 
u chlapců bylo nejúspěšnějším tý-
mem Gymnázium na Mikulášském 

nám. Vyhodnocení studentů proběh-
lo přímo v hale, všechna družstva 
obdržela sladkou cenu v podobě 
dortu a diplom, samozřejmostí byla 
vánočka pro nejlepší tým.

Jak již bylo zmíněno, odpole-
dne sehráli své soutěže i učitelé. 
Šest družstev A svedlo své ur-
putné boje stejným systémem, 
vyhrálo Sportovní gymnázium. 
Družstvo pořádajícího „Křižíko-
va gymnázia“ nakonec vybojo-
valo krásné 4. místo. U B týmů 
učitelů bylo pak nejúspěšnější 
Sportovní gymnázium, stejně 
jako u A týmů. Z výsledků je 
zřejmá snaha pořadatelů neurazit 
partnerské školy vlastními hero-
ickými výkony.

Vyhodnocení učitel-
ského turnaje pak pro-
běhlo v restauraci přímo 
v hale Lokomotivy, byly 
rozdány rovněž diplomy 
a sladké odměny, došlo 
i k poděkování všem 
školám za hladký prů-
běh. Následovalo po-
hoštění a volná zábava 
při kytaře.

Organizace celého dne 
neměla větší nedostatky, 
protože se naše škola 
jako pořadatel postarala 
o vše potřebné.

Zdeněk Novotný

a partnerský vztah mezi učite-
li a žáky. Škola vytváří prostor 
dětem nadaným i dětem s handi-
capem.

I z toho důvodu usilujeme 
o vznik bezbariérového přístupu do 
budovy – doufáme, že do 26. roku 
existence škola vstoupí s bezbari-
érovým přístupem realizovaným 
pomocí venkovního výtahu.

Věci chceme dělat společně, 
děláme vše pro to, aby nám ve 
škole bylo dobře.

Pokud byste měli zájem o studi-
um v naší škole (a to jak v osmi-
letém či čtyřletém gymnaziálním 
studiu, či na základní škole), na-
vštivte naše internetové stránky, 
nebo se k nám přijďte podívat.

Srdečně vás zveme!
Jan Hosnedl, 

zástupce ředitelky
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Fotbalový trénink na Viktorce
Ve středu 9. září 2015 byly 

děti z obou pracovišť 46. mateř-
ské školy Plzeň, Fibichova spolu 
s ostatními mateřskými školami 
pozvány na fotbalový trénink na 
stadion Viktorie Plzeň. Děti se na 
tuto akci velmi těšily, některé se 
dokonce oblékly do dresů, jiné 
měly s sebou šály nebo papír na 
podpis fotbalistů. Po příjezdu na 
stadion si trenéři děti rozdělili do 
skupin a každá skupina absolvo-
vala se svým trenérem všechna 
stanoviště s úkoly, např. překáž-
kovou dráhu, různé honičky, běh 
a nakonec si zahrály skupiny dětí 
proti sobě kopanou. Děti za od-
měnu dostaly časopisy a obrázky 
fotbalistů. Počasí i zážitky byly 
moc pěkné, a byly by ještě silněj-
ší, kdyby tuto akci podpořil svou 
návštěvou i některý ze známých 
fotbalistů

za 46. mateřskou školu Plzeň 
Fibichova 4

Hana Fremrová, učitelka

Centrum dětí a rodičů (CeDR) 
připravilo i v tomto školním roce 
bohatou a pestrou nabídku denních 
i víkendových programů, ze kterých 
si mohou vybrat všichni členové ro-
diny.

RODIČE S DĚTMI
dopolední všestranně zaměřené kluby:
– Miniškolička – pro rodiče s dětmi 

od 1 roku
– Školička s pohybem a pohádkou – 

pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
– hudební a výtvarná školička s pohád-

kou – pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
– cvičení pro kojence, batolata a cvi-
čení v tělocvičně.

DĚTI BEZ RODIČŮ
odpolední programy speciálně zamě-
řené:
– výuka anglického jazyka – kurzy jsou 

rozdělené dle věku a znalostí dětí
– výtvarný ateliér s keramikou
– hudební přípravka.

Pro děti dále také nabízíme oblíbe-
né Atletické soboty. Akce je určena 
všem dětem, které se rády hýbají 
a tráví čas v přírodě.

RODINY
zajímavý rodinný program v předvá-
nočním čase:

CeDR je tu pro rodiny!
Předvánoční tvoření – výtvarné 

dílny pro děti i dospělé zaměřené na 
výrobu vánočních dárků

Mikulášské veselení a čertovské 
nadílení – divadelní program s mi-
kulášskou nadílkou.

RODIČE
– cyklus seminářů zaměřených na 

praktické aspekty výchovy. První 
seminář na téma „Hranice jsou 
nutné, ale jde o to, jak je nastavit“ 
proběhne v pondělí 19. 10. 2015 od 
18.00 do 20.00 hod. Další témata: 
Typické výchovné situace, Laskavá 
a efektivní komunikace s dětmi, Jak 
řídit rodinu a nezbláznit se.

– sociálně – právní e-poradna, 
která funguje na webu organizace 
(individuální poradenství, souhrny 
z rodičovské legislativy..)
Vzdělávací aktivity pro rodiče 

probíhají v rámci projektu CeDR = 
průvodce rodičovstvím a jsou pod-
pořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV. 

Projekt dále podpořily: Magistrát 
města Plzně – odbor sociálních slu-
žeb, Plzeňský kraj – odbor sociál-
ních služeb, Úřad městského obvodu 
Plzeň 1.

Informace o všech programech 
získáte v Centru dětí a rodičů, Zá-
padní 18, Plzeň-Bolevec nebo na 
www.cedrplzen.cz, info@cedrplzen.cz.

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pudelská,

tel. č. 777 036 704.

Vážení rodiče, máte-li doporučení pediatra nebo pedopsychiatra, příp. PPP 
či SPC, aby Vaše dítě nastoupilo do 1. třídy s menším kolektivem dětí, pak 
máte možnost zapsat Vaši ratolest do ZŠ a MŠ při FN Plzeň, jejíž „zdravot-
ní třídy“ se vyskytují ve třech lokalitách Plzně: Bory, Lochotín a Slovany. 

Vaše dítě bude vyučováno speciálním pedagogem, bude mu poskytována 
individuální péče a navíc nebude mít pocit, že je v něčem slabší než ostatní.

DO TÉTO ŠKOLY MOHOU BÝT ZAPSÁNY DĚTI, KTERÉ MAJÍ:
– zdravotní oslabení (např. alergie, snížená imunita organismu,

opakované bronchitidy atd.)
– dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsie, diabetes, 

kardiovaskulární onemocnění, atd.)
– lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování
– vývojové poruchy učení nebo chování (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD, ADD, ODD)
– lehčí formy poruch autistického spektra.

V každé lokalitě 1.–5. ročník je kapacita max. 14 žáků v jedné třídě.
Příjemné prostředí a sbor zkušených pedagogů se těší na Váš zájem. 

Připravili proto pro Vás
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

A ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU.

DNY otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se konají na všech třech 
pracovištích: Bory (Skupova 15, tel. 377 429 383), Lochotín (Manětínská 37, 

tel. 377 531 353) a Slovany (Brojova 14, tel. 377 442 483)
7. 12. a 9. 12. 2015 10.00–17.00 hod.

4. 1. a 6. 1. 2016 10.00–17.00 hod.

** ZÁPISY do 1. ročníků zdravotních tříd se konají na všech třech pracovištích: 
15. 1. 2016  14.00–18.00 hod.
22. 1. 2016  14.00–18.00 hod.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě chodilo rádo do školy i přes svůj 
handicap, máte možnost, po poradě s pediatrem, zvolit tuto školu. Žáci 
mohou být zařazeni do zdravotní třídy naší školy kdykoliv během 
školního roku v jakémkoliv ročníku od 1. do 5. ročníku základní 

školy. Ještě zbývá pár volných míst!
Je možné kontaktovat i paní ředitelku Mgr. Alici Kozákovou, tel. 377 103 138.

Další informace na www.skola-pri-fn-plzen.cz 

na školní rok 2015/16
Zápisy do školy při FN Plzeň 
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Lidé špacírovali k Úřednímu šimlovi
U Úředního šimla. To bylo jedno 

ze stanovišť, které přivítalo účast-
níky tradičního pochodu s názvem 
Hodíme se do pohody, špacírujem 
kolem vody. Zábavné úkoly tady při-
pravili pracovníci Městského obvodu 
Plzeň 1. Šestý ročník akce se konal 
v neděli 13. září na Ranči Šídlovák. 
Pořádal ho Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně za podpory 
Městského obvodu Plzeň 1 a ve spo-
lupráci s neziskovými organizacemi.

„Letošní ročník pochodu kolem 
plzeňských rybníků zaznamenal re-
kordní účast pěti tisíc lidí, z toho 
1800 bylo dětí. Všichni si užili ve-
selé úkoly na jednotlivých stano-
vištích, které kromě našeho úřadu 
připravili zástupci různých nezis-
kových organizací, i doprovodný 
program. Zahrála dětská kapela 
Pískomil se vrací, malí návštěvníci 
zhlédli divadelní pohádku a tečkou 
na závěr bylo vystoupení Hudeb-

ního ateliéru Zbůch HAZ BAND,“ 
chválí akci starosta MO Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec, který nad 
ní společně s náměstkyní primátora 
Evou Herinkovou převzal záštitu 
a osobně se jí zúčastnil.

Po celou neděli vládla poho-
da a účastníci měli možnost se-

Fanoušci rocku přispěli na dobrou věc

Řemeslný jarmark
V malebných prostorách sel-

ského statku U Matoušů, který 
je jednou z nejstarších usedlostí 
a také národní kulturní památkou 
v našem obvodě, se v měsíci říj-
nu uskuteční dvoudenní jarmark 
řemesel.

Své umění předvedou kováři, 
hrčíři, sedláři, tkalci, košíkář, 
dráteníci, řezbáři, výrobci sví-
ček, keramiky, drobných šperků 
a podobně.

Návštěvníci mohou obdivovat 
nejen práci těchto mistrů, ale také 
se aktivně zapojit a sami si vyrobit 
svíčku, tkát na stavu nebo si vy-
zkoušet pletení košíku.

Pro nejmenší jsou připraveny 
tvůrčí dílny a workshopy, ze kte-
rých si děti odnesou své výrobky 
na památku domů.

O zábavu se postarají plzeňské 
kapely a zájmové soubory, které 
vystoupí na připraveném podiu.

Dobré jídlo a pití zajistí cate-
ringová společnost, která připraví 
několik staročeských specialit.

Věříme, že jarmark bude příjem-
ným zpestřením pro obyvatele ob-
vodu a připomene, jak se v těchto 
usedlostech dříve žilo a pracovalo.

V rámci akce budou probíhat 
komentované prohlídky statku.

(red)

známit se s činností organizací 
poskytujících sociální služby. 
Akce byla zařazena do pro-
jektu Turistický deník – každé 
dítě tak získalo v cíli, společně 
s drobnou odměnou, i Absol-
ventskou vizitku.  

(red)

V první polovině září se v amfite-
átru u OC Plzeň Plaza konal Revival 
Fest. Vystoupila zde řada špičkových 
českých kapel v čele s revivaly sku-
pin Kiss, AC/DC, Rammstein a Me-
tallica. Revivaly nejlepších světových 
rockových a metalových kapel se se-
šly na jednom pódiu, aby podpořily 
dobrou věc. Za výtěžek ze vstupného 
přispěli občanskému sdružení Klub 
invalidních dobrodruhů (KID) na 
pořízení mikrobusu, který je uzpů-
sobený pro přepravu hendikepova-
ných lidí. Šek na 20 tisíc korun byl 
předán v sobotu 10. října na Ranči 
Šídlovák.                              (red)

24. – 25. října
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Září byl měsíc, kdy se do Zoologické a botanické zahrady města Plzně vrátil 
po prázdninách opět víkendový doprovodný program. A ve velkém formátu. 
Na statku Lüftnerka se konaly dva víkendy po sobě stěžejní akce celého roku: 
Nejdříve oblastní výstava královen babího léta – jiřinek, na ni navazoval festival 
dobových řemesel a lidových dovedností s ochutnávkou tradičních venkovských 
jídel. Ne všichni ví, že statek Lüftnerka má vlastní odrůdu jiřinky. Vyšlechtil ji 
na počest zdejší výstavy velký jihočeský jiřinkář Svatopluk Masopust ze Lnář 
v roce 2008. Na oblastní výstavě ji představil o rok později. Po několika letech 
se jiřinka Lüftnerka objevila v plné kráse.

Zahrada je přitažlivá po celý rok
K podzimu v plzeňské zoo patří jiřinky, řemesla a také adventní dílny

Letošní mimořádně horké a suché 
léto jiřinkám nepřálo. Zasychaly, ne-
nasazovaly poupata, nekvetly. Jednu 
chvíli organizátoři dokonce uvažova-
li nad zrušením výstavy. Nakonec se 
přece jen uskutečnila a jako vždy hýři-
la barvami a různými tvary a velikost-
mi květenství těchto květin věštících 
brzký podzim. Jen jich bylo oproti 
minulým létům podstatně méně a ně-
kteří tradiční pěstitelé chyběli. Pro ty, 
co se zúčastnili, to znamenalo ostříhat 
prakticky všechny rozkvetlé rostliny 
a několik dní se místo na pestrobarev-
ný záhon dívat jen na zelené „keříky“ 
a doufat, že poupata stačí rozkvést do 
prvních přízemních mrazíků. Na ty 
jsou jiřinky, původem z jižní Ameri-
ky, velmi choulostivé.

Problémy s letošním počasím ne-
minuly samozřejmě ani nestora pl-
zeňských a západočeských jiřinkářů 
pana Vlastimila Hucla z Červeného 
Hrádku. Málem se slzami v očích nad 
záhony desítek tradičních i moderních 
odrůd přiznal, že tak mizerný rok za 

Po Běhu po šesti Kilometrovkou 
se sled doprovodných akcí na určitou 
dobu odmlčí, aby znovu naplno oslo-
vovaly návštěvníky od první adventní 
soboty až do posledního dne tohoto 
roku. Při adventní sobotě 28. listopadu 
na statku Lüftnerka se budou tradičně 
zdobit adventní věnce, další adventní 
sobota bude patřit mikulášské nadílce, 
pekelnému čertovskému reji a uspávání 

Výstavu konat či nekonat…
svou dlouholetou pěstitelskou praxi 
ještě nezažil.

Standardně krásnou a návštěvníky nej-
obdivovanější kolekci vesměs velkokvě-
tých jiřinek přivezl i letos Petr Bohdan 
z Plzně–Radčic. I on se do posledních dnů 
obával, zda bude mít vůbec co vystavovat. 
Květiny pěstuje v blízkosti Mže – a pře-
ce jen větší vzdušná vlhkost mu nakonec 
pomohla přivézt na Lüftnerku ukázky 
brilantně narostlých a vybarvených jiřinek.

Pravidelnou součástí jiřinkové slav-
nosti je vinobraní, jakožto připomínka 
vinohradnické tradice této části plzeň-
ského Severního předměstí. Přehlídka 
hroznů z vinice sv. Kláry v Praze – Tróji 
byla na rozdíl od jiřinek naopak tou nej-
větší, jakou zde návštěvníci kdy viděli.

Jeden den se všichni nevešli

Podle prostranství statku Lüftnerka 
zaplněného do posledního místa stán-
ky bylo zřejmé, že na letošní festival 
lidových řemesel a dovedností STA-
TEK 2015 se podařilo organizátorům 
nalákat nejen každoroční předvádějí-
cí. Zájem byl mezi řemeslníky letos 
opravdu mimořádný, takže sobotní 
a nedělní program byly částečně alter-
nativní. Například v první víkendový 
den nainstaloval před budovou stájí 
svoji kamnářskou dílnu Ondřej Šplí-
chal z Čížkova na jižním Plzeňsku, 

v neděli předváděli mlatci z mlýnské-
ho skansenu Hoslovice v jihočeském 
Pošumaví ruční mlácení obilí a jeho 
mletí na domácím mlýnku. Po řadě 
let se vrátila na statek ruční výroba 
papíru. Rukodělnou výrobu rozšířila 
tifani technika. Jde sice o poměrně 
moderní technologii, ale původ má 
v klasických vitrážích známých z ka-

ždé církevní stavby. Samozřejmě se 
dralo peří, stloukalo podomácku más-
lo, klasicky pralo v neckách s osvěd-
čenou značkou mýdla jelen…

Doprovodný program nechyběl 
ani při svatováclavském pondělí, kdy 

Za zvířátky ještě před adventem
medvědů. Tvůrčí dílna o třetí advent-
ní sobotě bude ve znamení vánočního 
cukroví a netradičních ozdob. Poslední 
adventní sobota vás pozve na netradič-
ní živý betlém. A jsou před námi už 
svátky vánoční. Na Štědrý den přijďte 
nadělit nějaké dobrůtky zvířátkům do 
jesliček, chytit si zlatou rybku a podívat 
se, jak se slaví Vánoce u šimpanzů. Po-
kud máte o letošním Štědrém dnu jinou 

představu – vůbec to nevadí. Obdobný 
program, navíc s popoledním symbo-
lickým vítáním posledního návštěvníka 
roku 2015, je nachystán i na Silvestra. 
Jak jistě víte – plzeňská zoo je otevřena 
denně, 365 dní v roce!

Nemusí to být jen některá z advent-
ních a vánočních akcí, která rozhodne 
o vaší návštěvě plzeňské zoo. Dvě 
mladé lvice se nebudou ukrývat před 

zraky návštěvníků napořád, pro mno-
ho návštěvníků je jistě ještě neokoukaná 
kolekce nejjedovatějších hadů z celého 
světa v zrekonstruovaném Tropickém 
pavilonu. Stejně tak jako protilehlá 
expozice filipínských ptáků a malých 
savců. Do teplých končin zeměkoule vás 
přenese středomořský skleník a amazon-
ský pavilon plný skotačivých opiček.

Ing. František Hykeš

rodiče s dětmi putovali po třech svě-
tadílech za medvědy. Mezinárodní 
den zvířat slavený na sv. Františka 
z Assisi, velkého historického patrona 
a ochránce živých tvorů, připomenula 
Zvířecí sobota se srazem plyšových 
zvířátek.

Petr Bohdan z Radčic se svojí úrodou jiřinek.                 Foto: Miroslav Volf
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Letní prázdniny už sice před té-
měř měsícem skončily, některé zá-
žitky z nich jsou však díky skvělým 
vzpomínkám stále čerstvé, Nejinak 
je tomu i v případě vzpomínek dětí 
z Klubu vodních sportů Plzeň, kte-
ré, jako každý rok, strávily několik 
úžasných dní na klubové základně 
u Seneckého rybníka.

Pohodová atmosféra, nádherné 
počasí a čistá radost ze sportu a po-
hybu v malebném prostředí. I takto 
lze krátce popsat letošní ročník, který 
proběhl pod vedením trenérů Nikoly 
Bušauerové a Davida Faita. Celkem 
šestnáct dětí ve věku 12 až 15 let ab-
solvovalo nejen čtyři tréninky denně, 
které daly všem pořádně zabrat, ale 
užilo si i výlety do okolí a večerní 
program. Podle slov trenérů bylo 
zvláště díky snaze a houževnatosti 
i těch nejmladších už po pár dnech 
vidět zlepšení po sportovní stránce. 
Rovněž viditelné bylo stmelení ko-
lektivu a příznivý efekt změny tré-
ninkového prostředí.

Velmi milé překvapení pro účast-
níky letního kempu představovala ná-
vštěva starosty MO Plzeň 1 Ing. Mi 
roslava Brabce. Pan starosta pogra-

Letní sportovní kemp na Senečáku se vydařil
tuloval žákům KVS k zisku stříbrné 
medaile v uplynulém ročníku první 
ligy mladších žáků a k vítězství v po-
háru českého svazu vodního póla. Sna-
hu dětí ocenil i přineseným dortem, 
po kterém se jen zaprášilo. Městský 
obvod Plzeň 1 i pan starosta osobně 

dlouhodobě podporují činnost mládeže 
Klubu vodních sportů a vydatně přispí-
vají k udržení a rozvoji jeho tréninkové 
základny u Seneckého rybníka.

Jak shrnuli trenéři mládeže, po-
kud žáci a dorostenci KVS vytrvají 
v úsilí a pozitivním přístupu, o úspě-

chy v dalším roce se není třeba bát. 
S nárůstem mládežnické základny se 
již nyní pracuje na plánu uskutečnit 
v létě 2016 na Seneckém rybníku ne-
jen letní sportovní kemp, ale i mlá-
dežnický turnaj ve vodním pólu. 

Roman Šolc
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V okolí Plzně můžete potkat mla-
dého muže na speciálním kole na 
ruční pohon. Toto speciální kole se 
jmenuje handbike. Cyklista v něm 
sedí nebo leží a pro jeho vyšší bez-
pečnost je v zadní části vztyčen 
reflexní praporek. Tento mladý 
muž se jmenuje Pavel Foltýn. Ve 
23 letech skočil do neznámé vody 
a zlomil si krční obratle. Kvůli 
této situaci zůstal Pavel upoután 
na invalidní vozík s postižením, 
kterému se říká paraplegie dolních 
končetin s parézou horních konče-
tin. Po úraze začal studovat střední 
školu. V současné chvíli pracuje 
jako administrátor digitalizačního 
pracoviště a k tomu si letos ještě 
přidal studium na Fakultě tělesné 
výchovy sportu Univerzity Karlo-
vy v Praze.

Sport vždy byl a je pro Pavla 
velkou zábavou. V mládí se věno-
val řadu let závodně běhu. Jakmile 
to jeho zdravotní stav po úraze do-
volil, začal se opět věnovat aktivně 
sportu, konkrétně cyklistice.

Cyklistika je jeden z největších 
paralympijských sportů a již řadu 
let je tento sport řízen Mezinárod-
ní cyklistickou unií UCI, která za-
střešuje celou světovou cyklistiku.

Cyklistice sportovců s handi-
capem se říká para cyklistika. 
Silniční cyklistika je rozdělena 
na několik kategorií podle typu 
postižení sportovců.

Kategorie C1–C5 jsou cyklis-
té, kteří používají ke svému sportu 

Jedničky z jedničky 3. díl Pavel Foltýn (38 let)

klasické silniční kolo s drobnými 
úpravami. Patří sem cyklisté s růz-
ným typem amputací horních nebo 
dolních končetin, sportovci s po-
stižením spastickým, nebo chabou 
obrnou, kdy některé jejich konče-
tiny jsou paralyzovány.

Kategorie T1–T2 jsou cyklis-
té, kteří nemohou používat běžné 
kolo, kvůli špatné koordinaci nebo 
rovnováze. Proto závodí na tri-
cyklech, tedy speciálech s jedním 
předním a dvěma zadními koly.

Kategorie B jsou cyklisté se 
zrakovým postižením, kteří jezdí 
na kole zvaném tandem (dvou-
kolo). Pilot vpředu je vždy bez 
handicapu a zadní jezdec je se 
zrakovým postižením.

Kategorie H2–H5 jsou cyklisté 
„vozíčkáři“, kteří jezdí na speciá-
lních kolech využívajících ruční 
pohon, tzv. handbike.

Každá tato kategorie má ještě 
vlastní dělení podle závažnosti 
zdravotního postižení.

Pavlovými největšími úspěchy 
jsou: 1. místo ve Světovém poháru 
2013, 1. místo v Evropském po-
háru a Mistr ČR ve své kategorii.

Díky svým výkonům je Pavel 
členem tréninkové skupiny repre-
zentačního trenéra Viktora Zaple-
tala stejně, jako např. Jiří Ježek 
nebo Jaroslav Kulhavý.

Otázky:
Jak dlouho se cyklistice věnu-

ješ?
Handbiku se plně věnuji již 

7 závodních sezón.
Co ti tento sport přináší?
Tento sport mi dává absolutní 

svobodu, která spočívá v tréno-
vání v přírodě, účasti na zahra-
ničních závodech, utkávání se 
světovou špičkou a setkávání se 
s přáteli.

Jaké vybavení potřebuješ pro 
cyklistiku a kolik takové vybave-
ní stojí?

Handbiker to má trošku složi-
tější. Potřebuješ handbike, což 
je poměrně sofistikovaný stroj 
z „kosmických“ materiálů, pak 
sadu karbonových kol, tréninko-
vých kol a spoustu vybavení jako 
u běžné cyklistiky. Například 
plavec vezme vyždímané plav-
ky, ručník a jde na trénink. Ko-
lik to stojí? Neuvěřitelně mnoho 
peněz. Špičkový handbike stojí 
přes 200 tisíc korun a to je jen-
první investice.

Kde tě můžeme vidět trénovat?
V Českém ráji na silnici, v okolí 

Plzně taktéž venku.
Jaký je tvůj oblíbený sport, kte-

rý rád sleduješ jako divák?
Tak na jiné sledování spor-

tů opravdu nemám čas, natož 
v televizi. Závodní cyklistika je 
o mnoha tréninkových hodinách 
denně.

Můžeš nám vyjmenovat 3 dů-
vody, proč žít v Plzni?

1. Plzeň je přívětivá a velmi 
přátelská k lidem s handicapem.

2. Město je ideální pro život na 
vozíku a Plzeň je opravdu bezba-
riérová.

3. V Plzni jsou velké možnosti 
sportovního a kulturního vyžití.

Mgr. Roman Suda
trenér zdravotně postižených sportovců

koordinátor projektu 
Paralympijský tým 

Plzeňského kraje
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„Mami, já se nudím!!! Klárka 
chodí na Jógu, Míša na Šikulku 
a Péťa na Keramiku. Prosíííííím, 
já chci taky.“ Slýcháte doma 
podobné věty? Není nic jedno-
duššího, než přijít do Rodinného 
centra Vlnka a splnit přání svým 
dětem. Nabízíme aktivity pro ro-
diče s dětmi od 3 měsíců až do 
mladšího školního věku. Dopole-
dní aktivity jsou určeny dětem do 
3 let a navštěvují je spolu s ro-
diči, odpolední aktivity jsou pro 
děti samotné. Rodiče mohou po 
dobu odpoledních kroužků trávit 
čas v klidném prostředí „obýváč-
ku“. Cvičení, Šikulka, Malý pří-
rodovědec, Hrátky s kytarou, to je 
jen malý výčet z mnoha kroužků, 
které si vaše děti mohou vybrat.

Máte už volnočasové aktivi-
ty naplánovány? Nevadí, máme 
i jinou nabídku. 23. 10. 2015 
proběhne seminář o Zdraví dí-
těte, povede ho MUDr. Tereza 
Petrů a zabývat se bude výživou 
dětí, první pomocí u dětí, řeše-
ním akutních zdravotních stavů 
a dalším tématům.

Mami, tati, jdeme do Vlnky

Nechybí ani jednorázové akce 
pro celé rodiny. A právě nyní vás 
zveme na prosincovou Mikuláš-
skou nadílku. Přijde vám to brzy? 
Není, lístky jsou v prodeji již od 
12. 10. 2015. Mikuláš s čerty a an-
děly nás navštíví hned několikrát, 
4. 12. 2015 v 15.00 a 17.00, 
5. 12. 2015 v 10.00, 15.00 a 17.00. 
Mikuláš nadělí dětem dárečky po 
skončení zábavného programu, 
který je pro děti přichystán. Během 
programu seznámí veselý čertík 
a andílek děti s vánočními tradi-
cemi a zapojí je do divadla plného 
soutěží. Nejen děti se mohou těšit 
na zdobení vánočního stromku 
a zpívání koled. Mikuláš se bude 
těšit na básničky a písničky, které 
si pro něj děti připraví a pochlu-
bit se mu budou moci i výrobkem 
z výtvarné dílny. Pro všechny děti 
i dospělé bude přichystáno voňa-
vé pohoštění. Troufáme si říci, 
že budete odcházet s dokonalou 
vánoční náladou. Další informace 
o našich aktivitách naleznete na 
webu www.rcvlnka-plzen.cz

Těšíme se na vás.   (red)

 
Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 
IČ: 041 56 692, č. ú.: 402 688 1369/0800 
Žlutická 2, Plzeň – Košutka, tel. 774 855 134 
e-mail: vlnka.motyl@centrum.cz, www.rcvlnka-plzen.cz 

 

volná místa na kroužcích 
Šikulka  

 

Předškoláček 

Malý přírodovědec 

Jóga pro děti 

 

Zpívánky s kytarou 
 

 

    

Informace u Jany Solničkové na tel. 774 855 134 nebo e-mailu vlnka.motyl@centrum.cz 



Co nového jsme pro vás připravili
na podzimní prázdniny?

Podzimní prázdniny pod Krasí-
kovem (pobytová akce), v termínu 
od 28. 10. do 31. 10. 2015. 

PROGRAM: pobyt v přírodě, sou-
těže, hry, výlety. Hlavním cílem je co 
nejvíce se pobavit, uvolnit a poznat 
něco nového. Závazné přihlášky do 
15. 10. 2015 na www.radovanek.cz.

Více informací: Mgr. Marcela Ho-
lomelová, mobil: 739 220 534.

Výběr z naší nabídky zájmových 
kroužků:

Astronomické hrátky (pondělí 
18.00–19.00)

Tajemný vesmír skrývá stále spoustu 
zajímavých a lákavých záhad. Víte, co 
je to černá díra, jak vypadají planety 
naší sluneční soustavy, proč Slunce 
svítí a proč se střídají fáze Měsíce? 
Cílem kroužku není naučit se zpaměti 

čísla a definice, ale naopak umět si je 
najít na internetu a představit si blízký 
i vzdálenější vesmír pomocí vlastno-
ručně vyrobených modelů. Žáci se také 
seznámí s programem Stellarium, který 
je vlastně domácím planetáriem. Navíc 
se dozví mnoho zajímavého a vyrobí 
si raketu na vodní pohon.

 Malý strážník ve spolupráci 
s Městskou policií Plzeň (středa od 
16.00–17.30)

Hravou formou se děti učí být 
správnými účastníky silničního pro-
vozu (chodci, cyklisty, spolujezdci).

Naučí se například: jak se chovat 
k cizímu zvířeti, co udělat s naleze-
nou injekční stříkačkou, jak poskytnout 
první pomoc, bezpečné zvládnutí cesty 
do školy a zpět. „Malí strážníci“ se do-
stanou i do terénu. Budou mít možnost 

přihlížet výcviku sebeobrany a nau-
čí se pár základních prvků. V rámci 
kroužku navštíví i další složky IZS 
(hasiče, záchranku, PČR) a dozvědí 
se více o jejich práci. Po absolvování 
budou oficiálně jmenováni „malý-
mi strážníky“. Z rukou velitele MP 
pak obdrží osvědčení o absolvování 

Dětské dopravní hřiště ukončilo se-
zónu akcí „Dopravní hrátky“, která byla 
určena pro MŠ a ŠD MO Plzeň 1. Na 
hřiště tak zavítalo 400 dětí a měly se 
nač těšit. Pro děti byly připraveny úkoly 
s dopravní tématikou, se kterými dětem 
pomáhali pracovníci BESIPU, strážni-
ce a strážníci Městské policie Plzeň, 
a zaměstnanci Střediska volného času 
RADOVÁNEK. Kromě jízdy zruč-

Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
Pracoviště Ledecká 23, Komenského 42

nosti a povídání o IZS děti například 
určovaly značky, zahrály si dopravní 
pexeso a doplňovaly povinnou výbavu 
kola. Za všechny úkoly na děti čekala 
sladká odměna a po splnění všech úkolů 
i dárek od MO Plzeň 1 a skákací hrad 
od Městské policie Plzeň.

Rádi bychom poděkovali MO Plzeň 1, 
Městské policii Plzeň a BESIPU, že se na 
akci podíleli.            Ivana Jeslínková
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kroužku, odznak a jiné odměny. Cílem 
kroužku je motivovat děti k tomu, aby 
dokázaly lépe vnímat všechna rizika, 
která je každodenně obklopují.

Celou nabídku zájmových kroužků, 
akcí, naleznete na www.radovanek.cz

Ivana Jeslínková
vedoucí pracoviště Ledecká

Beseda s Lidmilou Výškovou

V pátek 2. října 2015 proběhla v naší 
škole beseda s pamětnicí, s paní Lidmilou 
Výškovou. Vybraní žáci devátých tříd si 
vyslechli její životní příběh.

Vyučená kadeřnice se narodila 
22. června 1923 v Manětíně. Během 
2. světové války byla od ledna do 
října 1943 nuceně nasazena na práci 
do Německa. S ostatními byla v lág-

ru u Schleissheimu u Mnichova. Zde 
byly vojenské sklady Flaku, protile-
tadlové obrany. Chlapci i dívky zde 
pracovali ve skladištích. Paní Výš-
ková byla vybrána jako pomocnice 
do kuchyně. Mezitím její budoucí 
manžel žádal, aby přijela domů. Byl 

lesák, vdovec, měl jednu dceru. Byla 
uvolněna na svatbu, pak se měla oka-
mžitě vrátit. Nakonec už v Protekto-
rátu zůstala. Byla těhotná a její práce 
v Německu tedy skončila. Starala se 
o děti a o malé hospodářství. Když 
děti vyrostly, paní Výšková začala 

pracovat v lesních školkách. Později 
se s manželem přestěhovali do Plzně.

Setkání s touto milou a moudrou 
ženou se nám všem líbilo. Zaujala 
nás zejména její energie a elán. Už 
se těšíme na další setkání s ní.

Mgr. Martina Šmejkalová



Plzeňské oslavy
     vzniku republiky

Bazén Slovany  •  Bazén Lochotín

9.00–12.00 – volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hodinu)  
140 

cm

140

Bazén Slovany  •  Bazén Lochotín

9.00–12.00 – volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hodinu)
140 

cm

140

28. 10. 2015

Bazén Slovany  •  Bazén Lochotín

9.00–12.00 – volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hodinu)  
140 

cm

Patton Memorial Pilsen – 9.00–13.00, 14.00–17.00
 

140 
cm

Západočeské muzeum  •  Národopisné muzeum Plzeňska

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze

10.00–18.00
 

6

Muzeum loutek Plzeň – 10.00–18.00
 

3

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

9.00–16.00 – prohlídky s průvodcem každou celou hodinu  
6

Muzeum strašidel – 10.00–18.00
 

120 
cm

Galerie města Plzně – 10.00–11.30, 12.00–18.00

Západočeská galerie v Plzni – 10.00–18.00
 

6

Moving Station – zrekonstruovaná nádražní budova na Jižním Předměstí

10.00–22.00 – prohlídky s programem  
120 

cm

Česká spořitelna – nám. Republiky 36, Františkánská 15 

10.00–16.00 – každou hodinu komentované prohlídky

vídeňská kavárna pro dospělé a dílničky pro děti (Františkánská 15)

Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 

v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00.

DEPO2015

16.00 – koncert hudební skupiny A29 ze Žiliny připomene 5leté výročí 

partnerství mezi Plzní a Žilinou
 

120 
cm

DEPO2015 – program přináší Plzeň 2015

10.30–19.30 – komentované prohlídky každou hodinu v půl

10.00–20.00 – gastronomická tržnice DEPO Street Food Market s ochutnávkou 

pouličního občerstvení z celého světa 

10.00–20.00 – Makerspace – otevřená dílna

10.00–20.00 – Výstavy – Plzeňské rodinné fotoalbum, kovové objekty 
Čestmíra Sušky, přehlídka českého i světového designu Domus

 
120 

cm

Skryté město – sousedské procházky – program přináší Plzeň 2015

10.00 – Bezovka – tajemství vil, Řeka ve městě, Hradiště u Plzně, Petrohrad 
z příběhů, Šifrovací hra Plzeň za První republiky, Jak jsem zachránila 
hřbitov

14.00 – Děti Bolevce, Řeka ve městě, Hradiště u Plzně, Petrohrad z příběhů, 
Šifrovací hra Plzeň za První republiky

Vstupenky v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz a v Meeting Pointu na 

náměstí Republiky od 3.10. od 9.00.  

Bližší informace na www.pohostinnost.skrytemesto.cz.

Jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO z r. 1964

11.00–16.00 každých 30 min., zastávky: Muzeum – Náměstí Republiky – Sady 

Pětatřicátníků – U Práce – Mrakodrap – Černická ul. – Muzeum
 

6

náměstí T. G. Masaryka

17.00 – slavnostní shromáždění k 97. výročí založení samostatného Československa

18.00 – začátek Průvodu světel (trasa: Klatovská–Smetanovy sady–Františkánská ul.–nám. 

Republiky)

náměstí Republiky – 18.30 – slavnostní ohňostroj

Plzeňská radnice – 9.00–12.40 – prohlídky s průvodcem

Měšťanská beseda – 9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem

Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 

v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00.

Loosovy interiéry – Klatovská 12, Bendova 10

9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem

Rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém 

informačním centru od 12. 10. od 9.00.
 

28 km na rozhlednu Chlum (trasy 13, 11 a 4 km)

10.00–16.00 – vstup na rozhlednu (v ceně vstupného špekáček)

Luftova zahrada – 10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)

Meditační zahrada – 10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
 

140 
cm

Zoo Plzeň  •  DinoPark – 8.00–18.00
 

6

Pivovarské muzeum – 10.00–17.00
 

6

Plzeňské historické podzemí

10.00–16.00 – prohlídky každých 20 min. Prohlídku doporučujeme předem 

zakoupit na www.prazdrojvisit.cz/vstupenky.
 

6

Velká synagoga

9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu

Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. 
 

140 
cm

Velká synagoga (prohlídky věží)  

9.30–17.00 každých 30 min., počet osob ve skupině max. 20  

Z bezpečnostních důvodů vstup pouze pro děti starší 10 let.
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.

 

Stará synagoga – vnitroblok Smetanovy sady 5

9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu, nově zpřístupněna 
galerie
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.

 
140 

cm

Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00–17.00
 

140 
cm

Techmania Science Center 

10.00–18.00 – zvýhodněné vstupné platí pouze pro Science Center 

a 3D Planetárium
 

3

Vodárna Plzeň

9.28 a 13.28 – exkurze do čistírny odpadních vod v Plzni 

(sraz návštěvníků u vstupu v Jateční ulici, počet osob ve skupině max. 28)

Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 

v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00.

Zimní stadion ČEZ Aréna

10.30–11.30 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

Plzeňská radnice – 9.00–12.40 – prohlídky s průvodcem

Měšťanská beseda – 9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem

Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 

v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00.

Loosovy interiéry – Klatovská 12, Bendova 10

9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem

Rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém 

informačním centru od 12. 10. od 9.00.
 

28 km na rozhlednu Chlum (trasy 13, 11 a 4 km)

10.00–16.00 – vstup na rozhlednu (v ceně vstupného špekáček)

Luftova zahrada – 10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)

Meditační zahrada – 10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
 

140 
cm

Zoo Plzeň  •  DinoPark – 8.00–18.00
 

6

Pivovarské muzeum – 10.00–17.00
 

6

Plzeňské historické podzemí

10.00–16.00 – prohlídky každých 20 min. Prohlídku doporučujeme předem 

zakoupit na www.prazdrojvisit.cz/vstupenky.
 

6

Velká synagoga

9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu

Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. 
 

140 
cm

Velká synagoga (prohlídky věží)  

9.30–17.00 každých 30 min., počet osob ve skupině max. 20  

Z bezpečnostních důvodů vstup pouze pro děti starší 10 let.
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.

 

Stará synagoga – vnitroblok Smetanovy sady 5

9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu, nově zpřístupněna 
galerie
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.

 
140 

cm

Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00–17.00
 

140 
cm

Techmania Science Center 

10.00–18.00 – zvýhodněné vstupné platí pouze pro Science Center 

a 3D Planetárium
 

3

Vodárna Plzeň

9.28 a 13.28 – exkurze do čistírny odpadních vod v Plzni 

(sraz návštěvníků u vstupu v Jateční ulici, počet osob ve skupině max. 28)

Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 

v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00.

Zimní stadion ČEZ Aréna

10.30–11.30 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

www.plzen.eu  |  www.visitplzen.eu  |  www.kultura.plzen.eu

Děti do 6 let vstup zdarma6Zvýhodněné  vstupné 28 Kč Děti do 3 let vstup zdarma3 Děti do 120 cm vstup zdarma120 
cmDěti do 140 cm vstup zdarma140 

cmVstup zdarma
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Plzeň oslaví 97. výročí zalo-
žení samostatného českosloven-
ského státu. Stalo se již tradicí, 
že 28. října jsou otevřeny brá-
ny turistických cílů za symbo-
lických 28 korun nebo zdarma. 
Prohlídkou zajímavých i běžně 
nepřístupných míst s pestrým 
kulturním programem určeným 
pro celou rodinu mohou ná-
vštěvníci strávit příjemný den 
a společně oslavit tento národ-
ní svátek.

Stejně jako v předchozích letech 
proběhne v 17.00 slavnostní shro-
máždění u památníku T. G. Ma-
saryka, oblíbený Průvod světel 
v 18.00 a na závěr v 18.30 se nad 
náměstím Republiky rozzáří oh-
ňostroj.

Soubor Akoreacro do Plzně 
osobně přizval umělecký šéf Ev-
ropského hlavního města kultury 
2015 Petr Forman, aby jako po-
slední zahraniční soubor Sezony 
nového cirkusu přivezl předsta-
vení, které bude bavit opravdu 
každého. Nový cirkus se oproti 
tomu tradičnímu vyznačuje tím, 
že v manéži nevystupují živá zví-
řata, ale artisté. O napětí a zábavu 
však není nouze; ve světě nového 
cirkusu se obyčejné a očekávané 
mění v malé zázraky. Francouzský 
soubor Akoreacro předvede mis-
trovskou akrobacii a technickou 
vynalézavost.

Ve velkém cirkusovém stanu 
na plzeňském sídlišti Košutka vás 
čeká přehlídka velmi živé, svižné 
akrobacie, kdy celý soubor létá 
vzduchem tak rychle, že se ne-
stačíte divit! Jejich představení 
„Klaxon“ je zábavné, potrhlé, 
velkolepé a na hranici provedi-
telnosti. Diváci mohou očekávat 
obrovskou energii podpořenou 
živým hudebním doprovodem, 
o nějž se starají čtyři hudebníci 
přímo na jevišti.

Plzeňské oslavy vzniku republiky

Celodenní program zahrnuje:
– prohlídky Měšťanské besedy, plzeň-

ské radnice, Loosových interiérů
– prohlídky vybraných turistic-

kých cílů, kulturních a jiných 
institucí za 28 Kč nebo zdarma

– prohlídky nově zrekonstruované 
nádražní budovy Jižní Předměstí 
– kulturní scéna Moving Station

– Prohlídky budov České spoři-
telny

– Jízdy historickým autobusem 
ŠKODA 706 RTO z r. 1964

– koncert hudební skupiny A29 ze 
Žiliny připomene 5leté výročí 
partnerství mezi Plzní a Žilinou 
(16.00 DEPO2015)

– Sousedské procházky v rámci 
projektu Skryté město
program přináší Plzeň 2015

DEPO2015 10.00–20.00 – pro-
gram přináší Plzeň 2015
– komentované prohlídky prostoru 

DEPO2015 – seznámení s his-
torií a proměnou objektu

– gastronomická tržnice DEPO 
Street Food Market s ochutnáv-
kou pouličního občerstvení z ce-
lého světa, ukázka Food Trucků 
– speciálně upravených vozidel 
pro přípravu a prodej jídla

– Makerspace – otevřená dílna 

s možností vyzkoušet si práci 
s různými materiály

– zajímavé výstavy – kovové objekty 
Čestmíra Sušky, přehlídka českého 
i světového designu Domus, Pl-
zeňské rodinné fotoalbum, výstava 
české fotografky Dity Pepe zachy-
cující japonskou ženskou duši.

Více na www.plzen.eu, www.
kultura.plzen.eu, www.visitplzen.eu

Změna programu vyhrazena.
Adéla Kuželíková, MMP

Cirkus, jak ho neznáte: 
létající akrobaté, hudebníci a žongléři

Turistické cíle a instituce, které budou 
otevřeny za symbolických 28 Kč nebo zdarma:
Plzeňská radnice
Měšťanská beseda
Loosovy interiéry
Luftova a Meditační zahrada
Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně a DinoPark
Pivovarské muzeum
Plzeňské historické podzemí
Velká a Stará synagoga
Věž katedrály sv. Bartoloměje
Techmania Science Center
Vodárna Plzeň

Zimní stadion ČEZ Aréna
Bazén Slovany a Bazén Lochotín
Patton Memorial Pilsen
Západočeské muzeum, Národo-
pisné muzeum Plzeňska, Muzeum 
církevního umění Plzeňské diecéze
Muzeum loutek Plzeň
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni
Muzeum strašidel
Galerie města Plzně
Západočeská galerie v Plzni
Česká spořitelna

Stan najdete u nákupního centra 
Globus v Úněšovské ulici. Začát-
ky představení jsou 10. 11., 11. 11. 
a 13. 11. od 19 hodin, o víkendu 
14.–15. 11. od 17 hodin. Předsta-

vení je přístupné pro děti od 6 let. 
Vstupenky jsou k dostání v před-
prodeji v prodejní síti Plzeňská vstu-
penka či během hostování přímo na 
místě u cirkusového šapitó za cenu 

490 Kč a 245 Kč (dětské, studentské, 
seniorské, ZTP vstupné); při předlo-
žení Plzeňské karty je sleva 20 %.

Více na www.plzen2015.cz
Mirka Reifová, Plzeň 2015




