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MO Plzeň 1 dokončuje plánované stavby
Prázdniny jsou za námi a první 

část letošních plánovaných staveb 
je zdárně dokončena. První dokon-
čenou stavbou bylo dětské hřiště 
poblíž domu Sokolovská 110. 
Hřiště sloužící již několik měsíců 
veřejnosti obsahuje trampolínu, 
provazový kolotoč, pískoviště, 
pružinové houpadlo, herní sestavu 
pro nejmenší, skluzavku a několik 
dalších prvků. V průběhu jarních 
měsíců bylo doplněno stávající 
hřiště v Kaznějovské 33 o va-
hadlovou houpačku a pružinové 
houpadlo. Rovněž dětské hřiště 
v Rabštejnské ulici bylo doplněno 
třemi herními prvky – vahadlovou 
houpačkou, prolézacím tunelem 
a herním domkem s tabulí. V ale-
ji Svobody byly umístěny také tři 
nové dětské herní prvky.

Začátkem září byla v parku 
U Bazénu instalována velká mul-
tifunkční herní sestava, která na-
hradila obdobný prvek, jenž byl 
již ve špatném technickém stavu. 
V průběhu prázdnin proběhla na-
víc i oprava sportovního hřiště ve 
Strážnické 14, kde pískový po-
vrch a nově nainstalované branky 
umožňují provozování především 
míčových her.

Pokračování na str. 2

Od 1. září 2015 došlo na území 
města Plzně ke změně  kompe-
tencí týkajících se problematiky 
odpadového hospodářství, kterou 
dosud řešily městské obvody. 
Nově se touto problematikou 
bude zabývat Technický úřad 
Magistrátu města Plzně. Od 
1. září 2015 bude na území města 
Plzně zajišťovat svoz nádob spo-
lečnost Čistá Plzeň s.r.o., a pro-
to se v případě nevyvezených 

nádob obracejte na zákaznické 
centrum společnosti na telefon-
ní číslo 800 441 111, případ-
ně e-mail: info@cistaplzen.cz. 
V případě  požadavku na navýše-
ní počtu nádob na odpad (odpad-
kové koše, nádoby na domovní 
odpad a tříděný odpad) nebo 
rozmístění nádob se obracejte 
na Technický úřad Magistrátu 
města Plzně, který se uvedenou 
problematikou zabývá. 

Zároveň dovolte, abychom 
poděkovali všem, kteří odpa-
dy třídíte, udržujete pořádek 
na veřejných prostranstvích 
a využíváte sběrný dvůr odpa-
dů v Úněšovské ulici. Přispí-
váte tím ke zlepšení životního 
prostředí na prvním městském 
obvodu a k získávání finanč-
ních prostředků od společnos-
ti EKO-KOM  a.s. za třídění 
odpadů.               ÚMO Plzeň 1

Městský obvod už neřeší problematiku odpadů
Ulice Dělnická a Kleisslova získaly po rekonstrukci konečnou podobu obytné zóny.
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Obytné zóny
Řada řidičů neví, co znamená 

značka „Obytná zóna“ a jak by 
se měli na těchto pozemních ko-
munikacích chovat.

Obytná zóna je dle legislativy 
zastavěná část obce, jejíž začátek 
a konec je označen dopravní znač-
kou. Je třeba si hlavně uvědomit, 
že to je oblast, která je z doprav-
ního hlediska velmi specifická 
a platí zde speciální pravidla. Jde 
o smíšený provoz v jednom do-
pravním prostoru.

V obytných zónách si přímo na 
komunikacích mohou hrát děti 
nebo se po nich mohou prochá-
zet chodci. Typický chodník není 
v obytné zóně stavěn. Pobytová 
funkce převládá nad funkcí do-
pravní. Řidiči musí umožnit chod-
cům bezpečný pohyb a v případě 
nutnosti musí i zastavit vozidlo. 
Naopak chodci a hrající si děti 
musí vozidlům umožnit průjezd.

Dokončení ze str.1
V srpnu byla dokončena rekon-

strukce ulic Dělnická a Kleisslova. 
Povrch obou ulic je z betonové 
dlažby, lokalita je odkanalizována 
a v neposlední řadě zde vzniklo i 35 
nových parkovacích stání. Ulice má 
konečnou podobu obytné zóny.

Jako tradičně, i v letošním roce 
jsme pokračovali v odstraňování 
dalších nepotřebných betonových 
prvků občanské vybavenosti (su-
šáky, klepadla, přebytečné obrub-
níky, betonové bloky apod.). Práce 

tohoto charakteru proběhly ve vni-
troblocích ulic Bzenecká, Brněn-
ská a Žlutická, uvolněné plochy 
byly vždy zatravněny.

Koncem července byly zahájeny 
práce na výstavbě chodníku mezi 
34. ZŠ a 91. MŠ, který je těsně 
před dokončením. Chodník v ulici 

Nad ZOO bude dokončen na pře-
lomu měsíců září – říjen.

Další stavby, zejména v areá-
lech mateřských škol, byly zahá-
jeny v červenci. Jednalo se ze-
jména o celkové opravy chodníků 

v areálu 91. MŠ Plzeň v Jesenické 
ul. Zároveň v této školce proběhla 
i generální oprava oplocení celé-
ho areálu. V areálu odloučeného 
pracoviště 7. MŠ ve Žlutické uli-
ci se nachází pavilon využívaný 
občanským sdružením Motýl, kde 
rovněž v letních měsících proběh-
ly stavební úpravy lodžií a tope-
ní. Další drobnější stavební práce 
proběhly v 60. MŠ v Manětínské 
ul. (doplnění vnitřního oplocení) 
a v 7. MŠ v Kralovické ul. (oprava 
manipulační plochy u hospodář-
ského pavilonu).

Navíc proběhly stavební úpravy 
v části objektu 34. ZŠ, kterou vyu-
žívala několik let pro rozšíření své 

kapacity 91. MŠ. Úpravy spočíva-
ly v obnově uvedených prostorů 
na standardní třídy základní školy.

O dalším postupu a zejména do-
končování jednotlivých stavebních 
akcí vás budeme aktuálně informo-
vat opět v dalším vydání našeho 
zpravodaje.

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

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

První letošní stavby dokončeny

V obytné zóně může řidič jet 
rychlostí maximálně 20 kilomet-
rů v hodině.

Řidiči nejčastěji porušují zákaz 
stání. Na komunikacích označe-
ných u vjezdu dopravní značkou 
„Obytná zóna“ platí v celé oblasti 
režim povoleného parkování jen 
na určených parkovištích. Mimo 
tato parkoviště může řidič vozidla 
pouze zastavit na dobu potřebnou 
k naložení nebo vyložení nákladu 
či k vystoupení nebo nastoupení 
osob.

Při výjezdu z obytné zóny dává 
řidič přednost všem vozidlům 
a tato přednost nemusí být zdů-
razněna dopravní značkou „Dej 
přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej 
přednost v jízdě“. Povinnost dát 
přednost všem vozidlům ukládá 
sama dopravní značka „Konec 
obytné zóny“.

Oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1

Na území našeho obvodu se 
nachází velké množství pískovišť, 
kde každoročně probíhá výměna 
písku. Některá pískoviště jsou dět-
mi hojně využívána, a potom jsou 
pískoviště, na kterých je frekvence 
hrajících dětí malá. Z tohoto dů-
vodu se Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 rozhodl touto cestou oslo-
vit občany, aby v případě zachování 
pískoviště nebo naopak jeho zrušení, 
zaslali svůj podnět na ÚMO Plzeň 1 
(e -mail: brukovama@plzen.eu nebo 

tel. spojení 378036043). Podnět 
na zrušení pískoviště bude na 
místě prověřen. V případě za-
chování pískoviště, bude úřad 
častěji provádět výměnu písku 
a tím i  zkvalitnění odpočinku 
a her dětí u hojně využívaných 
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



p r á z d n i n y 
skončily a vět-
šina z nás už 
má za sebou 
i shánění škol-
ních pomůcek 
pro své potom-
ky. Věřím, že 

jste si letošní horké léto užili ve 
zdraví, že jste si našli čas na odpo-
činek a relaxaci, na návštěvu rodiny 
či přátel a že jste nasbírali dostatek 

V zastupitel-
stvu městského 
obvodu Plzeň 1 
působím již od 
roku 2002. Za 
tu dobu jsem 
získal spoustu 
užitečných zku-

šeností a poznal mnoho zajímavých 
lidí. Dosud jsem se podílel na říze-
ní obvodu z pozice zástupce vládní 
koalice. Po loňských komunálních 
volbách však volební výsledek ur-
čil, že následující čtyři roky budu 
mít místo na druhé straně, v opo-

p r á z d n i n y 
jsou za námi, za-
číná školní rok, 
černá to můra 
všech školáků 
včetně mých 
synů, a nastává 
období, kdy se 

někteří rodiče rozhodují, do jakého 
kroužku či sportovního oddílu své 
dítko umístí. Proto bych ráda z po-
zice předsedkyně sportovní komise 
věnovala ve svém článku pár vět 
tomuto tématu. Za uplynulý půlrok 
sportovní komise navštívila něko-
lik sportovních klubů a organizací, 
které sídlí na našem obvodu a kte-
ré pracují s mládeží. Mohu s čistým 

To se myslím 
dá jednoznačně 
říci o projektu 
„Obnova ven-
kovního bazénu 
Plzeň – Lochotín 
pro rozvoj ces-
tovního ruchu“, 

který se v rámci 29. kola výzvy 
Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad v Prioritní ose 
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Podpora projektů pro naše občany se vyplatí.

Milí spoluobčané, obyvatelé největšího plzeňského obvodu,

Moji milí spoluobčané,

Kontrolní výbor

sil do nového školního roku. Protože 
všichni víme, že ten se netýká jen 
žáků a studentů, ale vyžaduje nema-
lé úsilí i ze strany rodičů a prarodičů.

Léto na Lochotíně nebylo jen 
ve znamení koupání a nicnedělání. 
Uspořádali jsme spolu s partnery 
bohatý kulturní a společenský pro-
gram, takže ten, kdo se nevydal za 
dobrodružstvím jinam, měl možnost 
užít si např. Město her, Plážohraní, 
Šídlovák Oupn Ér, start historických 

vozidel v Memoriálu Elišky Junko-
vé, Lolka či Folk Park.

A aby byl ten první podzimní 
měsíc pro všechny příjemnější, če-
kají nás další akce a já budu rád, 
když se na nich společně potkáme. 
Zvu Vás do parku U Bazénu napří-
klad na promenádní koncerty kapel 
Tremolo, Foligno či sboru Andíl-
ci, nebo na poslední vystoupení 
Folk Parku se skupinou Alterna-
tiva. A protože myslíme i na děti, 

věřím, že si uděláte čas a přijdete 
s celou rodinou na Ranč Šídlovák 
na příjemnou akci Hodíme se do 
pohody, špacírujem kolem vody.

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí 
a nám všem krásné podzimní po-
časí, abychom společně na našich 
akcích nezmokli!

Hezké dny Vám přeje starosta 
Městského obvodu Plzeň 1,

Mgr. Miroslav Brabec,
starosta MO Plzeň 1

zici. Již nyní mohu konstatovat, 
že i z této pozice se potvrzuje, 
že komunální politika není o pří-
slušnosti k politické straně, ale 
o osobním přístupu. Členy kont-
rolního výboru jsou zástupci té-
měř všech politických stran našeho 
zastupitelstva, ale na jeho činnost 
to nemá negativní vliv. Kontrol-
ní výbor zřízený zastupitelstvem 
kontroluje především především 
plnění jeho usnesení, dodržování 
právních předpisů ostatními výbo-
ry a úřadem na úseku samostatné 
působnosti. Dále plní kontrolní 

úkoly, jimiž ho pověří zastupitel-
stvo a společně s finančním výbo-
rem provádí finanční kontrolu. Při 
plnění uvedených úkolů s kolegy 
z kontrolního výboru postupujeme 
ve většině případů ve vzájemné 
shodě. Chtěl bych ocenit i komu-
nikaci s vedením obvodu, které na 
podněty kontrolního výboru reagu-
je vstřícně a respektuje je.

Velmi úzce kontrolní výbor spo-
lupracuje s kontrolním oddělením 
ÚMO Plzeň 1 a služebnou Měst-
ské policie Plzeň – Lochotín. Řadu 
stížností řešíme s kolegy společně 

a rád bych jim touto cestou podě-
koval za nasazení, které neomezují 
úředními hodinami. Především bě-
hem končícího léta často dohlíželi 
na kulturní a společenské akce ko-
nané pod hlavičkou Plzeň 2015 do 
pozdních večerních hodin.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, 
aby se Vám na „Jedničce“ žilo co 
nejlépe a pokud budete mít návr-
hy či připomínky, co by se mělo 
změnit, neváhejte mne kontaktovat 
na e-mailu winkelhofer@plzen.eu

Jiří Winkelhofer,
předseda kontrolního výboru

svědomím říci, že je opravdu velmi 
těžké vyslovit jedno konkrétní do-
poručení na jednu nejlepší organi-
zaci. Navíc to ani není mou snahou. 
Pochopitelně jednotlivé organizace 
nemají stejné zázemí, stejný počet 
členů, některé se zaměřují spíše na 
menší děti, některé spíše na ty starší. 
Mají různé členské poplatky či pro-
vozní dotace, od kterých se odvíjí 
různý počet trenérů a tréninků, vy-
bavení apod. Jedno mají ale všechny 
společné. Všechny se snaží pracovat 
co nejlépe, aby byli spokojení rodiče 
a především jejich děti. 

Ráda bych, s úctou k ostatním or-
ganizacím, vypíchla jedno zařízení, 
které jsme také s komisí navštívili 

a které bylo velmi, velmi navštěvo-
vané, zejména v letošním parném 
létě. Jedná se o bazén na Lochotíně. 
Vidět veškerou technologii v sute-
rénu bylo naprosto fascinující. Pro 
běžné návštěvníky bazénu je ale da-
leko důležitější fakt, že se podařilo 
po mnoha letech obnovit venkovní 
bazén. To, že se na zahradě locho-
tínského bazénu ve stínu přerostlých 
tújí skrývá bazén venkovní, bylo 
pro mnohé obyvatele Lochotína 
velkým překvapením. Venkovní 
bazén tak prošel díky evropské do-
taci kompletní rekonstrukcí. Dopl-
něním o nové brouzdaliště s herními 
prvky pro nejmenší dětičky se stal 
vítanou oázou pro odpolední horké 

procházky. Chtěla bych touto ces-
tou moc poděkovat všem, kteří se 
více či méně podíleli na realizaci 
velmi očekávané oázy klidu upro-
střed sídliště.

Léto se pomalu chýlí ke konci, 
čas malin nezralých je za námi, teď 
už nás čekají jen podzimní švestky. 
Pokud neuschly. Přeji vám všem 
krásný barevný podzim, dětem as-
poň trochu příjemný začátek škol-
ního roku. Snad nás sluníčko ještě 
nějakou chvíli neopustí a užijeme 
si teplý podzim. A hlavně….ať vás 
z těch švestek moc nebolí hlava.

Mgr. Pavlína Brabcová,
předsedkyně Komise pro sport, 

mládež a kulturu

3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast 
podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktu-
ry cestovního ruchu, ucházel celkem 
o 11 miliónů Kč. V tomto přípa-
dě opravdu zafungovala spolupráce 
mezi Městským obvodem Plzeň 1, 
jehož záměr byl bazén zrekonstruo-
vat, a Odborem správy infrastruktury 
MMP. Uplatnili tedy žádost o pod-
poru na tento projekt, který řešil re-
konstrukci venkovního bazénu vč. 

bazénové technologie, vybudování 
dětského bazénu a zprovoznění 
vnitřních šaten pro venkovní ba-
zén v Sokolovské ulici v MO Plzeň 1, 
dnes v parku U Bazénu. Dalším vý-
znamným spolupracujícím subjektem 
byl pochopitelně nájemce bazénu Pla-
vecký klub Slávie VŠ Plzeň o. s. Sou-
hrn předpokládaných nákladů na celý 
projekt byl ve výši 11 mil. Kč vč. DPH, 
kdy podpora z ROP mohla dosáhnout 

až 85 % způsobilých výdajů. Z celkové 
částky se s podporou obvodu 3,3 mil. 
Kč podařilo získat celkem 7,7 mil. Kč.

Projekt přinesl nejedno pracov-
ní místo, ale hlavně posunul celou 
lokalitu parku U bazénu opět blíže 
našim občanům, návštěvníkům na-
šeho obvodu a doufejme i blíže cel-
kové rekonstrukci tohoto bazénu.

ing. Tomáš Kotora,  
zastupitel MO Plzeň 1
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Příjmy

Daňové příjmy
Městský obvod Plzeň 1 vy-

bíral tyto místní poplatky – 
poplatek za psa, poplatek za 
užívání veřejného prostranství, 
z ubytovací kapacity. Správní 
poplatky byly nejvíce vybírá-
ny odborem investičním a sta-
vebně správním – oddělením 
stavebně správním, jelikož od 
1. ledna 2013 došlo k navýšení 
a rozšíření správních poplat-
ků v oblasti vydávání povo-
lení a úkonů dle stavebního 
zákona.

Nedaňové příjmy
Nejdůležitější položkou 

v nedaňových příjmech byly 
příjmy z pronájmu městského 
majetku, dále také příjmy za 
separování odpadu a příjmy 
z vlastní činnosti – sem patří 
mimo jiné i příjmy z pronájmu 
inzertních ploch v Plzeňské 
jedničce a z pronájmu reklam-
ních ploch ve Sport parku 1 
(dříve ICE Parku).

Dotace
Přijaté dotace v roce 2014 

zahrnovaly dotace na aktivní 
politiku zaměstnanosti pro 
obce – veřejně prospěšné 
práce, další dotace se týkala 
úhrady nákladů souvisejících 
se zabezpečením činností vy-

konávaných v oblasti sociál-
ně-právní ochrany dětí, přijatá 
dotace na volby do Evropského 
parlamentu a dotace na pokry-
tí výdajů spojených s volbami 
do zastupitelstev obcí a Senátu 
PČR. Nově v roce 2014 dotace 
na projekt „Podpora standar-
dizace orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí Magistrátu města 
Plzně a úřadů městských ob-
vodů Plzeň 1–4“.

Od Plzeňského kraje přijata 
dotace na materiálové vybavení 
pro jednotky SDH Bílá Hora 
a SDH Bolevec.

Výdaje

Provozní výdaje
Provozní výdaje byly čer-

pány na zajištění chodu úřa-
du MO Plzeň 1, údržbu sil-
nic a zimní údržbu, na péči 
a údržbu zeleně a dětských 
prvků, sběru a svozu nebez-
pečných odpadů, komunál-
ních odpadů. Z provozních 
výdajů byly také hrazeny vý-
daje na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů – SDH 
Bílá Hora a SDH Bolevec. 
Dále byly provozní výdaje 
použity na údržbu a provoz-
ní příspěvky pro mateřské 
školy. Z provozních výdajů 
byly proplaceny transfery ji-

ným organizacím, tedy byly 
poskytnuty dotace na veřejně 
prospěšné účely v oblastech 
tělovýchovy, zdravotnictví, 
školství a podpory zájmových 
činností.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly po-

užity na výstavbu parkoviště 
Nad ZOO, na stavební úpra-
vy ulice Nad Štolou, parko-
vací pruhy v aleji Svobody 
a další výstavbu a úpravu 
chodníků a parkovišť. Také 
proběhly stavební úpravy v 7. 
MŠ a byl vybudován výtvar-
ný ateliér v 78. MŠ. Dále se 
z těchto zdrojů pořídily FIT 
prvky a herní prvky na dětské 
hřiště – K Stráži a Roudná.

Financování
Financování zahrnuje použití, 

resp. tvorbu účelových fondů 
městského obvodu (fond roz-
voje a rezerv, sociální fond, 
převody mezi rozpočty města 
a městského obvodu).

Do financování je od roku 
2013 zařazen převod podí-

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2014
Při zpracování Závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních samospráv-

ných celků. Finanční hospodaření MO Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem pro rok 2014.

lu na daních, převod podílu 
příspěvku na výkon státní 
správy a podíl na příjmech 
z hazardu.

Přebytek hospodaření MO 
Plzeň 1 po finančním vypo-
řádání za rok 2014 je ve výši 
22 935 545,30 Kč. Bude po-
užit v letošním roce na inves-
tiční akce – např. rekonstrukci 
parkoviště Sokolovská 60–72, 
na realizaci zpevnění břehů 
a svahů u rybníka Košinář, 
zpevnění rekreační cesty Ar-
boretum Sofronka – Doubí, 
na vybudování dendrologické 
zahrady pro účely lesní peda-
gogiky.

Z přebytku bude také na-
výšen rozpočet na projekty 
„Jedeme dál“, „Proměna vni-
trobloku Krašovská“ nebo 
„Bezpečnost pro seniory“ 
a výdaje určené na dotace na 
veřejně prospěšné účely.

Ing. Jitka Pojarová, 
vedoucí Finančního odboru  

ÚMO Plzeň 1
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Milí spoluobčané, náš sběrný 
dvůr v Úněšovské ul. v Plzni se 
uchází o titul Sběrný dvůr roku 
2015. Kolektivní systém ASEKOL 
opět vyhlásil soutěž mezi sběrný-
mi dvory o ten nejlepší, který zís-
ká zajímavou finanční odměnu.

Soutěž Sběrný dvůr roku pro-
bíhá od poloviny července do 
konce října 2015, a to formou 
hodnocení široké veřejnosti pro-
střednictvím vyhledávače www.
sberne-dvory.cz. Jejím cílem je 
najít v České republice ten nej-
lepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, 
s ochotnou obsluhou, přívětivou 
otevírací dobou, co možná nejdo-
stupnější a s širokým rozsahem 

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
odebíraných komodit. Jaká jsou 
pravidla soutěže?

Na www.sberne-dvory.cz vy-
hledáte sběrný dvůr, který chcete 
ohodnotit. Označíte jednou až pěti 
hvězdičkami v každé z následují-
cích šesti kategorií – dostupnost 
dvora, přístupnost dvora, pořádek, 
otevírací doba, ochota obsluhy 
a rozsah odebíraných komodit.

Při závěrečném vyhodnocení 
nejlepšího sběrného dvora v lis-
topadu 2015 bude kromě hlasování 
veřejnosti přihlédnuto také k počtu 
komodit, které sběrný dvůr sbírá 
(např. sklo, plasty, kovy, atd.) 
a k množství zpětně odebraného 
elektrozařízení.

Podzim v alpinu 2015
Ač si to mnozí z nás ještě ne-

chtějí připustit, více než polovina 
roku je již za námi, léto pomalu 
končí a blíží se podzim. Také 
příroda se brzy začne připravovat 
na zimu. Listí na stromech začne 
žloutnout, velká část květin již 
dávno odkvetla a zahrádkáři bu-
dou končit sklizeň na svých za-
hrádkách.

Jsou ale rostliny, které mají 
vrchol vegetačního aspektu ještě 
stále před sebou. Každý si jistě 

vzpomene na vřesy a některé vře-
sovce. Nejhezčí barvy mají v té 
době i japonské javory. Také 
bramboříky či podzimní hořce 
krásně kvetou. Zapomenout ne-
lze ani na spoustu druhů kapradin, 
které v té době mají to nejhezčí 
olistění. A právě takové a ještě 
další rostliny chystají členové 
Alpinum klubu Plzeň, z. s. na 
svoji,podzimní výstavu, která se 
pod názvem „Podzim v alpinu“ 
uskuteční ve dnech úterý 15. až 

Vítězi se nakonec stanou dva 
sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr 
v obci do deseti tisíc obyvatel získá 
finanční odměnu 30 tisíc korun, 
v obci nad deset tisíc obyvatel pak 
50 tisíc korun.

Všichni hlasující se navíc mohou 
zúčastnit slosování o hodnotné ceny. 
Po vyplnění registračního formulá-
ře budou automaticky zapojeni do 
jednoho ze dvou slosování. V kaž-
dém z nich mohou získat jednu ze 
tří powerbank (2600 Mah), nebo 
dotykový mobilní telefon LG.

Děkujeme, že nám pomůžete 
vyhrát!

Mgr. Miroslav Brabec,
starosta MO Plzeň 1

soboty 19. září v době od 9.00 
do 18.00 hodin ve výstavním are-
álu zahrady gymnázia na Miku-
lášském náměstí. Stejně jako na 
jarních výstavách bude spojena 
i s prodejem přebytečných vý-
pěstků členů Alpinum klubu a ně-
kolika vybraných zahradnických 
firem. Prodej se uskuteční ještě 
v neděli do 12.00 hodin. Tento 
den bude zdarma vstup, ale pouze 
do prodejního areálu.

Karel Lummerding

Na rozhledně Sylván bude bezpečněji
Dominanta největšího plzeň-

ského obvodu rozhledna Sylván, 
která byla uvedena Městským 
obvodem 1 do provozu v červ-
nu roku 2003, se dočkala dalšího 
vylepšení. Na začátku letošních 
prázdnin byla připojena k pultu 

centrální ochrany Městské poli-
cie Plzeň. „Důvodem sjednání 
policejní ochrany je nejen snaha 
chránit majetek, tedy rozhlednu 
jako takovou před vandaly, ale 
především ochrana studentů 
Gymnázia Františka Křižíka, 

kteří zajišťují provoz rozhledny 
– prodávají vstupenky, suvenýry, 
podávají návštěvníkům informa-
ce a starají se také o čistotu bez-
prostředního okolí rozhledny “ 
uvedla místostarostka Městského 
obvodu Plzeň 1 Ivana Mádlová.

Rozhledna Sylván je novým 
vyhledávaným turistickým cí-
lem prvního plzeňského obvodu. 
Její věž je vysoká téměř 69 m, 
vyhlídková plošina se nachází 
ve výšce 23,5 m.

(red)
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Zatímco prázdniny už jsou za 
námi, Lochotínské kulturní léto 
pokračuje i v září. Letos bylo 
a ještě bude mimořádně bohaté 
a zábavné.

Léto v prvním plzeňském obvo-
dě by nebylo úplné bez Lochotín-
ského letního kina LOLEK. Na 
přelomu července a srpna diváci 
v parku U Bazénu zhlédli čtyři 
filmy – Nespoutaného Djanga 
Quentina Tarantina, francouzskou 
komedii Co jsme komu udělali, 
českou klasiku Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku a disneyovskou pohád-
ku Ledové království. „Po pohád-
kovém příběhu LOLEK vyvrcholil 

Léto na Lochotíně bylo živé

slavnostním ohňostrojem,“ připo-
mněl starosta Brabec.

Ohňostroj se měl původně ode-
hrát na závěr tradiční akce Měs-
to her 2015 aneb Prázdniny na 
Boleváku, která se konala v so-
botu 25. července přímo na pláži 
Velkého Boleveckého rybníka. 
Bohužel velmi silný vítr zrušil 
část hudební produkce i ohňostroj. 
I přes nepřízeň počasí se povedlo 
Město her i předcházející Bole-
vecké plážohraní.              (red)

 9. 9. Hurá do školy s Andílky, 16–18 hod., park U Bazénu,
 akce pro děti

 10. 9. Foligno, 17–18 hod., park U Bazénu, promenádní koncert

 13. 9. Tremolo, 17–18 hod., park U Bazénu, promenádní koncert

 13. 9. Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody,  
 10–18 hod., Ranč Šídlovák, pohádková trasa a doprovodný 
program pro celé rodiny

 14. 9. Alternativa + host, 18–20 hod., park U Bazénu, poslední 
 koncert FolkParku

 24. 9. Andílci, 17–18 hod., park U Bazénu, promenádní koncert

Akce pokračují i v září

Hlavní hvězda akce Město her 2015 
aneb Prázdniny na Boleváku Ewa 
Farna své fanoušky nezklamala a vy-
stoupila 20. srpna na Ranči Šídlovák. 

Už v polovině května odstartoval Lochotínské kulturní léto druhý ročník série folkových a country koncertů FolkPark. Každé pondělí od 18 do 20 hodin patřil 
park U Bazénu kapelám a písničkářům. „Ještě nás čeká poslední koncert. 14. září zakončí letošní FolkPark plzeňská Alternativa, která slibuje i zajímavého 
hosta,“ zve na vystoupení do parku U Bazénu starosta Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec a dodává: „Doufám, že se z akce už stala tradice 
a že se budeme na FolkParku potkávat i v dalších letech“.

Prázdniny utekly jako voda. Tato fotka připomíná akci na zahájení prázdnin 
v parku U Bazénu „Hurá na prázdniny“,

Momentky z akce Město her 2015 aneb Prázdniny na Boleváku, vlevo David Deyl.



Vlevo orchestr Tremolo ZUŠ Třemošná, vpravo orchestr Oty Hellera.

Milovníky hudby potěší čtve-
řice hodinových promenádních 
koncertů. První už se v parku 

U Bazénu konal 3. září, kdy vy-
stoupil plzeňský dechový Orches-
tr Oty Hellera, ve čtvrtek 10. září 

zde od 17 hodin zahraje kapela 35. 
pěšího pluku Foligno. Následovat 
bude v neděli 13. září koncert 
mimořádně oblíbeného orchestru 

ZUŠ v Třemošné Tremolo. Sérii 
promenádních koncertů pak zavr-
ší ve čtvrtek 24. září dětský sbor 
Andílci.                            (red)

Samozřejmě chybět nemůže ani 
pořádné rozloučení s prázdninami 
a přivítání nového školního roku. 
Hurá do školy s Andílky

Akce Hurá do školy s Andíl-
ky je nachystaná na středu 9. září. 
Mezi 16. a 18. hodinou zabaví děti 
v parku U Bazénu soutěže, hry 
a koncert dětského sboru Andílci. 
„I když to děti nechtějí přiznat, po 

prázdninách se alespoň trochu těší 
do školy skoro každé z nich. Uvi-
dí se s kamarády, dozvědí se něco 
nového, a proto je potřeba příchod 
nového školního roku pořádně osla-
vit,“ říká Miroslav Brabec.
Hodíme se do pohody...

Akcí určenou pro celé rodiny je 
pohádková cesta s jednoznačným 
názvem Hodíme se do pohody, 

špacírujem kolem vody. V neděli 
13. září od 10 do 18 hodin bude 
pro zájemce připravena trasa za-
čínající i končící na Ranči Šídlo-
vák. Poslední odchod na krátkou 
túru plnou zajímavých stanovišť 
a vhodnou i pro kočárky a malé 
děti bude v 16 hodin. Součástí 
doprovodného programu bude 
vystoupení dětské kapely Písko-

mil se vrací, divadelní pohádka 
O slepičce a kohoutkovi a koncert 
kapely Haz Band. „Akci pořádá 
Odbor sociálních služeb Magis-
trátu města Plzně s podporou 
prvního obvodu. Ten bude mít 
na trase dokonce jedno stanoviš-
tě – U úředního šimla,“ doplňuje 
další zajímavost starosta Miroslav 
Brabec.                             (red)

Promenádní koncerty
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Areál je stále nejnovější a nej-
modernější zařízení svého druhu 
v Plzni a okolí a za tři roky půso-
bení si vybudoval své pevné místo 
mezi poskytovateli registrovaných 
pobytových sociálních služeb.

V krásném a voňavém prostředí 
poskytuje péči tým kvalifikova-
ných pracovníků s empatií, poro-
zuměním a laskavostí na vysoké 
úrovni a ke spokojenosti svých 
obyvatel a jejich rodinných pří-
slušníků. Hlavním posláním je 
přiblížit pobyt v domově co nej-
více domácímu prostředí.

„Na Terasách upevňujeme 
mnohé tradice, např. pravidelná 
taneční vystoupení folklórního 
souboru Jiskra 58 a Seniorkapely 
z Totemu. Krásný příklad toho, jak 
k sobě našli cestu nejmladší a nej-
starší občané prvního plzeňského 
obvodu, dokládají pravidelné ná-
vštěvy dětí z 87. mateřské školy 

Domov pro seniory SENIOR RESIDENCE TERASY 
oslavil třetí výročí zahájení provozu v Plzni Bolevci

z Komenského ulice pod vede-
ním učitelek Jaroslavy Valentové 
a Vlasty Jarošové. Všem za jejich 
přízeň a čas, který věnují obyva-
telům Teras, děkujeme,“ říká ře-
ditelka domova Milada Brašnová.

Senioři na Terasách krásně 
bydlí, dobře jedí, mají starostli-
vou péči a dobře se baví. Kromě 
hudebních produkcí, přednášek 
a besed jsme zavedli novou tradi-
ci – a to sportovní klání v boccie, 
ke kterému nás inspiroval osmiboj 
organizovaný každoročně Odbo-
rem sociálních služeb města Plzeň.

„Umíme se bavit také sami – hry 
a zpěv – a umíme se za to náleži-
tě odměnit – jednak nám výbor-
ně vaří a peče domácí kuchyně, 
jednak si ledacos umí klientky 
připravit samy.“

Na kvalitu poskytovaných soci-
álních služeb v soukromém zaří-
zení se přijela podívat v letošním 

roce paní ministryně práce a so-
ciálních věcí Michaela Tomino-
vá-Marksová, která se seznámila 
s názorem obyvatel Teras a po-
chválila jak prostředí, tak přístup 
zaměstnanců.

Během prázdnin si na své pra-
covní cestě po Plzeňském kraji 
vybrala pro svoji návštěvu Senior 
residence Terasy také Karla Šlech-
tová z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Paní ministryně věnovala 
větší část návštěvy rozhovorům 
s obyvateli Teras, velmi detailně 
se zajímala o to, jak jsou spokojeni 
s pobytem a péčí. „Slova uznání i 
poděkování za návštěvu si od paní 
ministryně moc vážíme, jsou pro 
všechny povzbuzením do další 
práce. Také pro obyvatele bylo 
toto milé setkání nevšedním zá-
žitkem.“

A co si o životě na Terasách 
myslí sami jejich obyvatelé, nej-

lépe vystihuje úryvek z básničky, 
kterou napsala paní Zdeňka Kryst-
ková:
„Terasy Terasy, vy naše Terasy
domove překrásný, domove pestrý 
a barevný,
zrajete do krásy, jste samý květ,
jste místem pro život, kde nekončí 
svět.“

Milada Brašnová
Senior residence Terasy

Ministryně K. Šlechtová v rozhovoru s obyvateli Teras.

Divadelní představení pro seniory
Městského obvodu Plzeň 1 na říjen 2015

Název představení Datum Začátek Den Divadlo Cena Kč/ks

Mozart a smrt
Opera

14. 10. 2015 19:00 St Velké divadlo 120,-

Škoda!
Činohra

16. 10. 2015 19:00 Pá Nová scéna 130,-

Hello, Dolly
Muzikál

22. 10. 2015 19:00 Čt Velké divadlo 165,-

Popelka
Balet

31. 10. 2015 19:00 So Velké divadlo 77,-

Vstupenky na divadelní představení se prodávají ve středu 23. 9. 2015 od 8.00 hod. 
v kanceláři č. 208, 2. patro.
Další termín prodeje: středa 21. 10. 2015 (na listopad 2015)
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Starosta odstartoval závod historických vozidel
Speciálně vyrobenou vlajkou 

s logem prvního plzeňského ob-
vodu odstartoval starosta Mgr. Mi-
roslav Brabec v sobotu 29. srpna 
závod historických vozidel. Závod 
se uskutečnil v rámci vzpomínko-
vé jízdy u příležitosti 115. výročí 
narození Elišky Junkové, automo-
bilové závodnice a nejrychlejší 
ženy světa 20. let minulého století, 
která závodila na vozech Bugatti.

Ostrý start se konal v 10.30 hod. 
v Aleji Svobody před čerpací sta-
nicí ÖMV.

Historická vozidla se sjela už 
před samotným závodem v areá-
lu Plzeňského Prazdroje, do Ale-
je Svobody pak dojela v koloně. 
Cíl závodu byl opět na nádvoří 
Plzeňského Prazdroje, kde pokra-
čoval další program. „Návštěvní-
ci si mohli historické automobily 
a motorky prohlédnout a hlasovat 
v anketě o nej vozidlo a nej mo-
tocykl,“ dodává starosta Miroslav 
Brabec, pod jehož záštitou a zá-
štitou hejtmana Plzeňského kraje 
Václava Šlajse se vzpomínková 
jízda uskutečnila.               (red)
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Na Bolevecké návsi byla odhalena busta  
Mistra Jana Husa na budově staré bolevecké školy

V horkých letních dnech po-
skytují příjemný chládek na Bole-
vecké návsi tři vzrostlé lípy, které 
v roce pětistého výročí upálení Mi-
stra Jana Husa zasadili 6. července 
naši předci.

Sdružení boleveckých rodáků se 
ve spolupráci s Městským obvo-
dem Plzeň 1 rozhodlo navázat na 
tuto tradici a připravilo dne 6. čer-
vence t. r. od 16 hodin u bývalé 
školy na Bolevecké návsi pietní 
akci k připomenutí mučednické 
smrti Mistra Jana Husa na kost-
nické hranici 6. července 1415, 
od které letos uplynulo již 600 let.

K tomuto významnému výročí 
byla odhalena na budově bývalé 
staré školy na Bolevecké návsi 
busta M. Jana Husa s pamětní 
deskou. Vzpomínkové akce se zú-
častnila 1. místostarostka MO Pl-
zeň 1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., 
MBA, člen Rady a Zastupitelstva 
MO Plzeň 1 Jaroslav Výborný, 
autor busty akademický malíř 
a sochař Jaroslav Šindelář, farář 
Církve československé husitské 
Mgr. Tomáš Procházka, zástup-
ci Sdružení boleveckých rodá-
ků a členové Hasičského sboru 
v Bolevci.

K 60. výročí upálení Mistra Jana 
Husa byla 6. 7. 2015 umístěna pa-
mětní deska na návsi, na bolevecké 
staré škole. Podle ideového námě-
tu Ing. Bohuslava Strejce se busta 
nachází horní částí v plamenech 
a spodní částí v popelu s gotickým 
vyznačením jména MJH v rudé 
barvě uhlíků. Umělecké ztvárnění 
a skvělé pojetí busty vypracoval 
akademický malíř a sochař Jiří 
Šindelář. S finančním zajištěním 
MO Plzeň 1 organizačně zařídilo 
Sdružení boleveckých rodáků.

Ing. Bohuslav Strejc

Pan Ing. Bohuslav Strejc, ko-
ordinátor Sdružení, ve svém pro-
slovu připomněl život a dílo Jana 
Husa, člověka s vysokým morálním 
kreditem ve všech jeho životních 
rolích – v roli kněze, českého nábo-
ženského myslitele, kazatele, refor-
mátora a vysokoškolského učitele.

„I dnes, 600 let po upálení Mi-
stra Jana Husa, bychom neměli 
zapomenout na jeho odkaz „žít 
v pravdě“ a měli bychom se vždy 
snažit přistupovat k veřejně hlása-
ným myšlenkám a závěrům kritic-
ky – nepodléhat prvnímu dojmu, 
prvně vyřčeným myšlenkám a zá-
věrům, nepodléhat bez rozmyslu 
obecnému mínění, nýbrž doká-
zat zaujmout odstup a vytvořit si 
vlastní názor na základě vědomostí 
a zkušeností vlastních, jiných dů-
věryhodných osob a na základě 
naučných a vědeckých pojednání,“ 
připomněla 1. místostarostka MO 
Plzeň 1 paní PhDr. Ivana Mádlová.

Pro plzeňského sochaře, restaurá-
tora a malíře Jaroslava Šindeláře je 
Jan Hus českým prorokem. „Jeho 
tragický konec je podobný příbě-
hům starozákonních proroků. Je 
nutné vytvářet pomníky a připomí-
nat jeho důležitost,“ míní umělec.

Farář Církve československé hu-
sitské pan Mgr. Tomáš Procházka 
v závěru svého kázání společně s 
přítomnými pronesl modlitbu Páně 
a všem požehnal.

V průběhu vzpomínkové akce 
byla zažehnuta fatra před hasič-
skou zbrojnicí, kde bylo zajiště-
no také drobné občerstvení a po-

Slavnostní odhalení busty Mistra Jana Husa za účasti boleveckých rodáků 
(zleva František Kabát, akademický sochař Jiří Šindelář, tvůrce busty, Bohuslav 
Strejc, farář Církve československé husitské Tomáš Procházka a místostarostka 
obvodu Ivana Mádlová).

sezení pro všechny návštěvníky 
vzpomínkového aktu. Závěr do-
plnila hudební produkce v režii 
Petra Kratochvíla a jeho kapely. 
Celý program vzpomínkové akce 
vedl, organizoval a slovem pro-
vázel člen výboru SBR František 
Kabát.

(red)



strana 5Zprávy z obvodu strana 11Zprávy z obvodu

Štěpánka je drobná sympatická 
slečna, která již od útlého mládí 
potřebuje pro svoji mobilitu me-
chanický vozík. Ve čtyřech letech 
jí byla diagnostikována zvýšená 
lomivost kostí – Osteogenesis 
imperfekta. Po absolvování vy-
soké školy v oboru sociální práce 
nastoupila Štěpánka jako sociální 
pracovnice do ÚSP Zbůch (dneš-
ní název Centrum pobytových 
a terénních sociálních služeb 
Zbůch), kde pracuje dodnes. Prá-
vě tam měla možnost se seznámit 
se sportovními aktivitami, které 
provozuje tamní sportovní klub 
TJ ZP Halma Zbůch. Štěpánka si 
zvolila jako svůj sport lukostřelbu.

Lukostřelba je olympijský a pa-
ralympijský sport s historickou 
tradicí. World Archery je světová 
federace zastřešující lukostřelbu 
i para-lukostřelbu. Tato federace 
má 158 členských národních fe-
derací z celého světa. Téměř po-
lovina těchto federací provozuje 
i para lukostřelbu. Para lukostřelba 
v současnosti rozděluje sportovce 
do tří základních klasifikačních 
kategorií podle míry postižení.

ST – kategorie stojících lu-
kostřelců, kteří mají postižení dol-
ních nebo horních končetin. Patří 
sem například sportovci po ampu-
taci horní nebo dolní končetiny, 
spasticky postižení sportovci, apod.

W2 – kategorie vozíčkářů, kte-
ří mají postiženou dolní polovi-
nu těla, a proto musejí využívat 
k běžným denním činnostem me-
chanický nebo elektrický vozík.

W2 – kategorie vozíčkářů, kteří 
k postižení dolních končetin mají 
ještě postižení horních končetin. 
Díky této kombinaci potřebují více 

Jedničky z jedničky
2. díl Štěpánka Kleisnerová (33 let)

úprav na svém vybavení a také tzv. 
asistenčních pomůcek.

Paralympijskými disciplínami 
jsou kategorie Open (kladkové 
a reflexní luky) a kategorie W1 
(kladkové luky).

Štěpánka střílí soutěže v kate-
gorii Open kladkových luků, kde 
jsou sportovci zdravotní kategorie 
ST a W2 střílející z kladkových 
luků společně.

Štěpánka je několikanásobnou 
Mistryní České republiky v ha-
lové i terčové lukostřelbě ve své 
kategorii. Díky tomu, že lukostřel-
ba je velmi otevřený sport díky 
pravidlům, má Štěpánka možnost 
pravidelné účasti na závodech 
nehandicapovaných lukostřelců. 
V loňském roce se jí podařilo do-
konce vystřílet bronzovou medaili 
na MČR v terčové lukostřelbě ne-
postižených lukostřelců.

V letošním roce také Štěpánka 
poprvé reprezentovala na Světo-
vém rankingovém závodě v No-
vém Městě nad Metují. Kromě 
skvělých sportovních zážitků zde 
měla možnost nasbírat cenné zku-
šenosti pro další sezónu, která je 
olympijská. S letošním maximem 
599 bodů (ze 700 možných) na 
vzdálenost 50 m je Štěpánka jen 
jeden bod za MQS (minimální kva-
lifikační skóre umožňující účast na 
Paralympijských hrách v případě 
přidělené kvóty pro naši zemi).

Účast na Světovém rankingo-
vém závodě byla umožněna Ště-

pánce dotací od ÚMO 1 a tímto 
bychom chtěli za projevenou pod-
poru poděkovat.

Otázky:
Jak dlouho se lukostřelbě vě-

nuješ?
Lukostřelbě se věnuji již 8 let. 

Nejprve jsem střílela reflexním 
lukem a po čtyřech letech jsem 
přešla na luk kladkový, který je 
pro mne, díky mému postižení, 
vhodnější.

Co ti tento sport přináší?
Lukostřelba mi přináší relax 

a smysluplné využití volného času, 
na tomto sportovním odvětví se mi 
líbí, že jsou stejná pravidla pro „zdra-
vého“ i handicapovaného lukostřelce 
a mohu tak poměřit síly nejen s han-
dicapovaným sportovcem.

Jaké vybavení potřebuješ pro 
lukostřelbu a kolik takové vyba-
vení stojí?

Kompletní vybavení pro lu-
kostřelce, který střílí z kladkového 
luku je kolem 50 000,- Kč. Potřebu-
ji sadu šípů a kladkový luk. K tomu 

ještě další potřebné vybavení, např. 
toulec, vytahovač šípů, vybavení 
pro rozcvičení, chránič předloktí, 
chránič na hrudník, vypouštěč, atd.

Kde tě můžeme vidět trénovat?
Přes zimu trénuji v tělocvičně 

TJ ZP Halma Zbůch a na venkovní 
sezonu se připravuji v areálu ar-
mádní střelnice Plzeň Lobzy spo-
lečně s lukostřelci LK Arcus Plzeň.

Jaký je tvůj oblíbený sport, kte-
rý ráda sleduješ jako divák?

Mám ráda samozřejmě luko-
střelbu a také se ráda dívám na 
tenis.

Můžeš nám vyjmenovat 3 dů-
vody, proč žít v Plzni?
1. Myslím si, že Plzeň je přátelské 
město k lidem s handicapem.
2. Je zde sportovní i kulturní vy-
žití.
3. Plzeň je Evropské hlavní město 
kultury.

Mgr. Roman Suda
trenér zdravotně postižených sportovců

koordinátor projektu  
Paralympijský tým Plzeňského kraje



strana 12Zprávy z obvodu

Chystají se besedy o budoucnosti vnitrobloku Krašovská
Na konci července se ve vni-

trobloku ulic Krašovská a Tou-
žimská na sídlišti Košutka ko-
nala Krašovská slavnost. Kromě 
zábavního programu přinesla 
lidem možnost diskutovat se zá-
stupci obvodu a odborníky o bu-
doucnosti vnitrobloku, kterému 
se také říká „louka“ a kde jsou 
v současné době patrové garáže 
a hokejbalové hřiště. Návštěvní-
ci slavnosti si mohli prohlédnout 
inspirativní výstavu ukazující 
různé možnosti úprav veřejného 
prostranství u nás i v zahraničí 
a poslechnout si k tomu komentář 
zkušeného architekta.

„Inspirativní výstava pokračuje 
i nadále. Krašovské slavnosti se 
zúčastnilo kolem dvou stovek lidí, 
převážně obyvatel blízkého oko-
lí, jež zajímá budoucnost místa, 

ve kterém žijí. Většinou se ptali, 
zda se zde bude stavět, nebo se 
plánuje parková úprava. Ujistili 
jsme je, že vnitroblok rozhodně 
nebude zastavěný,“ říká Romana 
Tomašuková, vedoucí Odboru ži-
votního prostředí a dopravy Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1.

Lidé z prvního plzeňského ob-
vodu mají jedinečnou příležitost 
podílet se na podobě vnitrobloku. 
Po rozsáhlém dotazníkovém šet-
ření se budou v září a říjnu konat 
veřejné besedy se zástupci obvo-
du, architektem a sociologem. „Na 
besedách představíme vyhodnoce-
ní výsledků dotazníkového šetření, 
tedy co si obyvatelé přejí, aby ve 
vnitrobloku Krašovská vzniklo. 
A o těchto vizích s nimi budeme 
dále diskutovat. Následně se vy-
hodnotí i besedy a vypíše se ar-

chitektonická soutěž. Zadání pro 
zpracování projektu vzejde právě 
z výsledků dotazníků a besed,“ 
vysvětluje Romana Tomašuková.

Projekt s názvem Proměna vni-
trobloku Krašovská organizuje 

Městský obvod Plzeň 1 spolu se 
spolkem Pěstuj prostor. Plánova-
cí besedy se uskuteční 24. září 
a 6. října vždy od 17:30 hodin 
v DM Talent.

(red)
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Sport park 1 se mění v mul-
tifunkční prostor, kde mohou 
trávit volný čas děti i dospělí. 
V lokalitě Sport park 1 (dříve Ice 
Park) v průběhu letních prázd-
nin zajistil první městský obvod 
pro své obyvatele instalaci nové 

Sport park 1 má nové vybavení pro malé i velké 
lezecké stěny a dovednostních 
prvků.

Zkvalitňování a zútulnění Sport 
parku 1 započalo již začátkem čer-
vence instalací lanového prvku, 
jehož součástí je i posezení pro 
rodiče malých sportovců. Následo-

valo umístění lezecké stěny a street 
ballových košů. „Věřím, že nové 
prvky ve Sport parku 1 nalákají 
děti ven, že se stanou motivací pro 
sportování a využití volného času 
k pohybovým aktivitám. Také dou-
fám, že nám toto vybavení vydrží 

bez poškození a zásahů vandalů co 
nejdéle,“ doplnila místostarostka 
Městského obvodu Plzeň 1 Ivana 
Mádlová. Vedení obvodu plánuje 
také vizuální propojení Sport par-
ku 1 s přilehlým dětským hřištěm.

(red)
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Plzeň, 2. září 2015 – Revi-
valy nejlepších světových roc-
kových a metalových kapel se 
sejdou na jednom pódiu, aby 
podpořily dobrou věc. V pátek 
11. a v sobotu 12. září se bude 
v amfiteátru u OC Plzeň Pla-
za konat Revival Fest. Vystoupí 
řada špičkových českých kapel 
v čele s revivaly skupin Kiss, 

AC/DC, Rammstein a Metalli-
ca. Vstupné na oba dny stojí 
na místě 290 korun, v předpro-
deji 240 korun. Výtěžek z něj 
půjde na pořízení mikrobusu 
uzpůsobeného pro přepravu 
hendikepovaných lidí pro ob-
čanské sdružení Klub invalid-
ních dobrodruhů (KID). Akci 
pořádá spolek Kukačky z. s. 
pod záštitou primátora města 
Plzně Martina Zrzaveckého.

„Spojení rockové a metalové 
muziky s charitou mi přijde velmi 
povzbudivé, protože není až tak 
úplně tradiční. Ale jsem si jist, že 
tvrdých chlapů s dobrým srdcem 
je v Plzni dost a že se tím pá-
dem podaří pomoci dobré věci,“ 
vyjádřil svoji podporu revivalo-
vému festivalu starosta největší-
ho plzeňského obvodu Miroslav 
Brabec. 

Cestovní klub KID
Cestovní klub KID je nezisková 

organizace, která se od svého vzniku 
dne 17. 11. 2010 intenzivně věnu-
je pořádání turistických, sportov-
ních, kulturních a zábavných akcí 
pro zdravotně postižené. Členové 
i nečlenové klubu jezdí na výlety 
a podílí se na pořádání řady různých 
akcí. To vše se zaměřením na soci-
ální aktivizaci a integraci zdravotně 
postižených do společnosti. Výtěžek 
z koncertu přispěje na pořízení spe-
ciálně upraveného mikrobusu. 

„Nejen pro výlety, ale i pro dopra-
vu osob se zdravotním postižením na 
akce by klubu velmi pomohlo, kdyby 
mohl mít vlastní mikrobus, speciál-
ně uzpůsobený pro přepravu lidí na 
ukotveném invalidním vozíku. Tím by 
se značně rozšířily možnosti klubu 
a úměrně tomu i rozsah a kvalita 
cestovatelských, sportovních a kul-
turních zážitků, které bychom doká-
zali handicapovaným lidem zpro-
středkovat. Bez podpory a pomoci 
ale KID jako nezisková organizace 
nemá na zakoupení takového mikro-
busu dostatek finančních prostřed-

Festival revivalových kapel u Plazy 
podpoří hendikepované dobrodruhy

PROGRAM
Pátek 11.9.
16.00–16.50 Faith no more
17.20–18.10 Doro Warlock
18.40–19.30 Scorpions
20.00–20.50 AC/DC
21.20–22.10 Rammstein

Sobota 12.9.
12.00–12.50 Motorhead
13.20–14.10 Pearl jam
14.40–15.30 Halford
16.00–16.50 Accept
17.20–18.10 Iron Maiden
18.40–19.30 Black Sabbath
20.00–20.50 Kiss
21.20–22.10 Metallica

REVIVAL FEST 

ků,“ vysvětluje předseda občanského 
sdružení Miroslav Valina.

Proto v sobě probuďte rockera 
a podpořte dobrou věc!       (red)
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Od září máme nachystané osvědčené kurzy i několik novinek. Co napří-
klad nevíte o jaderné energii, krásném českém jazyku nebo židovství, to 
se dozvíte v nových kurzech Akademie třetího věku. Jak zvládat stárnutí 
s grácií se naučíte v Moudření – škole zdravého stárnutí, na Velkých mí-
čích, při cvičení Bolavá záda či při Bodyformingu můžete získat kondici 
či napravit bolavé starosti svých zad. Že je TOTEM pro různé generace, 
dokládá mateřský klub, který je nově určený pro rodiče s miminky, nebo 
taneční hodiny swingu.

V TOTEMu se také od září můžete přihlásit do společného projektu Jedeme 
dál. Tento projekt vznikl ve spolupráci a je podpořen finančními prostředky MO1, 
Statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem. Jedná se o bezplatné kurzy pod 
vedením zkušených profesionálních instruktorů. Dvouměsíční kurzy spočívají 
v pravidelném cvičení 2 x týdně, při kterém se kombinuje chůze Nordic Walking 
(chůze s hůlkami) se cvičením na speciálně vybudovaném Seniorském hřišti.

Některé programy si může veřejnost přijít vyzkoušet 10. 9. 2015. Zve-
me všechny zájemce na DEN UKÁZKOVÝCH HODIN, přijďte ochutnat 
připravované programy:
10:00–11:00  Akademie třetího věku: Lidé a jaderná energie
11:00–12:00  Cvičení s Olgou – cvičení především pro seniory s prvky aerobiku
13:00–14:00  „Být sama sebou“ (sebepoznávání, práce s hlasem, hudbou, 
barvami, tělem, relaxace, inspirace, mírný pohyb)

TOTEM a mezinárodní zkušenosti
TOTEM jako první mezigenerační 

centrum v České republice má co na-
bídnout světu. „Dříve jsme jezdili do 
zahraničí čerpat zkušenosti, nyní už 
se máme s ostatními oč rozdělit,“ po-
chvaluje si ředitelka mezigeneračního 
centra TOTEM-RDC Vlasta Faiferlí-
ková. Zatímco na počátku zahraniční 
spolupráce TOTEMu stály společné 
projekty, realizované s německými či 
rakouskými seniory, v roce 2015 ředi-
telka TOTEMu-RDC navštívila s pre-
zentací TOTEMové práce například 
Norsko, Slovensko. V roce 2013 však 
navštívila třeba Francii. „Evropa nás 
respektuje,“ potěšila ředitelku TOTE-
Mu čerstvá zkušenost: „Každé takové 
setkání nás posouvám vpřed v kvalitě, 
kterou si nastavujeme.“

Že se nejedná o pouhé dojmy, do-
kládá i fakt, že mezi lety 2006–2007 
jezdili pracovníci a klienti TOTEMu-
-RDC za svými kolegy do bavorských 
měst Weidenu a Regensburgu. Nyní 
jezdí němečtí kolegové se zájmem 

a nadšením do Plzně, aby se inspi-
rovali pro svou práci. I když systém 
práce se seniory se v obou zemích kon-
cepčně odlišuje, potřeby mají klienti 
prakticky všude shodné. Také proto 
vyrůstají po Evropě podobná centra, 
jako je plzeňský TOTEM-RDC. A čím 
dál víc získávají komunitní ráz. Také 
ředitelka TOTEMu konstatuje, že zku-
šenosti ze zahraničí jsou i pro další 
rozvoj práce plzeňského mezigenerač-
ního centra nesmírně důležité.

Za průlomovou považuje ředitelka 
Vlasta Faiferlíková prezentaci TO-
TEMové práce ve Francii, kde se po-
dařilo účastníky prezentace příjemně 
překvapit tím, co vše už bylo v rámci 
TOTEMu v Plzni vybudováno. Za-
hraniční kolegy zaujaly zejména dvě 
oblasti TOTEMové práce: volnoča-
sové aktivity a projekt celoživotního 
vzdělávání. „Jsme ve fázi, kdy hledá-
me společné rysy s jinými podobnými 
subjekty za účelem vzájemné spolu-
práce,“ konstatuje Vlasta Faiferlíková.

Režisér Jan Hřebejk navštívil TOTEM
Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Musíme 

si pomáhat nebo Místo zločinu – Plzeň. 
Dárek v podobě besedy se známým 
českým režisérem Janem Hřebejkem 
si mohli vychutnat klienti i pracovníci 
TOTEMu v sále našeho mezigeneračního 
centra při závěrečné slavnosti těsně před 
prázdninami. Stejně jako školy uzavírají 
svůj školní rok, hodnotí uplynulé obdo-
bí plné programů pro seniory, mamin-
ky s dětmi i mládežníky také TOTEM. 
A příležitost, kdy se rozdávají vytrvalým 
absolventům pamětní butony, je chvílí 
k setkání, hodnocení i k tomu, aby se 
všichni TOTEMáci, lektoři i klienti od-
měnili. Hlavní odměnou slavnosti byl 
tedy režisér Jan Hřebejk, jehož mise 
v plzeňském TOTEMu byla příznačně 

také dobrovolnická. Během povídání, 
moderovaného dalším úžasným TO-
TEMovým dobrovolníkem Stanislavem 
Juríkem, se asi dvě stovky přítomných 
dozvěděly o režisérových začátcích 
a prvních filmech ještě v éře těsně před 
sametovou revolucí, jak se točily filmy 
v devadesátých letech a nechybělo ani 
prozrazení několika tajemství z poslední 
Hřebejkovy práce, televizního krimi seriá-
lu Místo činu – Plzeň. „Posluchače mohu 
uklidnit, že policejní poradce, kterého jsme 
měli, říkal, že po oddělení Karlovarského 
kraje řeší v Plzni jen asi dvě vraždy roč-
ně,“ usmíval se Jan Hřebejk. TOTEMové 
aktivity jsou mu sympatické a byl rád, že 
může vidět pohromadě tolik aktivních 
seniorů, jak po besedě prohlásil do médií.

TOTEM bude v novém semestru  
plně bezbariérový!

„Díky finanční podpoře Minister-
stva práce a sociálních věcí mohly 
být na konci srpna zahájeny práce na 
projektu s oficiálním názvem „Zpří-
stupnění prostor mezigeneračního cen-
tra TOTEM – RDC všem zdravotně 
znevýhodněným uživatelům“. I když 
v TOTEMu zas tolik bariér nenajde-
me, pro přístup do učeben a výstav-
ních prostor v prvním patře jsme mu-
seli čas od času používat takzvaný 
schodolez, který TOTEMu bezplatně 
zapůjčila firma Altech. Tak například 
klienti na vozíčku mohli navštívit zají-
mavou výstavu, besedu či cestovatel-
ské promítání. Představa plné bezba-
riérovosti TOTEMových prostor však 

pro nás byla stále velkým snem. To 
už je naštěstní minulostí. Na přelomu 
srpna a září přibyl do TOTEMu nový 
výtah. Pro někoho to může být zdán-
livě malý krok, pro TOTEM jde ale 
o velký posun vpřed, umožňující další 
zkvalitnění TOTEMových služeb.

Slavnostní odhalení výtahu bude 
součástí akce 16. 9. 2015 10:00 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE-
ZÓNY 2015/2016 mezigeneračního 
centra TOTEM – RDC aneb První 
jízda výtahem. Slavnostně pokřtíme 
a vyzkoušíme výtah, k poslechu a tanci 
zahraje temperamentní hudební sku-
pina Tabasker, která má v repertoáru 
např. známé i neznámé lidové písně.

A co připravil TOTEM do další sezóny?

AKTULÁNĚ  
Z TOTEMU

13:00–14:00  Bodyforming
13:00–14:00  Akademie třetího věku: Kořeny, větve a plody českého jazýčku
14:00–15:00 Prezentace pohybového programu Jedeme dál
14:30–15:30  Akademie třetího věku: Židovský svět v Plzni, literatuře a dě-
jinách
15:00–16:00  Hrátky s hudbou (bubnování, nástroje, tanec, hlas, tvořivost)
16:00–17:00  Taichi
17:30–18:30  Cvičení pro bolavá záda

Zápisy do pravidelných aktivit.
Ať už si vyberete pohyb, hudbu, vzdělávání či rukodělnou tvorbu, je 

potřeba se přijít zapsat, a v to následujícím režimu: 11. 9. 2015 (9:00–
15:00), 14. 9. 2015 (9:00–18:00) ZÁPISY DO AKTIVIT TOTEMu na sezónu 
2015/2016 pro stávající klienty TOTEM-RDC - potvrzení zájmu docházet i 
nadále do aktivity jako v předešlém roce.

15. 9. (9:00–18:00), 16. 9. 2015 (9:00–12:00) ZÁPISY DO AKTIVIT 
TOTEMu na sezónu 2015/2016 pro nové klienty či zápisy stálých klientů 
do nových aktivit.

Kompletní nabídku najdete na www.totem-rdc.cz, nebo přímo v budově me-
zigeneračního centra TOTEM – RDC, Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec.
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V sobotu 5. září si užili návštěvníci v historické části Bolevce. Přišli sem 
oslavit dokončení úprav Bolevecké návsi a užít si akci Den Bolevce.

Na celé odpoledne i večer byl připravený zajímavý program, který doplnila 
řada doprovodných akcí. 

Na hlavním pódiu se představila kapela Václava Žákovce, folklórní skupiny 
Boleváček a Máj, odehrály se divadelní vystoupení pro děti i dospělé, zahrál 
CK Švejkův Šraml a country kapela MHS Petra Kratochvíla a nechyběli ani 
historičtí šermíři.

Stejně bohatý byl i doprovodný program, který nabídl vystoupení malých 
hasičů, dřevosochání na Sofronce nebo soutěže pro děti organizované RDC 
Totem. Malí návštěvníci se vyřádili také na houpačkách a dalších atrakcích, 
jejich rodiče či prarodiče si mohli prohlédnout a koupit tradiční zboží v dobo-
vých stáncích a pochutnat si na občerstvení.

Bolevecká náves oslavila svoji rekonstrukci
„Bolevecká náves je ukázkou unikátního venkovského prostředí mezi pane-

láky. Jsem rád, že se zde pravidelně konají kulturní a společenské akce a že 
lidé přišli na zářijový Den Bolevce.“ říká starosta Městského obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec.                                                               (red)

Odhalení sochy sv. Ambrože, patrona včelařů v Arboretu.

ČTVRTKY    ZÁřÍ 2015

Zajímavý program navštívili i starosta obvodu Mgr. Brabec a náměstek pri-
mátora města Plzně Mgr. Baxa.
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Pořádně nabitý bude od září 
nový školní rok v Domu digitál-
ních dovedností v Plzni v Domi-
nikánské ulici 9. Připravené jsou 
zábavné kurzy, ze kterých mohou 
vybírat všechny věkové generace 
od dětí až po seniory. Mimo to 
jsou připravené kurzy i pro ro-
diče, kteří se chystají vrátit do 
pracovního procesu po rodičov-
ské dovolené.

Pokud si lámete hlavu, jak za-
bavit své děti po vyučování, mů-
žete je přihlásit hned do několika 
kroužků zaměřených na progra-
mování, robotiku, grafiku, ko-
miks, přírodovědné experimenty 
Pasco či do kroužku fotografie. 
Mezi novinky patří kroužek Videa, 
Létání s drony, Virtuální realita 

Spoustu zábavných kurzů najdou od září děti, 
dospělí a senioři v Domě digitálních dovedností

– modelování a kroužek progra-
mování LegoWeDo, při kterém za 
pomoci programu Scratch se děti 
naučí tvořit programy a algoritmi-
zaci. Vše je propojeno zábavnou 
formou, která naučí děti logické-
mu a analytickému myšlení.

Dospělí jedinci najdou zába-
vu ve stále úspěšných kurzech. 
Začínající programátoři si velmi 
rychle oblíbí kategorii zaměřenou 
na Technično. Zde mohou vybírat 
z programovacích kurzů (Python, 
C#, Android), které jim prohloubí 
znalosti v programovacím jazyku 
a konzolových web aplikacích. 
Své programovací znalosti mo-
hou také více zdokonalit v kurzu 
zaměřeném na tvorbu webových 
stránek HTML a tvorbu webo-
vých stránek ve volně dostupném 
redakčním systému Wordpress. 
Zájemci, kteří uvažují nad tvor-
bou založení internetového ob-
chodu – podnikání na internetu, 

jistě zaujme kurz E-shop aneb 
začni podnikat. I v této kategorii 
se mohou těšit dospělí jedinci na 
horkou novinku. Tím je kurz Lé-
tání s drony, ve kterém se naučí 
řídit bezpilotní letadla.

Kreativně zdatní jedinci si 
zajisté vyberou z kategorie Vý-
tvarno. Tato kategorie obsahuje 
především grafické kurzy (Staň 
se grafikem, První kroky Pho-
toshopem) a fotografické kurzy 
(Komplexní kurz fotografie, Zo-
ner Photo Studio 16), které jsou 
vedené profesionály a jsou určeny 
začátečníkům i pokročilým. Zá-
jemci o filmařské umění mohou 
vstoupit do tohoto světa skrz kur-
zy Vytvoř vlastní film – Pinnacle 
nebo Úprava videa – Adobe.

Ti, kteří potřebují prohloubit zá-
kladní počítačové dovednosti, mo-
hou vybírat z kategorie Praktično, 
konkrétně z kurzů Počítač naplno, 
Tablety Android a kurzy zaměře-

né na balíček Microsoft Office – 
Word, Excel a PowerPoint.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, 
připravené jsou i vzdělávací kurzy 
pro ženy a muže vracející se po 
rodičovské dovolené na trh prá-
ce. Cílem vzdělávacího cyklu je 
usnadnit zájemcům o kurz návrat 
zpět do pracovního procesu, či jim 
pomoci začít s realizací vlastního 
podnikání. Jedná se o kurzy E-shop 
aneb začni podnikat, Wordpress 
a MS Word 2010. Rodiče mohou 
využít po dobu kurzu zdarma služ-
by hlídání dětí odborně školeným 
personálem.

Kapacita kurzů je omezená, 
proto by zájemci neměli s přihlá-
šením příliš dlouho otálet. Více 
informací najdete na webových 
stránkách www.dddplzen.eu nebo 
je možné se přihlásit na telefonu 
378 035 534 či 378 035 536, pří-
padně na e-mailu: ddd@plzen.eu.

Bc. Ivona Krausová

DoRA Centrum na podzim ožívá aktivitami
DoRA Centrum na Vinicích 

(Brněnská 14, naproti vchodu 
do zoo) postupně získává na ob-
libě a je i díky své poloze stáIe 
oblíbenější mezi rodiči s dětmi, 
maminkami na mateřské dovo-
lené i mezi seniory. Do nového 
školního roku DoRA nachystala 
pro své klienty jak plno novinek, 
tak mnoho zavedených akcí.

Již třetím rokem fungu-
je v DoRA Centru pravidelné 

i občasné hlídání dětí od 2,5 let 
Klubko Klubíčko. Vzniklo 
jako reakce na aktuální nedosta-
tek volných míst v mateřských 
školách. Děti zde využívají nově 
zařízenou hernu, místnost se 
stolečky, kde pracují a obědva-
jí. Jako tělocvičnu užívají zrca-
dlový sál, který rovněž slouží 
v odpoledních hodinách široké 
veřejnosti. Dětem zajišťujeme 
z nedaleké ZŠ pravidelně teplé 

DoRA udělí dobrovolnická  
„Křesadla 2015“

Již podesáté se v Plzeňském 
kraji bude letos pořádat oceňo-
vání dobrovolnické práce „Kře-
sadlo 2015“ – Cena pro obyčej-
né lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Letos akci pořádá Dobro-
volnická Regionální Agentura 
DoRA společně s Evropským 
hlavním městem kultury Plzeň 
2015 pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje pana Václa-
va Šlajse a starosty městského 
obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava 
Brabce za podpory.

Tradičním cílem udělování ceny 
Křesadlo je ocenění dobrovolníků 
a jejich práce, zviditelnění dobro-
volnictví i snaha vzbudit v dalších 
lidech zájem o dobrovolnou čin-
nost. Slavnostní vyhlášení a pře-
dání cen za účasti vrcholných 
představitelů Národního dobrovol-
nického centra Hestia, Plzeňského 
kraje, obvodu Plzeň 1, partnerů 
a médií proběhne dne 25. září 
2015 v areálu DEPO 2015 v Plz-
ni. Vstup je zdarma a volný i pro 
širokou veřejnost.

obědy a nezapomínáme ani na 
spolupráci s blízkou zoologickou 
zahradou. Rodiče své děti mohou 
do Klubíčka přivádět již od 6,30 
hodin a po poledním odpočinku 
některé děti plynule přecházejí 
do odpoledních kroužků přímo 
v Centru (výtvarný, dramatic-
ký, hudební, cvičení apod.). 
Aktuálně pro nový školní rok 
nabízíme v Klubíčku poslední 
volníámísta.

Docházka je s rodiči plánována 
individuálně, přednost mají dlou-
hodobě umístěné děti. Aktuální 
informace a přihlášky najdete 
na našich webových stránkách 
v sekci Klubko Klubíčko nebo 
na tel. 776 004 232. Cena za do-
cházku dětí je velmi přijatelná 
4000 Kč za měsíc, popř. 250 Kč 
za den. V ceně je už zahrnutá 
platba za oběd.

Mgr. Pavlína Brabcová
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Sportovní olympiáda 2015
– spolupráce 31. ZŠ a 78. MŠ Plzeň

V červnu letošního roku, 
v rámci úzké spolupráce 31. ZŠ 
E. Krásnohorské a 78. MŠ v So-
kolovské ulici, se uskutečnila na 
školním hřišti 31. ZŠ Sportovní 
olympiáda.

Olympiádu připravili pedagogo-
vé 31. ZŠ se svými žáky. Děti naší 
mateřské školy tak mohly strávit 
krásné sportovní dopoledne plné 
opravdových atletických disciplín, 
které byly připraveny tak, aby od-
povídaly věku předškolních dětí, 
ale také disciplín zábavných…

O celý průběh dopoledne se sta-
rali žáci 31. ZŠ, od těch nejmlad-
ších po téměř mladé muže a slečny.

Všichni s velkou trpělivostí, vy-
sokou empatií a kamarádstvím pro-
vedli naše děti celým sportovním 
dopolednem.

Ráda bych poděkovala vedení 
31. ZŠ a jeho pedagogům, kteří 
se na celé přípravě sportovní akce 

podíleli a také, možná zejména, 
všem žákům (malým i těm téměř 
dospělým), kteří byli skvělí a na-

Již více než 25 let působí há-
zenkářský klub dívek DHC Plzeň 
v Městském obvodu Plzeň 1. Klub 
vychoval řadu reprezentantek i me-
dailistek z mistrovství ČR. Uply-
nulá sezóna 2015/16 byla největ-
šími medailovými žněmi v historii 
klubu.

Starší žákyně procházely mis-
trovskou soutěží s občasnými ne-
úspěchy, přesto naděje na medaili 
stále žila. Famózním vystoupením 
před domácím publikem na posled-
ním turnaji ale dokázaly téměř ne-
možné, porazily favorizovaný Zlín 
a získaly bronzové medaile z mist-
rovství České republiky!

Házenkářky DHC Plzeň = medailistky z MO Plzeň 1
Jejich kolegyně mladší žáky-

ně suverénně zvládly v domácím 
prostředí roli favorita, ovládly osm 
z devíti disciplín Házenkářského 
desetiboje a získaly po zásluze ti-
tul Mistr ČR.

Obě družstva ve svých katego-
riích excelovala na domácím Me-
moriálu Karla Šulce (24. ročník), 
a v obou kategoriích, v konkurenci 
76 zúčastněných družstev, vybojo-
vala zlaté medaile.

O týden později navázala na 
zlatý double v Německém Aue – 
před uměním plzeňských házen-
kářek se musela sklonit všechna 
německá družstva – obě družstva 

Stalo se již tradicí, že každý rok 
předškoláci z naší 7. MŠ navště-
vují na konci školního roku hasiče 
z dobrovolného záchranného sboru 
v Bolevci.

Pravidelně se tato setkání usku-
tečňují venku na hasičském cvičišti 
u konečné tramvaje č. 4, kde si děti 
kromě jiného mohou vyzkoušet 
i stříkání hadicí na terč, oblékání 
výstroje apod. Letos, z důvodu deš-
tivého počasí, se toto setkání kona-
lo 26. května na Bolevecké návsi, 
přímo v hasičské zbrojnici. Děti tak 
poprvé viděly místo, odkud požární 
auta vyjíždějí k zásahu. Prohléd-
ly si, co všechno s sebou ve voze 

U hasičů na Bolevecké návsi
hasiči musejí převážet a k čemu 
to slouží, proč se těmto hasičům 
říká DOBROVOLNÍ. Mohly si 
potěžkat, kolik váží hasičská vý-
stroj a výzbroj, dozvěděly se, proč 
musí mít helma zlatý štít… Při ob-
vazování kamaráda si vyzkoušely 
základy první pomoci, zopakovaly 
důležitá telefonní čísla v případě 
ohrožení života.

 Návštěva přímo v „hasičárně“ 
se všem moc líbila a my jsme rádi, 
že si na nás naši dobrovolní hasiči 
každoročně najdou čas. Moc jim za 
to děkujeme.

Lenka Křepelková
učitelka 7. MŠ Plzeň

ve svých kategoriích v mezinárod-
ní konkurenci obstála na výbornou 
a zvítězila.

Vrcholem sezóny byla pro 
všechny mladé sportovce Letní 
olympiáda dětí a mládeže, kterou 
pořádal Plzeňský kraj. Turnaj há-
zenkářek se odehrál v hale 31. ZŠ 
Plzeň za účasti nebývalého množ-
ství diváků. V silné konkurenci 
nejlepších hráček z celé republiky 
si hráčky domácího výběru vedly 
skvěle. Po pomalejším rozjezdu 
během prvních dvou dnů odehrály 
ve středu a čtvrtek vynikající zápa-
sy na hranici svých možností. Pro-
bojovaly se až do finále a v něm, 

po prodloužení a sedmimetrových 
hodech nakonec podlehly výběru 
Jihočeského kraje. Ve výběru bylo 
14 hráček a z nich 11 jich bylo 
z DHC Plzeň!

Děkujeme všem hráčkám za 
vzornou reprezentaci a zároveň 
všem fanouškům za podporu 
a skvělou atmosféru!

Klub zve zároveň všechny zá-
jemkyně o házenou. Přijďte si 
s námi zahrát a zatrénovat. První 
půlrok je zdarma! 

Více informací na www.dhcpl-
zen.cz, nebo na tel. 607 703 698 
(J. Šmrhová).

J. Šmrhová

šim dětem připravili krásně prožité 
sportovní dopoledne v rámci MDD.

Libuše Čiperová, ředitelka školy
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Letošní prázdniny byly pro za-
městnance i klienty MOTÝL o.s. 
a RC Vlnka plné očekávání, pro-
bíhala dlouho plánovaná rekon-
strukce. Výsledkem je celkem 
šest zvětšených místností, které 
klientům zajistí větší pohodlí 
při jednotlivých aktivitách, nový 
vzhled budovy, modernizace in-
teriérů a dětem v Miniškolce více 

místa na hraní. Chcete vidět změ-
nu na vlastní oči? Přijďte. Máte 
k tomu nemálo příležitostí. První 
z nich jsou právě probíhající zápi-
sy do jednotlivých kroužků a do 
Miniškolky. Pokud ještě nevíte, 
kam zapsat své dítko, neváhejte, 
máme poslední volná místa na do-
poledních i odpoledních kroužcích. 
A věřte, že v nových prostorách se 

KONEČNĚ!!! Rodinné centrum Vlnka spolu s MOTÝL o.s. opět začínají

Stopovačka v Arboretu
5. června 2015 se třída SLUNÍ-

ČEK a MEDVÍĎAT z naší 7. MŠ 
v Kralovické ulici zúčastnila pří-
rodovědné stopovačky v ARBO-
RETU SOFRONKA, pořádané 
u příležitosti oslav MDD.

Na celkem šesti stanovištích, ke 
kterým děti postupovaly po vy-
značené trase, si v praxi ověřily 
vědomosti o přírodě, které během 
školního roku získaly v mateřské 
škole. Podle typu každého úkolu 
byli pořadatelé převlečeni do ná-
paditých kostýmů. A tak lesní víla 
a hejkal prověřili znalosti dětí o les-
ních zvířátkách a stromech (za to 
jim SLUNÍČKA o něm zazpívala 
oblíbenou písničku); muchomůr-
ky v obřích kloboucích zjišťovaly, 
zda umějí děti rozlišovat houby 
jedlé od nejedlých. U kouzelníka 
a zakleté princezny uklízely les 
– třídily odpad do barevně odliš-
ných popelnic; u Vydymáčka zase 
poznávaly a lovily s vodnicemi na 
udice z bazénků ryby. Zopakovaly 
si i dopravní značky a s „volantem“ 
projely slalom, určovaly, co patří 
na strom a co naopak na něm nikdy 
růst neuvidíme. Nahlédnutí k vče-
lám v expozici věnované včelařství, 
tiché pozorování majestátných daň-

ků v oboře a závěrečné rozloučení 
s králem a královnou – to vše děti 
náležitě ocenily a byly moc nadše-
né! ARBORETUM SOFRONKA 
je unikátní areál s třiceti sedmi dru-
hy borovic z celého světa a děti se 
tak mohly podívat na místo, kam se 
běžně nedostanou a paní učitelky si 
mohly jen potvrdit, že „prožitkové“ 
učení má svůj nenahraditelný smysl 
a význam!

A navíc...! |Každé malé dítě 
má radost, když dostane dárek, 
tak i ty naše si kromě Pamětního 
listu a orazítkované karty za spl-
nění úkolů odnášely domů malou 
oranžovou plastovou popelnici, 
kterou hned někteří na památku z 
lesa naplnili šiškami.

Byli jsme moc rádi, že jsme si 
tuto příležitost „zúčastnit se“ nene-
chali ujít, neboť nejen že nám celé 

dopoledne přálo nádherné sluneč-
né počasí, ale celá akce byla skvěle 
připravena a zorganizována. Tímto 
bychom chtěli zároveň poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a uskuteč-
nění této zábavné a podnětné příro-
dovědné vycházky podíleli a oslovili 
nás. Moc rádi jsme s dětmi strávili 
dopoledne u vás a budeme doufat, 
že toto setkání nebylo poslední.

Lenka Křepelková, 7. MŠ Plzeň

bude líbit nejen vašim dětem. Vě-
děli jste, že u nás máme aktivity 
i pro rodiče? Co třeba jóga pro 
dospělé? Další příležitostí jsou 
zajímavé semináře, které jsme pro 
vás nachystali. Prvním z nich bude 
„Vědomé rodičovství“, který pro-
běhne už 18. 9. 2015. A pro koho 
je seminář vhodný? Pro všechny 
rodiče, kteří o výchově svých dětí 

přemýšlejí a chtějí rodinné vztahy 
zkvalitňovat. Do konce roku 2015 
proběhne ještě několik seminářů. 
Budete se moci vzdělat např. v pro-
blematice očkování, psychomoto-
rickém vývoji dětí nebo v první 
pomoci u dětí. Lákavé, že? Sledujte 
naše stránky www.rcvlnka-plzen.cz 
a nic vám neunikne. 

Mgr. Markéta Barešová, DiS



Naše letošní, už tradiční Zahrad-
ní slavnost nesla název „Vítání léta 
aneb odpoledne v barvách duhy“. 
Celá zahradní slavnost i její jed-
notlivá stanoviště připomínaly 
barvy duhy.

Program zahájila paní ředitelka, 
celým odpolednem slavnost pro-
vázel moderátor Stanislav Jurík 
a hrála nám country kapela.

„Modrá pohádka“ v prostoru 
školní zahrady otevřela naše ba-
revné odpoledne a potěšila a dobře 
naladila děti i rodiče.

Poté děti společně se svými ro-
diči plnily úkoly na jednotlivých 
stanovištích barvy duhy – „U beru-

Zahradní slavnost – Vítání léta aneb odpoledne 
v barvách duhy v 78. MŠ v Sokolovské ulici…

šek, Duhový strom, U žabí tůňky, 
Koupání duhy, Putování za sluníč-
kem, U rybiček.

Celé odpoledne jsme ukončili 
slavnostním vypuštěním balónků 
z lodi, která je už dlouhodobě 
symbolem zahrady naší školy plné 
barviček… a tak jsme se rozloučili 
se školním rokem a přivítali léto…

V závěru byly děti za svoji 
statečnost odměněny balónkem 
a dobrotou, kterou pro ně připra-
vily paní kuchařky…

Všichni jsme si barevné, duhové 
odpoledne užili a těšíme se, že se 
v září opět všichni sejdeme.

Mgr. Radka Kailová, 78. MŠ
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Naše město slaví, Plzeň je Ev-
ropským městem kultury 2015.

Pro nás, děti z 87. mateřské ško-
ly, je to příležitost, jak ho dobře 
poznat a dozvědět se co nejvíce 
o jeho historii.

Už od září si čteme pověsti, 
zpíváme písničky o plzeňské věži 
i o strašlivém pánu na Radyni. Hle-
dáme v mapách, chodíme na výlety 
do okolí, navštěvujeme významná 
místa.

V našem třídním divadélku jsme 
si zahráli pověst o Radoušovi 
i o rytíři Lochotovi.

V Muzeu loutek nás zaujaly nejen 
postavičky Spejbla a Hurvínka, ale 
i historické loutky husitů. Klukům 
se zalíbily natolik, že si vyrobili pa-
pírové brnění, děvčata oblékla do-
bové šaty a všichni společně jsme 
z kartonu vytvořili maketu města.

Když došlo na jeho obléhání, 
střílelo se na hradby i z kanónu. 

Ke konci školního roku připravily 
děti ze třídy 2. B 87. MŠ v Komen-
ského ulici společně s paní učitelkou 
Evou a Mirkou pro rodiče závěreč-
nou besídku. Děti nám zazpívaly, za-
tancovaly, některá děvčata zahrála na 
flétny a došlo i na rozloučení s před-
školáky, kteří již v září usednou do 
školních lavic. Jako památku na léta 
strávená ve školce jim byla udělena 
ručně vyrobená keramická medaile. 
O krásné překvapení pro děti i rodiče 
se postaraly paní učitelky. Nachysta-
ly velkou hostinu nesoucí se v duchu 
plavby po moři. Podávalo se ovoce 
nazdobené do různých tvarů, slad-
kosti, pití, popcorn, a dokonce byl 
celý stůl doplněn dekoracemi loděk 
z papíru a majáků. Odpoledne jsme 
si moc užili a děkujeme tímto paním 
učitelkám za celoroční péči o naše 
ratolesti. 

Za rodiče 2.B Jana Ťupová

Stateční Plzeňané se ale ubránili, do-
konce si z husitského tábora odvedli 
i vzácného velblouda. A od těch dob 
máme tohle dříve neznámé zvíře 
v městském znaku. O něm už také 
hodně víme. Vždyť ten náš, který 
jsme společně vytvořili pro „Soutěž 
znaků obcí a měst České republiky 
vyrobených z odpadových materiá-
lů, je už zanesen i v Knize rekordů.

Máme rádi svoje město a pře-
jeme si, aby se všem u nás líbilo!

Hezký nový školní rok za všech-
ny děti i zaměstnance 87. MŠ, Ko-
menského 46 přejí

Včeličky 

Děti z 87. mateřské školy poznávají Plzeň a její historii

Závěrečná besídka v 87. MŠ s nazdobenou hostinou



STřEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK a jeho dvě bole-
vecká pracoviště v Ledecké 23 a Komenského 42 tvoří ucelený areál, 
kde se zaměřujeme na oblast zájmových kroužků v oblasti přírodo-
vědy, keramiky, hudby, počítačů, tance, sportu, výtvarné výchovy, 
mini školky, společenských věd a netradičních výtvarných technik. 
Celkem jsme připravili cca 120 odborných kroužků a kurzů ve všech 
věkových kategoriích. 

KOMPLETNÍ NABÍDKU ČINNOSTI NALEZNETE  
NA www.radovanek.cz.

V letošním roce přivítáme účastníky v nově zrekonstruovaných pro-
storách kluboven a vstupních vestibulů obou pracovišť. Modernizací 
a kompletní obnovou prošel společenský sál a vstupní vestibul na pra-
covišti Ledecká 23, klubovna Koventinky, herna miniškolky Mašinka, 
kterou jsme propojili s vlastní tělocvičnou a vybavili moderním nábyt-
kem, na pracovišti Komenského 42. 

Také nové informační a komunikační technologie máme připravené 
pro naše klienty v letošním roce. Především pak nabídku zájmových 
kroužků, kurzů a klubů, ve které najdete žádané i tradiční kroužky 
a mnoho zajímavých novinek. Přihlašovat se do kroužků, akcí i táborů 
můžete v průběhu celého školního roku pomocí našeho „klientského 
centra“, které najdete na www.radovanek.cz.

Z novinek pro letošní školní rok vybíráme:
„CAMELOT“- skupina historického šermu
Pod vedením zkušených lektorů proniknou děvčata a chlapci do 

světa udatných bojovníků a spanilých princezen. Zábavnou formou 
se seznámí se základními dovednostmi pravých rytířů, proniknou 
do tajů dobové etikety a zatančí si tak, jak tančili naši předkové 
v dobách vlády Přemysla Otakara II., Karla IV. či Rudolfa II. 
Počítá se také s vystoupeními na dobových slavnostech města, 
případně  účastí na různých historických slavnostech (průvody, 
ukázky, heraldika).

Výcvik členů skupiny historického šermu bude základní a bude veden 
pouze zbraní dřevěnou a tupou. Jedná se o meče jednoruční, seke-
ry, dlouhé hole a dřevěné štíty. Při nácviku bude přísně dodržována 
bezpečnost a kázeň. Lektory jsou na slovo vzatí odborníci ze skupin 
historického šermu GOTIKA a SRDCOVÉ ESO. 

Kdo máte rádi pohádkové a historické příběhy a toužíte do tohoto 
světa proniknout, neváhejte a navštivte náš kroužek. Každý člen dostane 
na začátku ilustrovanou knihu, ve které nalezne vše důležité z dějin 
města Plzně od počátku po válku třicetiletou.

JAGUARS Cheerleaders – junior
Pro dívky a kluky od 10 do 15 let. Sportovní cheerleading je od-

větví, ve kterém se pojí různé prvky - pohyby rukou, skoky, výkopy, 
akrobacie, pokřiky a pyramidy. Tento team je „zavedenou značkou“. 
Za tu dobu, kdy v Plzni působí, dostal mnoho možností se zviditelnit 
a pobavit diváky na sportovních, společenských, ale i benefičních ak-
cích. Účastní se také řady soutěží a mistrovství republiky, kde získává 
řadu ocenění. Činnost probíhá pod vedením zkušených lektorů.

Kroužek se schází 2x v týdnu: pondělní schůzka je v tělocvičně 33.ZŠ 
a čtvrteční v tělocvičně SVČ Radovánek, Komenského 42.

JAGUARS Cheerleaders – jazz dance
Jazz dance je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit tančit 

na jaz zovou, muzikálovou, lyrickou, ale i moderní hudbu. Tyto 
všechny styly a ještě mnohem více v sobě zahrnuje jazz. Jazzový 
tanec je velmi dynamický pohyb, kterým tanečník dokáže dobře 
vyjádřit svoje rozpoložení či přesně vystihnout charakter role, jež 
mu byla přidělena...

Základními technikami jazzového tance jsou izolace (schopnost ovlá-
dat odděleně pohyb jednotlivých částí těla, např. pohyby hlavy, ramen, 
hrudníku, pánve, nohou a jejich následné spojení) a charakteristické stří-
dání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla. Jazzdancový 
trénink se skládá z rozcvičky, zahřátí, posilování, stretchingu, techniky 
(otáčky, švihy apod.) a taneční choreografie. Zlepšíte si tak kondici, 
posílíte svaly, protáhnete tělo a naučíte se novým tanečním pohybům.

Kroužek se schází 2x v týdnu: středeční schůzka je v TJ Lokomotiva na 
Slovanech a páteční v tanečním sálu SVČ Radovánek, Komenského 42.

Malý kutil (dřevo, plast)
Dřevěné hračky, krabičky, drobný nábytek i věci nevšední vyrábějí 

děti v našem kroužku Malí kutilové. Všechny výrobky zůstávají dětem, 
aby se z nich mohly radovat i doma.

Děti ve věku 6–12 let pracují samostatně pod vedením lektora, který 
jim je neustále k dispozici, pomáhá, radí, vysvětluje... Kromě zábavy 
a radosti z výrobků je kroužek zaměřen na rozvoj manuální zručnosti, 
které je dosahováno využíváním různých materiálů a vhodného nářadí 
pro danou činnost.

United DC: Disco – děti, junioři
Jedná se o rychlý druh tance, kde se používá hlavně taneční hudba, 

u které se pořádně zapotíte. Naučíte se základům, jako jsou správné 
zahřátí, protažení, držení těla a koordinace pohybu. Hodiny jsou kon-
cipovány nenáročnou zábavnou formou tance.

Plánujeme různá vystoupení a účast v soutěžích.

ZumbAtomic s Hankou
Zumba je taneční cvičení s největším nábojem, které boří všechna 

pravidla. Obsahuje prvky merengue, mamba, salsy, rumby, cha-chy 
a dalších tanců. Vše spojuje do báječného a nikdy nekončícího večírku 
za tónů vášnivé a strhující hudby. Kombinuje prvky aerobicu a tance.
Cvičení probíhá pod vedením certifikované lektorky Hanky Hrochové.
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Dopolední školička Mašinka
Dopolední školička je určena dětem od 2,5 roku. Jejím cílem je přede-

vším zapojení dětí do dětského kolektivu, který je maximálně do 16 dětí.
Školička je vhodná jako příprava před vstupem do klasické mateřské 

školy. Rodičům tak mohou využít volné dopoledne podle vlastních 
potřeb. Program školičky je tvořen bloky výtvarných, hudebních a po-
hybových aktivit kombinovaných s volnou hernou.

Pro vaše děti máme připraveno spoustu nových říkanek, písniček, 
pohybových her. Děti se seznámí s jednoduchými rytmickými nástro-
ji, budou rozvíjet tělesné a pohybové schopnosti, pracovat různými 
výtvarnými technikami (temperami, vodovými barvami, modelínou). 
Především však na ně čeká příjemné, přátelské prostředí v malém ko-
lektivu dětí vedeném zkušenými pedagogy.

Celodenní školička Mašinka
Od září 2015 nabízíme možnost dlouhodobého hlídání dětí od 2,5 roku 

jako alternativu klasické MŠ. V malém kolektivu a přátelském prostředí 
je naším cílem zapojit děti do dětského kolektivu, zvyknout je na pra-
videlný režim a rozvinout v oblasti hudební, výtvarné či pohybové dle 
RVP pro mateřské školy. Stejně jako v dopolední školičce je možné 
po dohodě umístit dítě na celý týden nebo jenom na jednotlivé dny. 
Podmínkou přijetí do celodenní Mašinky je samostatnost odpovídající 
věku. Se všemi činnostmi dětem rádi pomůžeme.

Malý strážník – detektiv
Pomocí her a soutěží se děti učí být správnými účastníky silničního 

provozu (chodci, cyklisty, spolujezdci). Poznávají, jak se chovat k ci-
zímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout 
první pomoc, jak se mají chovat při cestě do školy i ze školy. „Malí 
strážníci“ se dostanou i do terénu. Tam mají možnost při pochůzkové 
činnosti poznat město „očima strážníka“, vyhledávat přestupky nebo 
si vyzkoušet měření radarem. Budou mít možnost přihlížet výcviku 
sebeobrany a naučí se pár základních prvků. Děti v rámci kroužku 
navštíví i další složky IZS a dozvědí se více o jejich práci.

Po absolvování budou oficiálně jmenováni «malými strážníky» a z ru-
kou velitele MP obdrží osvědčení o absolvování kroužku, odznak 
i jiné odměny.

Cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat 
všechna rizika, která je každodenně obklopují.

Kytary
Hrajeme pro radost. Naučíte se základní akordy, rytmus a něco málo 

z hudební teorie. Hlavně ale budeme hrát a naučíme se spoustu písni-
ček. Hru na kytaru budeme doplňovat různými rytmickými a přirozeně 
ladícími nástroji, budeme hrát hry s rytmem a hlasem. Vyzkoušíme si 
také hru a zpěv se zvukovou aparaturou. Pokud nám to půjde, před-
vedeme se i na veřejnosti.

Přírodovědné hrátky
Náplň a obsah kroužku je přizpůsoben věku žáků. Ukážeme si jed-

noduché experimentování, zkoumání, pozorování a bádání.
S přírodou se seznámíme i formou her, soutěží a výtvarných činností. 

Budeme si povídat o vztazích v přírodě i pečovat o zvířata chovaná v naší 
učebně. Při pěkném počasí budeme „prozkoumávat“ zahradu SVČ nebo 
se společně s kroužkem Formika vypravíme na „expedici“ do přírody.

Astronomické hrátky
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 inter-
netu a představit si blízký i vzdálenější vesmír pomocí vlastnoručně 
vyrobených modelů. Žáci se také seznámí s programem Stellarium 
(volně stažitelný), který je vlastně domácím planetáriem. Navíc se dozví 
mnoho zajímavého a třeba si i vyrobí mimozemšťana z ponožky, zahrají 
si také astronomické hry a soutěže a vyrobí raketu na vodní pohon.

Marcel Hlaváč
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Venkovní bazén na Lochotíně byl v letošním parném létě příjemným osvěžením.




