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Vepřové hody tradičně patří 
k nejoblíbenějším akcím v prv-
ním plzeňském obvodu. Tento-
krát se konaly v sobotu 20. led-
na 2018 na ploše za 7. základní 
a mateřskou školou na Vinicích. 
I když se změnilo místo a hody 
se přestěhovaly z Bolevecké 
návsi na Vinice, program zů-
stal stejně lákavý. Návštěvníci 
si pochutnali na zabijačkových 
specialitách a dalších slaných 
a sladkých dobrotách, užili si 
živou muziku, nebo se mohli 
projet na koních.

Další vepřové hody jsou plá-
nované na sobotu 10. února na 
Bolevecké návsi na statku U Ma-
toušů. Sérii obvodních vepřových 
hodů pak uzavře akce na Košutce 
vedle hřiště na minigolf v sobotu 
24. 2. 2018.                      (red)

Vinice hostily vepřové hody

První plzeňský obvod úspěš-
ně absolvoval audit procesů 
a postupů a získal od České 
společnosti pro jakost z.s. (dále 
jen ČSJ) „Certifikát shody 
systému managementu kvality 
s požadavky“, ISO 9001:2016. 

Z rukou zástupce ČSJ jej pře-
vzal starosta MO Plzeň 1 Miro-
slav Brabec. Slavnostní předání 

Transparentnost úřadu potvrdil nezávislý auditor
Úřad městského obvodu Plzeň 1 získal certifikát kvality ISO 9001: 2016

se uskutečnilo v rámci zasedání 
zastupitelstva 31. ledna 2018.

Audit realizovaný v závěru 
minulého roku vyzdvihl od-
bornou způsobilost pracovníků 
i jejich zastupitelnost, kvalitní 
spolupráci s externími partne-
ry, dodržování zákonných lhůt 
i organizační zajišťování akcí 
pro obyvatele obvodu. 

„Certifikát kvality je potvrze-
ním efektivního a průhledného 
fungování úřadu i jeho zaměst-
nanců. Jsem rád, že před blíží-
cími se komunálními volbami 
si můžeme být jisti, že je úřad 
v dobré kondici, s fungujícími 
procesy a odborně zdatnými 
zaměstnanci,“ uvádí starosta 
Brabec.                            (red)

Obyvatelé Vinic si užili vepřové hody.
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  v tis. Kč  v tis. Kč

P r o v o z n í   p ř í j m y 11 798 P r o v o z n í   v ý d a j e 135 936

Daňové 4 282 Běžné výdaje 114 140
 Místní poplatky 3 200 Sociální odbor 1 965
 Správní poplatky 1 082 Odbor životního prostředí a dopravy 13 725
Nedaňové 7 516 Oddělení vnějších vztahů 2 225
 Příjmy z vlastní činnosti 1 141 Finanční odbor 40
 Příjmy z pronájmu majetku 6 304 Odbor investiční 8 358
 Příjmy z úroků 1 Odbor správy majetku  10 857
 Ostatní nedaňové příjmy 70 Organizační odbor  75 142
Provozní přijaté dotace 0 Sociální fond 1 828
   Provozní příspěvky zřízeným PO 14 215
Financování +/– vlastní zdroje 164 907 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 4 800
   Provozní transfery obyvatelstvu 2 781
Použití vlastních fondů (+) 31 286 
– fond rezerv a rozvoje 27 847 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 40 769

– fond sociální 3 439 Stavební investice 39 629
Tvorba vlastních fondů (–) 3 271 Nestavební investice 1 140
– fond rezerv a rozvoje 0 Investiční příspěvky vlastním PO 0
– fond sociální 3 271 

Převody 0 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2018 11 798
– převod MO/MMP 0 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2018 176 705
– převod MMP/MO 0 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2018 164 907
– převod – sdílené daně 110 207 
– převod – příspěvek na výkon státní správy 10 225 
– převod – příjmy z hazardu 16 460   

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018

Daňové příjmy
Daňové příjmy MO Plzeň 1 

jsou tvořeny místními poplat-
ky, které se vybírají na zákla-
dě obecně závazných vyhlášek 
statutárního města Plzně, resp. 
zákona o místních poplatcích. 
Konkrétně se jedná o místní 
poplatek ze psů, za užívání ve-
řejného prostranství a poplatek 
z ubytovací kapacity. Další část 
daňových příjmů tvoří správní 
poplatky vybírané dle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Ve schváleném roz-
počtu na rok 2018 se podílejí da-
ňové příjmy 36 % na celkových 
příjmech.
Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 ve 
výši 7 516 tis. Kč, tj. 64 % z celko-
vých příjmů. Tyto příjmy jsou pře-
vážně tvořeny příjmy z pronájmu 
městského majetku (z objektů svěře-
ných do správy městského obvodu 
statutem města Plzně), z pozemků, 
z movitých věcí, z objektů mateř-
ských škol), dále také z reklam.

Provozní výdaje
Provozní výdaje MO Plzeň 1 

zabezpečují chod a hlavní funk-
ce městského obvodu s cílem 
udržení kvality služeb včetně 
výdajů spojených s výkonem 
státní správy. Provozní výdaje 
činí 135 936 tis. Kč, tj. 77 % 
z celkových výdajů rozpočtu MO 
Plzeň 1. Běžné provozní výdaje 
– 114 140 tis. Kč – výdaje na 
zajištění chodu úřadu, údržby 
silnic, zimní údržby silnic, péče 
a údržby zeleně, dětských prvků, 
zajištění údržby mateřských škol, 
na zajištění provozu a údržby 
dětských hřišť apod. Příspěvky 
příspěvkovým organizacím zří-
zených městem – 14 215 tis. Kč 
– výdaje na provoz zřízených 
příspěvkových organizací – ma-
teřských škol. Provozní transfery 
jiným organizacím a veřejným 
rozpočtům – 4 800 tis. Kč – do-
tace z rozpočtu MO Plzeň 1 na 
podporu sportovní, tělovýchovné, 
kulturní, ekologické a zájmové 
činnosti, na zdravotní a sociální 

účely, na aktivity volného času 
nebo jinak veřejně prospěšné úče-
ly. Provozní příspěvky obyvatel-
stvu – 2 781 tis. Kč.
Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činí 40 769 
tisíc Kč, tj. 23 % z celkových 
výdajů rozpočtu MO Plzeň 1 
na rok 2018. Z toho stavební in-
vestice 39 629 tis. Kč. I v roce 
2018 budou tyto výdaje směřo-
vat zejména do výstavby nových 
parkovacích míst, chodníků, ko-
munikací a také na investice do 
budov mateřských škol. Největ-
šími investičními akcemi, které 
by měly být zahájeny v roce 
2018, jsou „Proměna vnitrobloku 
Krašovská“ a „Stavební úpravy 
Zručské cesty v úseku nad Fero-
nou – Na Louce“. A nestavební 
investice ve výši 1 140 tis. Kč na 
zařízení dětských hřišť a sporto-
višť.
Financování

Financování zahrnuje použití, 
resp. tvorbu účelových fondů měst-
ského obvodu (Fond rezerv a roz-

voje, Sociální fond, převody mezi 
rozpočty města a MO Plzeň 1). Dle 
usnesení č. 578 ze dne 8. 11. 2012 
byly schváleny změny ve Statutu 
města Plzně. Z článku 28a odstav-
ce 7 vyplývá, že zdrojem financo-
vání městského obvodu jsou podíly 
na příjmech města stanovené Zastu-
pitelstvem města Plzně pro každý 
rozpočtový rok samostatně, tzn.: 
podíl na celkových příjmech z daní, 
vyjma daně z příjmu právnických 
osob, kdy je poplatníkem město, 
převedených městu v daném roce 
podle zvláštního zákona – rok 2018 
ve výši 110 207 tis. Kč, podíl na 
státním příspěvku na částečnou 
úhradu nákladů výkonu přenese-
né působnosti – rok 2018 ve výši 
10 225 tisíc Kč, kompenzace podílu 
MO na příjmech z odvodu z loterií 
a jiných podobných her převede-
ných městu podle zvláštního zákona 
– rok 2018 ve výši 16 460 tis. Kč. 
V návrhu rozpočtu na rok 2018 je 
financování ve výši 164 907 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová,
vedoucí finančního odboru

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 420 dne 6. 12. 2017.
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Vážení obyvatelé prvního plzeňského obvodu, milí čtenáři, 

Plzeňská teplárenská

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, 

V poslední 
době jsem do-
stal od spolu-
občanů mnoho 
dotazů týkají-
cích se Plzeň-
ské teplárenské. 
Pokusím se tedy 

v tomto článku situaci vysvětlit.
Na svém posledním zasedání 

zastupitelé města Plzně odsouhla-
sili, že začnou probíhat jednání 
o fúzi PT s Plzeňskou energetikou 
patřící do Energetického a prů-
myslového holdingu pana Křetín-

ského. Společnost PE dodává 
v současnosti teplo do městských 
částí Nová Hospoda a Skvrňany; 
Plzeňská teplárna zbytku města. 
Pokud tedy ke sloučení dojde, ce-
lou Plzeň bude zásobovat teplem 
jedna městská firma. Zastupite-
lé se touto fúzí rovněž zabývají 
z důvodu plánovaných změn v EU 
legislativě (od roku 2021 začnou 
platit nové ekologické limity). 
Proto je nutná modernizace stá-
vající technologie teplárny. Vstu-
pem ekonomicky silného partnera 
EPH do společné firmy by byla 

zaručena investice do této moder-
nizace v řádu cca 500  mil. Kč. 
Jedním z dalších důvodů fúze je 
působnost EPH na evropském 
trhu energií a tím zajištění od-
bytu energií nové společnosti. 
V návrhu předběžné smlouvy je 
také zafixována cena tepla pro 
plzeňské domácnosti minimálně 
na další 3 roky. V této uvažované 
velké společnosti by město Plzeň 
drželo 65% podíl a EPH 35%. 
Strategický vliv v této společnos-
ti tedy městu Plzeň zůstává. Toto 
byly mně často kladené dotazy, 

které jsem se pokusil v omeze-
ném rozsahu článku zodpovědět. 
Ještě jednou musím zdůraznit, že 
se nejedná o prodej PT a o této 
zatím plánované fúzi budou za-
stupitelé hlasovat až v druhé po-
lovině roku 2018.

Vážení spoluobčané, pokud 
budete mít k této problematice 
ještě nějaké dotazy, kontaktujte 
mě přes UMO Plzeň 1 a já Vám 
je rád zodpovím.

Zdravím Vás,
Josef Vágner,

zastupitel a člen rady UMO Plzeň 1

Jsme na za-
čá tku  roku 
2018, letopočtu 
končícího pro-
slulou osmič-
kou. Nabízí se 
tak otázka, co 
nám tento rok 

přinese pozitivního nebo negativ-
ního. Historie nám říká, že by to 
mělo být spíše to druhé. Co nás ale 
čeká určitě, jsou komunální volby, 

a tak je dobré se ohlédnout za po-
malu končícím volebním obdobím.

Z opoziční lavice se činnost 
obvodu těžko ovlivňuje. Jsem 
proto rád, že se mi podařilo do 
schvalovaných projektů regene-
race sídlišť Vinice a Košutka pro-
sadit zachování stávajícího počtu 
bezplatných parkovacích míst při 
realizaci parkovacích domů. Čeká 
nás ještě schvalování stejných 
projektů pro Bolevec a Lochotín, 

kde předpokládám schválení stejné 
podmínky.

Bohužel, jak jsem psal již dříve, 
stále zůstává princip rozdělování 
finančních prostředků z městského 
rozpočtu na obvody nespravedlivý 
(na počet obyvatel) pro náš obvod.

Psal jsem také o doplnění pravo-
moci komise pro zadávání veřej-
ných zakázek kontrolovat zadávací 
dokumentaci do Pravidel pro za-
dávání veřejných zakázek. Musím 

však konstatovat, že i v roce 2017 
zadávací dokumentace předané ko-
misi odpovídaly zákonu o zadává-
ní zakázek, a pokud se ojediněle 
objevily drobné nedostatky, byly 
opraveny.

Závěrem Vám přeji v novém 
roce hodně zdraví, osobních a pra-
covních úspěchů a nenaplnění té 
negativní osmičkové historie.

Ing. Vladislav Bartman,
člen ZMO Plzeň 1 za ODS

dovolte mi, 
abych Vám 
jménem za-
stupitelů  za 
KSČM popřál 
do nového roku 
pevné zdraví, 
pracovní i ži-

votní úspěchy a radost ze života. 
Pomalu se blíží konec volebního 
období a je tedy vhodná doba začít 
bilancovat.

Ve volebním programu jsme 
kromě jiného vyhlásili stop dal-
ší zástavbě na našem obvodu na 
úkor zeleně. Chci vás informo-
vat o tom, jakým způsobem jsou 
koaliční zastupitelé na obvodě 

a na magistrátu „ochotni“ jednat 
s opozičními zastupiteli nebo pří-
mo s občany o takto závažném 
rozhodování, jakým je další zábor 
(tedy snížení) zeleně na našem 
obvodě. Jedná se o pozemek parc. 
číslo 1137/115, k. ú. Bolevec ve-
dle parkoviště u Gery a bytové-
ho domu Komenského 20, kvůli 
kterému již v roce 2013 vznikla 
petice proti zástavbě tohoto po-
zemku bytovým domem. Tehdy 
se ještě podařilo zelenou plochu 
uchránit, ale jak se ukázalo, ne 
na dlouho. V roce 2016 požáda-
la Římskokatolická církev (tzv. 
františkáni) město Plzeň o zís-
kání větší části tohoto pozemku 

do svého vlastnictví za účelem 
výstavby nového farního koste-
la. I když pominu počet věřících, 
pro které je nový kostel stavěn, 
tak daleko zarážející je způsob, 
jakým koalice celou záležitost 
dovedla ke zdárnému konci (ro-
zuměj pro církev). Zastupitelům 
obvodu pan starosta na dotaz 
tvrdil, že se o ničem takovém 
nejedná a pokud by se jednalo, 
že nám dá včas vědět. Jak se dá 
zjistit z materiálů, tak Komise pro 
nakládání s majetkem rady MO 
Plzeň 1 ani Komise RMP nedo-
sáhly na svých jednáních potřebné 
většiny hlasů ve věci rozhodnutí o 
této žádosti církve. Zastupitelstvo 

obvodu o tomto vůbec nejednalo 
i přesto, že se nás to nejvíce týká.

Přesto dne 7. 9. 2017 Zastupitel-
stvo města Plzně na svém zasedání 
schválilo záměr směnit tento poze-
mek v majetku města za jiný v ma-
jetku církve většinou hlasů. Proti 
byli jedině zastupitelé za KSČM 
a zastupitelé ANO nehlasovali.

Vážení spoluobčané, na tomto 
jediném příkladu jsem Vám chtěl 
demonstrovat, jak je důležité po-
rovnávat předvolební sliby s rea-
litou a podle toho se rozhodovat 
u komunálních voleb, komu dát 
hlas.

Ing. Pavel Březina,
zastupitel za KSČM

nechce se mi 
ani věřit, že 
už jsme zase 
o rok starší, že 
už je leden za 
námi a vlast-
ně za chvíli tu 

bude jaro. Ještě než se tak sta-
ne, rád bych Vám popřál, aby 
rok 2018 byl pro Vás rokem 
klidným, šťastným a prožitým 

ve zdraví, spokojenosti a s lid-
mi, které máte opravdu rádi.

Ne vše, co se v poslední 
době děje, se nám musí líbit, 
ne vše dopadá tak, jak bychom 
si zrovna my přáli. Pravdou je, 
že žijeme za dlouhá léta poprvé 
ve svobodě, s možností vyjádřit 
svůj názor beze strachu, že naše 
děti můžou studovat „na zápa-
dě i východě“, že se na banány 

nestojí hodinová fronta… Vím, 
že všichni máme tendenci špat-
né věci zapomínat, ale je třeba 
si přiznat, že se máme dobře, 
krásně, svobodně!

V letošním roce už jsme si 
stihli zvolit prezidenta, na pod-
zim si budeme volit politické 
představitele obvodů a města. 
Věřím, že ať volba dopadne jak-
koli, přijmeme ji jako demokra-

tické rozhodnutí většiny, že za-
chováme důstojnost a chladnou 
hlavu. Přeji nám všem, aby ne-
jen volby politické, ale jakékoli 
naše rozhodování, bylo vedeno 
rozumem i citem, hlavou i srd-
cem. Protože na každé volbě 
záleží, každá volba připravuje 
život nám i našim dětem.

 S úctou,
Miroslav Brabec, starosta



Životní jubileum 90 let oslavil v 
předvečer Štědrého dne pan Vla-
dislav Janoušek, rodák z Roudné 
v Plzni.

Při této příležitosti si dovoluje-
me krátce nahlédnout do oslaven-
cova života. Pan Vladislav Janou-
šek se narodil do rodiny majitelů 
zahradnictví na Roudné. Již od 
dětství rodičům rád při práci po-
máhal a po absolvování měšťanské 
školy se zahradníkem sám vyučil. 
Nedlouho po únorovém převratu 
v roce 1948 ilegálně přešel hra-
nice Německa, kde se setkal se 
starším bratrem a společně pak 
odcestovali do Austrálie. Šest 
dobrodružných let, které prožil 
v Austrálii, převážně v městech 
Adelaide a Sydney, se živil jako 
zahradník i ošetřovatel v nemoc-
nici. Jako zdatný esperantista se 
dostal až do Japonska, kde byl 

přátelsky přijímán v různých Es-
peranto klubech. Přestože v Aus-
trálii našel nový domov, nakonec 
se do Československa na prosbu 
sestry vrátil, aby převzal po otci 
rodinné zahradnictví. Přestože 
ústava z 9. května 1948 deklaro-
vala ochranu drobného a střední-
ho podnikání a nedotknutelnost 
osobního majetku, praxe vypadala 
odlišně, a tak i rodina pana Ja-
nouška přišla o milované zahrad-
nictví. Pan Janoušek byl odsouzen 
a uvězněn za pobuřování, když li-
dem rád vyprávěl o životě v Aus-
trálii. V roce 1960 byl amnestován 
a propuštěn z vězení, poté až do 
odchodu do důchodu pracoval 
ve Škodových závodech v Plzni. 
Důchod si pak užíval se svojí ži-
votní partnerkou Zdeňkou Pivco-
vou, o kterou se obětavě staral až 
do posledních chvil jejího života. 

Od nového roku opět probíhá 
vítání nových občánků na území 
městského obvodu Plzeň 1. Slav-
nostní obřad zajišťují členky Ko-
mise pro občanské záležitosti Rady 
MO Plzeň 1.

Každý přivítaný novorozenec 
je zapsán do Kroniky nově na-
rozených občánků a na památku 

Jak se přihlásit na vítání občánků
obdrží malý dárek a grafický list. 
Atmosféru dotváří krátké pěvec-
ké a recitační vystoupení dětí ze 
78. MŠ a 87. MŠ. Hudební do-
provod zajišťuje Jakub Šmaus. 
Z celého slavnostního obřadu jsou 
pořizovány fotografie, které si mo-
hou rodiče u fotografa objednat.

Rodiče, kteří si půjdou vyzved-

nout na matriku ÚMO Plzeň 3 
rodný list dítěte narozeného na 
území města Plzně, obdrží záro-
veň formulář žádosti o účast na 
vítání občánků, kterou podáva-
jí na příslušném úřadě městské 
části dle trvalého bydliště mi-
minka. Žádost o účast na vítání 
občánků naleznou i na webových 
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Pohnuté životní osudy jubilanta Janouška
Pan Janoušek zůstává i ve svém 
úctyhodném věku ve skvělé kon-
dici, plný optimismu a životního 
elánu, obklopen přáteli. S bratrem, 
který v Austrálii před lety zůstal, 
si dodnes telefonují.

Spoustu svěžesti, životní poho-

dy a hlavně hodně zdraví přišly 
panu Janouškovi ke kulatinám 
osobně poblahopřát pracovnice 
Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1 
a členka Komise pro občanské 
záležitosti RMO Plzeň 1.

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1

Projekt JEDEME DÁL, který je 
určen všem plzeňským seniorům, 
běží v TOTEMu s velkou podpo-
rou MO Plzeň 1 už třetím rokem 
a my často slýcháme pochvaly od 
účastníků, které nám samozřejmě 
dělají radost. Také statistiky pro-
jektu začínají být velmi pozitivní. 
A tak bychom rádi nabídli několik 
čísel a zajímavých informací. 

Pár čísel z realizace projektu JE-
DEME DÁL 
– první dvouměsíční kurz JEDEME 

DÁL realizovaný v TOTEM, z.s. 
proběhl v říjnu a listopadu 2015 
s účastí 65 aktivních chodců, 
v současné době jsme ukončili 
XI. kurz, který probíhal v termínu 
listopad 2017 – leden 2018. 

– od podzimu v roce 2015 se ak-
tivně účastnilo celkem 281 seni-
orů, většina absolvovala několik 
dvouměsíčních kurzů, 

– 5 lidí se zúčastnilo všech 11 kur-
zů, tzn. absolvovalo (2x týdně) 
88 tréninkových týdnů chůze 

Dobré zprávy z projektu JEDEME DÁL
s NW holemi. 6 lidí odchodilo 
aktivně 10 kurzů (80 týdnů), 
5 lidí odchodilo 9 kurzů, 51 lidí 
odchodilo alespoň čtyři kurzy. 

– největší počet přihlášených na 
jeden kurz bylo 95 lidí, a to na 
podzim v roce 2017. V ten čas na 
trasy kolem boleveckých rybníků 
vyráželo 5 skupin.

A čím byl zajímavý rok 2017?
– proběhlo celkem 5 dvouměsíč-

ních kurzů s účastí 382 aktivních 
účastníků.

– v lednu nastala v projektu pozitiv-
ní personální změna, na pozici od-
borného garanta nastoupila dosa-
vadní lektorka Lucie Bolehovská. 

– jarní kurz 2017 proběhl s motiva-
cí Poutní cesty do portugalského 
města Fátima, kdy jsme s pomocí 
elektronické aplikace v chytrých 
telefonech sčítali nachozené km 
všech účastníků VIII. kurzu. Jak 
zhodnotila v závěru kurzu garantka 
Lucie: „Máme za sebou krásnou 
poutní cestu, navštívili jsme po-

myslně čtyři státy a v nich mnoho 
zajímavých a krásných měst a míst. 
A konec naší cesty jsme uzavřeli 
městem zázraků. Je to více než pů-
sobivý závěr naší snové pouti, do 
které se zapojilo 80 seniorů v rám-
ci našich pravidelných vycházek 
a cvičení s nordic walking hole-
mi. Dohromady jsme ušli 3302 km 
za osm týdnů, prostudovali jsme 
mapu a o každém městě na trase 
jsme se dozvěděli díky lektorům 
spoustu zajímavostí.“

– na jaře 2017 se do projektu opět 
přidali i klienti seniorského po-
bytového zařízení v Plzni na Slo-
vanech DOMOVINKA a nově 
i klienti Domova svatého Aloise.

– v srpnu proběhlo školení zaměst-
nanců TOTEM, z.s. v NW, aby-
chom dokázali správně motivovat 
klienty k účasti v projektu.

– v roce 2017 jsme proškolili 
4 nové zájemce o lektorské pů-
sobení v projektu a rozšířili tak 
lektorský tým. Projekt má nyní 
7 vyškolených lektorů. Lektoři 

dokážou s každým individuálně 
pracovat a poskytnout podporu, 
radu i pomoc na míru. Pravidel-
ně se scházejí na poradách, pro-
jednávají problémy a předávají si 
zkušenosti. V listopadu proběhlo 
metodické setkání v terénu.

– aktivní účastníci nejvíce hodnotí 
zlepšení nejen fyzické i duševní 
kondice, ale hlavně zdravotního 
stavu. Také společnost stejně 
zaměřených lidí a velmi oceňují 
péči a odbornost lektorů. To, že 
se pravidelně vracejí na trasu, je 
pro nás dobrou známkou, které 
si nesmírně vážíme.
Začínáme další rok společného 

chození. Zimní kurz, který začal 
29. 1. 2018, už je zcela zaplněn, ale 
kdyby se chtěl někdo přidat v břez-
nu 2018 na překrásné jarní toulání, 
je možné zanechat předběžnou re-
zervaci na recepci v TOTEM, z.s., 
Kaznějovská 51, Bolevec.

A tak rádi a společně „JEDEME 
DÁL“ v celém roce 2018.

Bc. Vlasta Faiferlíková

stránkách úřadu. Podání žádosti 
je možné osobně, poštou nebo 
elektronicky. Rodiče dítěte jsou 
zváni k účasti písemně 14 dní 
před termínem vítání občánků. 
Pokud termín z nějakého důvodu 
rodičům nevyhovuje, je možné ho 
po dohodě přesunout.

Sociální odbor ÚMO Plzeň 1
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Na konci roku 2017 kácením 
náletových a zdravotně nevhod-
ných dřevin byly zahájeny prá-
ce na vybudování Parku Vinice. 
Pro zajištění krátkodobé rekreace 
obyvatel sídliště Vinice během 
prvního pololetí letošního roku 
vznikne nový park v prostoru nad 
zoologickou zahradou mezi sídli-
ště – ulice Bzenecká, Strážnická 
a Břeclavská a ulicí Nad ZOO.

Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně zpracoval studii vhodného 
řešení prostoru. Městský obvod 
na jejím základě nechal zpracovat 
projekt realizace parku a projed-
nal řešení s občany. Připomínky 
z veřejného projednání byly za-

Výstavba parku Vinice
pracovány do výsledné podoby 
dokumentace.

Správa veřejného statku města 
Plzně získala z rozpočtu města in-
vestiční prostředky pro zajištění 
realizace parku Vinice. V loňském 
roce proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavby a před koncem 
roku byly zahájeny terénní práce. 
Stavbu provádí firma CETINA 
a Kenaur s.r.o., stavba bude do-
končena nejpozději do poloviny 
roku a náklady na realizaci budou 
4 744 783,- Kč bez DPH.

V rámci stavby bude vybu-
dovaná nová cestní síť pro pěší. 
Cesty, které fungují jako průcho-
zí celým prostorem, budou mít 

povrch živičný. Cesty výhradně 
parkové, sloužící k procházkám, 
budou mít povrch mlatový. Bude 
doplněno veřejné osvětlení, osa-
zen nový mobiliář (lavičky, od-
padkové koše, stojany na kola, 
fotbalová branka,…). Základní 
součástí parkové plochy je sa-
mozřejmě zeleň. Bude vysázeno 
37 stromů a 375 keřů. Barevnost 
prostoru zajistí trvalkové záhony 
a na jaře výsadby cibulovin. Pro-
měnou projdou trávníky. Budou 

zcela regenerovány a díky inten-
zivní údržbě budou tvořit základní 
zelený koberec prostoru.

Novým prostorem bude psí hři-
ště. Jedná se o oplocený prostor 
sloužící pro venčení psů. Zde 
budou osazeny prvky pro zlepšo-
vání fyzické zdatnosti domácích 
mazlíčků. Skokové překážky, 
kladina, tunel a další tréninkové 
prvky bude určitě využívat většina 
majitelů psů.

Ing. Hana Hrdličková
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11. 4. 2018 
Z ČERCHOVA PŘES CHODSKO DO SUDET

Region Chodů si stále udržuje tradiční lidové zvyky. V programu zájezdu 
je naplánována návštěva KURZOVY ROZHLEDNY na vrcholu Čercho-
va, kam dojedou účastníci autobusem. Odtud následuje přejezd autobusem 
k POMNÍKU spisovatele J. Š. BAARA NA VÝHLEDECH. V chodském 
městečku KLENČÍ POD ČERCHOVEM navštívíme DŮM PŘÍRODY 
ČESKÉHO LESA – prohlídka expozice Domu přírody v 3D modelu a při-
pomínka důležitých momentů ve vývoji tohoto území. Zvídavé účastníky 
zajisté potěší i komentovaná prohlídka v RODNÉM DOMĚ J. Š. BAARA. 
Dále nás čeká návštěva barokního KOSTELA SV. ANNY NA VRŠÍČKU 
u Horšovského Týna – interiér kostela a RODINNÉ KNÍŽECÍ HROBKY 
TRAUTTMANSDORFFŮ, kteří vlastnili panství od Bílé hory až do r. 1945.
Cena: 265,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v hotelu Výhledy.

16. 5. 2018 
ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE A ZÁMEK V TRÓJI

Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více vyhledávaným turistic-
kým cílem. Na programu je ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden 
z největších a nejvýznamnějších krajinných parků v Evropě zapsaný 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Park se pyšní více než 1600 
druhy cizokrajných rostlin, dřevin a rozlehlým alpiniem. Nejkrásnější 
je na jaře, kdy vše kvete. Částí kvetoucí zahrady Vás provede zkušený 
MÍSTNÍ PRŮVODCE. Dalším bodem programu bude návštěva ZÁM-
KU V TRÓJI, jednoho z nejkrásnějších barokních zámků v ČR. Kolem 
zámku se rozkládá volně přístupná nádherná barokní FRANCOUZSKÁ 
ZAHRADA plná soch, pergol, váz, altánů, kašen a vodotrysků.
Cena: 335,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní, možnost občerstvení/stánky, restaurace v Průhonicích.

30. 5. 2018 
JARNÍ ŠUMAVOU PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA

Kdo by neznal nejúspěšnější televizní seriál posledního desetiletí? 
Vydáme se po stopách seriálových hrdinů do okolí Srní a Kašperských 
Hor. První zastávkou bude JEZERNÍ SLAŤ U HORSKÉ KVILDY, 
vrchovištní rašeliniště s naučnou stezkou a vyhlídkovou věží. Další 
cesta povede srdcem NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA přes horské 
osady Kvilda, Filipova Huť na Modravu a dále do nového návštěvnic-
kého centra u Srní s VLČÍM VÝBĚHEM – zde bude možné sledovat 
vlčí smečku. Přes nádhernou ENKLÁVU STARÝCH ROUBENÝCH 
CHALOUPEK se dostaneme k řece Vydře a pěší procházkou pak na 
ČEŇKOVU PILU (cca 6 km). Závěr šumavského výletu patří KAŠPER-
SKÝM HORÁM, nádhernému horskému městečku s bohatou historií. 
Cena: 243,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní.

6. 6. 2018 
KRAJEM B. HRABALA

„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak 
vidím.“ (B. Hrabal) – hezký výlet do Středočeského kraje. Prvním cílem je 
lázeňské město PODĚBRADY, pyšnící se památníkem králi Jiříku z Po-
děbrad, nádherně upraveným parkem, který lemují kavárny, restaurace 
a kolonáda s léčivými prameny. Připraveny jsou EXKURZE do SKLÁRNY 
BOHEMIA CRYSTAL a návštěva u pramenu minerální vody Poděbradky.
Dále se podíváme do královského města NYMBURK s mohutnými stře-
dověkými hradbami a vodními příkopy – prohlídka STÁLÉ EXPOZICE 

Zájezdy pro seniory 

B. HRABALA, EXKURZE do PIVOVARU, kde místní sládek představí 
sladovnu, varnu, spilky i sklepy. Je zde připravena i degustace místních piv. 
Cena: 358,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v některé z restaurací v Poděbradech.

20. 6. 2018 
Z AMERIKY DO KRAJE OTY PAVLA

Výlet do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představuje 
několik jámových vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami a jes-
kyněmi. Zajímavá bude prohlídka lomu VELKÁ AMERIKA, přezdívaného 
český Grand Canyon, s místním průvodcem. Turistická trasa vede kolem 
dvou vzájemně propojených jezírek s blankytně modrou vodou a vyhlíd-
kové terasy. Obec SVATÝ JAN POD SKALOU je považována za perlu 
Českého krasu. Návštěvníky láká cenný barokní kostel sv. Jana Křtitele 
a vyhlídka ze Svatojánské skalní stěny. Krátce se zastavíme v Hudlicích 
v rodném domě českého jazykovědce JOSEFA JUNGMANNA a poté 
se dostaneme krásnými křivoklátskými lesy a kolem řeky Berounky do 
oblíbených míst spisovatele Oty Pavla. V Branově navštívíme nový PA-
MÁTNÍK OTY PAVLA a k občerstvení budeme moci využít legendární 
HOSTINEC U ROZVĚDČÍKA, proslavený tímto slavným spisovatelem.
Cena: 290,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč (vstupné 
do kostela sv. J. Křtitele je dobrovolné). Pozn.: oběd vlastní.

21. 7. 2018 
VLAKEM MATTONI EXPRES ZA POZNÁNÍM ZÁPAD-
NÍCH ČECH

Výlet HISTORICKÝM VLAKEM „singrovka“ z Karlových Varů do 
kdysi noblesních LÁZNÍ KYSELKA založených H. Mattonim. V cca 
hodinové prohlídce s místním odborníkem se dozvíme mnoho zajímavostí 
z historie lázní i slavné stáčírny minerální vody. Dalšími cíli budou místní 
MUZEUM MATTONI otevřené v r. 2016, s unikátní expozicí a ZASTŘE-
ŠENÝ DŘEVĚNÝ MOST přes řeku Ohři. Prohlídka rekonstruovaného 
ZÁMKU CHYŠE – okruh zámku nabízí reprezentativní prostory a obytné 
části jako např. barokní sály, jídelnu, zámeckou knihovnu, ale i pokoj spi-
sovatele Karla Čapka s tematickou expozicí. Součástí zámeckého areálu je 
historický Panský pivovar, ve kterém se dnes opět vaří pivo, a STYLOVÁ 
RESTAURACE s možností ochutnávky piv a občerstvení.
Cena: 335,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v restauraci pivovaru zámku Chyše.

2. 9. 2018 
PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI A ZÁMEK RŮŽÍ 
KONOPIŠTĚ

Nejatraktivnější plavba po Vltavě – NA SLAPY, vedoucí překrásnou 
přírodou, z Prahy – Zbraslavi ke starobylé Davli, která leží na SOUTOKU 
VLTAVY A SÁZAVY. Plavba pod Starým davelským mostem a silničním 
mostem Vltavanů, u soutoku se řekou Sázavou leží nádrž Vrané – NEJ-
STARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY, na trase je k vidění elektrárna 
Štěchovice – 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY. Cílem plavby jsou Slapy 
a dále romantický ZÁMEK KONOPIŠTĚ, proslavený jako poslední sídlo 
následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, s bohatými uměleckými kolek-
cemi z gotiky, renesance, baroka i nové doby, mezi kterými vyniká unikátní 
zbrojnice, která patří k nejzajímavějším v Evropě. Zámek obklopuje park 
s proslavenou RŮŽOVOU ZAHRADOU, oranžerií, skleníky a střelnicí. 
Cena: 433,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč.
Pozn.: oběd vlastní.

Dokončení nabídky zájezdů na následující straně.

Zájezdy na rok 2018 pro seniory s místem bydliště na území MO Plzeň 1
Pro velký zájem o jednodenní poznávací zájezdy připravuje městský obvod Plzeň 1 v roce 2018 zájezdy pro seniory obvodu. MO Plzeň 1 

vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění těchto zájezdů. Zájezdy se uskuteční v průběhu letošního roku ve stanovených 
termínech a městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestovní kanceláří BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o. Prodej všech zájezdů 
proběhne ve čtvrtek 15. března 2018 od 8 hodin v budově Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s., Kaznějovská 51, Plzeň. 
Zájezdy, které nebudou vyprodány v první den prodeje, je možné zakoupit na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208, v úřední dny. 
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Na určených místech v sídlištích 
MO Plzeň 1 probíhá sestřih a zmla-
zovací řez keřů (keře zasahující do 
komunikací, stezek nebo oken bytů, 
zmlazovací řez přestárlých keřů). 
Tyto zásahy do zeleně probíhají prů-
běžně dle potřeby i dle požadavků 
občanů, ovšem pouze v období ve-
getačního klidu od 31. 10. do 31. 3.

Na podzim 2017 proběhla roz-
sáhlá údržba zeleně na sídlišti 
Vinice. Jednalo se o zmlazování 
keřů, které již neplnily svoji funk-
ci. Údržba probíhala v okolí par-

Probíhají sestřihy a zmlazovací řezy keřů
kovišť při blokovém čištění a ve 
vnitroblocích.

Jako další v obvodě MO Plzeň 1 
probíhá mapování jehličnatých 
stromů, které by mohly být rizi-
kem. Tyto stromy jsou ve většině 
případů ihned káceny, aby se za-
bránilo jejich vyvrácení a násled-
nému pádu. Zatím bylo havarijně 
pokáceno cca 30 ks jehličnatých 
stromů, které díky náporu větru 
ztratily svoji stabilitu. Pařezy po 
pokácených stromech budou prů-
běžně odfrézovány.

Po obvodu bylo v r. 2017 vy-
sazeno 2950 ks keřů, z toho po-
lovina byla vysázena náhradou za 
keře uschlé, dále bylo vysázeno 
celkem 90 ks nových kvalitních 
okrasných stromů. Výsadby stro-
mů byly např. u parkoviště v Zá-
padní ulici, v ul. Dolejší, Sokolov-
ská, Ledecká, Majakovského 1–7, 
Manětínská 10–12, E. Krásnohor-
ské, ve vni troblocích Brněnská x 
Břeclavská, Kaprova, Štikova.

Ing. Lucie Jarošová,
referent Odboru ŽP a dopravy

V Plzni, podobně jako v několika 
desítkách dalších českých měst, od-
startuje v březnu registrace kampaně 
Do práce na kole. Ta už několik let 
hravou formou láká Plzeňany, aby 
v květnu jezdili do práce na kole, ko-
loběžce, nebo běhali či chodili pěšky. 
Vloni se zapojilo 619 soutěžících ze 
152 plzeňských firem, kteří najezdili 
a naběhali celkem 135 000 zelených 
kilometrů. Účastníci si mohou účastí 
v kampani nejen zlepšit své zdraví 
a pomoc životnímu prostředí, ale také 
poměřit síly se svými kolegy i vyhrát 
zajímavé ceny. Stačí jen, aby vytvořili 
v práci tým o 2–5 lidech, zaregistrovali 

Do práce na kole se bude jezdit i letos
Registrace do kampaně začíná v březnu

se během března a dubna na www.do-
pracenakole.cz a během celého května 
co nejčastěji jezdili do práce „na vlast-
ní pohon“. Soutěží se v kategoriích 
pravidelnost týmu, výkonnost jednot-
livce, kreativita a cyklozaměstnavatel 
roku. „Pro firmy to může být navíc 
netradiční a účinná forma teambuildin-
gu, což potvrzují i samotní účastníci,“ 
láká do kampaně její koordinátor Jiří 
George Konečný ze spolku Plzně na 
kole. Kampaň organizuje Auto*Mat, 
v Plzni ji koordinuje Plzeň na kole 
s podporou partnerů.

Eva Haunerová, Plzeň na kole
www.plzennakole.cz

Zájezdy pro seniory s místem bydliště na území MO Plzeň 1  
Dokončení nabídky zájezdů z předchozí strany.
5. 9. 2018 
RAKOUSKO – ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY RAKOUSKA A HIS-
TORICKÉ MĚSTO KREMS (KREMŽE)

V Dolním Rakousku poblíž města Kremže je připraven vskutku nevšední 
floristický zážitek – Kittenberské zahrady. Zkušený tým zahradníků tu za 
30 let vytvořil více než 40 tematických zahrad navazujících jedna na druhou 
na ploše 50 hektarů, např. zahradu Toskánskou, Růžovou, Skalní, Japonskou, 
Stepní, Plaménkovou, Zahradu duhy nebo Vodní zahradu. V komplexu jsou 
stánky s občerstvením, restaurace a prodejní zahradnické centrum s pestrou 
nabídkou rostlin a bylin, dekorací a různých dárkových předmětů. Přejezd 
autobusem do KREMŽE, půvabného historického města u Dunaje se za-
chovalými měšťanskými domy a velkým množstvím církevních památek, 
proslaveného kremžskou hořčicí a bílým vínem Veltlínské zelené. 
Cena: 470,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- EUR. 
Pozn.: oběd vlastní.

26. 9. 2018 
PRAHA KRÁLOVSKÁ A PREZIDENTSKÁ

Praha je pohádkově krásné město obdivované a milované turisty z ce-
lého světa. Prohlédneme si nádherný secesní PREZIDENTSKÝ SALON 
v budově Hlavního nádraží, který není turistům běžně přístupný. Dalším 
secesním klenotem je OBECNÍ DŮM, místo, kde vyhlášením samostatného 
Československa před sto lety – 28. 10. 1918 – začaly naše novodobé dějiny. 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA reprezentačních sálů a salonků. Možnost 
návštěvy PŘEHLÍDKY překrásných ŠATŮ a šperků BLANKY MATRAGI! 
Obecní dům byl vybudován na místě původního Královského dvora. Právě 
odtud vycházely korunovační průvody tzv. KRÁLOVSKOU CESTOU na 

hrad – část této historické cesty ke Karlovu mostu si projdeme s průvodcem.
Cena: 440,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné Obecní dům – 
prohlídková trasa + výstava Blanky Matraggi: doplatek 100,- Kč/os. 
Nutné ohlásit předem. 
Pozn.: oběd vlastní nebo v doporučené restauraci (cca 150,- Kč/os.).

5. 12. 2018 
NĚMECKO – ADVENT V MNICHOVĚ

Návštěva bavorské metropole, kde se již od 14. století koná jeden 
z největších adventních trhů v Německu. Mnichov je město s velkým 
historickým šarmem. V programu je prohlídka HISTORICKÉHO CEN-
TRA s nejatraktivnějšími památkami, jako jsou hrázděná středověká 
radnice přetvořená na adventní kalendář nebo náměstí Marienplatz 
s Novou radnicí. Zde se také koná věhlasný JESLIČKOVÝ TRH, který 
návštěvníkům nabízí více než 200 stánků s vánočními ozdobami, svíč-
kami, ručně dělanými výrobky, svařeným vínem i tradiční mnichovskou 
bílou klobásou. Na doporučení průvodce možnost návštěvy některé 
z věhlasných galerií, technického muzea nebo REZIDENČNÍHO ZÁM-
KU S KLENOTNICÍ, nejkrásnějšího renesančního paláce v Evropě. 

Cena: 348,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 11,- EUR/Re-
zidenční zámek + klenotnice. Pozn.: oběd vlastní.

Prodej všech zájezdů se uskuteční ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 8 hodin 
v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s., 
Kaznějovská 51, Plzeň.

Senior hradí cenu uvedenou u každého zájezdu.
Budova TOTEMu bude otevřena od 7.30 hodin a při vstupu do 

budovy obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice 
TOTEMu. Občanský průkaz s sebou.
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Stavební akce městského obvodu Plzeň 1 v roce 2018
Stručný přehled schválených investičních staveb, jejichž zahájení se předpokládá v roce 2018.

V rámci stavebních úprav tohoto 
úseku bude provedena kompletní 
rekonstrukce stávající místní ko-
munikace Zručská cesta v úseku 
od křižovatky s ulicí Nad Feronou 
po křižovatku s ulicí Na Louce. 
V celém rozsahu stavby je navržena 
komunikace dvoupruhová s povr-
chem z asfaltového betonu, včetně 
oboustranných chodníků min. šíře 
2,25 m. Součástí stavby bude záliv 
pro kolmá parkovací stání v počtu 

12 + 1 stání vyhrazené pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a bude provedena i úpra-
va veřejného osvětlení a výsadba 
doprovodné zeleně. Sjezdy ksou-
sedním nemovitostem jsou zde na-
vrženy z betonové zámkové dlažby. 
Dále bude součástí stavby úprava 
křižovatky s komunikací K Peci-
hrádku a komunikací Na Louce.

Celkové realizační náklady jsou 
odhadovány ve výši 11 300 tis. Kč.

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce

Proměna vnitrobloku Krašovská
Vnitroblok Krašovská je zájmo-

vé území o rozloze 26 940 m2, 
pozemek parc. č. 1609/90 v k. ú. 
Bolevec, mezi domy v ulicích 
Krašovská, Toužimská a Žlutic-
ká. Proměnou je řešena komplet-
ní revitalizace této zelené plochy 
tak, aby občanům poskytovala jak 
místo k odpočinku, tak i k ak-
tivnímu vyžití. Je zde navrženo 
vybudování nových komunikací, 
zpevněných ploch a nových her-
ních ploch. Projektová dokumen-

tace řeší také umístění kavárny, 
vodního prvku, oploceného psího 
hřiště a také umístění nových her-
ních a cvičebních prvků, včetně 
nového mobiliáře. Termín pro 
dokončení projektové přípravy 
a získání potřebných povolení 
realizace stavby se předpokládá 
koncem prvního pololetí, poté 
budou zahájeny úkony pro výběr 
dodavatele stavby.

Realizační náklady této akce by 
neměly překročit 18 150 000,00 Kč.

Projektová dokumentace této 
stavby byla dokončena v roce 2017 
a cílem těchto úprav je vytvoření 
normového přechodu pro chodce 
délky 7 m. Na straně chodníkové 
plochy bude vytvořen parkovací 
pruh pro podélné parkování na 
úkor neprosperující zeleně podél 

části vozovky. Úprava bude ukon-
čena v křižovatce slepé pozemní 
komunikace u domu Nýřanská 36. 
Současně zde bude upraven i způ-
sob parkování na stávajícím chod-
níku podél Bolevecké návsi.

Realizační náklady jsou odhado-
vány ve výši 2 200 tis. Kč.

Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská

Na základě podnětu místních 
obyvatel zde bude upravena část 
pozemku parc. č. 1589/10 v k. ú. 
Bolevec, za domem Toužimská 11, 
kde vhodnou stavební úpravou stá-
vající zpevněné plochy z betonové 
dlažby dojde k legalizaci 2 par-

kovacích míst a vybudování pří-
jezdové komunikace z asfaltového 
betonu. Součástí této stavby bude 
i kompletní předláždění stávající 
plochy novou betonovou dlažbou.

Předpokládané realizační nákla-
dy jsou odhadovány na 870 tis. Kč.

V místě průšlapu v zelené ploše 
u domu Tachovská 87, který je vy-
užíván směrem k tramvajové lince 
č. 4, bude vystavěn nový chodník 
šířky 1,5 m. Součástí stavby bude 

odstranění betonové plochy po bý-
valých sušácích a její následné za-
travnění. Cena této stavby včetně 
všech jejích součástí se odhaduje 
na 300 tis. Kč.

Úprava pozemku za domem Toužimská 11Chodník Tachovská 87
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Na všech výše uvedených fotkách je uveden stávající stav před za-
početím úprav.

O všech stavebních akcích vás budeme aktuálně informovat i v dal-
ších vydáních tohoto zpravodaje. Bližší informace také můžete získat 
na webových stránkách obvodu pod záložkou Projekty a výstavba, 
případně vám rádi poskytneme odpovědi na vaše otázky přímo na 
Investičním odboru ÚMO Plzeň 1.

Pracovníci Investičního odboru

Chodník Gerská, Kralovická
Projektová dokumentace této 

stavby řeší vybudování chodníku 
o délce 17,25 m a šířce 1,50 m 
s povrchem z asfaltového betonu, 
který bude realizován v místě stá-
vajícího průšlapu. Bude jím vy-

tvořena chodníková spojka ke stá-
vajícímu parkovišti u křižovatky 
ulic Gerská a Kralovická. Náklady 
na výstavbu tohoto chodníku se 
předpokládají ve výši 150 tis. Kč.

Bezbariérový přístup do pavilonů I 
a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46

V objektu 87. MŠ v Plzni, Ko-
menského 46, nejsou v současné 
době bezbariérově přístupné pa-
vilony I a III, a proto bylo zadá-
no zpracování projektové doku-
mentace, která řeší bezbariérový 
přístup do těchto pavilonů, a to 

pomocí nových asfaltových chod-
níků podél stávajících pavilonů. 
Tyto chodníky budou v mírném 
spádu vyústěny na podestách stá-
vajících schodišť, kde bude záro-
veň upraveno zábradlí.
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A konečně po-
sledním nováč-
kem týmu ředite-
lek MO Plzeň 1 
je paní Monika 
Kalašová, která 
převzala vede-
ní 78. mateřské 
školy Plzeň , 
Sokolovská 30, 

Představujeme nové ředitelky mateřských škol
Od loňského jara se v některých mateřských školách MO Plzeň 1 udály zásadní změny, a to díky jmenování 

čtyř nových ředitelek. Všem odchozím ředitelkám děkujeme za jejich letitou píli, bezproblémové vedení školy 
a skvělou spolupráci a přejeme jim klidný odchod do důchodu.

Jako první 
náš tým ředi-
telek doplnila 
Bc. Veronika 
Babková, ředi-
telka 90. mateř-
ské školy Plzeň, 
Západní 7, pří-

spěvková organizace. Paní ředitelka 
navštěvovala Střední pedagogickou 

školu v Prachaticích, kde vystudo-
vala obor předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Bakalářský titul získala 
na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích v oboru učitelství pro 
MŠ. V současné době studuje obor 
školský management na Karlově 
Univerzitě v Praze. Před nástupem 
do současné funkce tři roky působila 
na pozici učitelky mateřské školy, 

z toho první dva roky v Českých 
Budějovicích, odkud pochází.

Paní ředitelka má jasně dané 
cíle: „Do míst, kam stojí za to do-
jít, žádné zkratky nevedou… věřím 
tomu, že není podstatné zvládnout 
všechny cíle, které si stanovíte, ale 
být stále v pohybu, přibližovat se 
k nim a cítit, že stoupáte a dává 
vám to smysl. Největší hodnotu 

pro mě nese vědomí toho, že mám 
pedagogický kolektiv, na který se 
mohu vždy spolehnout. Sama bych 
nikdy nevytvořila školu takovou, 
k jaké společně chceme směřovat. 
Filozofii školy stavíme na této 
myšlence: Tam kde jsou spokoje-
ní pedagogové, jsou šťastné děti, 
a tam, kde jsou šťastné děti, jsou 
spokojení rodiče.“

Další posilou 
byla Bc. Iveta 
Burešová, která 
se ujala vedení 
v 91. mateřské 
škole Plzeň, 
Jesenická 11, 
příspěvková or-

ganizace. Paní ředitelka v roce 1982 
ukončila Střední pedagogickou školu 
ve Stříbře a od té doby pracovala jako 
učitelka mateřské školy. Začínala na 
27. mateřské škole v Lazaretní ulici 
na Doubravce. Od ledna 1989 pra-
cuje na stávající 91. mateřské škole, 
pouze tři roky 2005–2008 působila 

na 55. mateřské škole na Borech. 
V letech 2012–2015 na popud býva-
lé paní ředitelky úspěšně absolvovala 
bakalářské studium na PF ZČU obor 
předškolní a mimoškolní pedagogika.

Do funkce ředitelky byla na zá-
kladě výběrového řízení jmenována 
1. 8. 2017.

Současná paní ředitelka by ráda 
poděkovala své předchůdkyni: 
„Tímto Bc. Hrachovcové moc dě-
kuji za důvěru a veškerou pomoc. 
Mým cílem je navázat na její úspěš-
né vedení, aktivně spolupracovat se 
všemi zaměstnanci, vytvářet zdravé 
klima a dobré jméno školy.“

Během léta se 
vedení obměnilo 
i v 7. mateřské 
škole Plzeň , 
Kralovická 35, 
příspěvková or-
ganizace, kde 
se funkce ře-

ditelky na základě konkursu ujala 

Bc. Martina Přindová. Paní ředitel-
ka pochází z Plzně, kde vystudovala 
gymnázium Luďka Pika a Předškolní 
a mimoškolní pedagogiku – obor 
Učitelství pro mateřské školy na Pe-
dagogické fakultě ZČU. Pracovala 
jako učitelka v malotřídní Základní 
a mateřské škole Skočice a následně 
v 55. mateřské škole Plzeň.

Paní ředitelka má jasné představy: 
„Cílem mého působení v pozici ředi-
telky 7. mateřské školy je navázat na 
dosavadní vysoce kvalitní a úspěšné 
vedení školy. Dále budu prosazovat, 
respektovat a podporovat dominantní 
úlohu rodiny při výchově dítěte a upev-
ňovat skutečné partnerství a spoluúčast 
rodičů ve vzdělávacím procesu. Chtěla 

bych i v budoucnu podporovat a rozví-
jet vytvořený typ školy, kam rodiče své 
děti svěřují s pocitem jistoty a bezpečí. 
Školy, které rodiče důvěřují a spolu-
pracují s ní, a jež tvoří přirozený most 
při přechodu k primárnímu vzdělává-
ní. Chci, aby 7. mateřská škola byla 
místem, kde jsou děti šťastné, rodiče 
spokojení a kde lidé pracují rádi.“

příspěvková organizace. Vzdělání 
paní ředitelka dosáhla na Střední pe-
dagogické škole ve Stříbře v oboru 
učitelství v MŠ v roce 1986. Kromě 
střední školy prošla i dalšími kvali-
fikacemi v oboru školství: Studium 
pro ředitele škol a školských zařízení 
(KCVJŠ Plzeň 2010–11), Pracovní 
právo (KCVJŠ Plzeň a ESF 2012), 
Logopedická prevence u dětí a žáků 

v ČR (ESF 2012), Školní program 
INPP (IPS Bratislava 2012) – školní 
terapeut INPP. Mensa NTC systém 
učení (Mensa ČR všechny úrovně) 
– práce s nadáním, Grunnlaget – me-
toda konceptuálního učení (Člověk 
v tísni 2015). Dále se zapojila do ně-
kolika projektů, a to i na mezinárod-
ní úrovni (například Erasmus+). Ve 
školství působí celkem 17 let, dalších 

9 let pracovala v soukromém sektoru 
na manažerské pozici.

Paní ředitelka má dvě hlavní vize 
– doplnit osobní růst o absolvování ba-
kalářského oboru školského manage-
mentu na Universitě Karlově a v zájmu 
MŠ vytvářet moderní, zdravou MŠ ote-
vřenou dětem i rodičům zapojením se 
do projektů typu: Zdravá MŠ, Rodiče 
vítáni, Škola v pohybu apod.

Bc. Veronika Babková, 90. mateřská škola

Bc. Iveta Burešová, 91. mateřská škola

Bc. Martina Přindová, 7. mateřská škola 

Monika Kalašová, 78. mateřská škola

Městská policie Plzeň zahájila 
počátkem ledna spolupráci s FN 
Plzeň – Bory  a realizuje zde sé-
rii přednášek zaměřujících se na 
problematiku seniorů ve vztahu 
k aktuálním trendům kriminali-
ty a vzniku možných krizových 
životních situací na území města 
Plzně. Metodici prevence krimi-
nality Andrea Vlčková a Bc. Ka-
rel Zahut pokračují se sérií před-
nášek na dalším oddělení POBY-
TOVÉ SOCIÁLNÍ PÉČE, kde 
sdělují občanům důležité infor-

Malá senior akademie – Beseda pro seniory ve FN Plzeň – Bory 
mace, které se týkají Městské po-
licie Plzeň, tísňové linky seniorů 
a projektů určených pro seniory. 
Seniorům představili projekty, 
které strážníci pro veřejnost re-
alizují. Například jim představi-
li „Plzeňskou senior akademii“ 
a projekt „Nedám se“, které jsou 
realizovány ve spolupráci s dal-
šími organizacemi. Při přednášce 
byla městská policie pochválena 
za pomoc starším manželům, kdy 
jeden z partnerů upadl a druhý 
jej nemohl zvednout. Manželům 

byla poskytnuta pomoc od stráž-
níků z obvodního oddělení MP 
Plzeň – Bory. Touto cestou jim 
seniorka chtěla poděkovat. 

Strážníky a seniory přivíta-
la paní manažerka pro vzdě-
lávání,zástupkyně náměstky-
ně ošetřovatelské péče paní 
Mgr. Bc. Světluše Chabrová 
a vrchní sestra oddělení paní 
Mgr. Jana Kašpárková. 

Andrea Vlčková
Metodik prevence kriminality

Mobil: 777173201, tel.: 378 036 931



strana 5Zprávy z obvodu strana 11Školy a školky

V naší mateřské škole se snažíme 
rozvíjet děti nejen řízenou činností 
a celodenní péčí ve školce, ale i dalšími 
aktivitami, kterými naplňujeme školní 
i třídní vzdělávací program mimo pro-
story mateřské školy. Výtvarné čin-
nosti dětem obohacujeme vždy v úterý 
o hodiny keramiky v Bolevecké ZŠ. 
Za laskavého přístupu paní učitelky 
z BZŠ Mgr. Aleny Bulkové se děti 
seznamují s prací s keramickou hlínou 
a šikovnými prstíky dokážou vytvořit 
překrásná dílka. Naposledy se podařili 
kapři, kteří byli jistě nejhezčí ozdobou 
vánočního stolu.

Sportovní výkony děti podávají ve 

Se školkou i mimo školku
čtvrtek v bazénu na Lochotíně. S paní 
instruktorkou Zdenou již dokážou pěkně 
bublat do vody, podplavat desku a na zá-
dech plavat na žábě. Po skončení 10 lek-
cí se děti těší na mokré vysvědčení.

Ve školce děti cvičení moc baví, ale 
v opravdové velké školní tělocvičně je 
ještě větší zábava! V pátek si ji užívají 
opět v Bolevecké ZŠ. Zde mohou hrát 
pořádný fotbal, dupat, skákat, zhoup-
nout se na kruzích, hrát vybíjenou 
nebo šplhat po žebřinách.

Milena Smolová
asistentka pedagoga

46. MŠ Fibichova 4, Plzeň,
 pracoviště Lidická 3

V předvánočním čase se děti ze 46. ma-
teřské školy Plzeň připravovaly, stejně 
jako děti ve všech školkách, na Vánoce. 
U nás, na pracovišti Lidická, si nazdo-
bily vánoční stromečky a třídy, zpívaly 
koledy, vyzkoušely si některé vánoční 
tradice a zvyky a těšily se na Ježíška. 
Čekání na Ježíška dětem ukrátilo počítání 
dnů na adventním kalendáři. A konečně 
přišel dlouho očekávaný den. Ve středu 
13. 12. 2017 se konala vánoční besídka. 
Děti byly netrpělivé a plné očekávání už 
od rána. V odpoledních hodinách jsme 
se všichni sešli na svých třídách, kde pa-
novala příjemná vánoční atmosféra. Děti 
si společně s rodiči ozdobily perníčky, 
vyrobily vánoční dekorace a ozdoby na 
stromeček. Mlsali jsme vánoční cukroví, 
které nám maminky připravily, a prožívali 
pravou vánoční pohodu. A nakonec přišla 
ta chvíle, kdy Ježíšek zazvonil zvoneč-
kem, a pod stromečkem na děti čekalo 
plno balíčků. Není většího potěšení, než 

Zazvonil zvoneček
vidět tu neskrývavou radost v dětských 
očích, když spatří rozsvícený stromeček 
a pod ním hromadu dárečků. Přestože byly 
děti zklamané, že Ježíška opět neviděly, 
z jeho dárků byly nadšené. Děti nezapo-
mněly Ježíškovi poděkovat a pak jsme 
se společně přesunuli na školní zahradu, 
kde jsme si u rozsvíceného stromečku za-
zpívali oblíbené koledy. Aby o vánoční 
nadílku nebyly ochuzeny i ostatní děti, 
které se besídky nezúčastnily, ještě druhý 
den jsme pod stromečkem objevili další 
dárečky. Výběr byl opravdu pestrý, a tak 
si na své přišli sportovci, vědátoři, kon-
struktéři i čtenáři. Moc děkujeme rodičům 
a všem ostatním, kteří se s námi podíleli 
na nepopsatelné dětské radosti. Vánoce 
v mateřské škole jsme si pěkně užili a spo-
lečně jsme pak sdíleli radost z toho, co 
všechno nám Ježíšek nadělil.

Mgr. Lenka Balážová, učitelka
46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, 

pracoviště Lidická 3

Stejně jako v předešlých letech pro-
běhl 28. 11. 2017 na 7. ZŠ a MŠ Den 
otevřených dveří.

Dopoledne měli rodiče možnost sle-
dovat své děti ve třídách při tradičních 
i netradičních výukových formách. 
Odpoledne bylo pro děti a jejich ro-
dinné příslušníky připraveno mnoho 
zajímavých aktivit.

Velmi úspěšný byl opět Vánoční 
jarmark, který ozdobily povedené 
práce žáků 1. a 2. stupně školy. Ná-

Den otevřených dveří na 7. ZŠ a MŠ
vštěvníci se v hojném počtu zúčastnili 
vánočních dílen, kde zdobili perníčky 
a malovali vánoční ozdoby. Spous-
tu diváků měla vystoupení zájmo-
vých kroužků, konkrétně tanečního 
kroužku, kroužku pohybové výcho-
vy, dramatického kroužku a nechy-
bělo zpívání s kytarou. Děti se také 
velmi rády zapojily do zábavného 
sportování v rámci vánočního deseti-
boje. Na projekčním plátně měli hosté 
možnost sledovat ukázky úspěšných 

akcí 7. ZŠ a MŠ z loňského roku. 
K dobré náladě přispěla rovněž ná-
vštěva Cukrárny u Klárky Kurtano-
vové, která všem nabídla ochutnávku 
svých cukrářských výrobků.

Den otevřených dveří a všechny do-
provodné akce byly znovu příjemným 
zpestřením podzimního času a nenásil-
nou připomínkou blížících se Vánoc.

Mgr. Pavel Soukup
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Nastal nový kalendářní rok 2018, 
ale děti a pedagogové se zatím 
nacházejí v polovině práce, téměř 
v polovině školního roku, krátce 
před pololetním vysvědčením.

Jako sportovní škola věnujeme 
nemalou pozornost různým spor-
tovním aktivitám. Během zimních 
měsíců chodí děti bruslit na zimní 
stadion v Třemošné. Některé třídy na 
I. stupni jezdí na týdenní či jedno-
denní lyžařské výcviky. A také žáky 
sedmých tříd jsme jako každoročně 
vypravili na týdenní lyžařský výcvik.

Za pěkného počasí pořádáme 
pro děti cyklistické výlety a kaž-
doročně se všechny třídy prvního 
stupně zúčastňují výcviku na in-
-line bruslích v ICE PARKu na 
Lochotíně. Výcvik vedou zkušení 
lektoři, kteří děti naučí základům 
jízdy na in-line bruslích.

Ovšem nežijeme jenom sportem. 
Nabízíme dětem vyžití a vzdělávání 
i v jiných oblastech, např. kultuře.

V rámci projektu ,,Výchova 
uměním a kulturou“ se žáci účastní 
nejrůznějších divadelních předsta-

Rok 2018 na 31. ZŠ v ulici E. Krásnohorské 10
vení v divadle J. K. Tyla i v No-
vém divadle. Mladší děti rády 
jezdí do divadla Alfa. Ve spolu-
práci s Městskou knihovnou Plzeň 
navštěvujeme vzdělávací pořady 
k výuce vlastivědy, literatury, dě-
jepisu či estetické výchovy.

Výuku těchto předmětů dopl-
ňujeme rovněž sledováním vy-
braných filmových představení.

Naši žáci se pravidelně účastní 
školních i městských kol olympiád 
v českém jazyce, dějepisu, chemii, 
přírodopisu, matematických a ji-
ných soutěží.

Napříč všemi ročníky I. a II. stup-
ně pořádáme každoročně soutěž 
v recitaci, ve které se naši žáci často 
probojují až do krajských kol.

Přístup k literatuře rozšiřujeme dě-
tem i možností navštěvovat zdarma 
naši školní žákovskou knihovnu, ve 
které naleznou mnoho v současnosti 
oblíbených knižních novinek. Tím 
může kvalitně pokračovat projekt, 
který započal v minulém školním 
roce a je zaměřen na zvýšení čte-
nářské gramotnosti dětí.

Mezi oblíbené akce, které pořá-
dáme již patnáct let, patří návštěva 
výchovně vzdělávacích koncertů za-
měřených na vývoj rockové hudby.

Pedagogové se snaží, aby se 
naše děti seznámily s historií Plz-
ně při návštěvách muzeí i při pro-
cházkách zajímavými plzeňskými 
zákoutími. Pořádáme exkurze do 
nejrůznějších míst naší vlasti, např. 
do jaderné elektrárny Temelín, na 
horu Říp, do pražského planetária, 
i do zahraničí, např. do Osvětimi.

Se zajímavými místy naší vlasti 
se žáci seznamují už na I. stupni 
v rámci mnohých školních výletů 
a několikadenních škol v přírodě.

Velmi oblíbeným se stal každo-
ročně pořádaný týdenní turisticko-
-environmentální kurs v Krkono-
ších. Žáci devátých tříd při něm 
absolvují výstup na Sněžku Obřím 
dolem, projedou se lanovkou na 
Černou horu a projdou místním 
rašeliništěm, poznají Rýchorský 
prales, prohlédnou si pevnost Sta-
chelberg z doby před 2. světovou 
válkou. Hlavně se ale seznámí 

s místní faunou a florou i s novými 
trendy v ochraně přírody.

Na okraji zájmu nás všech ne-
zůstává ani jazyková výchova. 
Od prvních tříd mohou naši žáci 
navštěvovat kroužek anglického 
jazyka a kromě běžné výuky ang-
lického jazyka od 3. ročníku si pak 
žáci na 2. stupni vybírají další cizí 
jazyk z nabídky německého, fran-
couzského či ruského jazyka. Výuka 
jazyků je podpořena také návštěvou 
zajímavých míst v Německu nebo 
Anglii a možností alespoň na pár dní 
konverzovat v cizím jazyce.

V současnosti také žijeme pří-
pravami na školní akademii, která 
se bude konat u příležitosti 40. vý-
ročí založení naší školy. Slavnost 
proběhne 15. března 2018 od 
17 hodin v městské hale Lokomo-
tiva v Úslavské ulici v Plzni, kde 
se všichni rádi setkáme nejen se 
žáky a jejich rodinnými příslušní-
ky, ale i s ostatními příznivci naší 
školy a s širokou veřejností.

Mgr. Vladislava Haasová,
Mgr. Kateřina Vrzáková, 31. ZŠ
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Ve školním roce 2018/2019 
bude na Vyšší odborné škole zdra-
votnické, managementu a veřejno-
správních studií v Plzni otevřen 
nový vzdělávací program Diplo-
movaná dentální hygienistka. Stu-
dium bude trvat tři roky a bude 
zakončeno absolutoriem s titulem 
DiS., uváděným za jménem. Stu-
denti budou ke studiu přijímáni 
bez přijímacích zkoušek.

Diplomovaná dentální hygi-
enistka se jeví jako perspektiv-
ní obor, reaguje na zvyšující se 
společenskou poptávku odbornou 
i laickou veřejností a absolvent 
vzdělávacího programu je připra-
ven tak, aby splnil veškeré poža-
davky pracovního trhu. Úřad práce 
v Plzni potvrdil, že absolventi to-
hoto oboru nebudou mít problém 
s uplatněním na trhu práce.

Denní forma studia je připrave-
na pro absolventy středních škol 
a zvýší tak nabídku jejich dalšího 

Nové vzdělávací obory pro studenty VOŠ 
odborného vzdělávání, kombino-
vaná forma je zvláště pro zájemce 
z praxe, kteří si tak mohou doplnit 
svou profesní kvalifikaci v nelékař-
ských zdravotnických povoláních.

Absolvent se uplatní na stomato-
logických pracovištích nemocnic, 
klinik a zubních ordinací v rozsahu 
a úrovni stanovené zákonem pro 
výkon povolání dentální hygie-
nistky. Dále se může uplatnit ve 
výzkumu, výrobě a propagaci sto-
matologických materiálů. Absol-
venti budou zařazeni do skupiny 
nelékařských zdravotnických pra-
covníků bez odborného dohledu.

Odborné vzdělávání bude posky-
tovat studentům ucelený soubor 
vědomostí, manuálních i intelektu-
álních dovedností a návyků nezbyt-
ných pro jejich pracovní uplatnění. 
Učivo specificky odborné zahrnuje 
praktické dovednosti a nezbytné te-
oretické poznatky týkající se den-
tální hygieny a orálního zdraví. 

Všechny předměty vzdělávacího 
programu budou vyučovat odbor-
níci z praxe s mnohaletými zkuše-
nostmi v oblasti zubního lékařství 
a dentální hygieny.

V případě zájmu o další infor-
mace kontaktujte vedoucí oboru 
Bc. Markétu Volrábovou na adrese 
volrabova@vosplzen.cz.

Gymnázium Františka Křižíka ve 
spolupráci se Středoškolským klu-
bem při gymnáziu pořádá pravidel-
ný cyklus přednášek se zajímavými 
osobnostmi z oblasti vědy, kultury 
s názvem Svět kolem nás.

Školu tak již navštívili kytarový vir-
tuos Lubomír Brabec, dcera sira Ni-
cholase Wintona Barbara Wintonová, 
experimentální archeolog Pavel Pavel, 
astronom Jiří Grygar, designer vozů 
Ferrari Maurizio Corbi nebo shake-
spearolog Martin Hilský. Proběhly také 
výstavy karikaturisty Pavla Kantorka, 
plzeňských komiksových kreslířů s ná-
zvem Plzeňská bublanina či výstava 
fotografií s názvem „Život bez bariér“.

Kulturní aktivity na Gymnáziu Františka Křižíka v roce 2017

Cyklus pokračoval i v roce 2017. 
Ve čtvrtek 9. 3. besedoval se studen-
ty Gymnázia Františka Křižíka pro-
fesor Martin Hilský o fenoménu 
Shakespeare. Martin Hilský se za-
mýšlel nad otázkou, jak a proč vzni-
kl fenomén zvaný Shakespeare. Ho-
vořil o historickém kontextu vzniku 
Shakespearova díla souvisejícím 
s nástupem protestanství či o pře-
kladatelských těžkostech. Besedou 
provázela absolventka gymnázia 
Martina Náhlíková, která se ve své 
maturitní práci překladům Martina 
Hilského věnovala. Se svou prací 
„Martin Hilský – překlady Willia-
ma Shakespeara“ obsadila 2. místo 

v krajském kole Středoškolské od-
borné činnosti a postoupila do ná-
rodního kola SOČ.

Další akcí cyklu byla ve středu 
3. května beseda s vnukem gene-
rála Pattona – Georgem Pattonem 
Watersem. Besedy se zúčastnilo 
přibližně 120 gymnazistů, přednáš-
ka byla v angličtině. Studenti se 
generálova vnuka ptali například 
na jeho vlastní vojenské zkušenosti 
u námořnictva. Pak už se ale debata 
točila kolem současných témat. Stu-
denty zajímalo, jak se změnila ame-
rická armáda nebo jaký má Patton 
Waters vztah k moderním technolo-
giím. On chtěl na oplátku vědět, jak 
se studenti staví k armádě a čím by 
chtěli v budoucnu být. Přišla řeč i na 
současného amerického prezidenta 
Donalda Trumpa.

Ve čtvrtek 1. června proběhlo 
v atriu Gymnázia Františka Křižíka 
a základní školy slavnostní otevře-
ní bezbariérových úprav školního 
areálu Sokolovská 54 a zahájení vý-
stavy fotografií s názvem „Život 
bez bariér“. Slavnostního zaháje-
ní se zúčastnil herec Jan Potměšil, 
který je po nehodě od roku 1989 
upoutaný na invalidní vozík. Jan 
Potměšil přijel do školy již odpole-
dne a besedoval se studenty na téma 
„život bez bariér“.

Jan Potměšil na závěr této vydařené 
akce zapsal do kroniky školy: „Děkuji 
za život bez bariér! Děkuji za tuto vol-
nost, otevřenost a svobodu!“

V pondělí 23. října besedoval 

se studenty gymnázia František 
„Čuňas“ Stárek z Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů. Se studenty 
septimy a oktávy hovořil o histo-
rii československého samizdatu, 
o svých přátelích z řad renomova-
ných básníků, dramatiků, prozaiků 
a muzikantů, jimž „doba nepřála“.

Cyklus přednášek a besed bude 
pokračovat i v roce 2018. V led-
nu by měla proběhnout beseda 
s legendou plzeňského fotbalu 
Pavlem Horváthem, v únoru pak 
beseda s historikem Jaroslavem 
Čvančarou o atentátu na Heydri-
cha. Do poloviny února je také 
k vidění v 1. patře školy výstava 
s touto tématikou nazvaná Ope-
race Anthropoid. Přijďte se po-
dívat, srdečně Vás zveme!

Jan Hosnedl

Martin Hilský o fenoménu Shakespeare.

Jan Potměšil na návštěvě GFK v Plzni.
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LETNÍ TÁBORY 2018 – VÍC NEŽ DOBRODRUŽSTVÍ
Přihlašování a podrobné informace na www.radovanek.cz/tabory 
– od 1. 2. 2018 
Potřebujete informace osobně? Najdete nás vedle Bolevecké soko-
lovny – pracoviště Ledecká 23 a pracoviště Komenského 42

JARNÍ PRÁZDNINY
Termín Název  
19.–23. 2. 2018 Kouzla s fyzikou 
21.–23. 2. 2018 Počítačový kemp 
21.–23. 2. 2018 Výtvarná cesta za duhou 
19.–21. 2. 2018 Florbalový kemp 

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY
14.–28. 7. 2018 Klárka a jedenáct babiček 
21.–27. 7. 2018 Pátrání v toku času 

Je to 4. nejlepší výsledek v his-
torii, posledních 5 let roční ná-
vštěvnost stoupá. Rok 2016 byl 
překonán o 11 tisíc návštěvníků. 
V průběhu roku dokonce padaly 
signály, že by mohl být po letech 
ohrožen absolutní rekord z roku 
2011 (460 969 osob). Např. po 
květnu byl součet návštěvnosti prv-
ních 5 měsíců rekordní. Nakonec 
počasí v posledním čtvrtletí tento 
záměr nepodpořilo. Nejnavštěvo-
vanějšími měsíci byly tradičně 

Do plzeňské zoo přišlo v loňském roce 452 762 návštěvníků
červenec a srpen, oba shodně s 84 
tisíci návštěvníky.

Na Silvestra byl tradičně přiví-
tán symbolicky poslední návštěv-
ník roku 2017. Stali se jím okolo 
13. hodiny členové rodiny Kašpa-
rovy z Plzně – Bručné. Jde o časté 
návštěvníky zoo, kteří mají rádi mj. 
krokodýly a koně. Za město Plzeň je 
přivítal pan primátor Martin Zrza-
vecký a jeho náměstek Martin Baxa.

Chovatelsky rok orámovalo mlá-
dě nosorožce indického – Růžen-

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
09.–13. 7. 2018 Čtvero ročních období 
09.–13. 7. 2018 Pozor koušu I. – přírodovědný tábor 
09.–13. 7. 2018 Florbalový kemp 
16.–20. 7. 2018 Za tajemstvím vesmíru 
16.–20. 7. 2018 Počítačový tábor I. 
16.–18. 7. 2018 Kemp stolního tenisu 
23.–27. 7. 2018 Počítačový tábor II. 
23.–27. 7. 2018 Cesta za duhou I. – výtvarný tábor 
30.–03. 8. 2018 Tajemství zamčené truhly 
30.–03. 8. 2018 Cesta za duhou II. – výtvarný tábor 
06.–10. 8. 2018 Za pokladem kapitána Flinta 
13.–17. 8. 2018 Kamarádi 
20.–24. 8. 2018 Co je pravda v plzeňských pověstech 
20.–24. 8. 2018 Pozor koušu II. – přírodovědný tábor 
20.–24. 8. 2018 Florbalový kemp 

ka v únoru a lev berberský Baqir 
v listopadu. V průběhu roku mezi 
stovkami mláďat návštěvníky za-
ujali například dingo, zubr, zebra 
Chapmannova, velbloud dvouhrbý 
(Anissa), kanadští rysové, sedmé 
mládě kuandu obecného, první mlá-
dě damana stepního, pásovci štětina-
tý a kulovitý; z příjezdů mimo jiné 
bílý klokan a samec pandy červené 
Nepál. Velkou radost měli chovatelé 
v Království jedu v podobě premiér 
odchovů u smrtonošů, mamby čer-

né nebo kobry červené. Zajímavou 
novinkou roku byla výstava Co je 
české, to je hezké na statku Lüft-
nerka nebo výstava Poklady ostrovů 
v pavilonu nosorožců. Ze zoo od-
cestovala například dvouletá samice 
irbise Chandra do Lipska.

Na rok 2018 je plánováno velké 
množství akcí, jsou očekávány zají-
mavé přírůstky, plánován je ale mj. 
odjezd mladé lvice Amiry (*2016).

Mgr. Martin Vobruba,
tiskový mluvčí ZOO

V úterý 30. ledna 2018 se na 7. ZŠ 
a MŠ konal projekt Den s Egyptem. 
Byla to pro všechny šesťáky nezapo-
menutelná událost. Všechny děti se 
krásně oblékly, každý trochu jinak, 
ale každý z nás byl úžasný. Měli jsme 
krásné kostýmy Egypťanů, které nám 
připravily naše maminky a babičky, 
přinesli jsme si spoustu jídla a pano-
vala tu báječná atmosféra. Paní uči-
telky Šmejkalová a Sýkorová nám 
připravily úkoly, které jsme museli 
plnit. Některé byly lehké, další ale 
těžší. Na některé jsme znali odpověď 
z hlavy, na jiné jsme museli hledat 
odpověď v učebnici nebo na interne-
tu. Malovali jsme třeba masku Tu-

tanchamona, připravovali kartuše, 
sestavovali jsme pyramidu. Všechny 
děti se výborně připravily, nikdo nic 
nezapomněl a všechny celý projekt 
bavil. Každá skupina si na tento den 
připravila svůj egyptský znak, kte-
rý jsme měli mezi sebou do úterý 
zachovat v tajnosti. I paní učitelky 
byly ve výborné náladě, všem rády 
pomohly a poradily. Děkujeme jim 
za tento krásný den. 

Mně osobně se tento projekt moc 
líbil, věřím, že to nebyl poslední pro-
jekt, kterého jsem se na naší škole 
zúčastnil.

Jaromír Dezort
6. B, 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Den s Egyptem na 7. ZŠ a MŠ
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Střípky z TOTEMu

Válčíte se svým dotykovým 
telefonem, který prostě „nepo-
slouchá“? Nemůžete najít některé 
funkce, fotografie či vás trápí jiné 
záludnosti? Pak jsme pro vás při-
pravili kurz pod vedením Romana 
Miškovčíka, který se v rámci tří 
navazujících setkání bude zabý-
vat funkcemi chytrých telefonů, 
jejich nastavením a používáním, 
ale také základními bezpečnostní-
mi opatřeními při jejich používání. 
Kurz bude orientován hlavně na 

TOTEMové poznávání aneb Zveme vás 
do Orlího hnízda

Poznejme to nejkrásnější, čím 
se pyšní NP Berchtesgaden a fe-
nomenální stavební dílo „Orlí 
hnízdo“ na zdánlivě nedostupném 
horském masívu, kde spřádal své 
hrůzné plány Adolf Hitler. Odha-
líme rovněž tajemství dobývaní 
soli v podzemí. Budeme se kochat 
městem, kterému sůl dala jméno – 
Salcburkem. Rodiště W. A. Mozar-
ta se stále pyšní svým nestárnoucím 
šarmem a elegancí mezi Alpskými 

masívy. Okouzlí nás i příroda solné 
komory v oblasti jezera Traunsee. 
Cena 2890,- Kč (do 31. 3. 2018 
akční cena 2690,- Kč) zahrnuje 
dopravu klimatizovaným busem, 
1x ubytování se snídaní (dvou-
lůžkové pokoje s přísl.), průvod-
ce a zákonné pojištění CK. Po-
drobnosti a rezervace u Veroniky 
Máslové, maslova@totemplzen.cz, 
tel.: 736 489 754.

Dali jste si v novém roce předsevzetí 
udělat něco pro druhé?

Nevíte, jak na to? Přijměte po-
zvání na naši DOBROKAVÁR-
NU, kterou otevíráme vždy ve 
středu 1x za čtrnáct dnů, v únoru to 
bude 7. a 21. 2. 2018 od 16.00 hod. 
v TOTEMu v Kaznějovské 51 
v Plzni Bolevci. Přijďte poznat 
naše dobrovolníky, sdílet zkuše-
nosti, zorientovat se v aktuálním 
dění a možnostech dobrovolnictví 
nebo si přijďte jen tak popovídat 
do dobré společnosti nad šálkem 
čaje či kávy třeba i s domácím zá-
kuskem. Od 17.00 do 18.00 hod. 
bude připraven EXTRA stoleček 
pro nové zájemce, kteří chtějí 
získat informace, jak to v dobro-
volnictví chodí, co je potřeba mít, 
umět nebo nabídnout, ale také, co 

dobrovolnictví může přinést do ži-
vota nám všem.

Hledáme náhradní babičky...
Je vám více 

než 55 let a máte 
ráda děti? Do-
kážete a chcete 
pomáhat? Staň-
te se Náhradní 
babičkou.

V některých rodinách může 
chybět tzv. třetí generace, proto-
že babička bydlí daleko, chodí do 
zaměstnání nebo z mnoha jiných 
důvodů není trvalou součástí rodi-
ny. Opravdová babička ale vůbec 
nemusí být příbuzná. Projekt Ná-
hradní babička, který realizuje 
Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z.s., je příleži-
tost pro zralé ženy, které by svoji 

životní energii a zkušenosti rády 
uplatnily. Služba má vést nejen 
ke sblížení tří generací a navázání 
osobního vztahu na úrovni rodi-
na – Náhradní babička, ale také 
usnadnit například maminkám na 
mateřské dovolené návrat zpět do 
zaměstnání. Pokud vás jen trochu 
tohle téma zajímá nebo máte ve 
svém okolí někoho, komu by nová 
„babičkovská role“ udělala radost, 
napište koordinátorce projektu Ive-
tě Hrotkové: hrotkova@totemplzen.
cz, nebo se zastavte v TOTEMu: 
Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec, 
pomůžeme vám udělat první krok.

Příspěvky z TOTEMu
Mgr. Petra Bláhová

Kurz Práce s chytrým telefonem
telefony s operačním systémem 
ANDROID. Cena cyklu 3 dvou-
hodinových setkání je 400,- Kč. 
Kurz práce s chytrým telefonem je 
jednou z možností, jak se v TOTE-
Mu senioři mohou vzdělávat v IT 
technologiích. Dlouhodobě také 
nabízíme základy práce na PC či 
další nadstavbové počítačové kur-
zy. Pomůžeme vám orientovat se 
v technologiích současnosti, nevá-
hejte se na nás obrátit.

Jsem šťastná, že Vás mám
 Každému je něco dáno do vínku. 

A mně to byla asi láska k dětem, ať 
již k těm nejmenším, tak předškolá-
kům a především školákům. Celý můj 
život byl a doposud je naplněn pes-
trou činností, avšak největší zálibou 
byl vždy tanec, kterému jsem se celý 
život věnovala, a převládá doposud. 
Ocenění za dobrovolnickou činnost, 
kterého se mi v loňském roce dosta-
lo – Křesadlo 2017 v DEPO2015 
a Anděl 2017 v Měšťanské besedě 
si velice vážím a všem pořadatelům 
velice děkuji za nádherné uspořádání 
těchto akcí. A blahopřeji všem, kteří 
obdrželi toto uznání jako já, neboť si 
to za svoji obětavost pomáhat druhým 
rovněž zaslouží.

Poznávejte s námi
nám rychle uteče a my se zase těšíme, 
co nás příště čeká. Máme prima partu 
malých šikulů. I kluci si rádi zatančí. 
A děvčátka? Ta chodí v nadýchaných 
sukénkách a zkouší své první taneční 
krůčky. A na ty dvouleté již čekají prv-
ní sestavičky. Všechny maminky mají 
velmi dobré hudební a taneční schop-
nosti, dětem jsou dobrým příkladem. 
Chystáme řadu zajímavých akcí. Právě 
nyní se chystáme s rodiči a většími ta-
nečníky na balet Labutí jezero, Romeo 
a Julie a prohlídku zákulisí Velkého 
divadla DJKT v Plzni.
Co ještě DoRA nabízí?

Pro děti 6–15leté pořádá náš Ta-
neční klub IMPRO a oddíl Mikulka 
každý čtvrtek od 14.30–17.00 hodin 
odpoledne plné her, soutěží, ale též 
rukodělné i výtvarné činnosti. A aby 
bylo vždy veselo, o tanec není nouze. 
Z bohaté hudební i taneční nabídky si 
může každý vybrat to, co se mu líbí. 
Čeká nás opět řada vystoupení, na které 
děti již pilně nacvičují. To je pak od-
měna za svědomitou práci dětí a pocho-
pení jejich rodičů. Většina dětí je též 
členy kroužku lidových písní a tanců 
Boleváček na Bolevecké základní ško-
le, kde každé úterý od 13.00–16.00 ho-

din tančí a věnují se nácviku folklórních 
tanců. I tam můžete zavítat mezi nás. 
Pro zpestření naší činorodé práce za-
řazujeme každý měsíc akce s určitým 
námětem, kterou rádi připravíme pro 
děti, kamarády i známé. 
Nabídka akcí:
8. března 14.30–16.00 hodin „Puto-
vání za pohádkou“ – soutěžní pořad
22. března 14.00–17.00 hodin –Veli-
konoční dílna „Zdobení kraslic“
29. března 14.00–17.00 hodin  „Puto-
vání za velikonočním zajíčkem“
9. dubna 16.00–17.00 hodin – prohlíd-
ka zákulisí Velkého divadla DJKT

Máte-li zájem o nějakou z akcí, 
přihlaste se u vedoucí kroužků na 
tel.: 603 232 053 či email: vrezabova@
seznam.cz, aby mohla být akce v po-
řádku připravena dle počtu účastníků. 
Sledujte facebook.com/doraplzen nebo 
www.doraplzen.cz. Podrobné informace 
na akce jsou vždy u pořadatele DoRA 
vyvěšeny – Brněnská 14, 323 00 Plzeň–
Vinice. Kdo chce přijít mezi nás, kaž-
dý čtvrtek jej rádi uvítáme. Na schůzce 
obdrží přihlášku od vedoucí kroužku. 
A pak už nás čeká jen dobrá zábava 
a mnoho příjemných zážitků. 

Věra Řežábová, vedoucí kroužků

Hrajeme si pro radost
Chci poděkovat všem maminkám, 

které přicházejí každou středu od 
10.00–11.00 hodin do Dobrovolnické 
Regionální Agentury DoRA v Plzni 
na Vinicích na kroužek „Cvičení 
a hrátky s dětmi od 1 do 3 let“. Máte 
možnost si společně s dětmi zahrát, 
zacvičit, zatančit a mnohému se při-
učit. K tomu nám slouží plná nabídka 
her, pomůcek a náčiní, které nám útul-
né prostředí a zrcadlový sál nabízí. Učí-
me se říkanky, vyprávíme o zvířátkách, 
zdoláváme překážky a to všechno při 
pěkných písničkách. Rytmizace nám 
není daleká, používáme dětské hu-
dební nástroje. Doprovod písní pak je 
zajímavější a vede děti k rozvoji hu-
debních, ale i pohybových schopností. 
Musím poznamenat, že na každém je 
vidět, zda kroužek navštěvuje pravidel-
ně. Děti vědí, co je asi již čeká a se 
svými maminkami, někdy i prarodiči, 
se vzorně zapojí do naší činnosti. Na 
všech, kteří kroužek navštěvují, je vi-
dět souhra rodičů s dětmi a reakce na 
všechny podněty, které jim během cvi-
čení nabízím. Není to lehké zaujmout 
všechny dohromady. Ale mohu potvr-
dit, že je nám spolu moc dobře, hodina 



Tradiční rozpustilé Vyhánění 
zimy z plzeňské kotliny se letos 
uskuteční v neděli 25. února. 
Maškarní průvod vyjde ve 14 ho-
din od 7. ZŠ v sídlišti Vinice. 
Přes statek Lüftnerka v Zoolo-
gické a botanické zahradě města 
Plzně (pro účastníky akce bude 
vstup zdarma) a Kilometrovku 
dojde až před radnici. Zde jeho 
vůdčí postava Jaromil IX. ozná-
mí, že zima je z plzeňské kotliny 
už vyhoštěna a její přátelé za ní 
musí napříště zamířit do hor.

První zastávkou maškarního 
průvodu a přihlížejících bude 
cca ve 14.30 hodin statek Lüft-
nerka. Budou zde připomenuty 
masopustní tradice – především 

Letošní zima skončí v Plzni 25. února
setnutí hlavy línému kohoutovi, 
který ráno pozdě kokrhá, a proto 
je stále ještě dlouho tma. V nelí-
tostném souboji poměří síly Zi-
momilci s Jaromilci. Dosud vždy 
přesvědčivě zvítězili ti druzí.

U Kalikovského mlýna pro-
nese kolem 15.30 hodin Jaro-
mil IX. svoji hlavní řeč, vyhlá-
sí a odmění nejvtipnější masky. 
Zejména tu však vzplane a pro 
jistotu bude ještě utopen symbol 
zimy – Morana.

Velké veselí vypukne kolem 
16. hodiny před radnicí, když 
bude zima spoutána, uložena 
do rakve a odnesena do měst-
ské šatlavy. Odpoledne uzavře 
soutěž v pojídání masopustních 

koblih nazvaná Plzeňský koblí-
žek a poté posezení v Pivotečce 
v Rooseveltově ul.

Přijďte i vy vyhnat letošní zimu, 

aby ji mohlo vystřídat předjaří 
a jaro. Na to, aby vládla, měla 
tři měsíce. To jí musí stačit!

František Hykeš

Momentky ze zabijačky a vepřových hodů na Vinicích z 20. ledna 2018.


