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Konec roku je za dveřmi a je 
čas k bilancování naší práce. 
Průběžně jsme vás na stránkách 
našeho zpravodaje informovali 
o postupu prací na jednotlivých 

Letošní investiční výstavba dokončena
stavbách v rámci vlastní inves-
tiční výstavby.

Fotodokumentací nejdůležitěj-
ších letošních staveb bychom vás 
s nimi rádi seznámili: 

Parkoviště a sportovní hřiště Manětínská 8–10 (64 parkovacích míst).

V případě vašeho zájmu o po-
drobnější informace, týkající se 
investiční výstavby MO Plzeň 1, 
kontaktujte odbor investiční a sta-
vebně správní na tel. 378 036 050-1, 

Chodník k „Duhovému hřišti“, Nýřanská ul.

Obnova a doplňování dětských hřišť

Stavební úpravy v objektu 87. MŠ, Komenského 46 (nová třída pro 25 dětí).

Milovníci fitness cvičení pod širým nebem a adrenalinových zážitků 
jásají. V ulici Nad ZOO vzniklo první street workoutové hřiště na území 
největšího a nejlidnatějšího plzeňského obvodu Plzeň 1. Slavnostně bylo 
otevřeno v pondělí 21. listopadu 2016. „Na základě podnětů obyvatel 
i zástupců z řad cvičenců workoutu jsme v letošním roce přikročili 
k instalaci první street workoutové sestavy včetně dopadové plochy.  
Vlastní instalace trvala pět týdnů a od 10. listopadu už hřiště slouží 
veřejnosti,“ říká starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 

Náklady na vybudování této „posilovny pod širým nebem“, kde se 
cvičí převážně s vahou vlastního těla, dosáhly téměř 450 tisíc korun. 
Cvičební sestava se nachází na betonové ploše s certifikovaným spor-
tovním povrchem o výměře 100 m2 a je určena osobám od 14 let věku. 
Vstup na hřiště je zdarma. 

„Je to nabídka pro starší děti a dospěláky, jak mohou trávit svůj volný 
čas aktivně bez finančních výdajů. Na workoutové sestavě si mohou 
zdokonalovat fyzické i duševní schopnosti, zkusit překonat sama sebe. 
Jsou to cvičení o síle, mrštnosti a výdrži, ve kterých se dá neustále 
zdokonalovat a zlepšovat svoji fyzičku. Na druhou stranu podporují 
i kreativitu a relaxaci. Ze zkušeností z jiných měst víme, že jsou po-
dobná hřiště hodně využívaná,“ dodává starosta.

První plzeňský obvod otevřel 
první street workoutové hřiště

378 036 053-4, e-mail: brecik@
plzen.eu nebo s vámi projednáme 
vaše náměty či připomínky při 
osobní návštěvě našeho odboru.

Ing. Milan Brecík



Právě jsem se 
vrátil z rozsvěce-
ní vánočního stro-
mečku v parku 
U Bazénu. Opět 
se zde sešlo ve-
liké množství lidí 
a jsem moc rád, 
že jsem byl u po-

čátku této tradice. Od roku 2003 pra-
videlně vždy v úterý po první adventní 
neděli jsme rozsvítili U Bazénu symbol 
Vánoc. Součástí společného těšení na 
Vánoce je také zpívání koled a v nepo-
slední řadě ohňostroj. Myslím si, že se 
letos opět povedl. Doba Adventu je již 

na začátku le-
tošního listopadu-
uplynuly dva roky 
od okamžiku, kdy 
zastupitelé Hnutí 
ANO 2011 slo-
žili na ustavující 
schůzi Zastupi-
telstva MO Plzeň 

1 slib. Mimo jiné jsme se zavázali, že 
budeme svoji funkci zastupitele ob-
vodu vykonávat svědomitě a v zájmu 
jeho občanů. Měňte s námi vaše místo 
pro život, hlavní motto naší kampaně, 
úspěšně naplňujeme v každodenní práci. 
Podařilo se připravit, s veřejností pro-
jednat a schválit koncepci veřejných 
prostranství. Architektonická soutěž, 

p ředvánoční 
adventní doba 
i samotné vánoč-
ní svátky jsou 
poměrně dlouhé 
období. Advent 
by měl sloužit 
k přípravě na 
samotné Vánoce 

a pro děti nejočekávanější večer v roce. 
Pro dospělé je to čas shonu, ale přesto 
věřím, že mnozí z nás se na chvíli za-
staví a vychutnají si adventní atmosféru 
u vánočního stromu v parku U Bazénu.

Blížící se konec roku nás vyzývá 
k jeho bilancování. V Plzeňské jed-
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Vážení spoluobčané, 
ničce i na jednáních zastupitelstva 
našeho obvodu je celoročně žhavým 
tématem parkování. Hledají se pro-
story, hledá se řešení a stejně jako vy 
začínám být netrpělivá. I já sama jako 
občanka obvodu pravidelně každý ve-
čer kroužím stejně jako vy všichni 
a hledám, kam zaparkuji. Co s tím? 
Vybudovat záchytné parkoviště? Po-
stavit nové parkovací domy? Zalít 
zbývající travnatou plochu asfaltem? 
Zpoplatnit parkování až na hranici 
města? Co z toho bude nejlepší? Tře-
ba rozvoj automobilového průmyslu 
parkování za nás v budoucnu vyřeší, 
ale situaci s parkováním musíme řešit 

teď. Je jen otázka času, kdy sanitka 
záchranné služby neprojede v síd-
lištních uličkách včas k pacientovi, 
kdy se hasičské vozidlo „neprotáhne“ 
mezi zaparkovanými vozy. 

Nechci v tento vánoční čas kon-
čit negativně a musím přiznat, že 
v roce 2016 proběhly akce, které 
obvod každoročně podporuje. Tyto 
akce jsou kladně hodnoceny nejen 
ze strany obyvatel našeho obvodu. 
Z kulturních akcí mám na mysli již 
tradiční akce na Bolevecké návsi, 
které jsou organizovány tematicky 
k danému období a velký ohlas mají 
především u rodin s dětmi. I pod-

pora neziskových organizací, akcí 
pro seniory, investice do zvelebení 
mateřských škol je důležitá, a proto 
stojí za zmínku. Od června můžete 
vy, obyvatelé našeho obvodu, spo-
lupracovat na projektu Regenerace 
sídliště Vinice. Obyvatelé Bílé Hory 
jistě zaznamenali, že v jejich okrsku 
funguje strážník – okrskář. V našem 
obvodě se pořád něco děje. 

Přeji vám všem krásné prožití vá-
nočních svátků plných klidu a rodinné 
pohody a do Nového roku 2017 hodně 
spokojenosti, zdraví a štěstí. 

Monika Magdalena Štefanová
zastupitelka MO Plzeň 1 

Vážení a milí spoluobčané,
děkuji za vaši 

důvěru, kterou jste 
mi dali už druhé 
volební období. 
Velmi si toho 
vážím. V době, 
kdy vyjde pro-
sincové číslo Pl-
zeňské jedničky, 

se budeme již pomalu připravovat na 
vánoční svátky. Ale než zasednete ke 
štědrovečernímu stolu, ráda bych vám 
připomněla jednu akci, na jejíž konání 
přispěl i náš obvod. Dne 28. 11. proběhl 
na Nové scéně Divadla J. K. Tyla bene-

fiční koncert pod názvem Miminka do 
dlaně – V rukách andělů, který se konal 
ve prospěch Neonatologického oddělení 
Fakultní nemocnice v Plzni. Na koncertu 
vystoupil pěvecký sbor Andílci, známé 
osobnosti, ale také původně předčasně 
narozené děti. Možná, že někteří z vás, 
rodičů, kteří právě čtete Plzeňskou jed-
ničku, jste ve svém náručí drželi jedno 
z 9. 000 dětí, které se ročně narodí v Čes-
ké republice předčasně. Nedonošené je 
tedy každé desáté miminko. Vzhledem 
k tomu, že neonatologická péče v ČR 
je v celosvětovém měřítku na špičkové 
úrovni, se tak mohou tisíce rodin radovat 

ze svých původně předčasně narozených 
potomků. A já je pak mohu spolu s ostat-
ními kolegyněmi z Komise pro vítání 
občánků přivítat do života. Do života, 
do kterého vstoupila jako miminka do 
dlaně. Ovšem tak jako každá cesta ně-
kde a nějak začíná, tak má samozřejmě 
i svůj konec. Proto jsem ráda, že obvod 
nezapomíná ani na své občany, kteří za-
končují svoji cestu, například v hospici 
sv. Lazara. Co mě ještě těší na obvodě, 
je činnost Totemu. Totem pro mě před-
stavuje záruku kvality v péči o seniory.

A co mě naopak netěší, je stálá exis-
tence heren na obvodě. Výskyt patolo-

gického hráčství v České republice je 
v celosvětovém měřítku nadprůměrný, 
a to právě s ohledem na snadnou do-
stupnost hazardních her. Choroba, jakou 
je závislost na hraní, rozkládá prostřed-
nictvím svých obětí rodiny a mezilidské 
vztahy vůbec.

Blíží se svátky vánoční. Čas zastavení 
a rozjímání. Čas lásky a porozumění. 
Čas, který bychom měli trávit s těmi 
nejbližšími.

Přeji vám, vážení spoluobčané, aby 
vám po celý rok 2017 svítila na cestu 
vánoční hvězda.

Mgr. Ilona Jehličková

Vážení spoluobčané, 
připravená spolu s občany a vypsaná 
s cílem revitalizovat unikátní zelenou 
plochu mezi ulicemi Krašovská, Tou-
žimská, Žlutická a Studentská, je ve 
fázi vyhodnocování návrhů architektů. 
V oblasti bezpečnosti jsme přislíbili 
zasadit se o umístění nových kamer na 
problematická místa obvodu. Rekon-
strukce kamerového systému na území 
MO Plzeň 1, včetně začlenění do celo-
městského kamerového systému, probí-
há ve spolupráci se Správou veřejného 
statku města Plzně. Mateřské školy, 
které spravuje první městský obvod, 
poprvé v letošním roce získaly finanč-
ní prostředky z rozpočtu MO Plzeň 1 
na podporu polytechnického vzdělávání 
dětí v předškolním věku. Naši nejmladší 

tak s podporou obvodu opakovaně ab-
solvovali program v oblíbené Techmánii 
a navštívili zoologickou zahradu. V ná-
vrhu rozpočtu pro rok 2017 počítáme 
s dalším navýšením těchto prostředků 
i na plavání. Zcela nový projekt MO 
Plzeň 1 s názvem Klub Jednička, další 
iniciativa Ivany Mádlové, který právě 
v těchto dnech dostává konkrétní po-
dobu, se v pilotním roce své činnosti 
v roce 2017 zaměří na rodiny s dětmi 
mladšími patnácti let. Sledujte webové 
stránky umo1.plzen.eu a již v lednu příš-
tího roku se dozvíte více. Zároveň si 
uvědomujeme, že naše populace stárne, 
a chceme proto vytvářet podmínky, kte-
ré podporují mezigenerační solidaritu, 
harmonii a udržitelnost. Navázali jsme 

spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni 
Univerzity Karlovy a uspořádali společ-
ně 14. června Den Heleny Zavázalové – 
Studenti a senioři – Harmonie generací. 
Akce, která se setkala s mimořádným 
zájmem seniorů, proběhne opět v příštím 
roce v červnu.

Limitovaný prostor tohoto úvodníku 
mi umožňuje vypsat jen zlomek aktivit, 
které se podařilo realizovat. Těším se na 
naši společnou druhou polovinu cesty.

Spokojené Vánoce a úspěšný rok 
2017 prožitý v radosti a plném zdraví 
vám spolu se všemi zastupiteli za Hnutí 
ANO 2011 přeje

Mgr. Roman Zarzycký, 
místopředseda krajské organizace 

Hnutí ANO 2011, zastupitel MO Plzeň 1 

zde a rychle se nám blíží konec roku. 
A pomalu nastává čas bilancování. Co 
nám tento rok vlastně přinesl? Pracovně 
se nám dařilo, podařilo se nám vybu-
dovat parkoviště pro 64 aut v Manětín-
ské ulici včetně nového sportovního 
hřiště. Zrekonstruovali jsme prostory 
v 87. mateřské škole a vznikla tím další 
třída pro 25 dětí. Opravili jsme několik 
plotů u mateřských škol a vybudova-
li několik chodníků. Namátkou snad 
chodník v Nýřanské ulici. V letošním 
roce jsme se stali velkým donátorem di-
vadla, když jsme podpořili operu Aida 
v Lochotínském amfiteátru. Poslední 
školní den se uskutečnilo představení 

opery Aida a já měl tu čest dívat se do 
očí úplně zaplněnému amfiteátru. Bylo 
to nádherné. Předpokládám, že v násle-
dujícím roce opět tuto akci podpoříme. 
Víte, mám strašně moc rád vánoční čas. 
Snažím se vždy si udělat více času na 
přátele. Už mi není dvacet, tak čas od 
času někdo odejde. A v této chvíli si 
pak vyčítám, že jsem toho člověka 
mohl vídat častěji, více se mu věnovat 
a tak nějak trpím. Pravdou ovšem je, 
že letošní rok je mimořádný, dal mi 
několik nových přátelství a naprosto 
úžasnou spolupráci s dětským pěvecký 
sborem Andílci. Obdivuji všechny, kte-
ří se kolem tohoto tělesa doslova mota-

jí, rodiče, sbormistryni, i lidičky, kteří 
se starají o celkové technické zajištění 
sboru. Nebudu nikoho jmenovat. Ti, 
jichž se to týká, určitě vědí a já bych na 
někoho určitě zapomněl. Kolik volného 
času, úsilí a vlastně i peněz všichni vě-
nují sboru, je věc, se kterou se člověk 
jen tak nepotká. Ještě na někoho jsem 
zapomněl a to je moje rodina, která 
si musí se mnou docela užívat. Jsem 
moc rád, že ji mám a moc mi fandí. 
Proto bych s Vaším dovolením popřál 
manželce, synovi, a vlastně nám všem 
krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody 
do nastávajícího roku.

Jiří Uhlík

Vážení spoluobčané
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V současné době se opravuje chod-
ník v Kralovické a Žlutické ulici v Plz-
ni, v úseku od domu Kralovická č.o. 1 
až k domu Žlutická č.o. 22. Nejedná 
se o stavbu realizovanou Městským 
obvodem Plzeň 1, ale přímo správ-
cem dotčené komunikace – Správou 
veřejného statku města Plzně.

V termínu od 14. 11. 2016 do 
30. 12. 2016 dojde z důvodu staveb-
ních prací k úplné uzavírce chodníku 
v uvedeném úseku. 

Dodavatel stavby je povinen za-
jistit bezpečné přechody pro chodce 
přes stavbu a také přístupy do ne-
movitostí, které jsou napojeny na 
uzavřený chodník.

Oprava chodníku Kralovická – Žlutická, Plzeň
Stavbu provádí společnost IPN, s.r.o., 

Prvomájová 9, 322 00 Plzeň, která byla 
vybrána Správou veřejného statku 
města Plzně na základě vypsané-
ho výběrového řízení na uvedenou 
zakázku. Celková cena opravy je 
1.267.482,- Kč včetně DPH.

S případnými dotazy se občané 
mohou obrátit na stavbyvedoucí-
ho pana Bc. Václava Homolku, 
tel. č. 731 515 398. nebo přímo na 
zástupce investora paní Miroslavu 
Pojerovou, tel. č. 378 037 291.
Odbor životního prostředí a dopravy

ÚMO Plzeň 1

Od 1. ledna 2016 platí nová vyhláš-
ka č. 294/2015 Sb., kterou se prová-
dějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve které došlo ke změ-
ně významu svislé dopravní značky 
č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních 
automobilů“. Dopravní značení platí 
pro všechna nákladní vozidla, která 
mají v osvědčení o registraci vozidla 
zapsanou kategorii „N“. Konkrétně 
tato značka zakazuje vjezd nákladním 
automobilům, tahačům přívěsu nebo 
návěsu, speciálním automobilům 
a nově také dodávkám s celkovou 
hmotností do 3,5t. Značka neplatí 
pro obytné automobily.

Na vjezdech do obytné zástavby 
sídliště Košutka, Bolevec, Lochotín 
a Vinice jsou umístěny dopravní znač-
ky č. B12 „Zákaz vjezdu vyznačených 
vozidel“, zakazující vjezd nákladním 

Rozšíření parkovacích ploch 
pro dodávková vozidla

vozidlům a autobusům. Zároveň do-
datkovou tabulkou toto dopravní zna-
čení umožňuje vjezd pro zásobování. 

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
prověřil kapacitu parkovišť kolem 
oblastí, do kterých je omezen vjezd 
nákladních vozidel, a z důvodu za-
jištění parkovacích ploch pro vozidla 
kategorie N1, navrhl úpravu doprav-
ního značení takovým způsobem, aby 
mohli řidiči dodávkových vozidel par-
kovat v docházkové vzdálenosti. Jed-
ná se o parkovací plochy mezi ulicemi 
Studentská – Žlutická, Studentská – 
Kralovická a Gerská – Kralovická.

Také ve slepé části ulice Na Chmel-
nicích dojde k úpravě dopravního zna-
čení, které umožní parkování vozidel 
do celkové hmotnosti 3,5t.
Odbor životního prostředí a dopravy,

ÚMO Plzeň 1

Správa a údržba silnic Plzeň-
ského kraje společně se Správou 
veřejného statku města Plzně pro-
vedla úpravu přechodu pro chodce 
přes silnici III/1808 (Gerská ulice), 
v místě u konečné tramvajové linky 
č. 4. Došlo k rozšíření stávajícího 
ochranného ostrůvku včetně vedení 
jízdních pruhů silnice a k úpravě na-
vazujících chodníků, dále pak k vy-
budování chodníku v místě průšlapu 
ve svahu směrem k místní komuni-
kaci Ke Krkavci.

Součástí stavby je rovněž svis-
lé a vodorovné dopravní značení 
v řešeném rozsahu, nové nasvícení 
přechodu a vymezení prostoru pro 
chodce a pro parkování vozidel.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
pohybujících se chodců je v místě 
stávající vozovky, která v současné 

Úprava přechodu 
pro chodce v Gerské ulici 

době slouží k parkování vozidel, vy-
mezen prostor pro pohyb chodců za 
pomoci malých kruhových polštářů 
a dopravní značky „Zákaz stání“. 
Jedná se o úsek od přechodu pro 
chodce po odbočku k ranči Šídlovák 
podél pravé strany silnice ve smě-
ru z centra. Ve směru do centra je 
po pravé straně vozovky vyznačen 
parkovací pruh pro podélné stání 
vozidel. 

Celková cena stavby je 
1.500.000,- Kč bez DPH, z toho po-
díl pro Správu a údržbu silnic Plzeň-
ského kraje je ve výši 860 000,- Kč 
bez DPH a pro Statutární město Pl-
zeň 640 000,- Kč bez DPH.

Odbor životního prostředí 
a dopravy, ÚMO Plzeň

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 v podve-
čer proběhlo druhé plánovací setká-
ní s občany na téma rozšíření Parku 
na Přání o nově uvolněný prostor 

Jak bude vypadat území bývalého BMX hřiště na Košutce?
zrušeného BMX hřiště. Setkání 
v bývalé škole v Krašovské ulici 
se zúčastnilo kolem třiceti obyvatel 
nejbližšího okolí, kteří park a při-

lehlé prostory nejlépe znají a vy-
užívají je ke krátkodobé rekreaci 
(procházky, venčení psů…). 

V první části setkání se zúčast-
nění dozvěděli, jak dopadlo vyhod-
nocení ankety z minulého setkání 
(22. 9. 2016). Nejvíce si lidé přejí, 
aby se prostor po bývalém BMX 
hřišti stal podobně udržovaným 
a přehledným, jako je stávající Park 
na přání Zemník. Dále měli zájem 
o možnosti posezení a piknikování, 
o umístění ohniště nebo o fit prvky 
k protažení těla. 

V druhé části setkání zpracovatelka 
návrhu ing. Jana Kohlová představila 
přítomným studii řešení celého pro-
storu. Do prostoru bývalého BMX 
hřiště se jí podařilo rozmístit prak-
ticky všechna přání budoucích uži-
vatelů parku. Pojetím se bude nově 
plánovaná část parku podobat Parku 
na přání Zemník, veškeré úpravy bu-

dou provedeny z přírodních materiálů 
(kamenné zídky, mlatové cesty, mo-
biliář ze dřeva a kamene). Pro děti 
jsou navrhovány jednoduché prolé-
začky z klád a špalků.

Po představení studie následovala 
diskuse. Většina přítomných vyjádři-
la s návrhem svou spokojenost. Dále 
se přítomní zajímali o vznik areálu 
Fotbalgolfu, který má vzniknout 
v sousedství parku. 

Studie na území bývalého BMX 
hřiště bude v průběhu roku 2017 
přepracována do podoby projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí 
a budoucí investor parku Správa veřej-
ného statku města Plzně zajistí vydání 
potřebných povolení tak, aby v roce 
2018 mohla být zahájena stavba. Re-
alizace parku proběhne po etapách dle 
finančních možností města. 

Správa veřejného statku 
města Plzně



strana 5strana 5

V letošním roce započaly pod-
zimní výhraby listí z udržovaných 
travnatých ploch a veřejných pro-
stranství na území městského obvo-
du Plzeň 1 později než v předešlých 
letech, protože listí se udrželo dlou-
ho na stromech. Pracovníci veřejně 
prospěšných prací od poloviny lis-
topadu na určených úsecích provádí 
výhraby spadané listí, které ukládají 
do pytlů nebo do přistavených vel-
kokapacitních kontejnerů. Takto 
prováděné výhraby svědčí travna-
tým plochám a zametené chodníky 
nejsou při vlhkém počasí kluzké. 
Výhraby travnatých ploch se prová-
dí i v zimním období, pokud nejsou 
plochy zasněžené.               (red)

Probíhá úklid spadaného listí

Statutární město Plzeň pro-
střednictvím společnosti Čistá 
Plzeň s.r.o. pravidelně zajiš-
ťuje úklid a svoz vánočních 
stromků z prostorů kontejne-
rových stání. Tento svoz bude 
prováděn kontinuálně. V týd-
nech od 9. do 15. ledna 2017 
a od 6. do 12. února 2017 bude 
svoz posílen. Dočištění kon-
tejnerových stání bude probí-
hat do konce února. Stromky 
budou odvezeny do Plzeňské 
teplárenské, a.s., kde budou 
seštěpkovány a použity jako 
obnovitelný zdroj energie. 

Žádáme občany o umís-
tění vánočních stromků ke 
kontejnerovým stáním nebo 
k nádobám na domovní od-
pad tak, aby nebyla omezena 
manipulace s kontejnery při 
svozu odpadů. 

Vánoční stromek mohou 
občané také odvézt přímo do 
sběrného dvora v Úněšovské ul.

Úklid a svoz 
vánočních 
stromků

Zprávy z obvodu

Zimní údržba komunikací na 
území Městského obvodu Plzeň 1 
je zajišťována dodavatelsky smluv-
ními firmami. Odklízení sněhu či 
náledí je uskutečňováno na základě 
výzvy štábu zimní údržby MO Pl-
zeň 1. Nejpozději do 48 hodin od 
této výzvy musí být zásah na celém 
území obvodu dokončen. Firmy 
se při provádění prací řídí Plánem 
zimní údržby, dle kterého je území 
obvodu rozděleno do 4 úseků.

V zastavěném území obce jsou 
chodníky schůdné, jestliže umožňu-
jí bezpečný pohyb chodců, kterým 
je pohyb přizpůsobený stavebnímu 
stavu a dopravně technickému stavu 
těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Vozovky místních komunika-
cí jsou sjízdné, jestliže umožňují 
bezpečný pohyb silničních a jiných 
vozidel a přizpůsobený stavebnímu 
stavu a dopravně technickému stavu 
těchto místních komunikací a povětr-
nostním situacím a jejich důsledkům.

Úklid hlavních místních komu-
nikací na území MO Plzeň 1 zajiš-
ťuje Správa veřejného statku města 
Plzně a Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 provádí zimní údržbu chod-

níků a v omezené míře i vybraných 
vozovek – především na příjezdo-
vých komunikacích k zdravotnic-
kým zařízením, základním a mateř-
ským školám, domovům pro seniory 
nebo s pečovatelskou službou a na 

Provádění zimní údržby v období 2016/2017
svažitých vozovkách. V městské 
zástavbě se neodstraňují závady ve 
schůdnosti vnitroblokových chodní-
ků. Obslužné komunikace a parko-
viště mezi domy se ošetřují pouze 
při vyhlášení kalamitní situace.

Mapky jednotlivých úseků údrž-
by vozovek a chodníků najdete na 
webových stránkách obvodu

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Nevíte, co dělat se svým sta-
rým autem? Obraťte se na Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, alej 
Svobody 60, Odbor životního 
prostředí a dopravy. Úřad vám 
zprostředkuje odvoz a likvidaci 
vašeho vozidla zcela zdarma.

Podmínky pro likvidaci: Vozi-
dlo musí být odstaveno na území 
MO Plzeň 1.

Co je nutné udělat? Držitel 
vozidla (ten, který je zapsán 

Akce likvidace odstavených vozidel stále trvá!! 
v technickém průkazu) se dostaví 
v úřední den na oddělení životního 
prostředí a:

1. předloží velký technický prů-
kaz vozidla

2. vyplní žádost o ekologickou 
likvidaci

Následně specializovaná firma 
vozidlo odveze a předá majite-
li poznávací značky a protokol 
o ekologické likvidaci.

Další informace je možné získat 

na tel. č.: 378036043 nebo e-mailem 
na: brukovama@plzen.eu

Od dubna roku 2015 poskytl 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 
občanům možnost likvidace au-
tovraků zdarma. Za loňský rok 
bylo k ekologické likvidaci pře-
dáno 10 vozidel. V roce 2016 
bylo zatím předáno k ekologické 
likvidaci 11 vozidel. 

Tato akce potrvá do konce 
roku 2016.                               (red)
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Jsou životní situace, kdy potřebu-
jete kontaktovat příbuzného, kama-
ráda nebo třeba spolužáka a neznáte 
jeho adresu trvalého pobytu. Pokud 
se do takové situace dostanete, je 
možnost požádat prostřednictvím 
příslušného úřadu ministerstvo vnitra 
o zprostředkování kontaktu.

Na základě písemné žádosti obča-
na staršího 15 let o zprostředková-
ní kontaktu (dále jen „kontaktující 
osoba“) zprostředkuje ministerstvo 
vnitra požadovaný kontakt s jiným 
občanem České republiky uvedeným 
v žádosti (dále jen „kontaktovaná 
osoba“) s využitím základního re-
gistru obyvatel.

Kontaktující osoba uvede v žá-
dosti své jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné příjmení a adresu 
místa trvalého pobytu, popřípadě 
jiné kontaktní údaje a důvod pro 
zprostředkování kontaktu. Ke kon-
taktované osobě uvede údaje, podle 

Zprostředkování kontaktu
nichž ji bude možné identifikovat, 
zpravidla jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné příjmení, datum 
a místo narození, místo posledního 
jí známého trvalého pobytu. Kontak-
tující osoba může v žádosti prohlá-
sit, že kontaktovaná osoba je osobou 
blízkou.

Žádost lze podat osobně podáním 
písemné žádosti na doporučeném 
tiskopisu „Žádost o zprostředková-
ní kontaktu“ nebo zaslat příslušné-
mu úřadu poštou v listinné podobě, 
v tomto případě musí však být opat-
řena úředně ověřeným podpisem. 
Povinnost úředního ověření podpisu 
neplatí, pokud občan podepíše žádost 
před orgánem příslušným k podá-
ní žádosti. Rovněž je možné podat 
žádost elektronicky s uznávaným 
elektronickým podpisem či prostřed-
nictvím zpřístupněné datové schránky 
s uvedením čísla elektronicky čitelné-
ho identifikačního dokladu.

Spolek BOLEVECKÝCH ro-
dáků si vás dovoluje seznámit 
s podzimními aktivitami r. 2016.

V sedmdesátých letech minulého 
století započaly výkupy soukro-
mých pozemků, s předpokládanou 
a projekčně zpracovanou výstavbou 
severního předměstí Plzně. Protože 
se na okrajových částech původního 
Bolevce nacházely některé historic-
ky – dobové prvky, oslovilo tehdejší 
Sdružení boleveckých rodáků ÚMO 
Plzeň 1 a s jeho garanční spolupra-
cí se podařilo tyto prvky jednak za-
chránit před případným poničením 
a hlavně je přemístit do staré části 

Vážení občané městského obvodu Plzeň 1
Bolevce – na boleveckou náves, 

za což patří ÚMO Plzeň 1 i v tomto 
roce opět upřímné poděkování. 

Jednalo se tehdy o Boží muka 
Pechátovská, Gryspekovská, Stekli-
novská a o Památný sloup, který se 
původně nacházel sice ne na okraji, 
ale u bývalé konečné stanice trolej-
busů v Bolevci, kde ale rovněž zasa-
hoval do nově plánované výstavby. 

V polovině roku 2016 odsouhla-
sil nejvyšší orgán Spolku – „Shro-
máždění členů“ návrh na opravy, 
čištění a impregnaci těchto prv-
ků včetně dalších, nacházejících 
se v přírodní části kolem bole-

V centru pro rodinu DoRA v Plz-
ni na Vinicích pravidelně cvičíme, 
zpíváme, občas si dáme ping-pong 

Šikovné „ holky“ – spokojené seniorky

Žádost o zprostředkování kontaktu 
se podává na matričním úřadu, na 
obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností – v Plzni je to Magistrát 
města Plzně, náměstí Republiky 16, 
na krajském úřadu nebo na Minis-
terstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra provede šet-
ření v základním registru obyvatel 
a v informačním systému. Pokud 
ministerstvo jednoznačně identifi-
kuje kontaktovanou osobu, zašle jí 
informaci o zprostředkování kon-
taktu obsahující jméno, popřípadě 
jména, příjmení a adresu místa 
trvalého pobytu kontaktující oso-
by a důvod pro zprostředkování 
kontaktu, pokud jej kontaktující 
osoba uvedla. Ministerstvo vnitra, 
na základě žádosti o zprostředko-
vání kontaktu, písemně vyrozumí 
kontaktující osobu o předání kon-
taktních údajů hledané osobě nebo 
o výsledku hledání. Kontaktovaná 

osoba nemá povinnost se s osobou, 
která ji hledá, zkontaktovat.

V případě, že kontaktovanou oso-
bu nelze v základním registru oby-
vatel nebo v informačním systému 
jednoznačně identifikovat, nemá tr-
valý pobyt na území České repub-
liky a zároveň nemá evidován údaj 
o adrese, na kterou mají být doru-
čovány písemnosti podle zvláštního 
právního předpisu, nebo zemřela, 
sdělí tuto skutečnost ministerstvo 
kontaktující osobě. 

Správní poplatek za podání žádos-
ti o zprostředkování kontaktu činí 
500 Kč (za každou kontaktovanou 
osobu). 

Platba se uskutečňuje formou kol-
kové známky, nebo zasláním na účet 
Ministerstva vnitra. 

V případě, že se zprostředkování 
kontaktu neuskuteční, nevzniká tím 
nárok na vrácení správního poplatku.

(red)

veckých rybníků. Tyto postupné 
vady byly způsobeny několika-
letým působením povětrnostních 
vlivů počasí. Převážnou strukturu 
těchto prvků tvoří pískovec, popř. 
přírodní kámen.

Se souhlasem a garancí ÚMO 
Plzeň 1, mohl Spolek ve spoluprá-
ci s odbornou firmou začít s pra-
cemi obnovy povrchů zmiňova-
ných historických prvků, které si 
po letech tento zájem nepochybně 
zaslouží, jak z hlediska historie, 
tak i z pohledu povrchové a ča-
sové ochrany.

za SBR František Kabát

„hala bala“ apod. Velmi rády spo-
lečně vyrážíme na „hůlkování“, od 
letošního září jsme již zmákly 5 tras, 

které končily obědem v pěkné restau-
raci. (Trasa bývá obvykle 5–6 km.)

Naše cvičitelka Stáňa předem 
trasu připraví tak, aby nám všem 
vyhovovala, podpořila naši kon-
dičku a potěšila dušičku.

Tak například v pátek 4. listopadu 
– sraz jsme si daly v 10.30 na tram-
vajové zastávce Vřesová na Slova-
nech. Sešlo se nás 8. Čepice, šály, 
rukavice, hůlky a jde se. Srázná 
ulice nás navigovala dolů směrem 
k řece Radbuze. Kolem řeky jsme 
šly relaxačně, povídaly si, zpívaly 
a především obdivovaly krásy ba-
revné podzimní přírody. Řeka pro 
vodáky byla již uzamčená, s údivem 
jsme ale pozorovaly otužilce, pla-

vajícího proti proudu. Míjely jsme 
mosty, lávky, kostelík, krásné haly, 
staré papírny, podešly viadukt, až 
jsem se ocitly opět ve víru velko-
města na Americké třídě. Tím jsme 
ale zdaleka nekončily. Prošly jsme 
kolem „ štruncáku“ a pokračovaly 
podél Radbuzy až k jejímu soutoku 
s řekou Mží. Pokochaly jsme se krá-
sou tohoto místa, které bylo našim 
cílem. A pak už huráá za odměnu 
na Spilku. Přiťukly jsme si výbor-
nou dvanáctkou a žaludek nasytily 
dobrým obědem. A nyní už se zase 
těšíme na příští putování za pozná-
váním krás plzeňského okolí.

Za spokojené cvičenky
Majka Nová



Západočeská galerie v Plzni, 
výstavní síň „13“

Zmizelá Plzeň
4. 11. 2016–5. 2. 2017

Na historických obrazech ze sbí-
rek Západočeské galerie v Plzni, na 
fotografiích, v modelech a řadě do-
kumentů výstava připomíná stavby 
i celé části města, které zanikly nebo 
doznaly podstatných změn. 
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Výstava vypráví o proměnách města

Kronikář nových časů
Ve dvacátých letech se s humo-

ristickými kresbami plzeňského ro-
dáka Huga Boettingera podepisova-
nými pseudonymem Dr. Desiderius 
často setkávali čtenáři Lidových no-
vin, Prager Presse, Světozoru a řady 
dalších periodik. Kresby byly také 
vydány v několika albech. Boettin-
gerovy výstavy v Praze i v menších 
městech budily pravidelně velký 
zájem publika i tisku a jeho veselá 
dílka se na výstavách velmi rychle 
prodávala. Žádný z teoretiků umění, 
kteří se osobou Huga Boettingera 
zabývali, se nemohl nepodivit nad 
tím, jak se může v jedné osobě 
skrývat pohotový kreslíř, bystře 
glosující a ironizující veškeré dění 
kolem sebe, a zároveň malíř poně-
kud zpátečnických idylických kra-
jin zaplněných snícími dívkami. 
Boettinger měl totiž v té době již 
za sebou také dvacet let malířské 
kariéry. Patřil k secesní generaci 
a v prvním desetiletí 20. století se 
jevil jako slibný talent, aktivně se 
účastnil výstav doma i v zahraničí 
a kritikou byl dobře hodnocen. 

Proměny, kterými prošlo umění 
v následujících letech, Boettinger 
sledoval skepticky a s nepochope-
ním. Většinou se moderní umělecké 

směry stávaly jen předmětem vtipu 
některé z jeho veselých kreseb. Po 
roce 1918 se jeho původně soukromá 
záliba v komických portrétech zná-
mých, pozorovací talent a vrozené 
vtipálkovství spojily v novinových 
a časopiseckých kresbách, v nichž 
našel nové pole působnosti. Jimi se 
proslavil jako humoristický kreslíř 
Dr. Desiderius. Pro české výtvarné 
umění má význam jako jeden z prv-
ních profesionálních novinových 
kreslířů, který dokázal velmi živě 
zachytit portréty osobností utvá-
řejících politické a kulturní dějiny 
Československa od jeho založení 
a zároveň prostřednictvím kres-

lených vtipů komentovat aktuální 
společenské dění. Moderní život 
se všemi jeho aspekty zachycoval 
s charakteristickou lehkostí a hra-
vostí i, jak sám přiznával, s po-
sedlostí. Tato lehkost, s níž tvořil, 
má na svědomí obrovské množství 
prací – jak maleb a kresebných stu-
dií, které se počítají na stovky, tak 
i humoristických a portrétních kreseb 
a náčrtků, jichž existuje několik tisíc. 
Velká část jeho děl přitom vždy byla 
a je v soukromých sbírkách. 

Dokončení na str. 10

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky s autory výstavy
15. 12. 2016 a 19. 1. 2017 vždy od 17 hodin
Přednáška o modelu zahradního pavilonu Martina Kopeckého v Plzni 
(v rámci cyklu Jedno dílo / jeden svět)
7. 12. 2016 od 17 hodin
Přednáška o souboru obrazů Václava Jansy Stará Plzeň 
(v rámci cyklu Jedno dílo / jeden svět)
4. 1. 2017 od 17 hodin

Autor výstavy Petr Domanický vy-
světluje: „Výstava je rozčleněna do 
tří kapitol. První část se zabývá his-
torickým jádrem města, druhá širším 
centrem a předměstími do roku 1945 
a poslední část nejnovějším obdobím 
ve stejném území.“ 

Výstava ukazuje, že proměny města 
vedly sice mnohdy k nenahraditelným 
ztrátám, často ale přinesly i pozitiv-
ní změny. Autoři věnovali pozornost 
rovněž snahám o uchování cenných 
staveb v různých dobách.

Na výstavě jsou prezentována díla 
ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, 
jejichž autory jsou například Václav 
Jansa, Karel Votlučka, Svatopluk Jan-
ke, Augustin Němejc, Jan Konůpek, 
Alois Moravec a další. Ze sbírek Zá-
padočeského muzea je vystaven mj. 
unikátní střelecký terč s pohledem na 
Plzeň, z fondů Archivu města Plzně 
řada vedut. Představeno je také několik 
stavebních a urbanistických plánů, např. 
projekt sirkárny v dnešní Sirkové ulici. 
Součástí expozice jsou také dva archi-
tektonické modely – historický (1913), 
zachycující původní podobu Riegrovy 
ulice a současný, zachycující rekon-
strukci zahradního altánu purkmistra 
Martina Kopeckého. Expozici doplňu-
je celá řada reprodukcí fotografií z ně-
kolika fondů a úryvky ze dvou filmů. 
Mnohé pozoruhodné drobné exponáty 
pocházejí ze soukromých sbírek.

Petr Domanický dodává: „Výstava 
se koná jako připomenutí 100. výročí 
vydání stejnojmenné knihy Antoní-
na Friedla, 75. výročí vydání knihy 
Ladislava Lábka Zkáza staré Plzně 
a 50 let od zahájení plošné demolice 
centra Plzně kvůli silničním stavbám. 
A nemělo by jít jen o dokumentaci 
architektonických, uměleckých a ur-
banistických ztrát města…“

K výstavě ZČG vydává publikaci 
PLZEŇ ZMIZELÁ, která volně nava-
zuje na I. díl knihy z edice Zmizelé 
Čechy, jenž se zabýval historickým 
jádrem. Vzhledem k tomu, že vyda-
vatel upustil od plánovaného II. dílu, 
připravil stejný autorský tým (Tomáš 
Bernhardt, Jana Domanická, Petr Do-
manický) samostatnou knihu, která 
se středem města zabývá jen rámcově 
a důraz klade na zatím nezpracované 
širší centrum a předměstí. 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. www.zpc-galerie.cz

Malíř a kreslíř 

Hugo Boettinger 
(1880–1934) 

Západočeská galerie v Plzni, 
výstavní síň Masné krámy

12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Západočeská galerie 

připravila retrospektivní 
výstavu dosud opomíjeného 

plzeňského rodáka

Komentované prohlídky 
s autorkou výstavy Ivanou Joná-
kovou: 13. 12. 2016 od 17 hodin
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Vychází nová kniha
V letošním roce uplynulo 60 let 

od založení arboreta Sofronka 
v Bolevci. K jubileuw vychází 
kniha Jana Kaňáka Arboretum 
Sofronka 1956–2016. Slovem 
i mnoha fotografiemi popisuje 
historii a současnost arboreta 
doplněnou i o tabulkový přehled 
druhů borovic zde pěstovaných. 
Kniha bude k dostání v plzeň-
ských knihkupectvích a také 
v Arboretu Sofronka.

Vydání knihy finančně podpořil 
městský obvod Plzeň 1.       (red)

Rukodělný jarmark se s noble-
sou zařadil mezi oblíbené tradiční 
akce pořádané městským obvodem 
Plzeň 1. Letošní ročník se konal 
opět v bolevecké sokolovně v so-
botu 3. prosince. Na jarmarku bylo 
k vidění množství ručně vyrobe-
né krásy, kterou zejména v tomto 
předvánočním čase tolik vyhledá-

Slavnostního rozsvícení stromečku na MO Plzeň 1

Šikovní lidé předvedli své umění 
na rukodělném jarmarku

váme. Nespočet andělů, advent-
ních věnců, korálků, ozdob a dal-
ších rukodělných výtvorů předvá-
děli zapálení výrobci. Inspirace na 
vánoční dárky či výzdobu bylo 
v sokolovně vidět víc než dost, 
kdo chtěl, mohl prohlížet, koupit 
či probrat nové netradiční výrobní 
postupy.                           (red)
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Dne 1. 9. 2016 byl zahájen první 
ročník „Plzeňské senior akademie“ 
v rámci MO Plzeň 1 v prostorách 
L-klubu na adrese Studentská 
č. 22, Plzeň, kterého se zpočátku 
zúčastnilo 26 osob. V průběhu ko-
nání dalších přednáškových bloků 
se postupně do projektu přihlási-
lo 42 osob (viz přiložený seznam 
účastníků). Tyto osoby pak průběž-
ně navštěvovaly jednou týdně jed-
notlivé přednáškové bloky a posléze 
se zúčastnily i exkurzí (viz přilože-

Zpráva o průběhu „Plzeňské senior akademie“ 
v rámci MO Plzeň konané v době od 1. 9. 2016 do 24. 11. 2016

S příchodem chladnějšího počasí 
odstartovala sezóna i pro milovní-
ky zimního plavání. Při tradičních 
závodech na Velkém boleveckém 
rybníku se závodilo na pěti tratích. 
Závody pořádal Klub sportovních 
otužilců Plzeň. Krásný putovní po-
hár věnovaný starostou městského 

obvodu Plzeň 1 získala na jeden rok, 
tedy do následujících závodů na Bo-
leváku mistryně světa v dálkovém 
plavání, Victoria MORI z Argen-
tiny startující za 1. plavecký klub 
otužilců Praha. Otužilcům domácí-
ho oddílu Klub sportovních otužil-
ců Plzeň se hojnou účastí podařilo 

posunout z patnáctého na osmé mís-
to. Soutěže se zúčastnilo 38 plav-
ců z domácího oddílu, z nichž řada 
dosáhla na stupně vítězů, ale i na 
další přední místa. Na nejdelší trati 
1 000 m byla Magda Chodorová 11., 
Jan Šůcha 13., Petr Vaniš 26. Závod 
na 750 m vyhrála Lenka Šlehove-
rová ze Slávie Plzeň VŠ. Na trati 
dlouhé 500 m byla druhá Monika 
Šindelářová, třetí František Bouda, 
osmý Marek Mráz a jedenáctý Jan 
Mundl. 250 m dlouhý závod vyhrála 
Kateřina Deisingerová, devátá byla 
Andrea Slížková. Závodům přihlí-
želo velké množství diváků, voda 
měla nepříjemných 5,5 °C, teplota 
vzduchu dosahovala 5 °C.

Na závody se přihlásilo přes 
200 závodníků z celé ČR, dále se 
zúčastnili závodníci ze Slovenska, 
Polska, Německa a již zmíněná 
výherkyně poháru z Argentiny. 

Již 38. ročník závodu Slavnost slunovratu 
proběhl pod záštitou starosty MO Plzeň 1

ný plán přednášek „Plzeňské senior 
akademie“). Na závěr tohoto pro-
jektu byli účastníci požádáni o vypl-
nění dotazníku, který měl posloužit 
jako zpětná vazba od účastníků pro-
jektu směrem k jeho realizátorům 
(viz přiložený vzor dotazníku). 
Nejen vyhodnocením dotazníků, 
ale i průběžnou zpětnou vazbou od 
účastníků projektu bylo zjištěno, že 
„Plzeňská senior akademie“ MO Pl-
zeň 1 2016 byla více než úspěšná 
a měla by pokračovat i v dalších le-

tech. Slavnostní ukončení proběhlo 
dne 24. 11. 2016 taktéž v prostorách 
L-klubu na shora uvedené adrese za 
účasti 42 účastníků „Plzeňské seni-
or akademie“, starosty MO Plzeň 1 
pana Mgr. Brabce a zástupců jed-
notlivých spolupracujících subjektů 
(ČOI, BKB Plzeň, HZS Pk, BESIP 
Pk, ZZS Pk a Útulku pro zvířata 
v nouzi). Všichni účastníci projektu 
obdrželi absolventský list „Plzeňské 
senior akademie“, upomínkovou 
fotografii, informační brožuru „Pl-

zeňské senior akademie“ hrazenou 
z finančních prostředků Odboru 
bezpečnosti a prevence krimina-
lity MMP, upomínkový odznáček 
Statutárního města Plzně hrazený 
z finančních prostředků kanceláře 
primátora Statutárního města Plz-
ně, propagační materiály a drobné 
předměty s bezpečnostní tématikou 
hrazené z finančních prostředků 
MO Plzeň 1.
Metodik prevence kriminality MP 

Plzeň Bc. Karel Zahut

„Ples Nošenek z Plzně aneb Andělská s andílky pro andílky“

V soutěži o pohár primátora měs-
ta Plzně obsadil Klub sportovních 
otužilců Plzeň bronzovou příčku. 
Celkem se zúčastnilo 16 oddílů 
zimních plavců.

Pavel Vituj

Plzeňské maminky ze skupi-
ny Nošenky z Plzně uspořádaly 
1. Nosící ples v Plzeňském kra-
ji určený pro celé rodiny včetně 
dětí jakéhokoliv věku. Ples pro-
běhl tuto sobotu 3. 12. 2016 ve 
společenském sále SPŠ Dopravní 
Plzeň, spolupořadateli plesu byl 
Městský obvod Plzeň 1 a Klub 
KMD Šlovice. Účast plesu byla 
opravdu hojná, kapacita sálu byla 
zcela naplněna. Na své si mohli 
přijít nejen dospělí, ale i děti, pro 
které byl připravený i výtvarný 
koutek a dětský koutek pro nej-
menší. K tanci a poslechu hrála 
kapela Sortiment. Zpestřením ve-
čera byla i dvě taneční vystoupení. 
Zlatým hřebem večera byl křest 

Kontaktního nosícího kalendáře, 
na jehož vzniku se podílelo třicet 
maminek se svými dětmi a foto-
grafem Martinem Ševčíkem.

Ples byl benefiční, výtěžek 
z plesu věnují Nošenky z Plzně 
dětem z Dětského domova Ples-
ná, pro které připravují i věcnou 
sbírku. Nošenky z Plzně děkují 
všem, kteří se rozhodli podpořit 
tuto akci.

Více informací o průběhu plesu 
a o Kontaktním nosícím kalen-
dáři na těchto stránkách: www.
facebook.com/NosiciPlesPlzen 
a www.facebook.com/Kontakt-
niNosiciKalendar.“

Bc. Tereza Šotová Přívětivá, 
koordinátorka plesu
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První akce ve vašem ka-
lendáři a diáři na rok 2017

Uteklo to jako voda a máme tady 
konec roku. V MOTÝLu ani ve Vln-
ce ale nic nekončí. Naopak. Mikuláš 
rodičům i dětem nadělil spoustu akcí, 
na které se mohou těšit. 

První z nich je velmi zajímavý se-
minář na téma Životní mapy. Životní 
mapa je metoda, která nám pomůže 
pochopit, co se děje v dítěti a to už 
od jeho 3 let. Přijďte se o metodě 
dozvědět více. Krátký, praktický 
seminář proběhne 15. 12. 2016 od 
17 do 18.30 hod. 

Od 5. 12. 2016 je také možnost 
kupovat lístky na Karneval. Lístky 
jsou rychle pryč, tak neváhejte a re-
zervujte si je. Děti budou karneva-
lem provedeny veselými sněhuláky, 
kteří je seznámí s mnoha zapomenu-
tými masopustními tradicemi, spo-
lečně nakrmí lesní zvířátka, vyrobí 
si karnevalový magnet, ochutnají 
masopustní pohoštění a nevyhnou se 
ani sněhové vánici. Nebojte, nene-
cháme vaše děti zmrznout, náš sníh 
totiž nestudí. Karnevalová předsta-
vení proběhnou hned 4. Konkrétně 
27. 1. 2017 od 16.00, 28. 1. 2017 od 
10.00, 15.00 a 17.00 hod. 

A aby toho v lednu nebylo málo, 
připravili jsme pro vás týden ote-
vřených dveří, spojený se zápisy 
do kroužků a miniškolky na další 
pololetí. V týdnu od 23. do 26. 1. 
2017 je možné nakouknout do všech 
kroužků, zjistit, jak moc se vám u nás 
líbí, zjistit, jaké tu máme lektory 
a co je náplní jednotlivých krouž-
ků. Sporťáček, Keramika, Flétna, 
Tvořílek, Cvičení kojenců a batolat, 
Veselá školička a tak dále a tak dále. 
Všechny tyto kroužky jsou vám dle 
aktuálních rozvrhů k dispozici. Stej-
ně tak to platí i v Miniškolce, přijďte 
se seznámit s programem, který na 
děti čeká. Miniškolka je u nás pro 
děti od 2 let a docházka se dá plá-
novat zcela individuálně. Je to ide-
ální možnost, jak dítko připravit na 
vstup do běžné školky a zajistit mu 
čas mezi vrstevníky.

Co říci závěrem? Přejeme vám 
krásný advent i celé svátky. Těšíme 
se na vás v letošním i tom dalším 
roce a doufáme, že se vám u nás bude 
stále líbit.
Za tým Rodinného centra Vlnka, z.ú. 

a za tým MOTÝL,z.ú. 
Markéta Berešová

Co je nového 
v Motýlu?Pokračování ze str. 7

Velkého obdivovatele svých děl 
i dlouholetého přítele nalezl Boe-
ttinger v osobě ředitele Západo-
českého uměleckoprůmyslového 
muzea Jindřicha Čadíka, který mu, 
coby plzeňskému rodákovi a synovi 
známého plzeňského fotografa Jose-
fa Böttingera, uspořádal v Plzni dvě 
velké výstavy v letech 1925–1926 
a později napsal jedinou jeho dosa-
vadní monografii. V českém dějepi-
se umění stál Boettinger vzhledem 

ke konzervativní povaze svého díla 
vždy poněkud v pozadí. Jeho jméno 
se dosud objevovalo jen příležitost-
ně v textech a na výstavách věnova-
ných umění přelomu 19. a 20. sto-
letí, akademické malbě, karikatuře 
a díky množství kreseb z hudebního 
prostředí i dějinám hudby. 

Výstava v Západočeské galerii 
není a ani nemůže být vyčerpávají-
cím přehledem tvorby Huga Boettin-
gera. Je spíše výběrem upozorňují-
cím na zajímavé rysy Boettingerovy 

osobnosti a jeho rozsáhlého a rozma-
nitého díla. Exponáty pochází z čes-
kých veřejných i soukromých sbírek 
a především z Boettingerovy kreseb-
né pozůstalosti, kterou Západočeská 
galerie v Plzni získala roku 1957. 

PUBLIKACE
K výstavě vychází stejnojmenná 

publikace, jejíž autorkou je Ivana Jo-
náková. V grafické úpravě Bohdana 
Lukáše knihu vydalo nakladatelství 
Barrister & Principal ve spolupráci se 
Západočeskou galerií v Plzni. (red)

Kronikář nových časů
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Přihláška Jedeme dál



V adventním 
čase i TOTEM 
nabízí řadu 
příležitostí pro 
kulturní a další 
vyžití, stačí si 
jen vybrat. 

První z AD-
VENTNÍCH 

KONCERTŮ otevře 9. 12. 2016 
od 18.00 hod. Nová Česká píseň 
s českými vánočními koledami. 
Jako vzácní hosté vystoupí ital-
ský komorní mužský sbor CORO 
A.N.A. LATINA s tradičními 
italskými písněmi. Vstupné dob-
rovolné. 

Další z řady pravidelných setká-
vání pro čtivce, fanoušky západo-
českých i tradičních spisovatelů vás 
čeká 13. 12. 2016 od 17.00 hod. 
Klub LITERÁRNÍ POVZNESE-
NÍ je určen všem, kteří se chtějí 
se spisovateli osobně nebo skrze 
jejich díla setkat, získat inspiraci 
pro čtení nebo podiskutovat nad 
přečtenými knihami. Tentokrát se 
ze Střediska západočeských spi-
sovatelů v Plzni představí trojice 
básnířek z regionu: Tamara Kopři-
vová, Jaroslava Málková a Vlasta 
Špinková. Čekají vás díla tří žen 
odlišných profesí, tři životní pří-
běhy, trojí literární zážitek... Re-
zervace míst nutná. 

14. 12. 2016 v čase 16.00–
18.00 hod. proběhne další tradič-
ní ODPOLEDNE DESKOVÝCH 
HER V KLUBU KAFÍČKO. Při 
dobré kávě či čaji si vyzkoušejte 
známé i méně známé společen-
ské hry. Klub je zdarma a ote-
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Střípky z TOTEMu
Jsme tady spolu...

16. 12. 2016 od 16.30 hod. zve-
me (pra)rodiče s dětmi na ANDĚL-
SKÉ ZVONĚNÍ aneb Všude peklo, 
v TOTEMu ráj. Přijďte se svými 
dětmi či vnoučaty na hravý odpo-
lední program pro všechny, kteří 
spíše než čerty chtějí ve svém ži-
votě anděly. 

19. 12. 2016, tentokrát od 
14.00 hod. proběhne SDÍLENÍ 
s Janou Lexovou. Společné roz-
hovory se budou týkat sdílení 
osobních zkušeností, dobrých 
i špatných zážitků, různých osob-
ních i společenských problémů 
atd. Rezervace míst nutná.

19. 12. 2016 od 16.00 hod. také 
srdečně zveme na další z pravidel-
ných setkání NA KUS ŘEČI S…, 
kde uvítáme vzácného hosta 
Mons. Tomáše Holuba, biskupa 
plzeňského. Předvánoční povídání 

připravil a provede jím Stanislav 
Jurík. Vstupné dobrovolné.

ADVENTNÍM KONCERTEM 
komorního sboru KOST 20. 12. 
2016 od 18.00 hod. uzavřeme 
letošní předvánoční TOTEMový 
program. Vstupné dobrovolné. 

Náš tým Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TO-
TEM, z.s. by chtěl touto cestou 
poděkovat všem klientům za jejich 
aktivní zapojení, dobrovolníkům 
za každou „odpracovanou“ chvil-
ku a všem našim partnerům a pod-
porovatelům za morální, finanční 
či další podporu. Všichni společ-
ně tvoříme úžasný tým. Přejeme 
všem krásné předvánoční chvilky, 
Vánoce plné štěstí, radosti s ro-
dinou či přáteli a rok 2017 plný 
vzájemného porozumění. 

Mgr. Petra Bláhová

NA KONCERT, NA DOBROU KÁVU ČI 
VYROBIT SI DÁREK... přijďte do TOTEMu

vřen každému bez omezení věku. 
14. 12. 2016 v čase 16.00–19.00 
hod. můžete přijít do DOBRO-
KAVÁRNY. Nabízíme příležitost 
získat informace o možnostech 
dobrovolnické služby v regionu; 
o jednorázových akcích, při kte-
rých je možné přiložit ruku k dílu, 
anebo třeba podepsat dobrovolnic-
kou smlouvu; vyřešit problémy, 
které se na vaší dobrovolnické cestě 
objeví; připravit si vlastní dobro-
volnický projekt, s nímž vám rádi 
pomůžeme a který rádi podpoříme. 

Další unikátní výstavu zahá-
jíme 14. 12. 2016 od 17.00 hod. 
na VERNISÁŽI VÝSTAVY fo-
tografií, které vznikly během ce-
loročního fotografického projektu 
FotoDialog. Slova, slova a zase 
slova... Jenže vyprávět příběh lze 
i jinak. Zkusili jsme to fotografií... 
20 týdnů... 30 příběhů... Jedna fo-
tografie navazuje na druhou, každá 
posouvá vyprávění o kousek dál. 
Výstava bude v TOTEMu k vidění 
do 27. 1. 2017. 

Všechny tvořivé zveme 15. 12. 
2016 od 9.00 hod. na VÝTVAR-
NOU DÍLNU „Andělíčci z korálků 
či perníku“ vyrobit si krásného an-
dělíčka z korálků (jako ozdobu či 
milý dáreček pro přátele) a jiného 
perníkového si ozdobit. Rezervace 
míst nutná. 

16. 12. 2016 od 17.00 hod. na 
BENEFIČNÍM KONCERTĚ PRO 
STONOŽKU v katedrále sv. Barto-
loměje vystoupí sbor ŠUM ze ZŠ 
Rokycany, komorní sbor KOST 
z TOTEMu, studenti pěveckého 
oddělení Konzervatoře Plzeň. 

Výstava prací plzeňských cizinců 
V listopadu a prosinci 2016 bylo 

možné v TOTEMu vidět zcela uni-
kátní výstavu tvorby cizinců, kteří 
již nějakou dobu žijí v Plzni, mají 
s ní své doteky či zážitky a ty se 
promítají do jejich umělecké tvor-
by. Někteří jsou umělci profesioná-
lové, ale pro mnohé to byla první 
zkušenost tohoto druhu. Unikátní 
na této výstavě, která vznikla za 
podpory Odboru sociálních slu-
žeb Magistrátu města Plzně, bylo 
i to, že zaplnila celý TOTEM „od 
střechy až po půdu“. Každý z vý-
stavních prostor si našel „svého“ 
tvůrce. Inga Kolesznik a Oleksandr 
Deket ze Zakarpatské Ukrajiny za-
ujali unikátními vyšívanými obra-
zy, Luiza Sharipova z Uzbekistánu 
představila své dokonalé realistické 
kresby, z Mexika se nedávno přistě-
hovala paní Dulce Maria Castanon 
Puga a její malby upoutaly svou 
exotičností. Vietnamka Doan Thi 
Thu Ha studuje zdravotnický obor, 
ale pro radost si kreslí a maluje. 

Malování se ve volném čase věnuje 
také Běloruska Aliaksandra Che-
misava, jejíž olejomalby a pastely 
krásně rezonují se zimní zahradou. 
Běloruska Rufina Bazlova je absol-
ventkou oboru Výtvarná kultura na 
Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, 
věnuje se mnoha technikám a ráda 
propojuje výtvarnou tvorbu s diva-
dlem. Proto si vybrala pro instalaci 
svých prací divadelní sál. Kurdský 
profesionální grafik ze Sýrie Said 
Ismail vyzdobil ornamentálními 
grafikami velký sál. Fotografiemi 
na téma Co mě v Plzni překvapi-
lo, Z čeho mám radost, Já a moji 
kamarádi Češi nebo Na cestách při-
spěly Vietnamky Nguyen Thi Diem 
Kieu a Ho Thuy Quynh – a také 
Maika Victor Ustohal z Německa. 
Na výstavě se podílely také děti 
z Masarykovy ZŠ na Jiráskově 
náměstí – jde o společné práce čes-
kých dětí a těch, které pocházejí 
z jiných zemí. 

Mgr. Petra Bláhová
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pořádalo v příjemném prostředí 
sálu Sokolovny Bolevec oblastní kolo 
již 16. ročníku Dětské Porty v Plzni. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 
54 mladých muzikantů, nejen 
z Plzně, ale také ze Starého Pl-
zence, Stodu, Dobřan, Holýšova, 
Chrástu a Zbirohu, kteří vystoupili 
ve 22 soutěžních formacích. Sou-
těžili jednotlivci, dua i skupiny ve 
věku do 26 let. Soutěž měla velmi 
dobrou úroveň a všichni se skvěle 
bavili. Úžasné bylo vystoupení tria 
GRÁCIE, což byla děvčátka hrající 
na 2 mandolíny a kytaru. Hodno-
tila nejen porota z řad plzeňských 
muzikantů, ale také diváci, kteří 

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

ocenili Duo TOMÁŠ a BÁRA 
a skupinu DÉ DOMHNAIGH /čes-
ky NEDĚLE/. Jako host vystoupil 
Jakub ČERVENÝ.

Vítězové jednotlivých kategorií 
postupují jednak do republikové-
ho finále, které se koná začátkem 
června 2017 v Ostravě, a také do 
republikového kola nové soutěže 
FOLKY TONK, které bude začát-
kem února v Praze.

Děkujeme za podporu Kraj-
skému úřadu Plzeňského kraje – 
odboru školství, Nadaci 700 let 
města Plzně a Úřadu městského 
obvodu Plzeň 1, bez které by se 
tato soutěž nemohla uskutečnit.

Sobotní listopadové dopoledne, 
teplota vzduchu mínus jeden stu-
peň Celsia, teplota vody plus čtyři. 
Nikoliv, vážení přátelé, nejedná se 
o data z deníku otužilce, ale realita 
panujícího počasí při 26. ročníku 
„Poslední kádě“. Pro nezasvěce-
ného člověka se jedná o zavede-
nou vzpomínku – memoriál Míly 
Pytlíka, který se již neoficiálně 
stal jakousi závěrečnou tečkou 
soutěžní sezony dobrovolných 
hasičů v Plzni.

Tak jako vždy se organizace 
ujali dobrovolní hasiči z Bolev-
ce a Úněšova, „ruku v ruce“ se 
spolkem Hasiči Plzeň – Košutka 
pod vedením Míly Pytlíka, juniora. 
A stejně tak již tradičně byla pro 
akci zvolena zpevněná plocha za 
obchodním centrem Plaza, kam 
si i přes zmíněné chladné počasí 
našla cestu celá řada diváků, což 

bylo pro obětavý realizační tým 
tím nejmilejším překvapením.

Při slavnostním nástupu osma-
dvaceti přihlášených družstev při-
vítali všechny závodníky i diváky 
starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec a místostarosta Jiří Uhlík, 
na které navázal krátkou zdravicí 
ředitel HZS Plzeň plk. Ing. Pavel 
Musil.

„Minutou ticha“ na úvod si 
všichni přítomní připomněli pa-
mátku Míly Pytlíka (1946–2009), 
který se stal navždy mezi hasiči 
nejen odbornou, ale i morální au-
toritou. Jeho obětavost a oddanost 
požárnímu sportu ilustruje nejen 
více než osm set různých hasič-
ských závodů, které během svého 
života odkomentoval. Pamětníci 
nemohou zapomenout ani na ne-
konfliktní a kamarádský přístup, 
kterým mezi ostatními vynikal 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Jednotlivci a dua:
Katerorie do 10 let 1.místo: Duo TOMÁŠ a BÁRA 
Kategorie 11–14 let: 1. místo: Marie Nicol ŠNEIDEROVÁ
   2. místo: Barbora ŠPIDLOVÁ
   3. místo: Karolína KOLBEKOVÁ
Kategorie 15–19 let: 1. místo: Jakub REŠ
   2. místo: Tomáš KOZÁK 
Kategorie 20–26 let: 1.místo: STABILNÍ DUODA
   3. místo: Mirka VOLFOVÁ 

Skupiny:
Kategorie 15 let a mladší: 1. místo: trio GRÁCIE
   2. místo: skupina MRŇOUSKOVÉ
Kategorie 16–19 let: 1. místo: skupina NA SKOK
Kategorie 20–26 let: 1. místo: skupina SK2O.CZ
Kategorie skupina dětí s pedagogickým doprovodem :
   1. místo: skupinu DÉ DOMHNAIGH

Dětské Portě vévodily tři GRÁCIE

„Poslední káď 2016“
a posouval tak celé toto, nejen 
sportovní, ale i společensky vy-
soce potřebné odvětví stále výše.

Ale k samotné soutěži! Spor-
tovní zápolení zahájila družstva 
žen, kterých se letošního ročníku 
zúčastnilo celkem sedm. Pomy-
slnou „palmu vítězství“ za nej-
rychlejší požární útok si tak jako 
v loňském roce odneslo družstvo 
z SDH Úněšov. 

Ani v kategorii mužů nedošlo 
k překvapení, neboť i zde prven-
ství obhájil několikanásobný vítěz 
této soutěže tým SDH Mokrouše. 
Svým výkonem zároveň ustanovili 
nový traťový rekord, a to časem 
19,47 vteřiny.

Pořadateli byl odměněn i nej-
vzdálenější účastník akce, hasiči 
z Odolené Vody – Dolínku.

Závěrem bych za celý organi-
zační tým rád poděkoval vedení 
MO Plzeň 1, HZS Plzeň a celé 
řadě dalších nejen za jejich pod-
poru, bez které bychom mohli 
tuto akci na našem obvodě sotva 
uskutečnit. I přes již lehce zimní 
počasí, které k „Poslední kádi“ tak 
nějak patří, si nejen já myslím, že 
se vše podařilo a proběhlo tak, jak 
mělo. A proto vás všechny zvu, ve 
stejně kamarádském duchu, za rok 
nashledanou!

Václav Heřman
Hasiči Plzeň–Košutka
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Dušičkový pochod

V termínu 9.–18. října 2015 
jsem se svým studentem fyziky 
Hynkem Holým absolvoval stáž 
v norském Tromso. Obsahem 
stáže byl 5denní pobyt na univer-
zitě UIT NORGES ARKTISKE 
UNIVERSITET v Tromso (cel-
kem 9 dní) zaměřený zejména na 
návštěvu vybraných přednášek 
z fyziky, sledování využití digitál-
ních technologií a metod při výuce 

Student GFK sledoval v rámci přípravy maturitní 
práce na univerzitě v Tromso polární záře!

a dále na využití digitálních tech-
nologií při vědeckém výzkumu 
v praxi (se zaměřením na polární 
záře). Stáž proběhla v rámci pro-
jektu Zvyšování kvality vzdělání 
na GFK. Student oktávy Hynek 
Holý se zúčastnil stáže v rámci 
přípravy své maturitní práce za-
měřené na polární záře (náklady 
na stáž byly částečně hrazeny 
z grantových prostředků).

UIT je nejsevernější univer-
zitou na světě. Na univerzitě 
působí cca 12 000 studentů 
(z toho cca 500 zahraničních). 
Stáž probíhala na Department 
of Physics and Technology 
u prof. Bjoerna Gustavssona. 
Na této fakultě studuje cca 250 
studentů, z toho cca 20 procent 
zahraničních. Navštěvovali jsme 
přednášky z předmětu Úvod do 
fyziky plazmatu, Planety, cviče-
ní předmětu „Úvod do satelitní 
a raketové techniky. NA UIT 
jsme dále navštívili laboratoře 
a poblíž Tromso pak radarovou 
stanici projektu EISCAT. Výuka 
probíhala v anglickém jazyce.

V dopoledních hodinách jsme 
navštěvovali přednášky, absolvo-
vali konzultace na UIT, v odpoled-
ních hodinách jsme navštěvovali 
nejrůznější muzea zaměřená ze-
jména na výzkum polárních září. 
Ve večerních a nočních hodinách 
jsme v případě příznivého počasí 
sledovali a fotili polární záře. Po-

lární záři se nám podařilo sledovat 
4 noci, z toho 1. a 5. noc se jedna-
lo o velmi silné polární záře. První 
polární záři jsme sledovali přímo 
při cestě z letiště na ubytování, 
kvůli druhé silné polární záři jsme 
jeli do města Skibotn poblíž fin-
ských hranic. Městečko se nachází 
v dešťovém stínu hory, v danou 
dobu v Tromso silně pršelo (kvůli 
tomuto pozorování jsme podnikli 
cestu dlouhou téměř 300 km). Sa-
motné pozorování polárních září 
se ukázalo jako neobyčejně silný 
emotivní zážitek. Fotografie z po-
zorování se velmi vydařily.

Výsledkem stáže Hynka Holého 
byla práce, se kterou v okresním 
kole SOČ obsadil druhé místo. 
Maturitní práci úspěšně obhájil 
s velmi dobrým prospěchem.

Průběh celé stáže hodnotím 
velmi pozitivně, vysoce oceňuji 
pracovní nasazení Hynka během 
stáže.

Jan Hosnedl, zást. ředitelky 
a učitel fyziky na GFK

1. 1. Novoroční výstup na Krkavec, start Třemošná, chata KČT, 
9:00–11:00 hod. Je možná i libovolná trasa odkudkoli na chatu KČT 
Třemošná. 

7. 1. Českým zimním krasem, 10, 20, 30 km, start Beroun, žst. 
7:00–10:00 hod.

14. 1. Ve stopách Kaznějovské štrapáce, 8, 15, 20 km, Kaznějov, žst. 
9:00–11:00 hod.

V předvečer Dušiček 1. 11. 
2016 jsme se vydali na již tradiční 
akci Gymnázia Františka Křižíka 
a základní školy – Dušičkový po-
chod. Studenti nižšího gymnázia 
pro své spolužáky ze základní 
školy připravili trasu strašidelným 
lesem z konečné autobusu na Ko-
šutce. Děti s lampióny v dopro-
vodu svých rodičů i sourozenců 
cestou narážely na strašidelné by-
tosti, plnily úkoly a za odměnu je 
na závěr cesty čekalo občerstvení 
v cyklobufetu na Štuperku. Tam 
už se promísily děti i strašidla 
a všichni si společně pochutnáva-
li na opečeném buřtíku, preclíku 
nebo štrůdlu. Zpáteční cesta lesem 
zpět byla strašidelnější, neboť se 
už úplně setmělo a lampióny vět-

21. 1. Zima s Kamenožroutem, 10, 20 km, Nezvěstice, rest. U Šil-
hánků, 8:00 –10:30 hod.

11. 2. Jedenácté tradiční společné setkání členů OT AS a všech 
optimistických  turistů, start 13 km: Šťáhlavy, žst., 7:30–8:30 hod., 
start 7 km: Plzeň – Černice, zast. trolejbusu č 13, „K Plzenci, 9:00–
10:00 hod. Cíl: Plzeň – Slovany, restaurace U Pechtů (Květná ul. 44, 
zastávka trolejbusu č. 13 a busu č. 30,„Vodárna“),

více na: http://www.tjrozvojplzen.ic.cz

Příští akce OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s. a KČT, odbor Optimist Plzeň

šinou dosvítily. To ale neubralo 
na dobré náladě všech účastníků 
a už se všichni těšíme na další 
ročník.                             (red)
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Tak se jmenovala letošní – již 
tradiční – slavnost na zahradě naší 
90. MŠ v Západní ulici, kde jsme se 
v tomto školním roce poprvé sešli se 
všemi rodiči a dětmi z naší školky, 
kteří s námi chtěli zamknout na zimu 
naší krásnou zahradu. Přestože od rána 
z nebe padaly provazy deště, dopo-
ledne se nad námi počasí slitovalo 
a déšť ustal. Odpoledne již vyzdobená 
zahrada přivítala nejen rodiče s dětmi, 
ale i pohádkového draka Bambuláka, 
kterému s bolavým zubem pomohl 
papírový drak, jeho kamarád. Poté se 
děti rozběhly po zahradě a v soutěžích 
s „dračí tematikou“ sbíraly barevné 
mašličky na ocásek draka Bambuláka, 
kterého dostaly na začátku na papírové 
kartičce. Na závěr jsme si při kouzelné 
básničce jako každý rok s oběma dra-
ky uzamkli zahradu velkým dřevěným 
zámkem s klíčem a draci se s dětmi 
rozloučili nečekaným překvapením – 
papírovými dráčky naplněnými bon-
bony. Tradiční závěrečný oheň s opé-
káním jsme sice kvůli mokré zahradě 
museli letos oželet, ale o to víc se na 

Podzimní dráčkování draka Bambuláka 
něj budeme těšit v příštím roce. Dě-
tem se ten večer jistě dobře usínalo 
při vzpomínce, jak jsme pěkně uspali 
i tu naši zahradu a zima může přijít…

Alexandra Tothová, 
učitelka 90. MŠ

Říjen v naší školičce
Děti z naší 46. MŠ mají mnoho zají-

mavých zážitků. Každý týden chodíme 
na turisticko poznávací vycházky po 
okolí. Předškolní třídy z obou pra-
covišť již nyní na podzim navštívily 
ZOO s komentovanou prohlídkou 
na téma „Zvířátka z pohádek“. Děti 
pozorovaly nejen tučňáky, medvědy, 
lva, vlky, lišku, opice, zebry, žirafy, 
ale i domácí a hospodářská zvířata na 
statku Lüftnerka. Sledovaly chování 
a krmení zvířat, jejich zvuky, hádaly, 
v jaké pohádce které zvířátko vystupu-
je. Skupina z Fibichovky byla nadše-
ná ze zajímavého vyprávění průvodce 
Martina Kůse, při němž se děti dozvě-
děly spoustu poznatků o cizokrajných 
i domácích zvířatech, o jejich způsobu 
života, chování, potravě a mláďatech. 

Dalším zážitkem v měsíci říjnu 
byla odpolední akce s rodiči nazvaná 
„Štrůdlování“. Požádali jsme mamin-
ky, aby doma společně s dětmi upekly 
štrůdl a donesly na akci. Každý závin 
jsme očíslovali a nakrájeli, aby rodiče 
s dětmi mohli ochutnávat a na kartičku 
napsali ten, který jim nejvíce chutnal. 
Na stanovištích děti během odpoledne 
za pomoci rodičů plnily různé úkoly: 
nosily jablka na lžíci, vozily je ko-
lečky, házely do košíku a koulely do 
kuželek.Ve třídách se tvořilo. V jedné 
třídě si děti s rodiči vyráběly panáčka 
z jablek a různých přírodnin a v druhé 
zdobily papírové tácky ubrouskovou 
technikou s tématikou jablíček. Po 
vyhodnocení nejlepších jablečných 
závinů si děti pochutnaly na jableč-
ném moštu a zbylých štrůdlech. Kro-
mě hezkých zážitků si děti odnášely 

domů diplom za štrůdlování, vyrobe-
ného jablíčkového panáčka, kytičku 
z jablek a listového těsta a legrační 
umělé zoubky od jablíčkového skřítka. 

 Na odloučeném pracovišti Lidic-
ká se tato aktivita dětí a jejich rodičů 
uskutečnila v jiném termínu, ale se 
stejným úspěchem. Děti zde vyrábě-
ly s rodiči ježečka z jablka a ozdobný 
dekorační převaz přes víčko skleničky 
s jablečnou přesnídávkou. Tu si pře-
dem uvařily s paní učitelkou a také 
si barvou na sklo skleničku ozdobily. 
Připravené skleničky byly jedna hezčí 
než druhá, na každé bylo namalova-
né krásné jablíčko. Další akci s rodiči 
plánujeme na předvánoční čas.

Hana Fremrová, učitelka 
46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 vyrazila 
naše škola na návštěvu do němec-
ké školy v Neutraublingu. Výletu 
se zúčastnili žáci sedmého, osmé-
ho a devátého ročníku.

Z Plzně jsme vyrazili před os-
mou hodinou, v autobusu jsme 
strávili téměř tři hodiny. Když 
jsme dorazili na místo, mile nás 
uvítalo pár tamních učitelů a žáků, 
kteří byli přibližně stejně staří 
jako my. Uvnitř jsme předali dár-
ky hostitelům a pak pro nás měl 
ředitel připravený proslov. Ten 
pronesl v němčině i v angličtině, 
abychom všichni rozuměli. Po se-
známení nás trojice žáků provedly 
po veliké moderní škole a ukázaly 
nám, jak probíhá výuka některých 

Návštěva v partnerské škole 
v Neutraublingu

předmětů. Do výuky chemie jsme 
byli i zapojeni. 

Potom jsme měli možnost ochut-
nat jídlo ve školní jídelně. Sice 
jsme se těšili na „pravý německý 
Schnitzel“, ale boloňské špagety 
byly taky moc dobré.

Po obědě jsme se vydali do neda-
lekého Regensburgu. Doprovázel 
nás místní pan učitel a česky mlu-
vící žačka. Vzali nás na prohlídku 
staré radnice a děsivé mučírny. 

Po prohlídce jsme měli rozchod, 
abychom si mohli vyzkoušet svoje 
znalosti německého jazyka během 
nakupování suvenýrů.

Výlet se vydařil, vrátili jsme se 
plni dojmů a vzpomínek.

Zuzana Klímová, 9. A



Opět po roce navazuje neformální skupina Maják Plzně 
na rozdávání Betlémského světla v poustevně v Lochotín-
ském parku, do které se v roce 2013, zhruba po padesáti 
letech, vrátila socha poustevníka Lochoty. Přijďte si v pá-
tek 23. prosince od 15.30 do 18 hodin pro světlo Vánoc 
k poustevníkovi do Lochotínského parku, stanice tramvaje 
č. 4 – Zoologická zahrada.

Betlémské světlo 
od Lochotínského poustevníka

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvková organizace, úsek lesů, zeleně 

a vodního hospodářství, organizuje 
v areálu městských sádek pod rybníkem Košinářem 

vánoční prodej stromků a ryb v následujícím sortimentu:

VÁNOČNÍ STROMKY
Borovice černá, borovice lesní, smrk – standard 

Borovice černá, borovice lesní, smrk – výběr 

RYBY
Kapr I. třída (do 2,5 kg)
Kapr výběr (nad 2,5 kg)

Prodej denně od pátku 09. 12. 2016, v době 10 – 17 hod.
PRODEJ BUDE UKONČEN: 

vyprodáním zásob nebo nejdéle v pátek 23. 12. 2016 ve 12.00 hod.

22. ročník turistického pochodu

v pondělí 26. prosince 2016 

Vánoční pochod
Trasy: 9, 16, 24 km

Start 9 km: Plzeň – Bory, 
konečná tramvaje č. 4, 9:00–10:00 hod.

Start 16, 24 km: Plzeň, hl. nádraží, 
čekárna, 8:30–10:00 hod. 

Cíl: Plzeň – Nová Hospoda, 
restaurace Sokolovna, 10:30–15:30 hod.

Info: tel: 737 275 201, tjrozvoj@seznam.cz

17. ročník turistického pochodu

v sobotu 3. prosince 2016

Loučení s rokem
Trasy: 9, 15, 20 km 

Start a cíl: Vejprnice, restaurace Formanka, 
Start: 8:30–10:45 hod. Cíl: 10:30–16:00 hod.,

V cíli 13:00–16:00 hod. – harmonikář
Informace:: tel.: 722 015 368, 

lida.1@centrum.cz 

21. ročník turistického pochodu

v sobotu 31. prosince 2016

Silvestrovský pochod
Trasy: 4 km – i pro kočárky, 10, 15 a 20 km

Start: Plzeň – Bolevec, Senecký rybník, 
8:30–10:30 hod. 

Cíl: Plzeň – Bolevec, 
restaurace U Boleváku, 10:30–15:00 hod.  

Informace: tel.: 608 521 938, 
 tjrozvoj@seznam.cz

OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s. a KČT, odbor Optimist Plzeň Vás srdečně zvou na následující akce

Všechny trasy najdete na mapě KČT č. 31. 
Odměna pro účastníky: pamětní list a razítko „90 km s Oldou“.

více informací na http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 
pozvání na další akce najdete na str. 13


