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Novinkou letošního programu 
Slavností svobody bude prezen-
tace dobového života amerických 
vojáků i českých civilistů na sel-
ském dvoře „U Matoušů“ v Plz-
ni-Bolevci. Po skončení loňských 
velkolepých oslav osvobození 
a konce druhé světové války hleda-
li organizátoři Slavností svobody 
a projektu PLZEŇ 1945 novinky 
do programu oslav a jeho rozší-
ření pro budoucí roky. Na jejich 
základě se nakonec rozhodli rozší-
řit pole působnosti projektu ze sa-
motného centra města i na městský 
obvod Plzeň 1, jehož Bolevecká 
náves je jedinečnou historickou 
kulisou. Věří, že tento přesun 
části zajímavého vojensko-his-
torického a kulturního programu 
Slavností svobody z centra vřele 
uvítají nejen obyvatelé plzeňské 
„Jedničky“. 
Členové klubů vojenské historie 

se ve zmíněné lokalitě představí 
v podobě příslušníků americké 
2. pěší divize, kteří přijeli do Plz-
ně 7. května 1945. Autentickou 
vojenskou výstroj a výzbroj bu-
dou doplňovat také civilní oděvy. 
Ty se představí veřejnosti v rámci 
přehlídky dobové módy, která se 
na statku uskuteční v sobotu od-

Slavnosti svobody 2016 na obvodu Plzeň 1 
Projekt PLZEŇ 1945 přinese na Boleveckou náves atmosféru doby osvobození

poledne. Mimo to bude během 
víkendu na statku hrát také živá 
i reprodukovaná hudba. Celé pro-
středí selského dvora se přenese do 
doby před 71 lety a ukáže soužití 

amerických vojáků a Plzeňanů na 
počátku května 1945. Připomenuta 
bude ale i druhá strana, tedy ně-
mečtí a maďarští vojáci čekající 
v internaci na propuštění ze zajetí. 

Akce se uskuteční od pátku 
6. do neděle 8. května 2016. Pátek 
bude věnován především školním 
exkurzím. V sobotu se stane Bole-
vecká náves první zastávkou jízdy 
válečných veteránů nazvané Ride 
of Freedom. Američtí a belgičtí 
váleční veteráni dorazí ve vojen-
ských jeepech za doprovodu další 
techniky s dobově uniformovaný-
mi vojáky v 15.45 hod. ke stat-
ku u Matoušů, kde je bude čekat 
slavnostní uvítání. Veřejnost tak 
bude mít možnost bližšího setkání 
s veterány, které osobně uvítá také 
starosta obvodu Miroslav Brabec, 
jenž zároveň převzal záštitu nad 
celou akcí projektu PLZEŇ 1945 
na Bolevci. Program bude pokra-
čovat také během neděle. Statek 
bude pro návštěvníky otevřen ka-
ždý den od 9.00, v pátek a sobotu 
do 20.00, v neděli pak do 18.00 hod. 

Bližší informace o programu 
budou průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách projektu 
www.plzen1945.cz a také na ofici-
álním webu Slavností svobody, na 
adrese www.slavnostisvobody.cz. 

(p45)

Podrobný průběh oslav v Plzni najdete na str. 16 a 17
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V současné době finišují přípravy 
nového územního plánu města Plz-
ně. Jednotlivé městské obvody měly 
příležitost uplatnit své připomínky 
k návrhu územního plánu a také 
tak učinily. Co se týče připomínek 
přímo z městského obvodu Plzeň 1, 
všechny tvůrci územního plánu řád-
ně projednali a většině z nich zcela 
nebo alespoň částečně vyhověli.

Zastupitelé prvního městského 
obvodu se svými připomínkami 
snažili zabránit zejména nekont-
rolovatelné výstavbě a přestavbě 
uvnitř sídlišť a v dalších oblastech, 
kde je vysoká koncentrace budov 
a lidí. Proto prosadili například 
jasné vymezení pojmu proluka 
nebo nízkopodlažní zástavba. Pro 

představu - přesná specifikace poj-
mu nízkopodlažní zástavba zame-
zí v budoucnu opakování situace, 
kdy byla povolena nástavba dal-
ších čtyř podlaží na objekt bývalé 
mateřské školky ve Žlutické ulici, 
který je v současné době využíván 
jako ubytovna.

Velký důraz kladli zastupitelé 
„Jedničky“ také na možnosti par-
kování. Nové stavby komerčního 
charakteru, ať už administrativní, 
bytové nebo obchodní, které by 
vznikly zejména v sídlištích, budou 
muset mít zajištěná parkovací místa 
ve svých objektech, nemohou tedy 
zatížit nárůstem počtu parkujících 
aut své okolí. Zároveň budou v no-
vém územním plánu ošetřené sou-

časné parkovací plochy při ulicích 
Gerská a Studentská, aby nemohly 
být v budoucnu zastavěny.

Představitelé obvodu dále vyme-
zili nezastavitelné lokality, kde má 
být zachována zeleň, v připomín-
kách se jedná například o oblast 
mezi ulicemi Karlovarská a Bole-
vecká, za Červeným vrchem nebo 
o zelenou plochu za Remusem 
mezi Studentskou ulicí a kruho-
vým objektem garáží.

Pozornost se zaměřila také na re-
kreační objekty a jejich velikost. 
Při stanovování velikostí rekreač-
ních objektů v zastavěné oblasti je 
v první řadě důležité měřítko bu-
dov, které již v oblasti stojí. Tedy 
mezi dvěma malými chatami může 

stát opět jen malá chata, mezi dvě-
ma rozměrově velkými chatami je 
možné postavit chatu větší. I v dal-
ších lokalitách by každá nová zá-
stavba měla svou velikostí odpo-
vídat struktuře okolní zástavby. To 
znamená, že v lokalitě rodinných 
domků není možné povolit výstav-
bu vícepodlažního bytového domu. 
A naopak by bylo nelogické umístit 
na sídliště rodinný dům.

Návrh nového územního plánu 
města Plzně by měl být předložen 
k projednání a ke schválení zastu-
pitelům města v červnu roku 2016.

Více info. připomínkám MO Pl-
zeň 1 k novému územnímu plánu 
najdete na www.umo1.plzen.eu
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA

Připomínky k výstavbě a parkování
První městský obvod prosadil do územního plánu města své připomínky 
týkající se nové výstavby či parkování

První letošní zahájenou stavbou 
je výstavba parkoviště a sportov-
ního hřiště v Manětínské 8–10. 
Práce byly zahájeny začátkem 
února, což umožnilo relativně pří-
znivé počasí letošní zimy. Vlastní 
parkoviště bude zahrnovat 64 par-
kovacích stání včetně příjezdové 
komunikace. V sousedství vznikne 
ještě víceúčelové sportovní hřiště 
s asfaltovým povrchem, které bude 
oploceno. Práce budou dokončeny 
do 10. 6. 2016 s tím, že po přejí-
macím a kolaudačním řízení bude 
parkoviště s hřištěm předáno od 
začátku července do užívání ve-
řejnosti.

Jiří Uhlík, MBA

Nové parkoviště a hřiště vzniká v Manětínská ul.

Vážení spoluobčané,
vedení Městského obvodu Plzeň 1 

se po konzultaci s bezpečnostními 
složkami se rozhodlo obnovit sou-
časný kamerový systém na Měst-
ském obvodě Plzeň 1. Na městském 
obvodě Plzeň 1 je v současné době 
umístěno 13 kamer. 

Kamerové záznamy jsou svede-
ny na ovládací pult kamerového 
systému služebny městské policie 
Lochotín. Zástupci Městské po-
licie Plzeň 1 a Policie ČR nám 
sdělili, že podklady z kamero-

MO Plzeň 1 chystá obnovu kamerového systému
vého systému při řešení trestné 
činnosti ve velké míře využívají, 
ale vzhledem ke stáří kamerové-
ho systému jsou některé záznamy 
nekvalitní a nejdou použít jako 
důkazní materiál.

Z tohoto důvodu jsme dospě-
li k závěru, že je třeba postupně 
v následujících letech řešit obno-
vu kamerového systému, aby po-
skytnuté záznamy byly použitel-
né. Tím bychom nemalou měrou 
pomohli bezpečnostním složkám 
eliminovat trestnou činnost. Kva-

litní kamerový záznam má pomoc 
při řešení trestné činnosti a hlavně 
jí předcházet.

Jen pro vaši informaci, jedny 
z prvních kamer byly instalová-
ny na našem obvodě již před de-
seti lety a poslední instalovaná 
kamera byla v roce 2015 na síd-
lišti Vinice, financovaná z pro-
jektu dotačního řízení MV ČR 
Program prevence kriminality 
2015. 

Karel Szikszay



Vážení spolu-
občané,

dodatečně dě-
kuji všem, kteří 
podpořili naše 
volební uskupení 
a umožnili mně, 
abych mohl há-
jit vaše zájmy 

v obvodní samosprávě, byť zatím bez 
valného úspěchu. Připomínám, že 
kandidátka Veřejných zájmů je ze 
značné části složena z členů spolku 
OS PRSKINK, který se dlouhodobě 
snaží o zachování kvality životního 
prostředí na sídlištích Severního před-
městí a organizoval již řadu petic pro-

Vážení obyvate-
lé našeho obvodu, 

dovolte mi, 
abych vás jako 
předseda Komise 
bezpečnosti a ve-
řejného pořádku 
Rady Městského 
obvodu Plzeň 1 

seznámil s otázkami, které řešíme na 
zasedání naší Komise. Jak jste si jis-
tě všichni dobře vědomi, tak jedním 
z nejpalčivějších problémů na našem 
obvodě je nedostatek parkovacích míst. 
Neustálý nárůst počtu zaparkovaných 
motorových vozidel na našem obvodě 

pokaždé, když 
mám tu čest se-
známit se s někte-
rým z vás osobně, 
když mne navštíví-
te v mé kanceláři 
v budově Úřadu 
nebo se potkáme 
na akcích, které 

MO Plzeň 1 organizuje či podporuje, vím, 
že společně jsme silný a výkonný tým. 

V únoru jsme zveřejnili výstupy 
z dotazníkového šetření a plánovacích 
besed projektu Proměna vnitrobloku 
Krašovská. Projekt, na jehož realizaci 
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Vážení spoluobčané,
od samotného počátku participujete vy, 
občané prvního plzeňského městského 
obvodu, tak s vaším významným při-
spěním vstupuje do další fáze – přípravy 
vyhlášení architektonické soutěže. Více 
se dočtete uvnitř čísla na straně 5.

I záměr prodloužit provozní dobu 
v mateřských školách, které spravuje 
MO Plzeň 1, jsme prověřili společně 
s dětmi a jejich rodiči. Na základě vý-
sledků pilotního provozu ve vybraných 
třídách mateřinek jsme rozhodli, že od 
1. května t. r. budou mít mateřské školy 
ve správě MO Plzeň 1 otevřeno až do 
16.30 hodin (kromě 29. MŠ a 46. MŠ, 

kde k prodloužení provozní doby dojde 
z personálních důvodů až od září 2016). 
Městský obvod Plzeň 1 tak vychází 
vstříc především zaměstnaným rodičům.

V neposlední řadě ráda vyzdvihuji, 
vážení spoluobčané, vaši nezastupitel-
nou roli v připomínkovém řízení k návr-
hu nového územního plánu města Plzně. 
Dále ve zpravodaji naleznete stručné 
shrnutí vypořádání připomínek, které 
uplatnili zastupitelé MO Plzeň 1, i odkaz 
na web obvodu, kde je vám vypořádání 
k dispozici v nezkráceném znění.

Jaro je v plném proudu. Od za-
čátku dubna se na rozkvetlou Plzeň 

můžeme podívat i z rozhledny na 
vrchu Sylván. Provoz této domi-
nanty našeho obvodu nám již řadu 
let pomáhají úspěšně, a věřím i s ra-
dostí, zajišťovat studenti Gymnázia 
Františka Křižíka. 

Těším se na všechny vaše další pod-
něty, nápady, náměty a připomínky, na 
naše další společná setkání a rozhovory. 
Jste vítáni v mé kanceláři v budově Úřadu 
MO Plzeň 1, termín je možné domluvit 
přímo s mojí asistentkou na telefonním 
čísle 37 803 6107. 

Radostné jarní dny vám přeje
Ivana Mádlová

Bezpečnost na našem obvodě je pro nás jednou z hlavních priorit
je obtížně řešitelný, neboť místa pro vy-
tváření nových parkovacích a odstav-
ných ploch jsou limitována vzhledem 
k velmi husté zástavbě. Proto Komise 
ve spolupráci s Městskou policií v Plzni 
na konci minulého roku provedla prů-
zkumné šetření stavu parkování a par-
kovacích míst na katastrálním území 
Městského obvodu Plzeň 1. Cílem to-
hoto šetření bylo zjistit, jaký je aktuální 
stav a možnosti parkování na našem 
obvodě, rozmístění parkovacích ploch 
a též vytipování lokalit, kde se parkuje 
v rozporu s dopravními předpisy.

Během průzkumného šetření byly 
zjištěny tyto skutečnosti: Počet zapar-

kovaných vozidel: 13270; počet vol-
ných parkovacích stání: 2216; počet 
dlouhodobě odstavených vozidel nebo 
vraků: 28; počet vozidel parkujících 
v rozporu s dopravními předpisy: 1857.

Jako nejkritičtější se situace z hle-
diska parkování jeví situace v ulicích: 
Tachovská, Manětínská, Rabštejnská, 
Nýřanská, Žlutická, Toužimská, Kra-
lovická a další...

V současné době probíhá vyhod-
nocování šetření, vytipování lokalit, 
kde by bylo možné zlepšit parkování 
– např. nová parkovací místa + způ-
sob řešení stávajícího parkování jiným 
způsobem, umístění kamerového sys-

tému či výstavba parkovacích domů 
apod., což je ale složité vzhledem k již 
zmíněné velmi husté zástavbě na úze-
mí obvodu. V této souvislosti chci ape-
lovat na všechny obyvatele obvodu, 
aby přemýšleli, kde svůj vůz nechají 
zaparkovaný, neboť nedávno došlo 
k požáru domu v Kaznějovské ulici, 
kdy se složky IZS obtížně dostávali 
k místu požáru, jelikož v okolí domu 
byla zaparkována vozidla v rozporu 
s platnými předpisy. Myslete na to, 
že příště může být ohrožen i váš dům..

S pozdravem a přáním hezkých dnů
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, 

radní MO Plzeň 1

Potěšili jste mě, já vás ale nepotěším
ti záměrům na zastavování veřejného 
prostoru. Veřejný prostor je nejcen-
nější hodnotou panelových sídlišť. Je 
protiváhou koncentrované výškové by-
tové zástavby, která vyžaduje dostateč-
ně rozsáhlou plochu obslužné doprav-
ní infrastruktury a zároveň zachování 
zelených ploch, zajišťující obyvatelům 
sídlišť pohodu bydlení a důstojnou kva-
litu životního prostředí.

Na sídlištích Severního předměstí, 
Košutce, Vinicích, Bolevci a Lochotí-
ně bydlí 44 tisíc obyvatel, což je 9/10 
celkového počtu obyvatel obvodu, ale 
rozloha těchto sídlišť zaujímá pouze 
1/7 plochy obvodu. Vzhledem k tomu 
se jeví naprosto sebevražedně návrh 

nového územního plánu (ÚP) měs-
ta Plzně, předložený vedením města 
občanům a obvodním samosprávám 
ke vznesení připomínek a následně 
námitek. Návrh ÚP totiž počítá na 
všech sídlištích s další zástavbou ve-
řejných ploch, a to i ve vnitroblocích. 
Podél Gerské a Studentské ulice návrh 
dokonce předpokládá kompaktní blo-
kovou zástavbu na plochách hromad-
ných parkovišť, vybudovaných dříve 
v rámci komplexní bytové výstavby 
obytné zóny pro rezidenty panelových 
domů. Dále je navržena změna součas-
ných ploch městského bydlení a ploch 
veřejné občanské vybavenosti na jed-
notnou plochu smíšenou obytnou, se 

zřejmým úmyslem zajistit hladký prů-
běh vytunelování veřejného prostoru 
na privátní komerční záměry.

I když se v zastupitelstvu MO 1 po-
dařilo v lednu 2015 získat většinu za-
stupitelů pro přijetí návrhu Veřejných 
zájmů, vznést připomínku proti navr-
žené změně uspořádání ploch v návr-
hu nového ÚP, při dalším hlasování 
o vznesení námitky v prosinci 2015 se 
tento úspěch již nepovedlo zopakovat 
a boj za zachování veřejného prostoru 
na sídlištích tak bohužel zůstává zase 
jenom na občanských iniciativách. 

Ing. Václav Ženíšek, zastupitel 
za Veřejné zájmy Plzně s podporou 

Úsvitu – Národní Koalice

Vedení Městského obvodu Plzeň 1 
rozhodlo o rozšíření pokrytí bez-
drátového signálu Wi-Fi v parku 
U Bazénu a Sport parku na Lo-
chotíně. 

Pokud chcete využít této služby 
v mobilní aplikaci, zadejte adresu: 
PLZEN Free Wi-Fi. K tomuto kro-
ku se vedení rozhodlo vzhledem 
k tomu, že je park U Bazénu a Sport 
park, kde se v blízkosti nachází 

V parku U Bazénu 
se připojíte k internetu

i dětské hřiště, hojně navštěvovaný. 
Prostor pokrytí bezdrátového sig-

nálu Wi-Fi je červeně ohraničen na 
mapce. 

Zároveň přikládáme webovou 
adresu, na níž jsou vidět všechny 
oblasti v Plzni, které jsou pokryty 
bezdrátovým signálem PLZEN Free 
WI-FI - http://aplikace.plzen.eu/gis/
mapaf.asp?r=196.

Karel Szikszay
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Dominanta největšího plzeňské-
ho obvodu rozhledna Sylván zahá-
jila stejně jako každý rok provoz 
1. dubna 2016. Provoz rozhledny, 
tj. prodávání vstupenek, suvený-
rů a podávání informací návštěv-
níkům zajišťují pro MO Plzeň 1 
studenti Gymnázia Františka Kři-
žíka. Tito studenti se také starají 
o čistotu bezprostředního okolí 
rozhledny. Rozhledna Sylván je 
vyhledávaným turistickým cílem 
prvního plzeňského obvodu. Její 
věž je vysoká téměř 69 m, vy-
hlídková plošina se nachází ve 
výšce 23,5 m. Rozhlednu mohou 

Rozhledna Sylván zahajuje provoz
návštěvníci navštívit vždy v pátek 
od 15 do 18 hodin, v sobotu, v ne-
děli a ve státem uznaných svátcích 
od 10 do 18 hodin. Z rozhledny je 
krásný výhled prakticky na celé 
město, přehlédnout nelze nejen 
části našeho obvodu, jako je Ko-
šutka či Vinice, ale i rozhlednu 
Chlum, střed města, Doubravku, 
Slovany, zříceninu hradu Radyně, 
Skvrňany i Novou Hospodu. Za 
pěkného počasí a dobré viditel-
nosti se nabízí výhled na vzdálené 
vrcholky Českého lesa a Šumavy, 
vysílač Krašov a řadu dalších.

Ing. Eva Štědrá

Od 1. dubna zahájí svůj provoz 
Dětské dopravní hřiště v Západní 
ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. Pro-
vozní doba pro veřejnost je zajištěna 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 
18 hodin. V dopoledních hodinách 
probíhá po celý týden výuka pro 
mateřské školy. Poplatek za aktiv-
ního účastníka činí 10 Kč, dopro-
vod zdarma, půjčovné za koloběž-
ku nebo odstrkovadlo činí rovněž 
10 Kč. Provoz a výuku na dětském 
dopravním hřišti zajišťuje pro MO 
Plzeň 1 Středisko volného času 
Radovánek. Dětské dopravní hřiš-
tě modeluje silniční provoz v obci 
a jízdu mimo obec (světelná křižo-
vatka, přechody pro chodce, parko-
viště, zastávka autobusu, kruhový 
objezd, čtyřproudá ulice apod.) Děti 
se zde naučí základy jízdy v běž-
ném provozu, chůzi po chodnících, 
přecházení ulic a mnoho další po-
třebných dovedností souvisejících 
s bezpečností silničního provozu.

Ing. Eva Štědrá
vedoucí oddělení majetku

Dětské dopravní hřiště

Díky detektoru kovů bude na dětských hřištích bezpečněji
Požadavek na pořízení detektoru 

vzešel přímo od městské policie. 
Strážníci totiž měli obdobný pří-
stroj zapůjčený a nemohli si jeho 
služby vynachválit. Detektor kovů 
je ideální zejména při prohledávání 
dětských hřišť či pískovišť. Městští 
policisté mohou objevit díky němu 
nebezpečné injekčních stříkačky, 
které tak jsou schopni okamžitě ze 
hřišť odstranit. Následně pak tento 
odpad končí ve speciálních kon-
tejnerech a je předán do Fakultní 
nemocnice v Plzni k likvidaci. 

Kromě toho může detektor přispět 
k odstranění rezavých plechovek, 
nebezpečných drátů nebo ostrých 
kousků plechu z míst, kde si hrají 
děti. Detektor zakoupil obvod na 
konci loňského roku za zhruba 
11 tisíc korun. V pátek 4. března 
2016 byl detektor předveden i ve-
řejnosti na dětském hřišti za Plazou 
a zároveň byl slavnostně předán do 
užívání Městské policii, služebna 
Lochotín.

Ing. Eva Štědrá
vedoucí oddělení majetku
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Architektonická soutěž na pro-
jekt Proměna vnitrobloku Krašov-
ská je připravena, čeká na projed-
nání a schválení zastupitelstvem.

Projekt Proměna vnitrobloku 
Krašovská, jehož cílem je zlepšit 
podobu i fungování vnitrobloku 
mezi panelovými domy v ulicích 
Krašovská, Toužimská, vstupuje 
do další fáze. Na základě výsledků 
participační části projektu – dotaz-
níkového šetření, komunitní slav-
nosti a plánovacích besed s občany 
– vzniklo zadání architektonické 
soutěže. Po schválení zastupitel-
stvem Městského obvodu Plzeň 1 
může být soutěž vyhlášena. Z důvo-
du souběhu více architektonických 
soutěží v Plzni se termín vyhlášení 
pravděpodobně posune na srpen.

Většina občanů, jež vyplnila dotaz-
ník týkající se proměny vnitrobloku či 
se zúčastnila jedné ze dvou plánova-
cích besed, má o budoucí podobě to-
hoto veřejného prostranství obdobnou 
představu. Shodli se, že vnitroblok by 
měl fungovat jako živá, z velké části 
volná, ozeleněná plocha, určená pro 
odpočinek a volnočasové aktivity, jež 

Projekt Proměna vnitrobloku Krašovská 

poskytne potřebné zázemí pro všech-
ny generace uživatelů. Na besedách 
zazněly kladné ohlasy na letní soused-
skou akci spolu s přáním, aby obvod 
pořádal podobná setkání i v budoucnu. 
Řadě občanů v okolí chybí také vyba-
venost ve formě kavárny či restaurace, 
která by posloužila i rodičům s dětmi 
nebo právě jako zázemí pro pořádání 
různých akcí.

Na webové stránce projektu Pro-
měna vnitrobloku Krašovská, v sekci 
Výstupy, jsou k dispozici zpracova-
né výsledky dotazníkových šetření 
a plánovacích besed. Dokument je 
zveřejněn zatím v pracovní verzi, 
v současnosti probíhají grafické úpra-
vy a v průběhu března 2016 vyjde 
ucelená brožura v  digitální i listinné 
podobě. Obsah dokumentu poslouží 
jako podklad pro další části projek-
tu, včetně zadání architektonické 
soutěže. 

V následující fázi zpracují archi-
tekti v rámci otevřené soutěže návrh, 
ve kterém přetvoří textové zadání 
do uceleného architektonického 
konceptu. „Požadavky na soutěž-
ní návrhy jsou rozděleny do třech 

kategorií podle míry důležitosti. 
Ty nejdůležitější jsou pro všechny 
architekty víceméně závazné – po-
kud by některý z nich z nějakého 
důvodu ve svém návrhu nechtěli 
respektovat, musí odůvodnit, čím 
jejich řešení přinese obyvatelům 
i vnitrobloku větší kvality. Záro-
veň ale ponecháváme architektům 
svobodu vnést do projektu vlastní 
impulsy a možná i překvapivá řeše-
ní,“ uvádí architekt Marek Sivák ze 
spolku Pěstuj prostor, který zajišťo-
val úvodní participační část projektu 
a podílí se i na přípravě soutěže.

Prioritním požadavkem je ponechat 
centrální plochu vnitrobloku nadále 
převážně ozeleněnou a nezastavěnou 
a v návrhu myslet na všechny sku-
piny a generace občanů využívající 
toto prostranství. Architekti by měli 
navrhnout dostatek kvalitního a růz-
norodého mobiliáře a dětská hřiště 

Máte inspirativní fotografie veřejných prostranství? Pošlete nám je.
Podělte se s námi o fotografie sídlištních prostranství, podobných 
vnitrobloku Krašovská, která vás při cestách po České republice či 
v zahraničí zaujala, rádi je zveřejníme ve fotogalerii.
Fotografie můžete zasílat e-mailem na adresy:
tomasukovar@plzen.eu, jandovavl@plzen.eu                  Děkujeme!

Text: Silvie Hašlová, Pěstuj prostor

pro různé věkové skupiny. Stávající 
hokejbalové hřiště přetvoří na ote-
vřené multifunkční a v řešené oblasti 
umístí malé „odstranitelné“ zázemí 
s funkcí kavárny, jehož součástí bude 
i veřejné WC. Plný výčet podnětů 
občanů je uveden v dokumentu „Vý-
stup z dotazníkového šetření a pláno-
vacích besed“, který bude zveřejněn 
na konci února.

Vyhlášení architektonické soutěže 
bylo původně plánováno v lednu, kdy 
se také sešla soutěžní porota k usta-
vující schůzi. Z důvodu potřeby do-
řešení několika technických a admi-
nistrativních překážek se však termín 
projednání posunul na červnové za-
stupitelstvo městského obvodu. Záro-
veň bylo potřeba přihlédnout k tomu, 
aby nedošlo ke kolizi s vyhlášením 
jiné připravované architektonické 
soutěže – na obnovu Jiráskova ná-
městí a Klášterní zahrady v Plzni na 
Slovanech. „Soutěž může být v pří-
padě schválení tímto zastupitelstvem 
vyhlášena již v červnu. Pro zajištění 
větší účasti architektů a dosažení 
kvalitnějšího výsledku zvažujeme 
posunutí začátku soutěže na Vnit-
roblok Krašovská na konec letních 
prázdnin, tedy na přelom srpna a září 
2016. Výsledky soutěže by pak byly 
známy na začátku prosince,“ říká Iva-
na Mádlová, místostarostka Městské-
ho obvodu Plzeň 1.

„Mezitím využíváme čas k hle-
dání dalších finančních prostředků 
mimo rozpočet městského obvodu. 
Do konce roku 2017 by mohla být 
k dispozici studie Regenerace sídlišť 
pro část Košutka, jejíž zpracování 
jsem na zastupitelstvu iniciovala 
a která bude důležitým podkladem 
pro získání dotací právě i na realizaci 
vítězného návrhu,“ dodává Mádlová.

Prostranství – foto projektu.

Jak bude realizace projektu dále pokračovat?
březen 2016 – vyšla brožura Proměna vnitrobloku Krašovská, 
 výstup z participace s občany
22. červen 2016 – předložení podmínek architektonické soutěže 
 k projednání a schválení členům Zastupitelstva MO Plzeň 1
28. srpen 2016 – Krašovská zahradní slavnost
konec srpna 2016 – vyhlášení architektonické soutěže zpřístupněním
 podmínek soutěže všem zájemcům stanoveného okruhu 

účastníků soutěže
prosinec 2016 – zasedání odborné komise architektonické soutěže,
 vyhlášení výsledků architektonické soutěže, 
 výstava oceněných návrhů
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Velkým nešvarem některých občanů 
je odkládání nadměrného odpadu mimo 
místo k tomu určené (velkokapacitní 
kontejner a sběrný dvůr nebo v pří-
padě pořádání sběrových dnů odpadů, 
odvézt odpad na uvedené místo), a to 
je kontejnerové stání. Odložený odpad 
mimo odpadové nádoby omezuje vý-
voz kontejnerů s komunálním odpadem 

Černé skládky

Čistota a pořádek na území Měst-
ského obvodu Plzeň 1 jsou zajišťová-
ny především pracovníky VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH PRACÍ. Hlavní 
pracovní náplní těchto pracovníků 
je provádění běžných úklidů – ze-
jména zametání chodníků, veřejných 
prostranství, sběr papírů a jiných od-
padků, úklid dětských hřišť, autobuso-
vých zastávek, okolí kontejnerových 
stání, okolí nákupních středisek, pod-
chodů, úklid menších černých sklá-
dek a úklid spadaného listí. Protože 
nastalo jaro, je potřeba provést „jarní“ 
úklid nejen na místech, která jsou pra-
videlně uklízena, ale právě tam, kde je 
to po zimním období nejvíce potřeba.

Současně s ručním úklidem ve-
řejného prostranství je prováděno 
i strojní čištění chodníků a vybra-
ných vozovek a parkovišť. Tam, kde 

Jarní úklidy v obvodu

a v neposlední řadě dochází ke spáchání 
přestupku (založení černé skládky). 

Osoby bez přístřeší jsou velkými 
shromažďovateli nadměrného odpa-
du a komunálního odpadu, který je 
odkládán v okrajových lokalitách na-
šeho obvodu. Úklid černých skládek 
zajišťuje vlastník pozemku, v případě 
pozemků ve vlastnictví města Plzně 

provádí úklidy drobných černých 
skládek pracovníci veřejně prospěš-
ných prací Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1, úklidy ostatních skládek za-
jišťuje odborná firma. 

Pro zajímavost uvádíme množ-
ství odpadů z úklidů veřejného pro-
stranství a odstraňovaných drobných 
černých skládek po obvodě. Za půl 
roku bylo odvezeno celkem 232 tun 
odpadu. Na základě těchto skutečností 
jsme se domluvili s městskou policií, 

že v určitých lokalitách, kde jsou ne-
ustále problémy s černými skládkami, 
se instalují tzv. fotopasti. Následně 
po vyhodnocení materiálu bude zá-
ležitost řešena dle platných právních 
předpisů.

V závěru bych chtěl požádat obča-
ny, aby využívali sběrný dvůr odpa-
dů, kde se ukládají odpady bezplatně 
a aby nenechávali „své“ sousedy dělat 
nepořádek u kontejnerových stání. 

Bc. R. Tomašuková, K. Szikszay

náš úřad zajišťoval zimní údržbu ko-
munikací, je na chodnících a vozov-
kách prováděn úklid posypového 
materiálu (smetků). 

Odbor životního prostředí a do-
pravy ÚMO Plzeň 1 vyhotovil plán 
strojového úklidu komunikací na 
území MO Plzeň 1. Od dubna budou 
v I. etapě uklizeny ulice Okounova, 
K Prokopávce, U Velkého rybníka, 
Vondruškova, Bolevecká náves, 
Hynaisova, Malická, Pod Všemi 
svatými, Kleisslova, Bolevecká, 
alej Svobody, Sokolovská, Komen-
ského, Majakovského, Žlutická, 
Kralovická, Manětínská, Rabštejn-
ská, Studentská, U Jam, Tachovská, 
Kaznějovská, Brněnská, Nad Zoo, 
Znojemská, Vrbovecká, Nad Fero-
nou, Nad Priorem, K Pecihrádku, 
Nad Řekou a další. 

Ve II. etapě proběhne ruční a stro-
jový úklid dalších vytipovaných ko-
munikací a parkovišť, na kterých je 
kolem obrubníků velký nános zeminy, 
prachu a někde i náletová vegetace. 
Z tohoto důvodu bude nutné zajistit 
zákaz stání a zastavení vozidel na 
dobu provedení úklidu. Blokové čiš-
tění bude prováděno po úsecích tak, 
aby řidiči mohli přeparkovat auta na 
okolní parkoviště, a zákazové značky 
budou umístěny v dostatečném před-
stihu (min. 7 dnů předem). Strojní 
úklid je zajišťován nad rámec běžné-
ho úklidu, který je prováděn každý 
týden pracovníky veřejně prospěšných 
prací a je na organizaci velmi náročný, 
z tohoto důvodu žádáme občany, aby 
sledovali dopravní značení na parko-
vištích a dodržovali termíny pro zá-
kaz stání a zastavení. V případě, že na 

parkovištích zůstanou některá vozidla, 
práce nebude možné zajistit v odpoví-
dající kvalitě a odtahy vozidel budou 
zbytečně komplikovat průběh čištění.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
také zajišťuje strojní úklid podchodů 
mytím tlakovou vodou. V letošním 
roce je naplánováno celkem 5 úkli-
dů podchodů pod Karlovarskou ulicí 
u křižovatky s Boleveckou, dále u kři-
žovatky s Lidickou a podchodu pod 
Gerskou ulicí u Plzeňky. Úklid mytím 
tlakovou vodou spočívá v mytí pod-
lah, schodů, obkladů, oken z vnitřní 
i vnější strany a čištěním hliníkových 
soklů. První úklid bude proveden ve 
dnech 19. 4. a 20. 4. 2016.

Pokud byste věděli o místě, které 
je potřeba uklidit, sdělte tuto sku-
tečnost na e-mail: vsaha@plzen.eu 

Bc. R. Tomašuková

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

komunální odpad a vy nevíte, kam s nimi? Magistrát města Plzně 
pořádá ve spolupráci se společností Čistá Plzeň s. r. o. Sběrové 
dny odpadu

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
BÍLÁ HORA 
K Sokolovnì (pod Soko- 10. 5. 2016 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 
ROUDNÁ
Na Roudné  14. 6. 2016 13.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN)

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

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 377 180 916
Čistá Plzeň s. r. o.
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na 
každém svém zasedání probírá pl-
nění usnesení, ze své činnosti po-
dává zprávy starosta MO Plzeň 1, 
místostarostové MO Plzeň 1, 
předsedové Kontrolního výboru 
ZMO Plzeň 1 a Finančního vý-
boru ZMO Plzeň 1 a Rada MO 
Plzeň 1.

Dalším pravidelným bodem jsou 
vždy zápisy ze zasedání výborů.

K uplynulým zasedáním zastu-
pitelstva v tomto roce mohu vy-
zdvihnout, že schválilo zařazení 
akce „Stavební úpravy pavilonů C 
a D v objektu 60. MŠ, Manětín-
ská 37“ do jmenovitého seznamu 
stavebních akcí MO Plzeň 1 pro 
rok 2016; schválilo záměr podání 
žádosti (prostřednictvím Magist-
rátu města Plzně) o poskytnutí 
podpory k 19. Výzvě Minister-
stva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020, prioritní 
osa 5: Energetické úspory, na tuto 
akci. Schválilo rozpočtové opat-
ření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 
2016 č. 4 v této věci.

Dne 13. 4. 2016 schválilo Za-
stupitelstvo MO Plzeň 1 zejména 
poskytnutí dotací z rozpočtu MO 
Plzeň 1 na podporu sportovní, tě-
lovýchovné, kulturní, ekologické 
a zájmové činnosti, na zdravotní 
účely, na aktivity volného času 
nebo jinak veřejně prospěšné 
účely, poskytnutí dalších indivi-
duálních dotací z rozpočtu MO Pl-

zeň 1 Nadaci 700 let města Plzně 
na akci Historický víkend 2016 
a spolku Pěstuj prostor, z.s., na re-
alizaci vybraných podnětů z Ote-
vřené výzvy Pěstuj prostor a dále 
schválilo realizaci dvou nových 
kamerových bodů na území MO 
Plzeň 1, a to v parku U Bazénu 
a na křižovatce ulic Na Roudné 
x Plánská.

Rada MO Plzeň 1 na svých 
zasedáních vždy kontroluje plnění 
usnesení a bere na vědomí zápisy ze 
zasedání komisí Rady MO Plzeň 1.

V uplynulém období za nejdůle-
žitější body považuji:
• Schválení Směrnice ÚMO Pl-

zeň 1 č. 2/2015 – Zveřejňování 
smluv na webových stránkách 
MO Plzeň 1 (2. vydání),

• Souhlas se sloučením 29. mateř-
ské školy Plzeň, Lidická 3, pří-
spěvkové organizace a 46. ma-
teřské školy Plzeň, Fibichova 4, 
příspěvkové organizace v jednu 
příspěvkovou organizaci s tím, že 
by se 29. mateřská škola Plzeň, 
Lidická 3, příspěvková organiza-
ce, stala odloučeným pracovištěm 
46. mateřské školy Plzeň, Fibi-
chova 4, příspěvkové organizace,

• Schválení zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Výměna 
písku v dětských pískovištích 
na území MO Plzeň 1 v letech 
2016–2017“,

• Jmenování členů odborné po-
roty architektonické soutěže 

pro soutěž o návrh na proměnu 
vnitrobloku Krašovská v Plzni 
sekretáře soutěže a přezkušova-
tele soutěžních návrhů,

• Schválení zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu na služ-
by s názvem „Výroba, dodáv-
ka a instalace nových laviček 
na území MO Plzeň 1“, a to 
v souladu s Pravidly Rady MO 
Plzeň 1 č.1/2015 pro zadávání 
veřejných zakázek,

• Vzetí na vědomí zprávy o vy-
hodnocení zimní údržby na úze-
mí MO Plzeň 1 za zimní období 
2015/2016,

• Projednání majetkových záleži-
tostí: žádostí o prodeje pozem-
ků, směn pozemků, uzavření 
nových smluvních vztahů na 
pronájem pozemků (halová ga-
ráž, řadová garáž) a schválení   
stanovení bezdůvodného obo-
hacení za užívání halové gará-

že a částí pozemků, které slouží 
jako příjezdová komunikace, 
bez právního důvodu,

• Schválení Výroční zprávy o čin-
nosti MO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 
v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k infor-
macím za rok 2015,

• Schválení spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 při akci XXVII. 
Jízda historických vozidel oko-
lím Plzně, která se bude konat 
dne 28. 5. 2016 v Plzni – start 
a cíl na Bolevecké návsi; 

• Projednání záměru MO Plzeň 1 
uspořádat tradiční akci MO Pl-
zeň 1 – Město her aneb Prázd-
niny na Boleváku 2016,

• Schválení záměru uspořádat 
promenádní koncerty MO Pl-
zeň 1 v parku U Bazénu,

• Schválení záměru uspořádat akci 
pro veřejnost s názvem Pouť 
u Andělíčka dne 29. 4. 2016 
u Košuteckého jezírka v Plzni,

• Schválení spolupořadatelství MO 
Plzeň 1 při akci Seniorské hry 
Plzeňského kraje 2016, pořádané 
dne 21. 5. 2016 v prostorách TO-
TEM, z.s. v Kaznějovské 51 a na 
hřišti 1. ZŠ Plzeň, Západní 18,

• Projednání realizace dvou no-
vých kamerových bodů na úze-
mí MO Plzeň 1, a to v parku 
U Bazénu a na křižovatce ulic 
Na Roudné x Plánská,

• Schválení spolupořadatelství 
MO Plzeň 1 při akci SLAV-
NOSTI SVOBODY 2016 – 
PROJEKT PLZEŇ 1945, pořá-
dané dne 6.–8. 5. 2016 v Sel-
ském dvoře „U Matoušů“ na 
Bolevecké návsi v Plzni.

Mgr. Miroslav Brabec, 
starosta MO Plzeň 1

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 
a Rady MO Plzeň 1 za uplynulé období
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Druh jízdenky (platná 
v zóně 001 Plzeň)

Cena
 jízdenky

Nepřestupní - papírová 9 Kč
Přestupní 30 min.* 8 Kč
Přestupní 60 min.* 10 Kč
Přestupní 180 min.* 17 Kč
Přestupní 24 hod.* 30 Kč

Přeprava psů v MHD
S počátkem letošního roku došlo ke 

změnám v tarifu Integrované dopravy 
Plzeňska na území města Plzně a jed-
nou ze zásadních změn je 
zpoplatnění přepravy psů 
v MHD. Od 1. 1. 2016 
je nezbytné pro psa za-
koupit poloviční jednot-
livé jízdné. Cena závisí 
na druhu jízdenky (dle 
časové a tarifní platnosti 
viz tabulka). 

I nadále jsou zdarma 
přepravováni asistenční 
a vodící psi pro nevidomé a zdravot-
ně postižené. Zdarma je také možné 
přepravovat psa, který je po celou 
dobu přepravy umístěn v bezpečně 
uzavřené a dole nepropustné schránce 
o rozměrech 25x40x60 cm (nárok se 
vztahuje na přepravu jedné schránky).

* Nákup je možný jen prostřednic-
tvím Plzeňské karty, Plzeňské mini, 
Plzeňské jízdenky nebo bezkontaktní 
bankovní karty.

Jednou z variant je také zakoupení 
SMS jízdenky platné na 35 minut za 
20 Kč (plus cena za SMS zprávu va-

Co by měli vědět majitelé psů
V ostatních případech je nutné za 

psa zaplatit poloviční jízdné.
Základní přehled zlevněného jízd-

ného:

šeho operátora). Cena SMS jízdenky 
je jednotná a nerozlišuje se na zlev-
něné a plnocenné. Poslední variantou 
je možnost zakoupení jízdenky s při-
rážkou u řidiče za 30 Kč.

V případě, že budete v MHD cesto-
vat se psem (nejedná-li se o vodícího 
nebo asistenčního psa) bez platného 
jízdního dokladu, který není umístěn 
v přepravním boxu o výše uvedených 
rozměrech, bude nezbytné uhradit při-
rážku k jízdnému ve výši 150 Kč.

Změny neplatí pouze pro pře-
pravu psů, ale pro přepravu všech 
živých zvířat.

Stejná pravidla platí i ve vnějších 
zónách ve vozech PMDP, zde je cena 
za nepřestupní jízdenku i přestupní 
jízdenku (na 30 min.) 4 Kč.

René Vávro 
Marketingový specialista

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Volný pohyb psů
Zákaz volného pobíhání psů (tzn. 

povinnost pohybu psů uvázaných 
na vodítku a v případě potřeby 
opatřených náhubkem) je dotčeno 
již jmenovanou vyhláškou o někte-
rých povinnostech chovatelů psů. 
Podle této vyhlášky je zakázáno 
volné pobíhání psů ve vyznačených 
lokalitách, kterými jsou mimo jiné: 
okolí Boleveckého rybníka, Senec-
kého rybníka, Kamenného rybní-
ka a Šídlovského rybníka včetně 
vodních ploch, na neoplocených 
dětských pískovištích a hřištích.

Přesné vyznačení tohoto záka-
zu je vyznačeno v mapové příloze 
vyhlášky, kterou lze nalézt na ad-
rese: http//mapy.plzen.eu (Aplika-
ce a Mapy, sloupec Služby, Zákaz 
volného pobíhání psů).

Volný pohyb psů je povolen 
v části Velkého Boleveckého 
rybníka pod Bílou Horou, která 
se nazývá Chobot, dále u rybníků 
Nováček, Košinář a Třemošenský 
rybník, ve kterých je povoleno 
i koupání psů. 

Stanislava Mixová
oddělení poplatků ÚMO Plzeň 1

Poplatky za psa
Splatnost místního poplatku ze psů.
Všem poplatníkům jsou 2x roč-

ně zasílány k úhradě poplatku 
poštovní poukázky v termínech 
určených vyhláškou, tj. k 30. 06. 
a 30. 11. daného roku.

Není-li poplatek uhrazen řádně 
a včas v určené lhůtě, je vystaven 
platební výměr, který je doručen 
poplatníkovi. Pokud poplatník ne-
reaguje a dlužnou částku neuhradí, 
je nedoplatek předán k vymáhání.

Povinnost označení psa čipem
Vyhláška statutárního města Plzně 

č. 12/2007, kterou se mění vyhláška 

statutárního města Plzně č. 19/2006 
o některých povinnostech chovatelů 
psů, mimo jiné také stanoví povinnost 
trvalého označování všech psů čipem. 
Držitel psa staršího šesti měsíců je po-
vinen nechat psa trvale označit čipem. 
Kontrolu označení psa čipem provádí 
pracovník Kontrolního oddělení ÚMO 
Plzeň 1 ve spolupráci s Městskou poli-
cií. Náklady spojené s čipováním nese 
Městský obvod Plzeň 1.

Úřad kromě čipování psů zdar-
ma nabízí sáčky na psí extrementy, 
které jsou k dispozici rovněž zdar-
ma na vyžádání v pracovní době 
ve vrátnici úřadu.

Roční sazba místního poplatku ze psů

a) pro držitele psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě

    – za jednoho psa:                            500,- Kč

    – za druhého a každého dalšího psa: 1500,- Kč

b) pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, eventuálně sirotčího důchodu, 
a to i v případě dvou či více uvedených důchodů, pokud tento 
důchod či důchody tvoří jediný zdroj příjmů držitele

    – za jednoho psa:                          200,- Kč

    – za druhého a každého dalšího psa: 300,- Kč

za podmínky, že držitel doloží doklad vydaný příslušným správním 
orgánem potvrzující, že držitel psa je poživatelem určitého důchodu 
a předloží čestné prohlášení, že uvedený důchod či důchody jsou 
jeho jediným zdrojem příjmů

b) pro ostatní držitele:                                     

    – za jednoho psa:                            900,- Kč

    – za druhého a každého dalšího psa: 1500,- Kč

Osvobození a úlevy od poplatku se nachází v čl. 5 odst. 1 výše 
jmenované obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, 
o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně 
č. 10/2007, 9/2010 a 2/2012 roční sazba místního poplatku ze psů činí:
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 od do

7. mateřská škola 6:00 16:30
60. mateřská škola 6:15 16:30
78. mateřská škola 6:00 16:30
81. mateřská škola, 
Břeclavská 6:00 16:30

81. mateřská škola, 
Hodonínská 6:30 16:30

87. mateřská škola 6:00 16:30
90. mateřská škola 6:00 16:30
91. mateřská škola 6:15 16:30

Prodloužení provozní doby v mateřských školách MO Plzeň 1
Vedení městského obvodu Plzeň 1 rozhodlo, že 

se v mateřských školách, které jsou ve správě MO 
Plzeň 1, prodlouží provozní doba do 16:30 hodin. 
Rozhodnutí vzešlo ze zvyšujícího se zájmu rodičů 
o tuto službu a je podpořeno pilotním projektem, 
který probíhal na podzim loňského roku. V rámci 
tohoto projektu jsme na vybraných pracovištích 
ověřovali, zda bude mít tato služba mezi rodi-
či kladnou odezvu. Ředitelky mateřských škol 
před začátkem spuštění prodloužené provozní 
doby připravily personální zajištění. Většina 
mateřských škol ve správě městského obvodu 
prodlouží svou provozní dobu od 1. května 2016. 

1. května 2016 se provozní doba do 16:30 
hodin prodlouží v těchto mateřských školách: 

Vážení rodiče,
přerušení provozu v době hlavních 

prázdnin měsíci červenci a srpnu se 
řídí a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT 
ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním 
vzdělávání, v platném znění:

„Provoz mateřské školy lze podle 
místních podmínek omezit nebo pře-
rušit v měsíci červenci nebo srpnu, 
popřípadě v obou měsících. Rozsah 
omezení nebo přerušení stanoví ře-
ditel mateřské školy po projednání 
se zřizovatelem. Ředitel ve spolu-
práci se zřizovatelem zároveň pro-
jedná s řediteli jiných mateřských 
škol v obci možnosti a podmínky 
předškolního vzdělávání dětí v ji-
ných mateřských školách po dobu 
omezení nebo přerušení provozu. 
Informaci o omezení nebo přeruše-
ní provozu zveřejní ředitel mateřské 
školy na přístupném místě ve škole 
nejméně 2 měsíce předem“.

Provoz mateřských škol v letním 
období probíhá ve specifickém re-
žimu ze tří hlavních důvodů:
 je nutné zajistit čerpání řád-

né dovolené dle zákoníku práce 
pedagogických (40 dní) i nepeda-
gogických pracovníků (25 dní)
 dále probíhají v mateřských 

školách během léta investiční akce 
a opravy, které nelze provádět 
v průběhu školního roku

 současně je letní období 
vyhrazeno pro provádění údržby 
a sanitace v prostorách podléhají-
cích hygienickým požadavkům dle 
zákona, např. ve školní kuchyni. 

Přesto je naší snahou zajistit 
v nutných případech pro děti by-
dlící na našem obvodě plně fun-
gující mateřskou školu.

Při sestavování harmonogramu 
pro prázdninový provoz v roce 2016 
vycházeli ředitelé škol z údajů o po-
čtu dětí přihlášených k prázdnino-
vému provozu v měsících červenci 
a srpnu v jednotlivých týdnech v le-
tech 2014 a 2015. 

Mateřské školy jsou v prázdnino-
vém období otevřeny pro děti zaměst-
naných rodičů, kteří nemají možnost 
zajistit dítěti jinou formu péče. 

S ohledem na zajištění co nejkva-
litnějšího prázdninového programu 
pro vaše děti vás prosíme – naplá-
nujte si čerpání své dovolené v době, 
kdy prázdninový provoz v mateřské 
škole nebude zajištěn, abyste se 
svým dětem mohli plně věnovat. 
Z výše uvedených důvodů současně 
děkujeme, že pečlivě zvážíte umís-
tění svého dítěte do mateřské školy 
během prázdninového provozu, 

Se srdečným pozdravem
PhDr. I. Mádlová, Ph.D., MBA v. r.

1. místostarostka MO Plzeň 1

K čerpání dovolené zaměst-
nanců MŠ

Všichni zaměstnanci mateřské 
školy – pedagogičtí i nepedago-
gičtí – mají dle zákoníku práce 
nárok čerpat řádnou dovolenou 
v příslušném kalendářním roce. 
Čerpat dovolenou v průběhu roku 
vzhledem k zajištění provozu bě-
hem školního roku mohou pou-
ze omezeně v období vedlejších 
prázdnin a dále zejména v období 
prázdnin letních. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, 
aby zaměstnanec celou dovolenou 
vyčerpal v tom kalendářním roce, 

ve kterém mu na ni vznikl nárok, 
a to prostřednictvím svého výše uve-
deného práva jednostranně určovat 
zaměstnanci dobu čerpání dovolené. 
Smyslem dovolené totiž není její ku-
mulace, ale naopak její každoroční 
čerpání, aby mohla plnit svůj účel 
odpočinku po vykonané práci.

S ohledem na zajištění co nejlep-
šího prázdninového programu pro 
děti prosíme rodiče, aby si naplá-
novali čerpání své dovolené v době, 
kdy prázdninový provoz v jejich 
kmenové mateřské škole nebude 
zajištěn, aby se svým dětem mohli 
plně věnovat.

Prázdninový provoz v obvodních mateřských školách

29. mateřská škola v Plzni, Lidická 3, p. o. 
a 46. mateřská škola v Plzni, Fibichova 4, p. o. 
z hlediska své malé velikosti nemohou do výše 
uvedeného termínu zajistit personální pokrytí, 
proto tyto mateřské školy prodlouží svůj pro-
voz až od 1. září 2016:

 od do

29. mateřská škola 6:00 16:30
46. mateřská škola 6:15 16:30

Rok

Měsíc 
Týden 1. 7. 4. - 8. 7. 11. - 15. 7. 18. - 22. 7. 25. - 29. 7. 1. - 5. 8. 8. - 12. 8. 15. - 19. 8. 22. - 26. 8. 29. - 30. 8. 

Pracovních dnů 1 3 5 5 5 5 5 5 5 2
78. MŠ Sokolovská 30 
91. MŠ Jesenická 11 

   7. ZŠ a MŠ Brněnská 36
17. ZŠ a MŠ Malická 1 

31. 8. 2016 - Sanitární den ve všech mateřských školách

91. MŠ
7. ZŠ a MŠ

17. ZŠ a MŠ

78. MŠ

2016
Červenec Srpen

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA,
místostarostka MO Plzeň 1
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Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál, tedy Czech 
POINT, je projektem, jehož cílem 
je zredukovat přílišnou byrokracii 
ve vztahu občan – veřejná správa. 
V současnosti musí občan často na-
vštívit několik úřadů k vyřízení jed-
noho problému. Czech POINT slouží 
jako asistované místo výkonu veřejné 

Czech POINT

Přihlášení trvalého pobytu 
se provádí na základě zákona 
č. 133/2000 Sb., ve znění později 
vydaných přepisů. 

Místem trvalého pobytu se rozu-
mí adresa pobytu občana v České 
republice, kterou si občan zvolí 
zpravidla v místě, kde má rodi-
nu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 
Občan může mít jen jedno místo 
trvalého pobytu, a to v objektu, 
který je podle zvláštního právní-
ho předpisu označen číslem popis-
ným nebo evidenčním, popřípadě 
orientačním číslem a který je ur-

Přihlášení trvalého pobytu na základě nájemní smlouvy sepsané 
s vlastníkem nemovitosti

Dvojice mužů 
bez domova se 
zřejmě chtěla 
zásobit dřevem, 
a proto se do-
mluvila ještě 
s dalším mu-

žem, aby jim odvezl sesbíraný 
odpad na jimi určené místo. Jenže 
se nejednalo o soukromý pozemek, 
ale veřejné prostranství, kde se od-
kládat odpad nesmí. Počínání mužů 
si všiml strážník v civilu a telefo-

správy, umožňující komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho místa 
tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je 
vytvořit garantovanou službu pro 
komunikaci se státem prostřednic-
tvím jednoho univerzálního místa, 
kde je možné získat a ověřit data 
z veřejných i neveřejných infor-
mačních systémů, úředně ověřit 
dokumenty a listiny, převést pí-
semné dokumenty do elektronické 
podoby a naopak, získat informace 
o průběhu správních řízení ve vztahu 
k občanovi a podat podání pro za-

hájení řízení správních orgánů. Jde 
tedy o maximální využití údajů ve 
vlastnictví státu tak, aby byly mini-
malizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší 
značné ulehčení komunikace se 
státem. V některých situacích stačí 
dojít pouze na jeden úřad. 

Czech POINTy jsou v současné 
době rozšířeny na více než 7100 
obecních a krajských úřadech, vy-
braných pracovištích České pošty, 
zastupitelských úřadech, kancelářích 
Hospodářské komory a také v kan-
celářích notářů. 

Co poskytuje Czech POINT
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z Rejstříku trestů právnické 

osoby
• Výpis z bodového hodnocení 
řidiče

• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis ze Spolkového rejstříku
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze doku-

mentů
(red)

Pohotový strážník v civilu upozornil své kolegy na lidi, 
kteří se pokoušeli odložit odpad na místo, které k tomu 
není určeno.

nicky upozornil kolegy. Zatímco 
jeden strážník na služebně moni-
toroval průběh situace na bezpeč-
nostní kameře, hlídka vyrazila na 
místo. Přistižení muži se jí snažili 
namluvit, že mají věc povolenou 
od úřadu, jenže to nemohli dolo-
žit. Věc bude tedy i s dokumentací 
předána ÚMO Plzeň 1 k posouzení 
a dořešení.

Pužmanová Jana
tisková mluvčí MP Plzeň

tel: 378 036 902, mobil: 724 095 017

čen pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci. Z přihlášení 
občana k trvalému pobytu nevy-
plývají žádná práva k objektu ani 
k vlastníkovi nemovitosti.

Při ohlášení změny místa trvalé-
ho pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašova-
cí lístek k trvalému pobytu

b) prokázat totožnost občanským 
průkazem, nebo nemá-li platný ob-
čanský průkaz, jiným obdobným 
dokladem, který je veřejnou listinou;

c) doložit vlastnictví bytu nebo 
domu, nebo doložit oprávněnost 

užívání bytu, anebo předložit 
úředně ověřené písemné potvr-
zení oprávněné osoby o souhlasu 
s ohlášením změny místa trvalého 
pobytu. Takové potvrzení se ne-
vyžaduje v případě, že oprávněná 
osoba potvrdí souhlas na přihla-
šovacím tiskopisu k trvalému po-
bytu před zaměstnancem evidence 
obyvatel. 

Za přihlášení změny místa tr-
valého pobytu zaplatí občan po-
platek.

Rádi bychom upozornili vlastní-
ky nemovitostí na skutečnost, že 

Pálení odpadu se nevyplatilo

mají-li uzavřenou nájemní smlou-
vu na užívání domu či bytu, ná-
jemce této nemovitosti si může vy-
řídit trvalý pobyt bez jakéhokoliv 
dalšího souhlasu majitele nemo-
vitosti. Na nájemních smlouvách 
nemusí být ověřené podpisy účast-
níků. Evidence obyvatel je povin-
na oznámit vlastníku nemovitosti 
změnu v počtu přihlášených osob 
k trvalému pobytu. Každý vlastník 
nemovitosti by měl proto zvážit, 
s kým nájemní smlouvu o užívání 
své nemovitosti uzavírá.

(red)
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První městský obvod chce 
zpříjemnit žití všem svým ob-
čanům, nicméně každá věková 
kategorie s sebou nese jiné pri-
ority a potřeby, které má vede-
ní obvodu na zřeteli a snaží se 
tato specifika zohlednit. Stejně 
tak je tomu i u seniorů, jimž 
je věnována velká pozornost 
a obvod pro ně připravuje ka-
ždoročně mnoho aktivit.

V minulých letech to byla 
kromě tradičních jednodenních 
zájezdů a vstupenek na divadel-
ní představení také řada časově 
méně náročných akcí v rámci 
města Plzně. Patřily sem ze-
jména přednášky pana profe-
sora Jílka na témata „Příroda 
a památky Plzeňského kraje“, 
„Městské památkové rezervace 
Plzeň, Domažlice, Horšovský 
Týn“ a „Česko-bavorská hra-
nice – Železná opona 1948–
1989“. S úspěchem se setkaly 
též komentované prohlídky 
centra Plzně či návštěvy Čes-
kého rozhlasu v Plzni. Doslo-
va hitem se staly prohlídky 

Co vše nabízí Městský obvod Plzeň 1 svým seniorům?

MO Plzeň 1 uspořádal pro se-
niory v průběhu měsíce března tři 
prohlídky Požární stanice Košut-
ka. Celkem 90 zájemců mělo mož-
nost nahlédnout do všech prostor 
požární stanice. Hasiči provedli 
seniory výcvikovými prostory, 
garážemi, technickým zázemím, 
ukázali jim, jak tráví na stanici 
denní i noční směnu.

Senioři měli nespočet dotazů, 
které jim hasiči ochotně zodpovída-

V březnu uskutečnil MO Plzeň 1 pro seniory prohlídky 
požární stanice Košutka

Pan starosta Mgr. Brabec 
a členka Komise pro občanské 
záležitosti Rady MO Plzeň 1 
paní Petříková dne 19. 3. 2016 
zajistili společně slavnostní obřad 
k příležitosti zlaté svatby v Bole-
vecké hospůdce v Plzni. Manželé 
Šebkovi mají za sebou padesát let 
společného života. Pan starosta 
pogratuloval manželům a podě-
koval za krásný příklad dobrého 

rodinného života, za všechnu lás-
ku a práci, kterou věnovali celé 
své rodině. Jako dárek manželé 
obdrželi dárkový koš a pamětní 
list. Oslavu jejich významného 
dne stvrdili polibkem a přípitkem. 
Paní Šebkové a panu Šebkovi 
přejeme do dalších let společ-
ného života hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a co nejvíce radosti. 

Bc. Marie Pačutová, Dis.

Zlatá svatba v Bolevci

Nového divadla, kterých MO 
Plzeň 1 uspořádal pro seniory 
vloni dvacet a celkem si pro-
story nové divadelní budovy 
včetně zákulisí a technického 
zázemí prohlédlo 400 seniorů. 
Tyto akce zcela hradil měst-
ský obvod a pro velký úspěch 
pokračovaly i v letošním roce, 
kdy možnost návštěvy využilo 
dalších 100 zájemců. 

V současné době probíhají pro-
hlídky Požární stanice Košutka 
– letos zjara se konají celkem ve 
třech termínech pro 90 seniorů.

8. března 2016 se uskutečnil 
v Mezigeneračním dobrovolnic-
kém centru TOTEM prodej de-
seti zájezdů pro seniory, na které 
obvod přispívá ze svého rozpoč-
tu 50 % z ceny. Zájem byl opět 
obrovský, avšak i po ukončení 
prodeje zůstala ještě volná místa 
na většinu zájezdů, která se pak 
postupně doprodávala v průběhu 
následujících čtrnácti dnů. V le-
tošním roce se senioři podívají 
například do Lince, Pardubic, 
Mariánských Lázní, navštíví 

Mladou Boleslav, Dubí, Tepli-
ce, Dobříš či saské příhraničí. 
Krásným zážitkem bude zajisté 
i adventní návštěva Drážďan.

Každý předposlední úřední 
den v měsíci si mohou senioři 
zakoupit vstupenky na divadelní 
představení do Velkého či Nové-
ho divadla s 50% slevou. Pro-
dej probíhá na Sociálním odboru 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 
kancelář č. 208. Podrobnější in-
formace je možno získat na tele-
fonním čísle 37 803 6087.

Od loňského roku se MO Pl-
zeň 1 v rámci podpory aktivního 
stárnutí rozhodl ve větší míře 
podporovat fyzické aktivity se-
niorů. Výsledkem se stal projekt 
„Jedeme dál“, kdy mají senioři 
možnost opakovaně se účastnit 
pohybových aktivit nordic walk-
ing s instruktorem, a to v příjem-
ném prostředí okolí Kamenného 
rybníku. Cílem tohoto projektu 
je jednak posílit fyzickou kondi-
ci seniorů, ale i zlepšit možnosti 
vzájemné komunikace a tím před-
cházet sociální izolaci seniorů.

Vedení obvodu či členové 
Komise pro občanské záležitos-
ti také velmi rádi přijdou po-
blahopřát s dárkem jubilantům 
k jejich významnému životní-
mu jubileu – 80, 85, 90 či více 
let. Pro manžele, kteří slaví ju-
bilejní svatbu, je možné připra-
vit svatební obřad v prostorách 
Úřadu městského obvodu Plzeň 
1 či u nich v domácnosti, pokud 
to vyžaduje například zdravotní 
stav oslavenců. Zájemci o tato 
blahopřání či jejich příbuzní 
nebo známí mohou kontakto-
vat opět pracovnici sociálního 
odboru na čísle 37 803 6087.

V neposlední řadě je třeba 
zdůraznit, že MO Plzeň 1 pod-
poruje ze svého rozpočtu orga-
nizace, které sdružují seniory 
či občany zdravotně postižené 
(např. Svaz důchodců či Svaz 
zdravotně postižených občanů – 
pobočka Plzeň Lochotín) a také 
poskytuje dotace organizacím, 
které těmto občanům pomáhají.

Mgr. Dana Krausová

li. Ptali se například na zajímavosti 
a kuriozity z výjezdů a na jejich 
četnost. Mužská část zájemců měla 
převážně dotazy týkající se technic-
kého vybavení, ženy zase nejvíce 
zajímalo to, jak rychle se hasiči 
dokáží převléknout před výjezdem.

V případě zájmu o tyto pro-
hlídky bude MO Plzeň 1 jednat 
o možnosti dalších termínů ex-
kurzí na podzim letošního roku.

Bc. Markéta Hrbková, Dis.
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Park U Bazénu v Plzni na Lo-
chotíně se již potřetí stane cent-
rem kultury nejen pro obyvatele 
Severního předměstí. Od poloviny 
dubna až do listopadu se zde bu-
dou od 17 hod. konat promenádní 
koncerty kapel plzeňského regionu 
– vystoupí např. sbor Andílci, Tre-
molo, orchestr Oty Hellera a další. 

„Již v úterý 12. dubna vystoupi-
ly soubory ze Základní umělecké 
školy v Sokolovské ulici 54. Věřím, 
že si stejně jako v minulých letech 
tyto akce najdou své příznivce 
a zpříjemní život obyvatel první-
ho plzeňského obvodu,“ doplňuje 
starosta Městského obvodu Plzeň 1 
Miroslav Brabec.                (red)

Bronzová socha ženy chovající 
na lavičce malé dítě zdobí okolí 
Gynekologicko-porodnické kli-
niky Fakultní nemocnice v Plzni. 
Poutavé dílo, jehož autorkou je 
kanadská sochařka českého pů-
vodu Lea Vivot, obyvatelé prv-
ního plzeňského obvodu znají 
velmi dobře. Posledních několik 
měsíců stálo před budovou rad-
nice Městského obvodu Plzeň 1. 

Když do rodiny přibude nový člo-
víček, je to bezpochyby velká radost. 
Maminka Petra Kučerová a tatínek 
Jan Galuszka z plzeňské čtvrti Vi-
nice mají té radosti plné náruče, ne-

Starosta prvního obvodu přivítal trojčátka

V úterý 12. dubna se stěhovalo 
do areálu FN Plzeň a bylo slav-
nostně odhaleno před lochotín-
skou porodnicí.

„Umístit tuhle krásnou bronzo-
vou sochu s názvem Dar života 
u nemocnice bylo logické rozhod-
nutí. Paní Lea Vivot totiž námět 
na ni vytvořila právě v porodnici, 
kde přivedla na svět svého prvo-
rozeného syna. Je to krásný hold 

Socha Dar života se přesunula do FN Plzeň

boť je hned trojnásobná: v prosinci 
loňského roku se jim totiž narodila 
trojčata – synové Jakub, Matyáš 
a Vojtěch. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o přírůstek ne až tak obvyklý, 

přivítal trojčátka mezi občany měst-
ského obvodu Plzeň 1 i pan starosta 
Mgr. Miroslav Brabec. 

Při setkání s celou rodinou při-
šla řeč i na to, jak rodiče péči o tři 
kluky zvládají. Ukázalo se, že ač-
koli jsou rodiče pečliví a milující, 
zůstávají nad věcí a nedělají vědu 
z maličkostí. „Jinak by to ani nešlo, 
důležité je být v pohodě a zachovat 
dětem určitý řád,“ říká tatínek Jan. 
„Například pokud se v noci vzbu-
dí jeden syn na krmení, nakrmíme 
rovnou i zbylé dva, aby se vzájem-
ně nebudili.“ S péčí o mrňousky 
pomáhá i širší rodina, a tak rodiče 
zatím nevyužili možnost pomoci ze 
strany pečovatelky, na kterou mají 
ze zákona nárok. 

Rodiče přiznávají, že jsou tak 
trochu plzeňskou raritou a při pro-
cházkách je lidé poznávají a zdra-
ví. Maminka Petra oceňuje, že vět-
šinou jsou kolemjdoucí příjemní 
a do kočárku se nederou. Ostatně 
kočárek to není ledajaký – jedná 
se vlastně o kombinaci tří kočárků 
a zvládnout manipulaci s ním do 
kopce nebo v městské hromadné 
dopravě je pěkná fuška a dobrá 
fyzička je podmínkou.

Pan starosta předal rodičům dár-
ky pro syny v podobě poukázek na 
nákup oblečení a drogerie, mamin-
ce kytičku a přidal přání, ať jim 
ratolesti rostou ve zdraví a dělají 
jim jen radost!

(red)

Park U Bazénu bude opět patřit promenádním koncertům

mateřství,“ říká starosta MO Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.

U sochy je umístěna mosazná 
tabulka, která připomíná, že dílo 
Fakultní nemocnici Plzeň zapůj-
čila Lea Vivot a Nadační fond 
Plzeň sobě, který v ulicích zá-
padočeské metropole představil 
i další bronzové skulptury této 
umělkyně.

(red)

12. 4. 2016 17:00–18:30 hod. Koncert souborů ZUŠ 
 Sokolovská 54, Plzeň
26. 5. 2016 17:00–18:00 hod.  Koncert Orchestru Oty Hellera
9. 6. 2016 17:00–19:00 hod. Koncert pěveckého sboru 
 Andílci + program pro děti 
16. 6. 2016 17:00–18:00 hod. Koncert ZUŠ Třemošná 
 – TREMOLO

Rozpis promenádních koncertů MO Plzeň 1 v parku U Bazénu na Lochotíně:
1. 9. 2016 17:00–18:00 hod. Koncert Kapely pětatřicátého 
 plzeňského pěšího pluku 
 – FOLIGNO
8. 9. 2016 17:30–19:00 hod. Koncert pěveckého sboru 
 Andílci + program pro děti
15. 9. 2016 17:00–18:00 hod. Koncert ZUŠ Třemošná 
 – TREMOLO
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Již od začátku dubna se žáci zá-
kladních škol z prvního městského 
obvodu učí bruslit ve Sportparku 
na Lochotíně. Unikátní kluziš-
tě s bruslařskou dráhou v parku 
U Bazénu se na dopoledne stává 
místem, kde si děti základních škol 
prvního městského obvodu užívají 
hodin tělesné výchovy netradičním 
způsobem. Pod dohledem zkuše-
ných instruktorů se učí zvládat zá-
klady bruslení i bezpečného cho-

Ve Sportparku na Lochotíně učí děti bruslit

vání na bruslích. „Jsem si jist, že 
je lepší učit se jakýkoli sport pod 
dozorem zkušeného trenéra, než 
jako samouk pak bojovat se špat-
nou technikou. Jsem rád, že jsou 
dopoledne ve sportovním areálu 
takto smysluplně využívána. Rád 
bych poděkoval všem instrukto-
rům, kteří se takto dětem věnují,“ 
pochvaluje si starosta Městského 
obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec.             

(red)

U Andělíčka můžete soutěžit i trénovat vodní sporty – 
přijďte na tradiční pouť!

Páteční odpoledne 29. dubna bude 
od 14 do 18 hod. patřit u Košutec-
kého jezírka v Plzni hlavně dětem. 
Bude se zde konat další ročník pouti 
U Andělíčka, kterou spolu se spo-

lečností Oupn Ér připravuje Městský 
obvod Plzeň 1. Pro děti i dospělé 
je připravena řada soutěžních sta-
novišť, po jejichž absolvování děti 
dostanou hezký dárek.  

Na své si přijde určitě každý. V bo-
hatém programu nechybí vystoupení 
kapely The Bowře, po celou dobu bu-
dou zručné slečny dětem malovat na 
obličej zábavné obrázky, k dispozici 
bude skákací nafukovací hrad, a kdo 
se nebojí, může vyjet na malou vy-
jížďku na koni. „Rodiče jistě ocení, 
že máme zdarma k zapůjčení lodě, 

rafty, vesty i pádla,“ láká k malému 
vodnímu výletu starosta největšího 
plzeňského obvodu Miroslav Brabec. 
Součástí programu budou i ukázky 
kynologické práce a psích dovedností. 
Všechny atrakce jsou přístupné zdar-
ma. Zajištěno bude i občerstvení a tra-
dičně se u jezírka budou péct buřty. 

(red)
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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO 
Plzeň 1 připravuje projekt regenerace sídliště Košutka. Účelem pro-
jektu je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství 
v sídlišti tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny 
obyvatel. Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme zjistit jaký je Váš 
názor a Vaše zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme 
připravili dotazník a prosíme Vás o jeho vyplnění. 

Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit Vašemu názoru, zakroužkujte. 
Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 3 týdnů od zveřejnění v Podatelně 
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň nebo zašlete poštou na adresu 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň.

Děkujeme za Váš čas a za Vaše odpovědi.

1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? (Zakroužkujte 
jednu odpověď)
1. velmi spokojen
2. spokojen
3. částečně spokojen
4. částečně nespokojen
5. nespokojen
6. velmi nespokojen 

2. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)? Uveďte prosím pouze jednu věc: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................
3. Co Vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......................................
4. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte jednu odpověď)

1. ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. ne

5. Které nedostatky má podle Vašeho názoru život na sídlišti? 
(Zakroužkujte buď ano nebo ne)

Veřejná prostranství: Ano Ne
1. málo ploch zeleně 1 2
2. neupravená veřejná prostranství 1 2
3. nedostatek hřišť pro děti 1 2
4. nedostatek hřišť pro mládež 1 2
5. nedostatek míst ke klidnému posezení 1 2
6. nedostatečná čistota veřejných ploch 1 2
7. nedostatečné veřejné osvětlení 1 2

Občanské vybavení:
8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití 1 2
9. nedostatek možností dostupného kulturního vyžití 1 2
10. málo míst v mateřských školách 1 2
11. nutnost dojíždění do základní školy 1 2

Vybavení sídliště:
12. málo odpadkových košů 1 2
13. nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 1 2

Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně ve spolupráci s MO Plzeň 
1 připravuje Projekt regenerace 
sídliště Plzeň - Košutka. Hlavním 
cílem projektu je příprava návr-
hů na postupné úpravy veřejných 
prostranství v sídlišti tak, aby bylo 
vytvořeno příjemnější a moderním 
požadavkům odpovídající prostře-
dí pro všechny skupiny obyvatel. 

Sídlištěm pro potřeby projek-
tu regenerace rozumíme ucelenou 
část území zastavěnou bytovými 

Pomozte zlepšovat sídliště

14. chybí sáčky na psí exkrementy 1 2
Doprava a parkování:
špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD) 1 2

15. nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily 1 2
16. špatné spojení MHD (dlouhé intervaly) 1 2
17. špatné spojení s centrem města MHD v pozdních 

večerních a nočních hodinách 1 2
18. špatný stav vozovek 1 2
19. málo cyklostezek 1 2
20. Ještě něco jiného? (napište co):……………………………………

……………………………………………………………………
Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového 
stání pro osobní automobil v garážovém objektu v oblasti 
sídliště? (Zakroužkujte jednu odpověď)

1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. netýká se mě (nemám automobil)

Na závěr Vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:
6. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti?

1. do 5 let
2. 6 – 10 let
3. 11 – 15 let
4. 16 – 20 let
5. více jak 20 let

7. Kolik je Vám let: ………
8. Jste: 1 muž 2 žena
9. Máte děti do 18 let? 1 ano 2 ne
10. Ve které ulici bydlíte? ………………………………………………
11. Jste:

1. studující
2. pracující
3. nezaměstnaný
4. důchodce
5. v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené)

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní bez vyučení
2. vyučen(-a) bez maturity
3. maturita
4. vyšší odborná nebo vysoká škola

13. Máte další náměty nebo připomínky související se životem na 
sídlišti? Napište je zde:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Děkujeme za Vaši spolupráci.

domy, postavenými v období od 
roku 1945 do roku 1990. Pro-
jekt regenerace se bude skládat 
ze dvou etap. V první budeme 
dokumentovat stav sídlišť, zjišťo-
vat, co je potřeba zlepšit, kde jsou 
závady, které brání příjemnému 
užívání veřejných prostranství, 
jaké vybavení v sídlištích chybí 
nebo co už ztratilo svou původ-
ní funkci a je potřeba nahradit. 
V druhé etapě navrhneme úpravy, 
které budou zjištěné nedostatky 

postupně odstraňovat. Navržené 
úpravy budou před dokončením 
projektu projednány jak s vámi 
– občany, tak v orgánech měst-
ského obvodu.

Součástí první etapy je i zjiš-
ťování názoru vás, obyvatel síd-
lišť, prostřednictvím dotazníku, 
který předkládáme v tomto čísle 
Plzeňské jedničky. Záleží nám na 
tom, aby úpravy v sídlišti odpo-
vídaly vašim představám, proto 
vás prosíme o několik minut na 

vyplnění dotazníku a jeho ode-
vzdání do 3 týdnů po uveřejnění 
v Podatelně ÚMO Plzeň 1, alej 
Svobody 60, 323 00 Plzeň. Pro 
ty z vás, kteří mají přístup na 
internet, je připraven dotazník 
v elektronické podobě, přístupný 
v Aktualitách na webových strán-
kách Městského obvodu Plzeň 1 
na http://umo1.plzen.eu/. Děkuje-
me za váš čas a vaše odpovědi.

Mgr. Miroslav Pešík, 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
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Na podněty občanů se změní několik míst na „jedničce“
Na podněty občanů se změní několik 

míst na „jedničce“
Čtecí koutek před vinickou knihov-

nou, výstava o historii Domku strážce 
Kopeckého pramene, zvelebení prostoru před 4. ZŠ – tyto i další 
zajímavé nápady občanů budou uskutečněny díky Otevřené výzvě 
Pěstuj prostor, kterou pořádá stejnojmenný spolek. Byly vybrány 
z desítek návrhů na drobné změny ve veřejném prostoru odbornou 
porotou, v níž zasedli nezávislí experti i zástupci města. Za podpory 
městského obvodu i města Plzně je během letošního roku zrealizují 
jak přímo jejich autoři, tak spolek Pěstuj prostor za pomoci místních 
dobrovolníků a nadšenců.

V minulém čísle Plzeňské jedničky jsme psali, jak se mohou občané 
prostřednictvím Otevřené výzvy Pěstuj prostor podělit o nápady na zve-
lebení svého okolí. „Ve dvou kategoriích bylo nakonec podáno celkem 
43 podnětů, z toho se 17 nachází na území Městského obvodu Plzeň 1. 
V polovině března se sešla porota, v níž vedle zástupců městských or-
ganizací zasedl nezávislý architekt, sociolog nebo kulturní ekolog, a ta 
rozhodla, které z nich by měly být 
podpořeny. Kritérii, podle nichž 
porotci vybírali, byl nejen přínos 
podnětu pro veřejný prostor, ale 
i jeho přínos pro komunitu, smys-
luplnost a realizovatelnost a v ne-
poslední řadě také udržitelnost,“ 
říká Silvie Hašlová, koordinátorka 
výzvy ze spolku Pěstuj prostor. 

V grantové kategorii nazvané „Chci pěstovat prostor“ doporučila po-
rota k realizaci 4 projekty. Kategorie je určena pro aktivní jedince a také 
pro organizace, které chtějí svůj nápad uskutečnit samy a potřebují na 
něj finance i odbornou pomoc. Autoři podnětů získají finance z rozpočtu 
statutárního města Plzně, na některé přispěje i městský obvod Plzeň 1:
Oáza – čtecí koutek

Aktivní knihovnice z pobočky Městské knihovny na Vinicích chtějí vytvořit 
svým čtenářům příjemný prostor nejen uvnitř, ale i venku před knihovnou. 

Domek strážce Kopeckého pramene 
Iniciativa Maják Plzně se tentokrát 

rozhodla zachránit poslední budo-
vu bývalých Lochotínských lázní. 
V letošním roce iniciativa připraví 
na základě archivních rešerší výsta-
vu o historii místa, jež upozorní na 
význam tohoto objektu. 
Pokračování projektu Křížky 
a vetřelci

 Letos budou pokračovat v bádá-
ní a rešerších, vydají mapu pamět-
ních desek a pomníků a na nejvý-
znamnější sochy na území našeho 
obvodu umístí štítky s názvem díla 
a jménem jejich autora.
Protivzdušná obrana Plzně 

Na podzim budou získané informace zpracovány do formy webové 
i tištěné mapy. Autoři podnětu mají také v plánu uspořádat komentované 
prohlídky některých ze zmapovaných objektů. 

Městský obvod Plzeň 1 také finančně podpoří uskutečnění letošních 
i starších podnětů z negrantové kategorie, které budou realizovány 
spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s jejich autory. 
Zvelebení prostoru před 4. ZŠ Plzeň

Na podzim spolu s místními obyvateli zrealizují první drobné úpravy 
a v příštím roce může na základě inspiračních studentských projektů 
proběhnout diskuse, jak místo proměnit v dlouhodobém horizontu.
Kultivace Pramenů na Roudné

Letos by měla u Pramenů vzniknout informační tabule, na které se 
dozvíte něco o jejich historii, a umělecká instalace upozorňující na 
význam místa v dějinách Plzně.

TERMÍN AKCE NÁZEV AKCE
6. 5.–8. 5. 2016 Slavnosti svobody
20. 5.–22. 5. 2016 Fresh Festival
27. 5.–28. 5. 2016 Radovánek - volnočasové aktivity
4. 6. 2016 Komedy fest
15. 6. 2016 Den s IZS
17. 6. 2016 Tři sestry - koncert
22. 6. 2016 Festival sportu
25. 6.–26. 6. 2016 Motor Open Plzeň Plaza
5. 8.–21. 8. 2016 Olympijský park Plzeň
26. 8.–27. 8. 2016 Revival fest
3. 9. 2016 Plzeňská 50tka
10. 9. 2016 VSA Extreme
5. 12. 2016 9. narozeniny OC Plzeň Plaza

Kulturní a sportovní akce 
v Parku za Plazou

Utopia – socialistický městský park
Ve skladech plzeňských městských organizací leží množství kvalit-

ních, většinou době nepoplatných děl z období socialismu. Vysokou 
uměleckou hodnotu těchto objektů začínají postupně oceňovat nejen 
odborníci, ale i širší veřejnost. Autor podnětu „Utopia – socialistický 
městský park“ navrhuje zřízení galerie pod širým nebem, kde by tato 
díla byla důstojně vystavena a kde by je bylo možné doplnit o další 
prvky dobového mobiliáře. V letošním roce bude zpracována architek-
tonicko-umělecká studie možné podoby tohoto prostoru.
Minisady a miniviničky v každém plzeňském obvodu

Pilotní projekt minisadu se spolek Pěstuj prostor rozhodl uskutečnit 
na území prvního městského obvodu, a to jako součást výše zmíněné 
úpravy předprostoru Městské knihovny na Vinicích. Pokud se nápad 
osvědčí, může se v příštích letech rozšířit i na další místa v Plzni.

Inspiroval vás některý z těchto projektů k dalším nápadům, jak 
vylepšit místo, kde žijete? Podněty do Otevřené výzvy Pěstuj prostor 
můžete přidávat v průběhu celého roku prostřednictvím webového 
formuláře na pestujprostor.plzne.cz či poštou (Pěstuj prostor z. s., 
Táborská 2190/10, Plzeň, 326 00), uzávěrka dalšího ročníku je před-
běžně plánována na konec února 2017.
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Za „Malými strážníky detektivy“ 
dorazili ve středu odpoledne strážníci 
ze skupiny odchytů zvířat a připra-
vili si pro ně zajímavou přednášku 
o tom, co přesně obnáší jejich práce. 
Ukázali malým „kolegům“ pomůcky, 
které používají při své práci, i služební 
vozidlo určené pro odchycená zvířata. 
Strážníci dětem vyprávěli o svých nej-
zajímavějších a někdy i nebezpečných 
odchytech. Ať to byl odchyt hada na 
zastávce MHD nebo třeba záchrana 
malé srnky ze strmého břehu částeč-
ně zamrzlé řeky. Spolu se strážníky 
se přednášky zúčastnila i pracovnice 
útulku, která přivedla zvířecí kamará-
dy - dva pejsky, kocoura a papouška. 
Dětem se dostalo i poučení o tom, jak 
se zachovat v případě, když naleznou 
opuštěné zvíře.

AKCE V SVČ RADOVÁNEK
Zvláštní vlak do Sušice 7. květ-

na 2016
Akce je určená pro pěší turisty 

i cyklisty. Pěší turisté mohou na-

Jaroslav Frömer, pracovník vztahů k veřejnosti MP a vedoucí kroužku Malý 
strážník

Strážníci městské policie 
z odchytové služby navštívili malé „kolegy“

Radovánek nabízí dětem pobytové i příměstské letní tábory a během 
školního roku možnost zapojení dětí do zájmových kroužků.

Celou nabídku letních táborů a akcí SVČ RADOVÁNEK najdete na 
www.radovanek.cz                                           Těšíme se na Vás.

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

vštívit Horažďovice, hrady Prácheň 
a Rábí nebo Sušici s rozhlednami na 
Svatoboru a nově otevřenou na Sed-
le u Albrechtic. Na kole lze kromě 
toho dojet i na Kašperk nebo údolím 
Otavy až do Horažďovic. V soupravě 
je 200 míst, vagón pro bicykly a bu-
fetový vůz. Den si můžete napláno-
vat individuálně nebo využít někte-
rou z tras doporučených pořadateli. 
Předprodej vstupenek bude probíhat 
na pracovišti Ledecká 23, Plzeň. In-
formace: Mgr. Marcela Holomelová

Páteční keramika s Vlastou 
6. května a 3. června 2016

Modelování z keramické hmo-
ty, různé keramické techniky pod 
profesionálním vedením výtvarnice 
Mgr. Vlasty Kapsové. Keramika je 
určena pro začátečníky i pokročilé, na 
věku nezáleží. Informace: I. Jeslínková 

Festival volného času 27.–28. 
května 2016

Středisko volného času RADO-
VÁNEK a Plzeňská krajská rada 

dětí mládeže ve spolupráci s OC 
Plaza pořádají ve dnech 27.–28. 
května 2016 Festival volného času. 
Bude se zde prezentovat mnoho or-
ganizací z celého kraje zaměřující 
se na volnočasové aktivity. Boha-
tý hudební program bude doplněn 

ukázkami tanečních a sportovních 
souborů. Vyzkoušíte si zde různé 
aktivity, zahrajete si festivalovou 
hru, prohlédnete doprovodné ukáz-
ky a show. Vstup na festival je zcela 
zdarma.

Ivana Jeslínková

P o ř á d á m e 
SPORTOVNÍ 
HRY SENIORŮ 
Plzeňského kra-
je 2016 – 21. 5. 
2016. Přijďte po-
vzbudit přihláše-

né účastníky, začínáme v 9.00 hod na 
hřišti 1. ZŠ v Západní 18, Plzeň – Bo-
levec. Program bude probíhat během 
celého dne a zakončíme jej společen-
ským odpolednem u nás v TOTEMu. 

Že se v TOTEMu sportuje různo-
rodě, dokazuje už třetí cyklus pro-
jektu JEDEME DÁL. Jarní kurz už 
vbíhá do své druhé poloviny, ale ten, 
kdo se nestihl přidat, anebo se těšil až 
na slunečné počasí, může využít další 
připravovaný cyklus, který proběhne 
v měsících květnu a červnu. Nevá-
hejte a přihlaste se: Lenka Kazecká, 
tel.: 605 242 655, lenka.kazecka@
volny.cz, recepce TOTEM, z.s. tel.: 
777 343 580, rezervace@totem-rdc.cz.

V loňském roce jsme založili 
Mezigenerační městkou zahradu, 
pro kterou hledáme posilu našeho 
zahradnického týmu. Pravidelně 
kaž dé pondělí k nám dochází děti ze 
7. MŠ. Zahrada je i v letošním roce 
podporována několika partnery, naše 

poděkování patří Nadačnímu fondu 
Zelený poklad a nadaci Agrofert. Jste 
zkušený zahradník, ale chybí vám, 
kde pěstovat? Nebo jste začátečník 
a chcete společně s námi objevovat 
taje a kouzlo vlastní zahrady? Znáte 
někoho ve svém okolí, komu by péče 
o zahrádku pomohla, vytáhla ho ze 
stesků života... Přidejte se k nám. 

Tančíte, malujete, háčkujete, 
žonglujete...... čekáme na vás aneb 
SOUSEDSKÝ JARMARK V BO-
LEVCI se odehraje v sobotu 28. 5. 
2016. Budeme moc rádi, pokud se 
kdokoli přidá a nabídne své vystou-
pení, dovednost, připraví si ukázku 
rukodělných výrobků, nebo využije 
příležitost a bude si chtít své vý-
robky i prodávat. Pro vše najdeme 
prostor... Odpolední program bude 
probíhat kolem našeho Mezigene-
račního a dobrovolnického centra 
TOTEM, z.s. a je výzvou pro pod-
poru našich sousedských vztahů. 

Peříčkový den aneb Zapojili jsme 
se společně s našimi dobrovolníky 
poprvé v TOTEMové historii do 
celonárodní sbírkyKuře pomáhá 
dětem. MÁME NASBÍRÁNO!!! 
Kasičky pěkně ztěžkly a my jsme 
zvědaví, kolik se v nich nashromáž-

dilo k podpoře dětí v nesnázích. Moc 
děkujeme plzeňským firmám, které 
sbírku podpořily tím, že informo-
valy své zaměstnance a povolily 
vstup našim dobrovolníkům do pro-
vozu v pracovní době, nebo jinými 
způsoby – SHAPE CORP. CZECH 
REPUBLIC, s.r.o., ČEZ Zákaznic-
ké služby, s.r.o., Kooperativa pojiš-
ťovna, a.s., ViennaInsurance Group, 
Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň, 
20. základní škola Plzeň. 

Tohle a mnohé další je TOTEM za 
poslední čas. Chcete-li si i vy najít 
svou cestu v našem centru, podívejte 
se na webové stánky www.totem-
-rdc.cz, nebo se prostě zastavte. 
Budete vítáni. 

Mgr. Petra Bláhová

STŘÍPKY Z TOTEMu...
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Divadelní představení, hudební 
večery klasické i populární hudby, 
cestopisné audiovizuální pořady, 
koncerty hudebních těles různých 
žánrů, besedy s umělci a spisovate-
li, křty knih, přehlídky autorských 
filmů, prezentace knižních vydava-
telství, karnevaly, besídky a spousta 
dalších pořadů pro malé i větší děti, 
žáky škol a studenty, to je jen malý 
výčet toho, co v průběhu uplynulých 
pěti let mohli obyvatelé nejen sever-
ního předměstí navštívit v kulturním 
zřízení L-klub Obvodní knihovny 
Lochotín Knihovny města Plzně.

Ano, je to tak. L-klub v těchto 
dnech slaví již pět let od svého vzni-
ku, kdy v roce 2011 bylo restaurační 
zařízení v přízemí budovy Obvodní 
knihovny Lochotín velmi náročný-
mi stavebními úpravami přetvořeno 
v příjemný a designově zajímavý ví-
ceúčelový kulturní sál, který dostal 
název L-klub. Písmeno L do názvu 
bylo vybráno proto, že se nachází 
téměř uprostřed sídliště Lochotín, 
tedy L-klub. Kdo z obyvatel Locho-
tína o jeho existenci dodnes ještě stále 

L-klub Obvodní knihovny 
Lochotín je tu pro vás již 5 let

Pro každého něco
nic neví (a bohužel jsou tací), jejich 
chyba. Nemuseli by za kulturními zá-
žitky cestovat do centra města i míst 
ještě vzdálenějších. 

V průběhu pěti let, kdy se na jevišti 
L-klubu představily stovky účinkují-
cích mnoha uměleckých žánrů nejen 
z plzeňské kulturní scény, ale téměř 
z celé republiky, navštívily toto zaříze-
ní již tisíce diváků a příznivců kultury. 
V sídlišti Lochotín se nenachází mno-
ho kulturních stánků tohoto typu, kde 
lze v programu najít nabídku kultury 
napříč uměleckými žánry. Jak říkají 
pravidelní návštěvníci L-klubu, kultur-
ní zařízení jakým L-klub dnes je, na 
severním předměstí dlouho chybělo. 
Zajít si na kvalitní divadelní předsta-
vení či na zajímavý hudební večer 
do příjemného prostředí nekuřácké-
ho a bezbariérového kulturního sálu 
uprostřed panelového sídliště je pro 
obyvatele severního předměstí zpes-
třením a zajímavým zážitkem v bez-
prostřední blízkosti svých domovů.

Pět let existence zcela nového za-
řízení tohoto typu v sídlišti Lochotín 
je pro vedení klubu nejen příležitostí 

k ohlédnutí, ale zejména příležitos-
tí k dalšímu co nejširšímu využití 
získaných zkušeností v přípravách 
kulturních akcí pro široké spektrum 
obyvatel tak obrovského sídliště, 
jakým severní plzeňské předměstí 
bezesporu je. Minulých pět let čin-
nosti L-klubu již dostatečně ukazu-
je, kudy by se v oblasti zprostředko-
vání kultury měl program zařízení 
v dalším období ubírat.

Největší zájem veřejnosti byl za-
znamenán u divadelních a hudebních 
žánrů, audiovizuálních cestopisných 
pořadů a zábavných i naučných akcí 
pro děti a mládež. Tyto typy pořadů 
a kulturních zážitků najdou návštěvníci 
i v dalších pravidelných programech 
L-klubu, které je možné nalézat v kaž-
dé příloze Kultura Plzeňského deníku, 

kulturním magazínu Žurnál, časopisu 
Plzeňská 1, na kulturních plakátech 
Knihovny města Plzně na výlepo-
vých plochách ve městě, a samozřejmě 
přímo v Obvodní knihovně Lochotín 
a její vývěsné skříni na stěně budo-
vy v bezprostřední blízkosti obchodu 
Penny Market u křižovatky Severka.

Dana Brychová
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Plavkyně Tereza Polcarová a kara-
tista Radek Štádler se stali v obřad-
ní síni plzeňské radnice nejlepšími 
sportovci města Plzně za rok 2015 
v kategoriích staršího žactva a doros-
tu. Akci připravila Nadace sportující 
mládeže pod záštitou primátora Mar-
tina Zrzaveckého. Nejlepším mladým 
sportovcům z Městského obvodu 
Plzeň 1 přišel pogratulovat starosta 
Miroslav Brabec.

Kategorii mladšího žactva, vyhla-
šovanou bez pořadí, tentokrát ovlád-
li chlapci. Bodovali badmintonista 
Jan Hora, plavec Tomáš Chocholatý 
a vodní lyžař Martin Lang.

V kategorii staršího žactva se z pre-
miérového titulu Sportovec Plzně ra-
dovala Tereza Polcarová. Plavkyně 
Slávie VŠ Plzeň v loňském roce posbí-
rala celkem 8 titulů mistryně ČR. Byla 
také nejúspěšnější sportovkyní výpravy 
Plzeňského kraje na Hrách VII. letní 
olympiády dětí a mládeže v Plzni, ze 
kterých přidala další čtyři zlata. 

Dále byli v kategorii staršího 
žactva oceněni Patrik Dimov (lu-
kostřelba), Michal Forejt (atletika), 
Jan Hašek (lyžařský orientační běh), 
Denisa Řáhová (rychlostní kanoisti-
ka), Marko Spivak (zápas) a Anna 
Suráková (atletika).

Kategorii dorostu ovládl karatis-
ta a kickboxer Radek Štádler, který 

navázal na úspěchy svého staršího 
bratra Jiřího. Radek vedle zlatých 
medailí z MČR zaujal především 
tituly z mistrovství světa ve Španěl-
sku. Dalšími oceněnými dorostenci 
byli Lukáš Holub (cyklistika), Marie 
Horáčková (lukostřelba), Jan Louda 
(badminton), Denisa Majerová (atle-
tika), Jan Pavel (koloběh), Dominik 
Polcar (plavání) a Kateřina Valková 
(beachvolejbal).

Již potřetí byla udělena Cena rek-
tora Západočeské univerzity v Plzni, 
kterou z rukou Miroslava Holečka 
převzala Marie Horáčková, student-
ka Gymnázia Plzeň na Mikulášském 
náměstí. Cena se uděluje za skloube-
ní sportovních a studijních výsledků.

Poděkování za dlouholetou práci 
s mládeží se dostalo bývalému trené-
rovi juda Václavu Bauerovi. Nejlep-
ší akcí z programu TOP Junior Sport 
Plzeň, do kterého jsou zařazeny 
špičkové mezinárodní soutěže pro 
mládež, byl po roce opět vyhlášen 
tenisový Ex Pilsen Wilson Cup, je-
hož pořadatelem je TK Slavia Plzeň. 

Profily všech nominovaných 
jednotlivců i družstev jsou k vidění 
na internetových stránkách www.
sportovecplzne.cz. Zároveň mohou 
Plzeňané prostřednictvím webu 
zasílat sportovním nadějím vlastní 
gratulace, vzkazy nebo přání. 

„Spuštěním webu věnovaného 
mladým sportovcům chce Nadace 
sportující mládeže spolu s městem 
Plzeň dát najevo, že si úspěchů 
svých sportovců váží a je na ně 
hrdá. Možností zaslat jim vzkaz či 
gratulaci pak chceme dát podobnou 
příležitost i všem Plzeňanům,“ uvedl 
František Berka, předseda správní 
rady Nadace sportující mládeže. 

Vedle primátora Martina Zrza-
veckého, radního pro sport Mi-
chala Dvořáka, starostů městských 
obvodů a zástupců nadace předávali 
ocenění sportovním nadějím známé 
sportovní osobnosti. Mistryně Ev-

ropy ve skoku o tyči Jiřina Ptáční-
ková, házenkář Talentu Plzeň Petr 
Vinkelhöfer, olympijský vítěz ve 
sportovní střelbě Jan Kůrka a Vla-
dimír Jarý, stříbrný z OH 1972.
Ocenění sportovci z MO Plzeň 1:
JEDNOTLIVCI
Jan Hora, mladší žactvo (badminton)
Marie Horáčková, dorost (lukostřelba)
DRUŽSTVA
1. LK Plzeň, žactvo (lukostřelba)
DHC Plzeň, mladší žákyně (házená)
HBC Plzeň, starší žáci (hokejbal)
SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ, 
starší dorostenci (házená)

Vlastimil Libeš

Sportovci Plzně se stala plavkyně Tereza Polcarová 
a karatista Radek Štádler

V těchto dnech probíhá na plné obrátky přípra-
va a plánování tratí k červnovému triatlonovému 
festivalu na Boleveckém rybníce.

Bude se jednat o velmi ambiciozní třídenní 
akci, která nabídne veřejnosti hned několik zá-
vodů.

V pátek odstartujeme krajským otevřeným mi-
strovstvím základních i středních škol. Bude se 
soutěžit v tzv. Aquatlonu, tj. kombinaci plavání 
a běhu na tratích plavání od 50 do 150 m a běhu 
od 500 do 1500 metrů.

Po tomto závodě bude následovat Triatlon pro 
Dětské domovy, který bude součástí již zavede-
ného seriálu Slavata Tour.

http://www.slavatatriatlontour.cz/zavody/de-
tail/11

V rámci tohoto závodu si mohou triatlon zkusit 
i děti z okolí, proto je start plánován v odpoled-
ních hodinách.

V sobotu hráz Boleveckého rybníka ožije závo-
dy žáků, dorostu, juniorů i Elite seriálem Českého 
poháru v triatlonu.

Hlavním lákadlem bude pro studenty VŠ Aka-
demické mistrovství ČR v Olympijském triatlonu, 
kde nejrychlejší muž a nejrychlejší žena získá 
přímou nominaci na Univerzitní MS v Nyonu. 
Dalším přitažlivým závodem pro veřejnost bude 

Okolí Boleveckého rybníka čeká velký triatlonový festival
závod Mistrovství republiky Age Group, tedy 
neprofesionálů ve věkových kategoriích po pěti 
letech.

Do sobotního programu bychom ještě rádi vsu-
nuli závody horských kol pro nejmenší.

Minulý týden proběhlo schválení tratě hlavním 
technickým delegátem České triatlonové asocia-
ce a nyní probíhají práce se zajištěním povolení 
všech úseků trati.

Nedělní program je plně zaměřen na sportování 
veřejnosti. Odstartuje jej ranní běh rodičů s dět-
mi. Následovat bude závod veřejnosti na tratích 
300 m plavání, 10 km horské kolo a 2,5 km běhu. 
Na závěr program nabídne závod firemních i ro-
dinných štafet.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY K AKTIV-
NÍ ČI DIVÁCKÉ ÚČASTI.

S předstihem avizujeme, že v sobotu dne 11. 6. 
2016 dojde k několika omezením v dopravě a pří-
stupu po turistických stezkách k pláži Ostende po 
stezce od hráze. Dále částečné uzávěře komunika-
ce na trase Plzeň – Bílá Hora – Zruč – Druztová.

Více info k závodu najdete na www.triatlon-
plzen.cz

Jan Řehula
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Kdokoliv si chce protáhnout tělo, může navštívit cvičební hodiny Spor-
tovního klubu Plzeň Bolevec, které probíhají v boleveckých školách 
v uvedených hodinách.
Rodiče a děti v gymnáziu Františka Křižíka v pondělí 17.00–18.00 hod.
Předškolní děti v Bolevecké základní škole v pondělí 16.30–17.30 hod.
Žactvo v Bolevecké základní škole ve středu 16.30–18.00 hod.
Mladší ženy (bodyforming) v Bolevecké zákl. škole v pondělí a ve čtvrtek 
18.30–19.45 hod.
Ženy (bodyforming, kalanetika) v Bolevecké zákl. škole v pondělí 
a čtvrtek 19.45–21.00 hod.
Starší ženy (zdravotní cvičení) v 31. základní škole v pondělí 19.00–
20.00 hod. a ve středu 18.00–19.00 hod.
Jóga v 31. základní škole ve čtvrtek 19.00–20.30 hod.
Kdo má zájem, může se před cvičením přihlásit u cvičitelky. 
Sportu zdar (cvičitelé Sportovního klubu Plzeň Bolevec)

Rozvrh cvičebních hodin 
Sportovního klubu Plzeň Bolevec

Každoročně 
p o č á t k e m 
května ožívá 
n e j v ě t š í 
p l z e ň s k é 
sídliště háze-
nou. Memo-

riál Karla Šulce, největší turnaj 
pro nejmenší házenkářky, má 
skvělé renomé po celé republice 
a každoročně přiláká do Plzně 
několik set mladých sportovkyň. 
S nimi přijíždí desítky trenérů, 

Memoriál Karla Šulce slaví 25 let
rozhodčích a stovky fanoušků. 
Společně zamíří do areálu 31. ZŠ. 
Všichni se sjedou do Plzně nejen 
kvůli sportovním kláním na celkem 
šesti hřištích, ale také proto, aby si 
užili tu správnou turnajovou at-
mosféru. O oblibě celé akce svědčí 
neustále stoupající zájem družstev 
z celé republiky. V loňském roce 
se účastnilo celkem 76 družstev 
– 755 aktivních sportovkyň, bylo 
odehráno 338 utkání a celkem 
vstřeleno 5 578 gólů.

Letos, 6.–8. 5. 2016, se všichni 
setkají již po pětadvacáté. Kromě 
nabitého zápasového programu 
bude přichystán i ten doprovodný. 
V pátek večer bude utkání turna-
jových hvězd. V sobotu bude pro 
hráčky zdarma připraven skákací 
hrad. V sobotu večer se mohou 
děti těšit na večerní promítání 
– loni mělo „Šulc cinema“ ob-
rovský úspěch. Hráčky v inter-
netovém hlasování vybíraly, který 
film chtějí vidět. Po skončení 

představení bude pro všechny 
připraven velkolepý ohňostroj.
V neděli bude turnaj vrcholit finálový-
mi souboji. Tradičně budou následo-
vat dva medailové ceremoniály za 
účasti známých há zenkářských osob-
ností. Pořadatelé chystají na závěr 
ještě netradiční překvapení.
Přijďte se podívat a okusit tu pra-
vou turnajovou atmosféru!
Za DHC Plzeň

PhDr. Jaroslava Šmrhová, 
hlavní organizátorka
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Poslední květnový víkend, 
kdy se již potřetí koná Evropský 
den sousedů, můžete využít ke 
zkrášlení své ulice, pozvat souse-
dy na grilování, uspořádat kulturní 
odpoledne pro lidi z okolí nebo 
se vydat na komentovanou pro-
cházku různých plzeňských čtvr-
tí. Seznamte se se svými sousedy 
a udělejte něco pro své okolí!

Ty z vás, kdo mají chuť uspo-
řádat před svým domem nebo na 
zahrádce společné vaření a sto-
lování, podpoří Plzeň 2015 dár-
kovým balíčkem s pochutinami. 
Stejně jako v předchozích letech 
je třeba se předem přihlásit, a sice 
do 15. 5. na e-mail sousede@pl-
zen2015.cz. Vaše posezení zpří-
jemní také živou hudbou nebo 
nějakým jiným vystoupením.

Oslavte Evropský den sousedů po svém
Nově se k sousedským poseze-

ním přidružily dobrovolnické ak-
tivity. Využijte sousedský svátek 
k tomu, abyste si společně se svý-
mi sousedy upravili místo ve svém 
okolí! K pořádání Evropského dne 
sousedů se přihlásila také různá 
komunitní centra a spolky, které 
si zažádaly o finanční příspěvek 
u Odboru kultury Magistrátu měs-
ta Plzně. Jaký program si pro vás 
na sobotní odpoledne připraví, se 
dozvíte na www.evropskydensou-
sedu.cz. 

V neděli se pak můžete těšit 
na několik komentovaných pro-
cházek po městských částech, 
na nichž se možná dozvíte něco 
nového o místě, kde roky žijete. 

Pokud se chcete osobně dozvě-
dět více informací o tom, jak se 

do akce zapojit, přijďte ve stře-
du 4. 5. v 18.00 hod. do kavárny 
DEPO2015, Presslova 14, kde se 
potkáte s organizátory.

První ročník Evropského dne 
sousedů proběhl v roce 2014, 
o rok později byl den sousedů 
součástí hlavního programu Ev-
ropského hlavního města kultu-
ry. Ohniska na různých místech 
Městského obvodu Plzeň 1 nabíd-
la v roce 2015 nejen pestrý kultur-
ní a sportovní program, ale také 
bazárek dětského zboží, zahradni-
čení a kuchtění a dokonce závod 
zahradních traktůrků. Pořadatelé, 
Dobrovolnická Regionální Agen-
tura DoRA v Brněnské 12, Farnost 
Evangelické církve metodistické 
na Bolevecké návsi, občanské 
sdružení Envic v Komunitní za-

hradě Pod Vinicemi a občanské 
sdružení Ledovec v ulici Karoliny 
Světlé sklidili zasloužený úspěch.

Milé přijetí sousedy i zájem ze 
strany komunitních center organizá-
tory přesvědčil, že se vydali správ-
ným směrem a že nová tradice má 
naději přetrvat i do dalších let.

Předběžný program akce:
pátek  27. 5. dobrovolnický 

úklid a úprava vybraných míst 
ve veřejném prostoru

sobota 28. 5. odpoledne: akce 
pro veřejnost v programových 
ohniscích 

sobota 28. 5. podvečer: soused-
ské večeře u vás doma

neděle 29. 5. 10.00 a 14.00 hod: 
komentované procházky po měst-
ských částech                    

(red)

Kulinářský BOSCH FRESH 
FESTIVAL opět v Plzni

Tradiční gurmánský festival se 
v Plzni představí o víkendu 20.– 22. 
května v parku za OC Plaza Plzeň 
již pošesté. Kromě hlavní scény 
a workshop stage, kde budou pro-
bíhat živé show kuchařských es, jako 
je Zdeněk Pohlreich a další, dojde 
k rozšíření pódií o grill stage a coffee 
stage s pražením kávy. Pro milovní-
ky vína budou připraveny ochutnáv-
ky z vyhlášených vinařství jako Via 
Vini nebo Salabka. Předním pivova-

rem festivalu bude Pilsner Urquell, 
představí se i rodinné pivovary, 
například Minipivovar Příšov nebo 
pivovar u Švechů. Součástí programu 
bude soutěž o Západočeskou restau-
raci, které se zúčastní TOP restaurace 
regionu se svým degustačním menu. 
O vítězi rozhodnou návštěvníci spolu 
s odbornou porotou v průběhu fes-
tivalu. Festival přinese nejen skvělé 
jídlo a pití, ale i zábava pro všechny 
věkové kategorie.                  (red)

Jaro začalo velkolepou akcí 
k Mezinárodnímu dni porozumění 
autismu. Spojení zábavy a osvěty 
v podání akce „Autismus na stojá-
ka“ se ukázalo jako ideální. Komici 
z pořadu Na stojáka pobavili diváky 
svými klasickými stand-upy a porad-
kyně rané péče z MOTÝLa diváky 
interaktivní formou seznámily s tím, 
jak lidé s autismem vnímají náš svět. 
A pokud jste 2. 4. 2016 kolem 16. ho-
diny viděli nebe ještě modřejší než 
po celý den, nebyl to přírodní úkaz, 
ale 100 modrých balónků, které 
jsme společně s diváky vypustili 
z DEPO2015. Balonky byly modré, 
protože modrá je barva komunikace, 
naděje a konzervatismu. Lidé s au-
tismem mají s komunikací problémy, 
často jsou konzervativní a my máme 
naději, že se o problematice autismu 
bude mluvit více a že bude lidí s au-
tismem ubývat. Proto je s autismem 
spojována právě modrá barva. Balón-
ků bylo 100, protože 1 dítě ze 100 se 
rodí s poruchou autistického spektra. 

Touto akcí ale zdaleka nekon-
číme. Už nyní je přichystán Rej 
čarodějnic. Naše zahrada se 29. 4. 
2016 promění v čarodějné doupě 

Jarní energie ve Vlnce i v Motýlu
plné zábavných úkolů, chybět ne-
bude divadlo, taneční vystoupení, 
občerstvení, odměny a nakonec 
i upálení Děsbuchy Děsné Úděsné 
XII. U toho prostě nemůžete chybět. 

Myslíme i na vás na rodiče, a pro-
to jsme připravili zajímavé seminá-
ře. Vybrat si můžete z následujících 
témat:
• Vývoj dětské nohy, 22. 4. 2016
• Jak se cítíme ve své kůži aneb 

vědomí těla, pohybu a dechu, 
13. 5. 2016

• První pomoc u dítěte, 3. 6. 2016
• Problémové chování dětí, 17. 6. 2016

A protože víme, že čas letí, ani 
nevíme jak, nabízíme i letní aktivi-
ty. Těmi jsou letní příměstské tábo-
ry pro děti a letní pobyt pro rodiny 
s dětmi. Neváhejte, volných míst už 
moc není. 

Informace o zmíněných akti-
vitách naleznete na webu www.
rcvlnka-plzen.cz, případě je možné 
kontaktovat Janu Solničkovou na 
tel. 774 855 134 nebo mailu vlnka.
motyl@centrum.cz. 

Za tým MOTÝL, z.ú.
a tým Rodinného centra Vlnka, z.ú. 

Markéta Berešová



strana 5Zprávy z obvodu strana 23Školy a školky

Jako každý rok jsme si v únoru užili 
náš KARNEVALOVÝ TÝDEN.

V PONDĚLÍ jsme slavnosti zahá-
jili průvodem v maskách do Knihov-

Karnevalový týden v 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Letošní zima byla na sníh a mráz 
skoupá a tak si jí děti moc neužily. 
Ještě že byly jarní prázdniny a rodiny 
je mohly využít k cestě za sněhem 
na hory. 

U nás ve školce se po jarních prázd-
ninách rozběhly aktivity bez ohledu 

Únor a březen ve 46. mateřské škole Plzeň, Fibichova

ny na Vinicích, kde se nám věnovaly 
a s lidovými zvyky nás seznámily 
milé knihovnice. Na závěr jsme si 
všichni zazpívali. V ÚTERÝ jsme 
přivítali v našich veselých maskách 
a převlecích nové žáčky s maminka-
mi. Byl totiž DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Zvědaví nováčci si prohléd-
li prostory v MŠ, dostali výslužku 
z našeho karnevalového veselí – 
výrobky od dětí, balonky, masky 
nebo něco sladkého, co napekly naše 
maminky.Ve STŘEDU jsme pak 
měli VELKÝ KARNEVALOVÝ 

PRŮVOD až do ZŠ, s kterou jsme 
spojeni dlouhou chodbou. Ve vel-
ké tělocvičně každá třída před-
vedla svůj originální tanec. Takže 
tančili PTÁČKOVÉ, SLUNÍČKA, 
KAŠTÁNCI i MOTÝLCI. Objevil 
se i opravdový ŠÁŠA (paní učitelka 
v převleku), který děti naučil novým 
tanečkům.

Ve ČTVRTEK jsme si zážitky 
namalovali a vyrobili jsme si šaš-
ka TYDLIDÁTA. V PÁTEK přišel 
opravdický KOUZELNÍK. Tleskali 
jsme kouzlům s kartami, šátky i kra-

bičkami, míčky a všelijakými světýl-
ky. Radost dětí pak neměla konce, 
když se objevilo skutečné zvířátko 
– roztomilý králíček.

Naše školka celý týden zářila bar-
vami a nápaditou výzdobou, na které 
se podílely děti, paní učitelky i rodi-
če. Užili jsme si veselý týden. TAK 
AHOJ, KARNEVALE, UŽ TEĎ SE 
TĚŠÍME NA PŘÍŠTÍ!

Za kolektiv učitelek: 
p. uč. Libuše Brothánková 

Fotografie: p. uč. Lenka Sýkorová

Matematická soutěž Pangea se necha-
la inspirovat historickým vývojem naší 
planety, kdy nebyly rozděleny jednotli-
vé kontinenty, ale existovaly jako jeden 
celek nazývaný Pangea. Takový cíl si 
stanovila i mezinárodní soutěž Pangea, 
a to znovusjednocení a propojení milov-
níků matematiky, kteří v ní našli nejen 
užitek, ale především potěšení ze zkou-
mání a řešení různých matematických 

Matematická soutěž Pangea
problémů. Pangea si dává za úkol pro-
pojit a porovnat znalosti žáků a studentů 
v různých zemích celého světa. 

Naše škola se soutěže zúčastnila 
s vybranými žáky 4. až 9. ročníku. 
Ve školním kole soutěže žáci řešili 
15 matematických úloh, na které měli 
45 minut čistého času. 

Výrazného úspěchu dosáhli žáci 
9. ročníku, kteří obsadili v Plzeňském 

na počasí venku. Na pracovišti Fibi-
chova jsme si užívali témata spojená 
s Večerníčkovými pohádkami, tak 
jako po celý letošní školní rok. Děti 
navštívily rovněž divadelní předsta-
vení Bob a Bobek. A protože jsme 
dětem objednali besedu o zdravých 

zoubcích a jejich správném čištění, 
Bob a Bobek pokračovali péčí o kro-
kodýla, který měl bolavý zub. Děti si 
hrály na to, jak o zoubky pečovat, co 
je pro zuby zdravé a co méně. A také 
si s paní učitelkou velikánského kro-
kodýla vyrobily.

Koncem února nás navštívila v na-
šich hrách další Večerníčkova posta-
vička – víla Amálka. A hned první 
pohádka se dotýkala tance, protože 
se blížil náš maškarní bál, který jsme 
nazvali Puntíkaté odpoledne a kde 
měli být všichni puntíkatí. Odpoled-
ne se moc vydařilo a mezi maskami 
byly berušky, muchomůrky, puntíkatí 
klauni, levhartík, myšky Minnie, ky-
tarista s puntíkatým motýlkem, pun-
tíkaté princezny…

Další povídání o víle Amálce nás 
zavedlo pod vodní hladinu, a tak jsme 
se i my šli pod hladinu podívat. Bylo 
to moc zajímavé, jak a co je pod vo-

dou a všechny děti poznaly ryby, které 
v zoo byly. Pozorovaly kapry, štiku, 
sumce a úhoře. V expozici Česká řeka 
děti viděly rovněž krmení vydry, a to 
tedy byla podívaná !!! Vydra je oprav-
du hbitý plavec. 

A pak potkala víla Amálka beránka 
Kudrnu a spolu s ním k nám dopu-
tovalo do školky téma Velikonoc. 
Při vajíčkovém odpoledni si všichni 
vyzkoušeli práci se slaným těstem, 
ze kterého modelovali slepičku a vy-
robili si zajíčka ze dřevěné lžíce. Ti 
odvážnější si nesli domů také vlast-
noručně upletenou pomlázku. Plést 
museli taťkové nebo mamky, ale 
děti jim proutky držely, nebo drže-
ly alespoň palce. Kousky moučníku, 
upečené paní kuchařkou a ozdobené 
cukrovými vajíčky, chutnaly na závěr 
akce skvěle.

Za 46. mateřskou školu Plzeň 
V. Králová

kraji první tři místa z 253 účastníků 
(1. Laštovka Martin, 2. Hubka Jaro-
slav, 3. Czapek Jan). Na další vynika-
jící umístění v Plzeňském kraji dosáhli 
žáci Procházka David (2. místo z 263 
žáků – 8. ročník) a Florianová Monika 
(4. místo z 293 žáků – 4. ročník).

Všem účastníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Petra Konjatová

K 700. výročí narození Karla IV. 
připravila naše škola celou řadu akcí. 
První z nich se uskutečnila 5. dubna 
2016, kdy k nám do školy přijela na 
besedu o Karlu IV. spisovatelka Ve-
ronika Válková. 

Paní Válková píše knížky pro děti 
s historickou tematikou. Jejich hrdinkou 
je dvanáctiletá Bára, která se pomocí 
kouzelného atlasu přenáší do různých 
historických období a prostředí a za-
žívá tam mnoho dobrodružství. Byla 
už například ve starověkém Egyptě, 
v době husitské, na dvoře Rudolfa II. 

Beseda se spisovatelkou
či Marie Terezie nebo v terezínském 
ghettu. Nejnovější autorčinou knihou je 
Král Karel IV. – Osudový turnaj, která 
vyjde na konci dubna, a právě tu nám 
paní spisovatelka představila.

Besedy proběhly dvě, nejprve pro 
žáky tříd 5. AB a poté pro třídu 6. A. 
Autorka s dětmi hovořila nejprve 
o své tvorbě, o cestování do minulosti 
a o Karlu IV. Pak nás seznámila se svou 
novou knihou a přečetla z ní ukázku. 
Následovala vědomostní soutěž: děti 
ve skupinkách odpovídaly na otázky 
týkající se Karla IV., odpovědi hleda-

ly v encyklopediích a učebnicích, za 
správné odpovědi dostávaly dílek sklá-
dačky s šifrovaným nápisem a následně 
i klíč k rozluštění. Soutěž děti velmi 
bavila. Vítězná skupinka, která nápis 
rozluštila správně a nejrychleji, byla 
odměněna věcnou cenou.

V závěru besedy paní spisovatelka 
odpovídala na dotazy dětí a nakonec 
se všem zájemcům podepsala do pa-
mátníků a do knížek.

Beseda byla zajímavá, jsme rádi, že 
jsme se s paní Válkovou mohli seznámit.

Mgr. Jitka Kučerová



Všichni příznivci historické 
techniky jsou zváni v sobotu 28. 
května 2016 na Boleveckou náves 
v Plzni Lochotíně. Veteran Car 
Club Plzeň tam pořádá 27. ročník 
„JÍZDY HISTORICKÝCH VOZI-
DEL OKOLÍM PLZNĚ“. Jedná se 
o jednu z největších akcí podob-
ného druhu v republice, na kterou 
se sjedou majitelé často unikátních 
automobilů a motocyklů z nejbliž-

XXVII. jízda historických vozidel okolím Plzně 2016

šího i vzdáleného okolí. Očekávaná 
účast je až 120 posádek. Více než 
polovinu startovního pole budou 
tvořit stroje známých i zaniklých 
značek, vyrobených před druhou 
světovou válkou, které určitě jen 
tak nelze spatřit v běžném provozu. 
Sraz v Plzni na Bolevecké návsi, 
kde má veřejnost možnost prohléd-
nout si všechny naleštěné plecho-
vé (a vlastně i dřevěné) krasavce, 

je naplánován od ranních hodin. 
V půl jedenácté začne start. Všech-
ny stroje absolvují trasu v délce 
přibližně 75 km krajinou Úněšov-
ska. Posádky budou po cestě plnit 
nejrůznější soutěžní úkoly, napří-
klad jízdu zručnosti, vědomostní 
a dovednostní disciplíny. Pro ná-
vštěvníky je zajištěno občerstve-
ní i doprovodný program. Oproti 
předchozím rokům čeká všechny 

změna, cíl a dojezd již nebude na 
Bolevecké návsi, ale přesune se do 
kempu u Boleváku, kde posádky 
naleznou veškeré zázemí. Zde také 
proběhne vyhlášení vítězů soutěže 
a předání cen těm nejúspěšnějším. 

Veteran Car Club Plzeň se snaží 
svojí činností připomínat schopnosti 
a technickou dovednost našich před-
ků. Navazuje na starou tradici, vždyť 
první motoristické soutěže se v Plzni 
konaly za účasti těch nejslavnějších 
závodníků své doby už na počátku 
minulého století. Současná akce se 
koná díky nadšencům, kteří věnu-
jí údržbě a renovaci strojů mnoho 
času, úsilí i finančních prostředků. 
Velké poděkování si zaslouží spon-
zoři, ať se jedná o soukromé firmy, 
města a obce či nejrůznější instituce, 
bez jejichž podpory je nemožné po-
dobný podnik uskutečnit.

Bližší informace o jízdě historic-
kých vozidel okolím Plzně a o dal-
ších akcích pořádaných Veteran Car 
Clubem Plzeň, včetně fotografií 
a videí z minulých ročníků, získá-
te na: www.vccplzen.eu, nebo na 
facebooku. Zájemci také mají mož-
nost, objednat si DVD z celé akce.

(red)

Středověké hry a soutěže, dobývání hradu, 
muzika, divadlo…to vše a mnohem více je připraveno 

pro děti a jejich rodiče na Ranči Šídlovák 
v neděli 28. května.

Městský úřad Plzeň 1 zve rodiny s dětmi od čtyř let 
k prožití zábavné neděle v přírodě s kulturním 
i sportovním programem, který se celý ponese 

v tématu středověku. 
Soutěžní klání pro děti se bude konat na ranči a v jeho 
blízkém okolí. Na přibližně čtyřkilometrové trati budou 

soutěžící plnit úkoly a sbírat razítka do své kartičky. 
Za střelbu na hrad z trebuchetu a kuše, skládání erbu 

či souboj se zbrojnošem soutěžící obdrží razítka do kartičky. 
Cílem je kompletně zaplnit kartičku razítky a v cíli ji poté 

vyměnit za odměnu. „Jsem rád, že kromě soutěžení se 
děti se svými rodiči projdou po okolí rybníku Šídlovák 

a spojí tak soutěžení i s turistikou a poznáváním,“ uve-
dl starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 

Hlavní soutěž začíná v 9:00 hodin, poslední středověký 
válečník může na svoji pouť vyrazit ve 14:30 hodin. 
Součástí středověkého programu je i vystoupení sku-
piny historického šermu, pasování na rytíře, ohňová 

show, vystoupení kostýmovaných kapel a skákací hrad. 
Ranč Šídlovák nabízí občerstvení i pohodlné posezení.

Vydejte se do středověku! 
Při dobývání hradu si můžete vysoutěžit zajímavé ceny 


