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Volit budeme v termínu: pátek 24. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  sobota 25. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Vážení spoluobčané, na následující straně Vám
přinášíme několik základních informací k volbám do Evropského parlamentu.

Anna Kocourková, vedoucí Organizačního odboru ÚMO Plzeň 1

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parkování, nová výstavba, stav chodníků i bezpečnost 
– to a mnoho dalšího se diskutovalo na třetím setkání s vedením obvodu

Ve středu 6. března proběhlo 
v kavárně Krašovská aktivity 
centrum již třetí setkání obyvatel 
s vedením prvního plzeňského 
obvodu. Ve své volební kampa-
ni jsem se zavázala setkávat se 
s občany i mimo svoji kancelář, 
diskutovat s nimi a případně 
hledat řešení problémů, které 
je v místě jejich bydliště sužují. 
Toto setkání bylo již třetí a roz-
hodně ne poslední.

Diskuse se zúčastnilo kolem pa-
desátky občanů. Témata, která se 
místy stala důvodem vášnivé, ale 
věcné diskuse, se hodně podobala 
těm, která zazněla i na předcho-
zích setkáních – nedostatek parko-
vacích míst, bezpečnost ve vybra-
ných lokalitách a s tím související 
činnost  městské i státní policie, 
stav chodníků, chování majitelů 
psů, dále pak i lokální problémy 
z některých částí našeho obvodu.  

Tentokrát mě skoro zaskočilo, 
že jsme si vyslechli i poděkování 
za to, co se na území obvodu po-
vedlo, že se naše čtvrť rozvíjí a že 

je vidět mnoho zlepšení. Myslím, 
že je fajn, když si jen nestěžu-
jeme, přestože k tomu mnohdy 
máme důvod. 

Některé problémy můžeme řešit 
jen tak, že je předáváme dál a sna-
žíme se dbát na to, aby nezapadly.

Jsem opravdu velmi ráda, že se 
s Vámi můžeme setkávat, nejen 
na těchto setkáních, která máme 
do prázdnin ještě naplánovaná 
na Roudné a na Vinicích, ale 
i na akcích, které pro Vás MO 
Plzeň 1 pořádá nebo na jejichž 
pořádání se spolupodílí. 

Nejbližší z nich je v neděli 
14. 4. Velikonoční rukodělný 
jarmark nebo potom již tra-

diční akce – pouť U Andělíčka 
v pátek 26. 4. Na obě akce Vás 
srdečně zvu. 

Děkuji Vám, přeju krásné jarní 
počasí a těším se na další setkání 
s Vámi, ať už na pivě nebo někde 
venku. Za celé vedení MO Plzeň 1 

Helena Řežábová, 
starostka

Další setkání vedení obvodu 
s občany se uskuteční

15. 5. 2019 od 18 hodin
Saloon Roudná

29. 5. 2019 od 18 hodin
Vinice, louka za školou
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Vážení spoluobčané,
nabízíme vám možnost aktivně 

se zapojit do voleb do Evropské-
ho parlamentu, konaných dne 
24. a 25. května 2019. Máte-li 
zájem vykonávat funkci člena 
okrskové volební komise v rám-
ci městského obvodu Plzeň 1, 
vyplňte prosím přihlášku, kterou 
naleznete na webových stránkách 
MO Plzeň 1 v záložce aktuality 
z obvodu. Vyplněnou přihlášku za-
šlete do 20. dubna 2019 na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 1
Organizační odbor
alej Svobody 60
323 00 Plzeň

Hledáme nové členy okrskových volebních komisí

Vážení spoluobčané,
přinášíme vám několik základ-

ních informací k volbám do Ev-
ropského parlamentu.

Volby do Evropského parlamen-
tu se konají v pátek a v sobotu
24. a 25. května 2019.

Volby budou zahájeny 24. května 
ve 14.00 hodin a volební místnos-
ti budou otevřeny do 22.00 hodin. 
Druhý den voleb v sobotu 25. května 
2019 bude možno hlasovat v době od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit na území České re-
publiky do Evropského parlamentu 
má každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a občan jiného 
členského státu, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po 
dobu nejméně 45 dnů přihlášen k tr-
valému pobytu nebo k přechodnému 
pobytu na území České republiky.

Na území MO Plzeň 1 máme 
56 volebních okrsků, které jsou 
označeny čísly 1001 až 1056. Pře-
hled jednotlivých okrsků je uveden 
v přiloženém „Oznámení“.

Členem okrskové volební ko-
mise může být státní občan Čes-
ké republiky nebo občan jiného 
členského státu:

a) který alespoň v den složení 
slibu dosáhl věku nejméně 18 let

b) u něhož nenastala překážka 
výkonu volebního práva podle 
§ 5 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. 
o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 

c) který není kandidátem pro 
volby do Evropského parlamentu.

Dle § 61 zákona č. 62/2003 Sb. 
o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zá-

Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu ode dne vy-
hlášení voleb. Konec lhůty pro 
doručení žádosti o vydání volič-
ského průkazu obecnímu nebo 
zastupitelskému úřadu v listinné 
podobě s úředně ověřeným pod-
pisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky je 17. 5. 2019. 

Voličský průkaz vydává obec-
ní úřad voliči, který je u tohoto 
obecního úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu a nebude moci volit 
ve volebním okrsku, pro který 
je tento seznam veden. Voličský 
průkaz vydává také zastupitelský 
úřad, a to voliči, který je státním 
občanem České republiky, má 
bydliště v jeho územním obvodu 
a je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů vedeném tímto zastupitel-
ským úřadem.

Lhůta, ve které může obecní 
a zastupitelský úřad předat voličský 
průkaz osobně voliči, je od 9. 5. do 
22. 5. 2019 do 16.00 hod.

Voličský průkaz opravňuje voli-
če ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakém-
koliv volebním okrsku na území 
České republiky. 

Volič může požádat ze závaž-
ných důvodů, zejména zdravot-
ních, obecní úřad a ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komise 
zřízena. Před konáním voleb stačí 
zavolat na tel. č. 378 036 006 nebo 
378 036 009 a nahlásit svůj požada-
vek na přenosnou volební schránku.

Hlasovací lístky obdrží voliči na 
adresu svého trvalého pobytu nej-
později 3 dny před konáním voleb, 
tj. do 21. května 2019. V případě, 
že vám z nějakého důvodu nebu-
dou hlasovací lístky doručeny, je 
možné si je vyzvednout na recepci 
Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 
alej Svobody 60. V den konání 
voleb si můžete hlasovací lístky 
vyzvednout ve volební místnosti.

Informace o volbách do Evropského parlamentu 
Při hlasování vloží volič do 

úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 2 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování vliv.

Každý volič je povinen při pří-
chodu do volební místnosti proká-
zat svou totožnost a státní občan-
ství. Občan České republiky tak 
učiní platným občanským průka-
zem, platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Občan jiného členského 
státu EU tak učiní například průka-
zem o povolení k trvalému pobytu, 
cestovním pasem nebo občanským 
průkazem.

Toto jsou základní informace 
k volbám, které vám můžeme 
poskytnout. 

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1

konů, ve znění pozdějších před-
pisů má člen okrskové volební 
komise nárok na zvláštní odměnu 
za výkon funkce. Člen okrskové 
volební komise, který je v pra-
covním poměru, má nárok na pra-
covní volno v nezbytně nutném 
rozsahu a na náhradu mzdy nebo 
platu ve výši průměrného výděl-
ku od uvolňujícího zaměstnava-

tele. Členovi okrskové volební 
komise, který není v pracovním 
poměru, avšak je výdělečně 
činný, přísluší paušální náhrada 
ušlého výdělku za dobu výkonu 
funkce člena okrskové volební 
komise. 

Anna Kocourková
vedoucí Organizačního odboru 

ÚMO Plzeň 1

Soutěž Plzeňské jedničky

Kde se nachází v našem obvodě tato kaplička? 
Odpovědi posílejte na e-mail redakce do konce dubna. 

Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, 
kteří od nás obdrží I. a II. díl knihy „Za Malickou branou“.
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Vážení a milí 
V á ž e n í 

a milí, mám 
dnes poprvé 
příležitost po-
děkovat Vám 
jako  nově 
zvolená zastu-
pitelka za Vaši 

účast ve volbách. Já i ostatních 
sedm kolegů z Hnutí ANO 2011 
jsme tu zásluhou dvaceti čtyř 
procent z Vás všech, co přišli 
na podzim k volbám. Je to téměř 

čtvrtina a to je opravdu hodně. 
Děkujeme.

Ani tento pro nás skvělý vo-
lební výsledek bohužel vzhle-
dem k tvrdé povolební šachové 
hře nezajistil, abychom byli ve 
vedení městského obvodu. Ale 
nebojte se, z pozice zastupitelů 
máme spoustu možností se na 
prosperitě a rozvoji našeho ob-
vodu podílet.

Hnutí ANO 2011 v minulém 
volebním období odstartovalo 

řadu nových projektů, které jsou 
a budou ku prospěchu Vás, oby-
vatel Severního předměstí. Začá-
tek je vždycky těžký a většinu 
akcí bude finišovat nové vedení 
obvodu. Přejme jim slavnost-
ní přestřihávání pásek a radost 
z odvedené práce, na kterou my, 
opoziční zastupitelé, budeme 
bedlivě dohlížet.

Přeji křehké koalici dobré ná-
pady a správná rozhodnutí, která 
budou pod drobnohledem nás, 

zastupitelů Hnutí ANO 2011.
Přeji všem našim úředníkům, 

kteří jsou skvělý tým a bez nichž 
by úřad nebyl dobrým úřadem, 
uvážlivé a moudré vedení, poho-
du a klid na práci.

Přeji čtenářům těchto řádek 
i jejich rodinám krásné letoš-
ní jaro, celý rok 2019 plný 
osobních i pracovních úspěchů 
a hlavně pevné zdraví.

Ivana Bubeníčková

Piráti vyplouvají vstříc vlnám městského obvodu 1 Plzeň
Magdaléna 

Daňková je 
bývalá mís-
topředsedky-
ně místního 
sdružení Pi-
rátů  Plzeň , 
zas tupi te lka 

městského obvodu 1 i města 
Plzně a zároveň kandidátka 
do evropského parlamentu za 
Plzeňský kraj za Piráty. Vystu-
dovala matematiku a chemii na 
Západočeské univerzitě, což je 

obor, ve kterém posledních 6 let 
kromě politiky působí.

V moderním pojetí znamená 
„pirátství“ především informač-
ní otevřenost.

 Pirátské podněty v prvé řadě 
usnadní občanům dohled nad 
aktivitami městského obvodu. 
Chceme prosadit uveřejňování 
videozáznamů zastupitelstva či 
zápisů z kontrolních či finanč-
ních výborů na webu městského 
obvodu, jako je tomu již např. 
na ÚMO 3 Plzeň. Zasadit se 

o vytvoření transparentních 
účtů a prosazení rozklikávací-
ho rozpočtu. Náš první návrh na 
pořízení videozáznamu byl za-
mítnut, proto připravujeme nový 
změněný nový návrh. A jsme 
připraveni natáčet na vlastní 
náklady. Je nám jasné, že z naší 
pozice bude prosazování našich 
návrhů těžší, ale věřím, že stále 
realizovatelné díky přínosnosti 
a objektivnosti našich bodů. Jak 
ukazuje celostátní směr politiky. 
Mezi další body, které chceme 

prosadit, patří např. udržování 
čistých veřejných prostranství 
okolních lesů, snaha o vytvoření 
studentské rady městského ob-
vodu, která bude moci jednou za 
1 rok navrhovat náměty zastupi-
telstvu. Kromě zastupitelstva se 
s námi piráty z ÚMO1 můžete 
potkat např. na pivě v Bolevec-
ké hospůdce 16. 4. od 18 hod. 
nebo nás najdete na FB skupině 
Piráti Plzeň 1, či FB stránce Pi-
ráti Plzeň.

Košutecké mýty 
„O ř ízení 

m o t o r o v ý c h 
vozidel koluje 
řada mýtů a po-
lopravd.“ Tou-
to větou pana 
Soukupa (tedy 
Pavla Soukupa, 

ne Jaromíra Soukupa ) začínala 
relace České televize STOP. Tato 
věta mi nedávno vytanula na mysl, 
když jsem jel tramvají a vyslechl 
velmi hlasitý nespokojený hovor 
dvou dam týkající se budoucí úpra-
vy veřejného prostoru na Košutce. 

Došlo mi, že i na našem obvodu 
koluje řada mýtů, a já bych se 
rád pokusil alespoň dva z nich 
vyvrátit. 

Mýtus o Košutce, která bude 
plná parkovacích domů, kterým 
ustoupí veškerá zeleň nebo třeba 
hřiště u 4. ZŠ. Toto přesvědčení 
vychází ze schválené regenerace 
sídliště Košutka, u níž hlavním 
zadaným úkolem bylo zcela po-
krýt potřebu parkovacích míst na 
obvodě. Architektonický projekt je 
tedy jakýsi teoretický manuál, jak 
by se mohlo postupně v některých 

částech sídliště řešit parkování. 
Konkrétní jednotlivé kroky nicmé-
ně berou v potaz aktuální situaci 
i praktické dopady na okolí a další 
požadavky obyvatel dané lokality. 

Druhým mýtem je vybudování 
rozlehlého oploceného fotbalgol-
fového hřiště za Zemníkem. Od 
tohoto projektu se na Košutce 
upustilo a hřiště zde nebude rea-
lizováno. Místo toho vznikne ta-
kovéto hřiště v Liticích. Webové 
mapové portály nezaregistrovaly 
tuto změnu a stále fotbalgolfové 
hřiště na Košutce zobrazují – již 

jsem požádal o výmaz této mylné 
informace. O dalším využití toho-
to prostoru se v současné chvíli 
jedná. 

Máte-li nějaký dotaz, podnět či 
přání, co by se mohlo na našem ob-
vodě změnit k lepšímu, neváhejte 
mne kontaktovat buď elektronickou 
poštou na adrese: krnouls@plzen.
eu nebo osobně v budově radnice 
Městského obvodu Plzeň 1.

S úctou
Mgr. Štěpán Krňoul (KDU-ČSL),

předseda Finančního výboru 
ZMO Plzeň 1

Jarní pozdravení
Hezký dob-

rý den, vážení 
spoluobčané 
a také krás-
né jaro. Jsem 
opravdu ráda, že 
zima za sebou 
zavřela dve ře. 

Když budu tuto zimu bilancovat, 
musím konstatovat, že nám dala 
opravdu zabrat. Přestože jsme se 
snažili zabezpečit úklid chodníků, 
ne vždy byly schůdné a my se nyní 
pokoušíme přehodnotit systém 

úklidů sněhu pro příští zimu tak, 
abychom byli schopni rychleji 
reagovat na rozmary počasí. 

Také mě mrzí, že řada stromů 
neodolala náporům sněhu a muse-
li jsme je buď částečně nebo úplně 
zlikvidovat.V současné době se 
ale zamýšlíme nad možností no-
vých výsadeb, aby naše bilance 
nebyla v neprospěch zeleně. 

Dále se chci s Vámi podělit 
o svoji zkušenost, kterou jsem 
učinila právě v souvislosti se 
zmiňovanou kalamitou. Jak pro-

cházím nebo projíždím na cestách 
obvodem, prohlížím posté známá 
místa, tak najednou zjišťuji, že ne-
pořádek nebo neupravené zákoutí 
jsou někde samozřejmostí, kterou 
nejsem schopná vidět, neboť jsem 
si na to místo dříve natolik zvyk-
la, že vlastně nedávám pozor. 
Dala jsem si tedy s přicházejícím 
jarem za úkol chodit s otevřený-
ma očima, abych byla schopná 
najít zákoutí, kde možná stačí jen 
jednoduchá úprava nebo úklid na 
změnu místa k lepšímu.

Proto bych i Vás tímto chtěla po-
žádat, abyste mi pomohli a pokud 
objevíte zanedbaný prostor, které-
mu by se dalo pomoci, prosím vy-
foťte jej a s jeho lokalizací pošlete 
fotku k nám na úřad. Ne všechno 
dokážeme najednou, ale povedeme 
Vaše návrhy v patrnosti, abychom 
se k nim mohli brzy vrátit a udělat 
něco pro zvelebení svého domova. 

Děkuji za nápady, přeju ještě jed-
nou hodně slunce a málo starostí.

Helena Řežábová (ODS), 
starostka MO Plzeň 1
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V roce 2019 bude postupně pro-
váděna rozsáhlá rekonstrukce ply-
novodní sítě, kdy stavební práce 
budou prováděny na celém území 
sídliště Lochotín. Začátkem roku 
2019 započala první etapa, která 
se dotkla ulic alej Svobody, Vlas-
tina, Elišky Krásnohorské, Lidic-
ké a Sokolovské. Dne 25. 3. 2019 
byla zahájena další etapa, která 
bude pokračovat v ulici Sokolov-
ská, nově se dotkne ulic Gerská, 
Komenského a Studentská. Po-
slední etapa na tomto území bude 
zahájena 12. 4. 2019, kdy práce 
budou prováděny v ulicích Ger-
ská, Komenského, Majakovského, 
Ledecká, K Topolu, Spojenců, 
Vaníčkova, Dolejší, Pod cviči-
štěm, Studentská, nám. Odboje 
a Lidická. 

Rekonstrukce plynovodní sítě na území MO Plzeň 1 
– rok 2019 část Lochotín

Většina stavebních prací bude 
prováděna mimo komunikace – 
travnatá plocha. Zbytek prací pak 
zasáhne do chodníků a vozovek. 
Z tohoto důvodu bude docházet 
průběžně k uzavírkám těchto ko-
munikací. Na chodnících to budou 
částečné, místy však úplné uzavír-
ky. Pro chodce však vždy zůsta-
nou zachovány bezpečné přístupy 
do přilehlých nemovitostí a bude 
zajištěn průchod kolem stavebního 
místa. Vozovky budou uzavírány 
částečně, kdy výkopové práce bu-
dou prováděny po polovinách nebo 
za pomoci přejezdových plechů. 
Na některých místech budou krát-
kodobě vyblokována parkovací 
místa. Pokud to situace dovolí, 
práce budou prováděny po krát-
kých vzdálenostech, aby omezení 

pro občany bylo co nejmenší. Po 
ukončení výkopových prací bude 
povrch výkopu sledován a udržo-
ván v bezpečně sjízdném a schůd-
ném stavu dosypáváním povrchu 
výkopu. Rekonstrukce plynovodní 
sítě je prováděna z důvodu jejího 

stáří a nevyhovujícího technického 
stavu. Poslední etapa bude ukon-
čena v termínu do 20. 9. 2019, 
včetně zřízení nových povrchů na 
komunikacích.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
realizuje v letošním a příštím roce 
stavbu „Silnice I/20 – Studentská 
II. etapa“. Jedná se o celkovou re-

Uzavírka Studentské ulice v Plzni
konstrukci Studentské ulice v Plz-
ni, v úseku od křižovatky s Gerskou 
ulicí za křižovatku s Krašovskou 
ulicí. V rámci této stavby dojde 

Chtěli bychom vás opět infor-
movat o některých dopravních 
omezeních na území MO Plzeň 1, 
včetně doby jejich trvání. Nebu-
deme zde již zmiňovat současné 
největší omezení – rekonstrukci 
Studentské ulice, o které se píše 
na této straně výše.

Další podstatná omezení pro 
motoristy na území MO Plzeň 1 
jsou: 

Úplná uzavírka ulice Pod Vi-
nicemi, z důvodu celoplošné re-
konstrukce vozovky, v úseku ve 
směru na Radčice od zvýšeného 
přechodu pro chodce z Lochotín-
ského parku na „kilometrovku“ až 
k pokladnám u hlavního vchodu do 
zoo. Stavební práce zde započaly 
dne 1. 3. 2019 a budou trvat do 
30. 4. 2019. Práce jsou rozděleny 

Další dopravní omezení v našem obvodu
na dvě etapy, aby byla zajištěna 
dopravní obslužnost účelové ko-
munikace vedoucí k ředitelství zoo 
a Amfiteátru Lochotín. Objízdná 
trasa je vedena obousměrně ulice-
mi: Otýlie Beníškové, Karlovar-
ská, sady Pětatřicátníků, Palacké-
ho náměstí, Přemyslova, Kalikova, 
Radčická, Pod Vinicemi.

Úplná uzavírka Sokolovské 
ulice v Plzni, z důvodu opravy 
hydroizolace kolektoru, v úseku 
od kruhové křižovatky směrem 
do centra, až k vjezdu na parko-
viště u domu Sokolovská 55–63. 
Stavební práce jsou rozděleny na 
dvě etapy, aby omezení pro ob-
čany bydlící za úplnou uzavírkou 
bylo co nejmenší. Objízdná trasa 
je vedena obousměrně ul. alej Svo-
body, Karlovarská a Sokolovská.

Úplná uzavírka – II. etapa bude 
v termínu 16.–26. 4. 2019. 

Konečný termín ukončení 
veškerých stavebních prací je 
13. 5. 2019. Mimo termíny úplných 
uzavírek budou práce prováděny za 

částečné uzavírky, kdy dojde pouze 
k zúžení vozovky a omezený pro-
voz zde zůstane zachován. 

 Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1

i k rekonstrukci kanalizační stoky. 
Do středového pásu komunikace 
bude umístěn nový kanalizační řad 
o průměru 1400 mm do hloubky cca 
8 m. Také dojde k výstavbě nových 
chodníků a cyklostezek, veřejného 
osvětlení a světelného signalizační-
ho zařízení. Jedná se proto o stavbu, 
která vyžaduje složitá dopravně in-
ženýrská opatření a zásadně kom-
plikuje dopravu nejen obyvatelům 
Městského obvodu Plzeň 1, ale 
i mimoplzeňským řidičům.

Celá stavba je rozdělena do 
5 fází a realizace je plánována do 
dubna 2020.

V současné době je realizována 
první fáze stavby, při které je provoz 

po Studentské ulici úplně uzavřen. 
Ve druhé a třetí fázi se bude jezdit 
pouze po jedné polovině komunika-
ce jednosměrně ve směru do města. 
Ve čtvrté fázi bude provoz veden 
obousměrně ve dvou pruzích na se-
verní polovině komunikace. V páté 
fázi bude po Studentské ulici umož-
něn průjezd jednosměrně ve směru 
z města.

Stavbu provádí společnost 
EUROVIA CS, a. s., závod Pl-
zeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň 
a jednotlivé uzavírky komunikace 
povoluje Krajský úřad Plzeňského 
kraje.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMO Plzeň 1
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V současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Městský obvod obdržel 2 cenové 
nabídky a pro účely zajištění řád-
ného průběhu zadávacího řízení 

Vybíráme firmu pro „Proměnu vnitrobloku Krašovská“
musel být oběma dodavatelům 
odeslán požadavek na objasnění 
předložených údajů. Pokud bu-
dou účastníky zadávacího řízení 
všechny nejasnosti v nabídkách 

řádně vysvětleny, bude moci být 
rozhodnuto o vítězi. 

Doufáme, že dodavatel této stavby 
bude úspěšně vybrán v co nejkratším 
termínu a že budeme moci zahájit re-

alizaci stavby ještě před začátkem let-
ních prázdnin. Dokončení se dá pak 
předpokládat na podzim roku 2020. 

Andrea Šlechtová, pověřená 
vedením odboru inv. a majetku

Obvod představí studii na revitalizaci vnitrobloku 
Bzenecká/ Strážnická

Útvar koncepce a rozvoje měs-
ta Plzně připravil na základě za-
dání Městského obvodu Plzeň 1 
studii veřejného prostranství, 
která navrhuje regeneraci vnit-
robloku Bzenecká – Strážnická 
v Plzni na Vinicích. Tuto studii 
by nyní chtěli zástupci obvodu 
a zpracovatel studie představit 
veřejnosti. Projednání s obyva-
teli okolních domů proběhne 
3. 6. 2019 od 16.30 hod. v jídelně 
7. ZŠ, Brněnská 1040/36 Plzeň.

Hlavními nedostatky, které stu-
die zjistila, jsou zejména nedosta-
tečná cestní síť, která nereaguje 
na skutečné potřeby chodců, což 
potvrzuje velké množství vyšlapa-
ných cestiček mimo hlavní chod-
níky. Rozsáhlá plocha vnitrobloku 
taktéž vytváří těžko uchopitelné 
anonymní prostředí, které nenabízí 
prostory pro příjemný pobyt či se-

tkávání a nevyužívá rekreační po-
tenciál zeleně. Studie tedy měla za 
cíl zejména více rozčlenit rozsáhlé 
plochy, doplnit vhodné pěší trasy, 
nahradit nefunkční mobiliář a do-
plnit ho o nové pobytové prvky 
pro děti i dospělé a v neposlední 
řadě navrhnout vhodnou výsadbu 
stromů a keřů a revitalizaci trav-
natých ploch. 

„Jaké změny studie veřejného 
prostoru vnitrobloku navrhuje, 
mohou zjistit občané právě na 
připravovaném veřejném projed-
nání. Zajímat nás bude každý ná-
zor. Všechny připomínky občanů 
zpracujeme a předáme projektan-
tovi, který bude připravovat pro-
jektovou dokumentaci revitaliza-
ce,“ uvedla starostka Městského 
obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.

Renata Benešová, Dis., 
ÚKRPM

Odbor životního prostředí a do-
pravy čím dál častěji zaznamenává 
negativní ohlasy občanů na výskyt 
psích exkrementů na veřejných 
prostranstvích, na chodnících 
a v plochách městské zeleně. 
Obecně „psí problematika“, za-
stoupená také nekontrolovaným 
pohybem psů po veřejných plo-
chách, patří mezi nejpalčivější té-
mata, která trápí občany i úředníky 
našeho městského obvodu.

Množství psích nečistot souvisí 
s velkým počtem psů chovaných 
v domácnostech (na městském ob-
vodě Plzeň 1 v současné době jde 
cca o 3300 registrovaných držitelů 
psů) a nechutí některých majitelů 
či držitelů po svých psech uklízet, 

Úklid psích exkrementů na Roudné
bez ohledu na dostupnost odpad-
kového koše nebo sáčků pro sběr 
exkrementů, které jsou bezplatně 
k dispozici na vrátnici městského 
úřadu Plzeň 1.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
vytipoval oblast Roudná, kde se 
nachází větší množství psích 
exkrementů, zejména v ulicích 
Malická, Bělohorská, Pod Všemi 
svatými a park u 17. ZŠ a v měsíci 
březnu zajistil provedení motori-
zovaného úklidu psích exkrementů 
s integrovaným vysavačem. Díky 
této službě se podařilo z veřejných 
ploch odstranit psí nečistoty včet-
ně dalších drobných odpadků.

Magdalena Bruková,
OŽPD
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Komise pro školství, kulturu 
a občanské a sociální záležitosti 
Rady MO Plzeň 1 zajišťuje také 
návštěvy jubilantů městského 
obvodu Plzeň 1 u příležitosti 
jejich životních výročí – 80, 85, 
90, 91 a více let. Dále organizuje 

MO Plzeň 1 vítá nové občánky a blahopřeje jubilantům

Vítání občánků 
I v letošním roce probíhá vítání 

nových občánků s trvalým poby-
tem na území městského obvodu 
Plzeň 1. Slavnostní obřad zajiš-
tuje Komise pro školství, kulturu 
a občanské a sociální záležitosti 
Rady MO Plzeň 1. Každý přiví-
taný novorozenec je zapsán do 
Kroniky nově narozených ob-
čánků a na památku obdrží malý 
dárek a grafický list. Milou a do-

jemnou atmosféru dotváří krátké 
pěvecké a recitační vystoupení 
dětí ze 78. a 87. MŠ. V loňském 
roce bylo na prvním plzeňském 
obvodu přivítáno 234 miminek. 

Přihlášky na vítání občánků 
jsou k dispozici na recepci a na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1 
nebo na webových stránkách MO 
Plzeň 1 https://umo1.plzen.eu/.

(red)

Jubilea občanů MO Plzeň 1

Od 1. dubna zahájí opět svůj pro-
voz Dětské dopravní hřiště v Zá-
padní ulici, v areálu 1. ZŠ v Plzni. 
Provozní doba pro veřejnost je za-
jištěna každý všední den od 15 do 
18 hodin. O víkendech, svátcích 
a o prázdninách ve školním roce 
je provoz pro veřejnost od 14 do 
18 hodin. V červenci a srpnu od 
14 do 19 hodin, v dopoledních ho-
dinách probíhá po celý týden vý-
uka pro mateřské školy. Poplatek 
za aktivního účastníka činí 10 Kč, 
doprovod zdarma, půjčovné za 
koloběžku nebo odstrkovadlo činí 
rovněž 10 Kč. Provoz a výuku na 
dětském dopravním hřišti zajišťuje 

Rozhledna Sylván zahajuje provoz
Dominanta největšího plzeň-

ského obvodu, rozhledna Sylván, 
zahájí v letošním roce opět provoz 
1. dubna 2019. Provoz rozhledny, 
tj. prodávání vstupenek, suvený-

rů a podávání informací návštěv-
níkům, zajišťují pro MO Plzeň 1 
studenti Gymnázia Františka Kři-
žíka. Tito studenti se také starají 
o čistotu bezprostředního okolí 

rozhledny. Rozhledna Sylván je 
vyhledávaným turistickým cílem 
prvního plzeňského obvodu. Její 
věž je vysoká téměř 69 m, vyhlíd-
ková plošina se nachází ve výšce 
23,5 m. Rozhlednu mohou lidé na-
vštívit vždy v sobotu, v neděli a ve 
státem uznaných svátcích od 10 do 
18 hodin. Z rozhledny je krásný 
výhled prakticky na celé město, 
přehlédnout nelze nejen části na-
šeho obvodu, jako je Košutka či 
Vinice, ale i rozhlednu Chlum, 
střed města, Doubravku, Slovany, 
zříceninu hradu Radyně, Skvrňa-
ny i Novou Hospodu. Za pěkného 
počasí a průzračného vzduchu se 
nabízí výhled na vzdálené vrchol-
ky Českého lesa a Šumavy, vysílač 
Krašov a řadu dalších.

ing. Sylva Hyšková,
oddělení majetku

Dětské dopravní hřiště
pro MO Plzeň 1 Středisko volného 
času Radovánek, servis světelného 
signalizačního zařízení zajišťují Pl-
zeňské městské dopravní podniky, 
a.s. Dětské dopravní hřiště mode-
luje silniční provoz v obci a jízdu 
mimo obec (světelná křižovatka, 
přechody pro chodce, parkoviště, 
zastávka autobusu, kruhový objezd, 
čtyřproudá ulice apod.). Děti se 
zde naučí základy jízdy v běžném 
provozu, chůzi po chodnících, pře-
cházení ulic a mnoho dalších po-
třebných dovedností souvisejících 
s bezpečností silničního provozu. 

ing. Sylva Hyšková,
oddělení majetku

jubilejní svatební obřady. Pokud 
máte zájem o zajištění gratulace 
k vašemu výročí, je nutné tuto 
událost včas nahlásit na Úřadu 
městského obvodu Plzeň 1, kan-
celář č. 209, tel. 378 036 089.

(red)

Dne 16. března 2019 oslavili ju-
bilejní diamantovou svatbu man-
želé Antonie a Vlastislav Foltýn-
kovi (foto vpravo) ze Sokolovské 
ulice v Plzni.

K 60 letům společně prožitého 
života přišli manželům do obřad-
ní síně ÚMO Plzeň 1 poblahopřát 

Diamantová svatba
nejen jejich nejbližší, ale i členky 
Komise pro školství, kulturu a ob-
čanské a sociální záležitosti Rady 
městského obvodu Plzeň 1.

Do dalších let přejeme manže-
lům Foltýnkovým hodně zdraví 
a spokojenosti!

(red)
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Předškolní vzdělávání je povinné 
pro děti, které dosáhnou 5. roku věku 
k 31. 8. 2019. Povinný rok je ve ve-
řejných mateřských školách bezplat-
ný. Povinné předškolní vzdělávání 
se vztahuje na státní občany České 
republiky a cizince, kteří oprávněně 
pobývají v Česku déle než 90 dnů. 
Naopak se nevztahuje na děti s hlu-
bokým mentálním postižením a děti 

Informace k zápisům do mateřských škol 
Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2019

Jednotlivé fáze řízení v aplikaci: 
I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4.–1. 5. 2019
II. fáze: Sběr přihlášek – od 2. 5.–3. 5. 2019
III. fáze: Přijímací řízení – od 4. 5.–31. 5. 2019

Městský obvod Plzeň 1 připravil 
setkání hudebně nadaných dětí s cí-
lem zazpívat si veřejně před publikem 
a profesionální porotou. Nešlo o soutěž, 
ale o možnost inspirace k další práci 
se začínajícími mladými zpěváčky 
a hudebníky. Projekt  vznikl v nezis-
kové organizaci Andílci rozvojové 

Lochotínské Andělské notování 2019
centrum z. ú., a za  finanční podpory 
městského obvodu Plzeň 1 a pod zá-
štitou místostarostky Ilony Jehličkové 
se konal 29. března 2019 v prostorech 
Krašovská Aktivity Centrum Plzeň Lo-
chotín. Na projektu se podílel i Mezige-
nerační centrum TOTEM, z.s. 

Děti měly velice pestrý program. 

V první části se především zpívalo.  
Každý sboreček předvedl to nejlepší, 
co si připravil ve své mateřské škole.

Dále děti čekal sportovní program 
na trampolínkách s profesionální 
lektorkou, a také „tancohrátky“ 
s Culinkou.

dlouhodobě pobývající v zahraničí.
Město pro zápisy do MŠ využi-

je elektronickou aplikaci na www.
mszapis.plzen.eu jako v minulých 
letech. Pro zápis do MŠ je v soula-
du se školským zákonem rozhodující 
trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče 
přinesou řádně vyplněnou přihlášku, 
kterou naleznou na uvedené webové 
stránce, rodný list a průkaz zdravot-

ního pojištění dítěte, svůj občanský 
průkaz, případně doklad o trvalém 
pobytu dítěte (pokud se liší od trvalé-
ho pobytu zákonných zástupců – ori-
ginál potvrzení z ohlašovny pobytu). 

Pokud zákonný zástupce nemá 
přístup k internetu či k tiskárně, 
bude na Magistrátu města Plzně 
i na úřadě městského obvodu Pl-
zeň 1 k dispozici kontaktní místo. 
V úřední dny od 8.00 do 12.00 hodin 
a od 13.00 do 17.00 hodin bude na 
ÚMO 1 k dispozici Mgr. Michaela 
Přibylová, kancelář č. 303, nebo 

ing. Eva Štědrá, kancelář č. 310. 
Stejně tak pomohou s vyplněním 
přihlášky přímo v dané MŠ.

ing. Eva Štědrá, 
vedoucí oddělení majetku

V závěru dopoledne bylo již vy-
hlášení, kde si děti společně s uči-
telkami převzaly medaile a dip lomy. 

Na Lochotínském Andělském No-
tování 2019 se pro tento rok sešlo 
106 zpívajících dětí.             (red)

Foto: Václav Vomáčka

V letošním roce mládežnický 
hokejový oddíl Pilsen Wolves pod 
záštitou starostky městského obvo-
du Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové 
organizuje první ročník multispor-
tovního turnaje škol v minihokeji 
a in-line hokeji pro žáky 2. a 3. tříd 
škol z MO Plzeň 1. Startovat směli 

Multisportovní turnaj dospěl do finále
pouze „amatéři“, tzn. děti, které ne-
jsou registrovány v žádném hokejo-
vém klubu. V pondělí 11. března byl 
zahájen první turnaj (další termíny 
byly 18. a 25. 3.). V letošním roce 
se do hokejového turnaje přihlási-
lo sedm týmů ze čtyř základních 
škol ležících v katastru městského 

obvodu Plzeň 1 (1. ZŠ – 3 týmy, 
31. ZŠ 2 týmy, 4. ZŠ a 7. ZŠ). Tur-
naj v minihokeji probíhal na zimním 
stadionu ICE ARENA PLZEŇ. Děti 
si spolu zahrály v základní části šest 
utkání (systémem každý s každým). 
A byla to velmi zajímavá klání. Zá-
kladní část vyhrál tým  4. ZŠ. 

Finálový den proběhl 1. dubna 
2019 a přinesl velké boje o pohár. 
Týmy se utkaly systémem play-off. 
Svoje celoturnajové vedení obhájila 

4. ZŠ a ve finálovém boji zvítězila 
16:7 nad týmem 31. ZŠ B. Další 
důležité utkání o třetí a čtvrté mís-
to proběhlo mezi 31. ZŠ A a 7. ZŠ. 
Zvítězil tým 31. ZŠ A. Zbylá místa 
obsadily týmy z 1. ZŠ. 

Pro děti to byl první velký hokejo-
vý turnaj a pevně věříme, že mnohé 
z dětí si najdou cestu na zimní sta-
dion i v budoucnosti a rozšíří řady 
vlků v klubu Pilsen Wolves.  

Lucie Pšeničková, Pilsen Wolves
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Od 18. 3. 2019 jsou opětovně 
přistavovány velkoobjemové kon-
tejnery na biologicky rozložitelné 
komunální odpady. Velkoobjemo-
vé kontejnery budou přistavová-
ny v určený den, vždy nejdéle od 
10.00 do 18.00 hodin, v měsících 
červen až září v prodlouženém 
čase od 10.00 do 20.00 hodin, 
a budou pravidelně přistavovány 
až do konce měsíce listopadu. 

Oproti roku 2018 došlo k něko-
lika provozním změnám na území 
městského obvodu Plzeň 1:
– zrušeno stanoviště Střední – 

u garáží 
– přesun stanoviště Starý Bolevec 

do spodní části Bolevecké návsi 
– přesun stanoviště Žofie Podlip-

ské na křižovatku ulic K. Světlé 
x Libušina 

– změna týdne přistavení kontej-
neru na stanovišti K. Světlé x 
Libušina ze sudého týdne na 
lichý týden 
U velkoobjemových kontejne-

rů bude vždy přítomna obsluha 
společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., 
která bude dohlížet na kvalitu 
shromažďovaného bioodpadu, aby 
nedocházelo k odkládání jiného 
odpadu než biologického (např. 
pneumatiky, objemný odpad, sta-
vební suť, apod.).

Další možností pro občany 
je každodenní bezplatné odklá-
dání BIO odpadů na sběrných 
dvorech, odkládání do sběrných 
nádob a do výše uvedených vel-
koobjemových kontejnerů. Dále 
mohou občané využít možnosti 
komerčního objednání „vlastní“ 
nádoby do domu od společnosti 
Čistá Plzeň, s.r.o. za daných pod-
mínek a příslušnou úhradu dle ce-
níku (lze objednat i svoz na zavo-
lání). V případě zájmu o „vlastní“ 
nádobu je možnost bezplatného 
nájmu nádoby o objemu 240 l 
na bioodpad (hrazen bude pouze 
vlastní svoz nádoby). Tato mož-
nost platí pouze pro plátce, kteří 
mají řádně uhrazen poplatek za 
komunální odpad pro dané období 
na území města Plzně.

Veškeré informace jsou dostup-
né na webových stránkách Magis-
trátu města Plzně https://odpady.
plzen.eu/ a na webových strán-
kách společnosti Čistá Plzeň s.r.o. 
http://www.cistaplzen.cz/      (red)

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Aktualizovaný harmonogram přistavování kontejnerů (vč. vyznačených změn – červeně)
Městský obvod Plzeň 1 stanoviště svozový den sudý/lichý týden
Bílá Hora Nad Štolou úterý lichý
Bílá Hora 17. MŠ úterý sudý
Bolevec Pode Dvory úterý lichý
Bolevec Starý Bolevec – dole úterý sudý
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý sudý
Zavadilka Pod Stráží (naproti č. 43) úterý     lichý
Starý Lochotín K. Světlé x Libušina úterý lichý
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý sudý
Zadní Roudná Na Roudné x K Stráži úterý lichý
Roudná Pramenní úterý sudý
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V druhé polovině března proběhlo 
na plzeňské radnici vyhlášení ankety 
Sportovec Plzně 2018 v kategoriích 
žactva a dorostu. Akci připravila 
Nadace sportující mládeže pod zá-
štitou primátora města Plzně Marti-
na Baxy. Mezi oceněnými nemohli 
chybět ani zástupci z prvního plzeň-
ského obvodu, kterým přišla pobla-
hopřát a předat ceny také starostka 
Helena Řežábová.

„My jako město Plzeň se snažíme 
podporovat činnost sportovních klu-
bů, ale bez vašich rodičů a trenérů, 
kteří se vám věnují, podporují a sta-
rají se o vás, bychom se tady dnes 
nesešli. Je to tedy velká příležitost 
poděkovat všem a společně s nimi 
se radovat z vašich úspěchů,“ uvedl 
při zahájení slavnostní akce primátor 
města Plzně Martin Baxa. Na závěr 
svých slov mladým sportovcům po-
gratuloval a poděkoval za vynikající 
reprezentaci města Plzně.

MO Plzeň 1 informuje spolky, 
tělovýchovné jednoty, obecně pro-
spěšné společnosti a další nestátní 
neziskové organizace působící na 
území Městského obvodu Plzeň 1, 
že jsou vyhlášeny dotační programy 
na rok 2019, a to:
Dotační programy na rok 2019 pro 
oblast sportu:
– Podpora sportovních činností, 

tělovýchovy a volnočasových ak-
tivit – cílem programu je podpořit 
činnost organizací a sportovní akce, 
které přispívají ke zlepšení sportov-
ních podmínek a sportovního vyžití 
na území MO Plzeň 1 a je určen 
především pro jeho občany. Ma-
ximální výše dotace v jednotlivém 
případě je 100 000,- Kč.

– Podpora pořádání sportovních 
akcí a soutěží – cílem programu 
je podpořit konání sportovních 
akcí, soutěží, memoriálů apod., 
které přispívají ke zlepšení spor-

Vyhlášení dotačních programů na rok 2019
tovního vyžití a trávení volného 
času na území MO Plzeň 1 a jsou 
určeny především pro občany MO 
Plzeň 1. Maximální výše dotace v 
jednotlivém případě je 50 000,- Kč.
Termín podávání žádostí na 

sport a sportovní akce je od 
18. 3. 2019 do 12. 4. 2019.
Dotační programy na rok 2019 pro 
oblast sociální a oblast kultury:
– Podaná ruka – podpora sociá l-

ních služeb poskytovaných obča-
nům MO Plzeň 1 – cílem progra-
mu je podpořit činnost organizací 
a projekty, které se snaží zlepšit 
kvalitu života seniorům, handica-
povaným a zdravotně postiženým 
osobám a dále rodinám s dětmi. 
Maximální výše dotace v jednot-
livém případě se stanovuje na 
100 000,- Kč.

– Program prevence rizikového 
chování dětí a mládeže a preven-
ce sociálního vyloučení – cílem 

dotačního programu je podpořit 
činnost subjektů zaměřených ze-
jména na aktivity pro děti a mlá-
dež, jejichž cílem je poskytování 
zázemí pro smysluplné trávení 
volného času dětí a mládeže, před-
cházení vzniku rizikového chová-
ní, motivace ke vzdělávání a k ná-
slednému pracovnímu uplatnění, 
poskytování poradenství při řešení 
obtížných životních situací apod. 
a dále podpořit pravidelnou celo-
roční činnost subjektů pracujících 
převážně s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením, osobami 
dlouhodobě nezaměstnanými, 
s oběťmi domácího násilí a trest-
né činnosti či s osobami závislými 
na návykových látkách, gamblery. 
Maximální výše dotace v jednot-
livém případě se stanovuje na 
80 000,- Kč.

– Místo pro život – podpora kultu-
ry, kulturních a volnočasových 

aktivit – cílem programu je pod-
pořit organizace, které se zamě-
řují na kulturní činnost, pořádání 
kulturních akcí významného cha-
rakteru a podílejí se na zlepšení 
kulturního prostředí na území MO 
Plzeň 1 a volnočasových aktivi-
tách dětí a mládeže. Maximální 
výše dotace v jednotlivém případě 
se stanovuje na 50 000,- Kč.
Termín podávání žádostí pro 

oblast sociální a oblast kultury je 
od 23. 4. 2019 do 18. 5. 2019.

Podrobnější informace o vyhláše-
ných Dotačních programech a infor-
mace k vyplňování žádosti o dotaci 
jsou dostupné na webových stránkách 
MO Plzeň 1 na adrese https://umo1.
plzen.eu/urad-a-samosprava/transpa-
rentni-urad/dotace/dotacni-programy/ 
a na Finančním odboru ÚMO Pl-
zeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

Ing. Lucie Levová, 
Finanční odbor ÚMO Plzeň 1

Sportovci Plzně pro r. 2018 jsou Simona Spěšná a Jonáš Forejtek

JEDNOTLIVCI

Daniel Bouřil, 1. LK Plzeň 1935; 
trenér: Jan Šípek; lukostřelba
Halová lukostřelba: 2. místo MČR 
jednotlivci, 2. místo Pohár ČLS, 
zlepšení klubového rekordu o 19 
bo dů na 566 bodů.
Terčová lukostřelba: 2. místo MČR 
jednotlivci, 2. místo MČR s druž-
stvem, mistr ČR v mix-teamu, 
2. místo Pohár ČLS, zlepšení klu-
bového rekordu o 4 body na 663 
bodů, absolutní vítěz Poháru mlá-
deže Plzeňského kraje za nejvyšší 
nástřel ve všech kategoriích:
Terénní lukostřelba: mistr ČR jed-
notlivci, mistr ČR družstva, 1. místo 
Pohár ČSL, zlepšení klubového re-
kordu o 21 bodů na 322 bodů.
V budoucnu by se chtěl dostat na 
mistrovství světa. Baví ho také par-
kur a youtubering.
Anděla Kubíková, PSP– KK Plzeň; 
trenér: Josef Kubík; koloběh
2. místo Rollo Liga 2018
2x 3. místo MS Losser (Holandsko) 
– kriterium, dlouhý závod
Vzorem je pro ni její tatínek. Baví 
ji hra na klavír, plavání a kreslení. 
Ráda se zaposlouchá do hudby ka-
pely Nightcore. Oblíbila si filmovou 
ságu Twilight nebo knižní sérii Zákon 
smečky. 
Kryštof Ruža, BUDO Plzeň z.s.; 
trenér: Jan a Blanka Pytlíkovi; karate
2. místo ISHØJ cup Kodaň, Dánsko
1. místo East Open Halle, Německo
3. místo Arawaza cup Halle, Německo
1. místo GP North Bohemia Ústí 
nad Labem
1. místo GP Ostrava
1. místo MČR Jindřichův Hradec 
(již popáté)

Výčet jeho sportovních úspěchů 
zdobí série pěti titulů mistra repub-
liky v řadě. Jeho snem je start na 
Olympijských hrách. Plánuje studi-
um na Sportovním gymnáziu.
Jonáš Forejtek, je i sportovcem 
Plzně 2018, TK Škoda Plzeň z.s.; 
trenér: Jan Mertl; tenis
Dorostenecký mistr Evropy ve dvouhře.
2. místo MČR ve dvouhře i čtyřhře

Vítěz jednotlivců Jonáš Forejtek.

Starostka blahopřeje oceněných sportovcům z MO Plzeň 1.

Ocenění sportovci a družstva z MO Plzeň 1:

 DRUŽSTVA
1. LK Plzeň 1935, mladší žactvo; 
trenér: Jan Šípek; lukostřelba
Terčová lukostřelba: 2. místo MČR, 
mistři ČR v mix-teamu, zlepše-
ní klubového rekordu mix-teamu 
o 11 bodů na 1171 bodů. 
Terénní lukostřelba: mistři ČR
TALENT PLZEŇ při Bolevecké 
základní škole, z. s., mladší žactvo; 
trenér Róbert Miček; házená
Vicemistři ČR Házenkářského de-
setiboje 2018 – turnaj 6 nejlepších 
týmů kategorie mladších žáků.

V I. lize vyhrál všechny dvouhry za 
TK Škoda Plzeň z.s.
3. místo na celostátním žebříčku 
dorostu
Vzorem je pro něj tenisový gen-
tleman Roger Federer. Rád by se 
v budoucnu propracoval na žebříčku 
ATP do první stovky a chtěl by nad 
hlavu zvednout trofej určenou pro 
vítěze Wimbledonu.

DHC Plzeň z. s., starší žačky; tre-
nér: Věra Jordanovová, Jaroslava 
Šmrhová; házená
Starší žačky se z prvního místa v Pl-
zeňské lize kvalifikovaly do nejvyšší 
soutěže – Žákovské ligy. V ní nepo-
znaly hořkost porážky a zvítězily ve 
všech 22 utkáních a radovaly se z ti-
tulu Mistryň ČR. Kromě toho si od-
vezly i medaile z dalších prestižních 
turnajů (1. místo Kynžvartský pohár, 
2. místo Velká cena Praha a 3. místo 
z Žirovnického turnaje).          (red)
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V zoo se budou Velikonoce slavit čtyři dny

Poslední únorovou sobotu jsme 
úspěšně vyhnali zimu. Velkou mě-
rou jste se o to zasloužili i vy, oby-
vatelé prvního plzeňského obvodu, 
a patří vám za to velké poděkování. 
Vždyť účast byla jednou z největ-

ších, jakou tato dnes již tradiční akce 
ve svých deseti ročnících zažila. 

Sobotu po prvním jarním dnu 
jsme na statku Lüftnerka v Zoo-
logické a botanické zahradě města 
Plzně za velkého zájmu veřejnosti 
přivítali kalendářní a astronomické 
jaro. A sotva skončila jejich náročná 
programová příprava – už jsou za 
dveřmi hlavní svátky jara Veliko-
noce. Na statku Lüftnerka to bude 
čtyřdenní maraton ukázek veliko-
nočních tradic od malování vajíček, 
pletení pomlázek po točení dětské 
káči a otloukání vrbových píšťalek. 
Chybět nebude ani košíkář a dal-
ší řemesla, jejichž výtvory potěší 
a rozdávají radost. 

Jak už je v posledních letech 
v plzeňské zoologické a botanic-
ké zahradě dobrým zvykem, Ve-
likonoce zde budou i ve znamení 
folklóru a oživených jarních tradic. 
Ty v sobotu představí v pásmu scé-
nek určených především dětským 

 

SLAVNOSTI 
SVOBODY 
PLZEŇ
OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

3.–6. KVĚTNA 2019

Den vzpomínání na oběti holocaustu JOM HA-ŠOA 

ve čtvrtek 2. května - veřejné čtení jmen obětí

Slavnostní zahajovací koncert Plzeňské fi lharmonie 

v pátek 3. května na náměstí Republiky

Přehlídka vojenských historických vozidel 

CONVOY OF LIBERTY v neděli 5. května

Hlavní vzpomínkový akt u pomníku DÍKY, AMERIKO! 

v pondělí 6. května 

www.slavnostisvobody.cz 

Jako každý rok si i letos Plzeň prv-
ní květnový týden připomene událos-
ti, které se odehrály na začátku května 
roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy 
osvobození americkou armádou, se 
uskuteční od pátku 3. do pondělí 
6. května tradičně s bohatým vojen-

Slavnosti svobody stále lákají tisíce návštěvníků

návštěvníkům mladí plzeňští diva-
delníci ze souboru Sebranka. Na-
opak v neděli odpoledne Lüftnerku 
rozezpívá a roztančí dětský lidový 
soubor Úslaváček při ZUŠ ve Sta-
rém Plzenci. Pondělní dopoledne 
připomene velikonoční koledu.

Velikonocemi jarní programová 
nabídka v zoologické a botanic-
ké zahradě samozřejmě nekončí. 
Poslední dubnová sobota bude ve 
znamení oslavy Dne Země (22. dub-

na). Naopak 30. dubna se slétnou na 
Lüftnerku čarodějnice a čarodějové 
z celé Plzně. Výlet je nebude nic stát, 
vstupné jim bude odpuštěno. O den 
později si na stejném místě dají pod 
májkou dostaveníčko dětské lidové 
soubory Plzeňáček a při ZUŠ v Ne-
pomuku. Hlavním květnovým pro-
gramem pak budou 18. a 19. května 
Dny japonské kultury.

František Hykeš 
Velikonoční foto Miroslav Volf 

sko-historickým a kulturním progra-
mem. K němu neodmyslitelně patří 
dobové vojenské kempy, stejně tak 
setkání s válečnými veterány, vzpo-
mínkové akty a atraktivní koncertní 
vystoupení, letos například s hu-
debním seskupením Hradišťan a Jiří 

Pavlica, Čechomorem nebo Hanou 
Holišovou & New Time Orchestra. 
Tradiční akce jsou uvedeny níže na 
plakátu. S celou Evropou si připo-
meneme 75. výročí otevření druhé 
fronty ve francouzské Normandii. 
Bojů o přístavy u kanálu La Manche 

se zúčastnila také čs. zahraniční jed-
notka ve Velké Británii – Českoslo-
venská samostatná obrněná brigáda, 
které bude věnována výs tava ve 
Smetanových sadech a soutěž pro děti.

Adéla KUŽELÍKOVÁ
Odbor prezentace a marketingu MMP
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2. 5.–6. 5. Slavnosti Svobody
18. 5.–19. 5. Beko fresh festival

25. 5. Different festival
29. 5. Den pro seniory

1. 6. Komedy fest
20. 6. Festival sportu

17. 8.–25. 8. Sportmánie
31. 8. Plzeňská 50

11. 9. Den se seniory
14. 9. Den s IZS

Akce v Parku za Plazou

Pestřejší, zábavnější a hravěj-
ší, takový je Beko Fresh festival 
2019. Přijďte to posoudit sami!

Prestižní gurmánský festival ote-
vře brány o víkendu 

18.–19. května 
za OC Plzeň Plaza.
Ti, kdo se těší na živé cooking 

show kulinářských es, jako je 
Zdeněk Pohlreich nebo Roman 
Paulus, nepřijdou zkrátka. 
Své vystoupení bude mít také 
Roman Vaněk a letos se nově 
představí Lukáš Hejlík.
Čekají na vás nejzajímavější 

trendy a koncepty přípravy pokr-
mů, které hýbou světem. Nové re-
staurace, bistra, foodtrucky a stre-
etfoody z celé ČR i z našeho kraje. 
Nová pivní zóna nabídne živou ka-
pelu i prezentaci minipivovarů. Ve 
vinařské zóně, v čele s hlavním Vi-
nařstvím Piálek a Jäger, na vás če-
kají řízené degustace. Odpočinek 
si užijete v plážové barové zóně 
s lehátky, kde ochutnáte špičkové 
koktejly od mistrů barmanů. Letos 
s sebou nezapomeňte vzít děti. Pro 
kojence bude zajištěné Monperi 
zázemí, kde je maminky v klidu 
nakrmí i přebalí. Školáci se naučí 
na Haribo workshop stagi, jak si 
připravit svačinku nebo ozdobit 
cupcake.

Festival bude zase o krok eko-
logičtější. Plasty se pořadatelé 
snaží nahradit ekologickou vari-
antou. Všichni, kteří si přinesou 
svůj oblíbený půllitr, příbor nebo 
talíř, jsou vítáni.

Více na www.freshfestival.cz
Petr Jirásek

Beko Fresh festival 
plný novinek zavítá 
do Plzně v květnu

 Fresh festival
Ja

ro
 a

 lé
to

 2
0

19 Městský obvod Plzeň 1 připravil pro seniory jednodenní akci pl-
nou workshopů a různých představení. V Parku za Plazou vystoupí 
29. 5. 2019 od 12 do 17.30 hodin celá řada sólistů i souborů, boha-
tým programem provede návštěvníky akce moderátor, připravené je 
i občerstvení. 

Workshopy v areálu:
1. ZDRAVÍ A DIETA 
2. JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS A KAM NA DOVOLENOU 
3. SPORTEM KU ZDRAVÍ 
4. JAK NA CHYTRÝ TELEFON 
5. NEBOJTE SE POČÍTAČE! 
6. POVÍDÁNÍ NEJEN O BYLINKÁCH 
7. KUCHAŘSKÉ VYCHYTÁVKY
Vstupné zdarma. Pozvánka je na poslední straně.                   (red)

Den pro seniory nabízí zábavu 
i poučení

Diváci s trvalým pobytem na území městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3 mají nárok na zvýhodněné vstupné ve výši 90 Kč. 
Sleva bude poskytnuta při zakoupení vstupenky na místě v den konání festivalu, po předložení průkazu totožnosti s uvedeným trvalým pobytem.



strana 14Plzeňské akce

S tímto podtitulem probíhá Evropský den 
sousedů v Plzni od roku 2014. I letos vám 
nabízíme přiležitost uspořádat vlastní sou-
sedskou slavnost a pečovat o dobré soused-
ské vztahy. Tentokrát v sobotu 25. 5. 2019.

Po registraci se stanete součástí webové 
mapy večeří, budete moci využít dárkový 
MAKRO šek a pokud budete chtít, můžete 
vybírat z nabídky dětských divadel a ka-
pel, které přijedou zahrát až před váš dům. 
Mrkněte na náš web a nebojte se přidat, čas 
máte do 10. 5. 2019.

Od roku 2014 je součástí EDS každoročně 
2 000 sousedů na více než 60 místech po celé 
Plzni. Spolu s návštěvníky sobotních progra-
mových ohnisek a nedělních procházek je 
to 5 000 Plzeňanů, kteří tradičně využívají 
poslední květnový víkend k hýčkání soused-
ských vztahů. 

Více se dozvíte na webu 
www.evropskydensousedu.cz

Pojďte se seznámit se svými sousedy!

Tak jako v minulých letech se mohou v po-
čátečních dnech května Plzeňané i návštění-
ci Plzně těšit na výstavu skalniček, květin 
a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum 
klub Plzeň, z.s. na zahradě gymnázia na Mi-
kulášském náměstí. Na tomto místě se jarní 
výstavy konají již od roku 1978. Samotná 
výstava i prodej s ní spojený se setkávají se 
značným ohlasem veřejnosti. Návštěvníci 
zde mohou spatřit nejen běžné rostliny z tr-
valé výsadby, ale i četné vzácné exponáty 
rostlin, zapůjčené pro tuto příležitost členy 
klubu. Velký zájem je i o prodej rostlin. Je 
to dáno jak bezkonkurenčním sortimentem 
prodávaných rostlin, tak i nízkými cenami, 
kterým nemohou konkurovat žádné z profe-
sionálních zahradnických podniků v blízkém 
i vzdálenějším okolí. Důvodem je skutečnost, 
že prodávající členové Alpinum klubu pěstují 
rostliny pro radost a teprve v druhé řadě pro 
výdělek. Výstava s názvem Jaro v alpinu 
2019 se uskuteční od 2. do 10. května. Ote-
vřeno bude denně od 9 do 19 hodin, v sobotu 
11. 5. pak bude otevřen jen prodej do 12 hodin 
a vstup do prodeje bude tento den zdarma. 
Podrobnosti na http://skalnicky-plzen.cz/

Karel Lumerding

Výstava 
Jaro v alpinu 2019
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Jednička na renovace v Evropě

Ráno odvezeme,
večer přivezeme

Vyrábíme také bezpečnostní
dveře bez bourání zárubní!

cena od

15 000 Kč

Oddíl turistiky Aktivní stáří Rozvoj Plzeň, z. s., a KČT, odbor Optimist Plzeň 
ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Plzeňského kraje, p.s. pořádají 

 ve středu 8. května 2019
XII. ročník turistického pochodu

Májový puchýř 
NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 místa startů
Trasy 4, 8, 13, 20 km: Ranč Šídlovák 8.00–9.30 hod. (trasa 4 km 
je vhodná i pro kočárky).
Trasa 10 km: zastávka MHD bus č. 20 Bílá Hora, 8.25–10.00 hod.

Cíl: Plzeň – Bílá Hora, restaurace V Háji, 10.00–14.30 hod.
Startovné: 20,- Kč, členové pořádajících spolků zdarma.
Odměna: pamětní list. V cíli: 10.30–14.00 hod. posezení při harmoni-
ce, 11.00–13.00 hod. zdarma měření krevního tlaku a srdečního tepu.
Informace: tel.: 774 944 370, jarvalach@seznam.cz, 
www.tjrozvojplzen.ic.cz

29. 6.  Okolo Hracholuské přehrady, starty Stříbro, Plešnice, 
27. 7.  Za brdským Fabiánem, start Hořovice
Více informací na: www.tjrozvojplzen.ic.cz.

Příští akce TJ Rozvoj Plzeň 

Inzerce
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Stalo se již tradicí, že měst-
ský obvod Plzeň 1 připravuje 
každoročně jednodenní pozná-
vací zájezdy pro seniory s tr-
valým bydlištěm na území MO 
Plzeň 1. Obvod na organizaci 
zájezdů vynakládá nemalé fi-
nanční prostředky a ze svého 
rozpočtu hradí seniorům 50 % 
z ceny zájezdů. Na základě vý-
borné spolupráce i příznivých 
ohlasů z řad účastníků v mi-
nulém roce připravila zájezdy 
pro rok 2019 opět cestovní 
kancelář BUS TOUR – FOL-
TÝNOVÁ s.r.o.

Letošní prodej proběhl 
19. března 2019 a o deset po-
znávacích tras byl velký zájem. 

Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1 jsou stále oblíbenější
V prostorách budovy Mezige-
neračního a dobrovolnického 
centra TOTEM, kde prodej 
probíhal, bylo od brzkého rána 
živo. V první den prodeje se 
dostavilo 260 seniorů, a tak 
pracovníci Sociálního odboru 
ÚMO Plzeň 1 měli celé dopo-
ledne napilno, aby nápor budou-
cích cestovatelů zvládli. Vše ale 
proběhlo v klidné a příjemné 
atmosféře a seniory přišla po-
zdravit také paní místostarostka 
Ilona Jehličková a předseda Fi-
nančního výboru ZMO Plzeň 1 
pan Štěpán Krňoul.

Paní místostarostka seznámi-
la seniory s chystanou novin-
kou, kterou je seniorská sekce 

Klubu jednička. Do budoucna 
bude čerpání výhod podmíněno 
právě členstvím v tomto Klubu. 
Jedná se zejména o vstupenky 
do divadla a zájezdy pro seni-
ory za sníženou cenu či zdar-
ma účast, na Plzeňské senior 
akademii, exkurzích a dalších 
akcích pořádaných městským 
obvodem Plzeň 1.

V první den prodeje bylo 
zcela vyprodáno 5 zájezdů, 
ostatní se postupně zaplňovaly 
v následujících dnech. 

Ke dni vydání tohoto čísla 
zpravodaje již zbývá jen ně-
kolik málo volných míst na 
dva zájezdy – ADVENTNÍ 
DRÁŽĎANY a PRAŽSKÝ 

SEMMERING. Zájemci se 
mohou hlásit na Sociálním od-
boru ÚMO Plzeň 1, kancelář 
č. 208, telefon 378 036 187.

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí SOC

V těchto dnech se rozbíhá již 
18. kurz projektu Jedeme dál – 
chůze nordicwalking. S jarním 
sluníčkem si senioři opět mohou 
vyzkoušet svou fyzickou kondici 
a udělat něco pro její zlepšení.

Projekt Jedeme dál, který zce-
la financuje ze svého rozpočtu 
městský obvod Plzeň 1, se stal 
mezi seniory velmi oblíbeným, 
neboť příjemným způsobem spo-
juje fyzickou aktivitu s pobytem 

v přírodě v okolí boleveckých 
rybníků. Lektoři se účastníkům 
kurzů věnují s ohledem na jejich 
možnosti a zdatnost. Z tohoto 
důvodu jsou aktivity rozděleny 
do tří skupin: Pro zdraví, Pro 

Jarní kurz „Jedeme dál“ zahájen
zdraví a kondici a Pohodáři, aby 
si každý mohl zvolit své tempo 
a trénink pro něj nebyl příliš na-
máhavý. Na druhou stranu – po 
zvýšení osobní kondice je možné 
„postoupit“ do jiné výkonnostně 
vyšší kategorie.

Zpestřením chůze s holemi 
nordicwalking je cvičení na ven-
kovním fitness seniorském hřišti 
v blízkosti Kamenného rybníku. 
Cvičební prvky jsou zaměřeny 
na protahování a posílení růz-
ných tělesných partií a na zlep-
šení rozsahu pohybu.

Podrobnější informace o projek-
tu najdete na stránkách www.je-
demedal.cz, na webovém portálu 
městského obvodu Plzeň 1 nebo 
v Mezigeneračním a dobrovol-
nickém centru Totem, který tyto 
aktivity pro MO Plzeň 1 zajišťuje.

Mgr. Dana Krausová, 
vedoucí SOC

Projekt se zaměřuje zejména na 
podporu vybraných skupin oby-
vatel prvního plzeňského měst-
ského obvodu, které mají na úze-
mí obvodu trvalý pobyt, podporu-
je rozvoj služeb obyvatelstvu na 
plzeňské jedničce a v neposlední 
řadě cílí na podporu podnikání na 
našem obvodě. 

Od 20. března 2019 rozšiřu-
je MO Plzeň 1 Klub Jednička 
o sekci Jednička pro seniory. Cí-
lem sekce je zejména poskytování 
výhod členům Klubu Jednička při 

Jednička pro seniory
Klub Jednička se rozšiřuje o novou sekci – Jednička pro seniory

návštěvách výstav, akcí a expozic 
na území MO Plzeň 1, poskytová-
ní výhod účastníkům projektu při 
nákupech zboží a služeb u partne-
rů Klubu Jednička a poskytování 
výhod při zajišťování tematických 
zájezdů pro seniory, bezpeč-
nostních projektů ve spolupráci 
s městskou policií, sportovních 
aktivit, návštěv divadelních před-
stavení v plzeňských divadlech. 
Více informací o projektu Klub 
Jednička najdete na stránkách MO 
Plzeň 1 – www.umo1.plzen.eu.  



ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NEJEN PRO SENIORY – individuální a skupinové. TEL.: 775 393 133
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Na léto chys-
táme další roč-
ník kreativního 
př íměstského 
tábora, který 
je určený nejen 
pro děti od sed-
mi let, ale i pro 

dospěláky zapálené do tvoření. 
Nechte se tedy zlákat a přidejte se 
k nám. Budete tak mít příležitost 
vyzkoušet si známé i netradiční 

V neděli dne 17. března se konal 
Charitativní karneval s Culinkou 
v SPŠ Dopravní na Karlovarské 
ulici. Nad akcí převzala finanč-
ní záštitu místostarostka obvodu 
Mgr. Ilona Jehličková. Obvod 
přispěl na konání akce částkou 
ve výši 10 000,- Kč. 

,,Jsem velmi ráda, že jsme jako 

Pracoviště Ledecká 23, 323 00 Plzeň, léto 2019
Termín: Název příměstského tábora:
08.07.–12.07. Filmové dobrodružství  
15.07.–19.07. Plzeňské báje, zvěsti, pověsti 
22.07.–26.07. Tábor s IZS – umět pomoci 
29.07.–02.08. Kreativní tábor 
05.08.–09.08. Tajemství zamčené truhly 
12.08.–16.08. Kouzelné prázdniny 
19.08.–23.08. Kamarádi 

Pracoviště Komenského 42, 323 00 Plzeň, léto 2019
Termín: Název příměstského tábora:
08.07.–12.07. Týden s florbalem I.  
08.07.–12.07. Přírodovědný – Nespoutané živly I.
15.07.–19.07. Počítače a sport – to nás baví I. 
22.07.–26.07. Počítače a sport – to nás baví II. 
22.07.–26.07. Sportovní tábor 
29.07.–02.08. Větrník II. – tábor pro předškoláky
12.08.–16.08. Tvořivý tábor 
19.08.–23.08. Týden s florbalem II. 
19.08.–23.08. Přírodovědný – Nespoutané živly II.
Celkový přehled letní činnosti s informacemi naleznete na webových 
stránkách www.radovanek.cz

Příměstské tábory v Radovánku

Letní příměstský tábor v TOTEMu
techniky tvoření, pustíme se do 
zdobení textilu, skla, dřeva, vý-
roby šperků… Pracovat budeme 
s barvami, korálky, papírem atd. 
a vyrábět užitečné, praktické, ale 
i krásné věci „na sebe či pro sebe“, 
nebo jako dárky pro přátele, rodi-
če... Termín je 19.–23. 8. 2019. 
Více informací: Monika Molca-
rová, molcarova@totemplzen.cz, 
tel.: 777 343 792. 

Mgr. Petra Bláhová

Charitativní karneval s Culinkou
městský obvod přispěli částkou ve 
výši 10 000,- Kč na konání Cha-
ritativního karnevalu s Culinkou. 
Náš obvod dlouhodobě podporuje 
charitativní akce, jejichž výtěžek jde 
za konkrétním potřebným dítětem.“

Výtěžek celé akce předčil oče-
kávání, neboť celkově bylo vybrá-
no 11 157,- Kč.                  (red)

Klub Jednička vznikl v roce 
2017 a jako první nabídl člen-
ství v sekci Rodiče a děti, což 
představuje řadu výhod s cí-
lem podpořit rodiny s dětmi do 
patnácti let, které žijí v našem 
obvodě. Ti, kteří splní vstupní 
podmínky a  zaregistrují se do 
sekce Rodiče a děti, mohou čer-
pat slevy u partnerů projektu. 
Zároveň MO Plzeň 1 přispěje 
rodinám dětí do patnácti let 

částku ve výši 300,- Kč na jeden 
pobyt dítěte v tolik oblíbených 
příměstských táborech. O pří-
spěvek může požádat rodič nebo 
zákonný zástupce dítěte mlad-
šího patnácti let v případě, že 
žadatel i dítě mají trvalý pobyt 
na území MO Plzeň 1. Veškeré 
informace o Klubu Jednička na-
jdete na stránkách MO Plzeň 1 
– www.umo1.plzen.eu.  

(red)

Členství v Klubu Jednička skýtá řadu výhod
Příspěvek na příměstský tábor je jednou z nich
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P l u k o v n í k 
Josef Proko-
pec se narodil 
7. února 1919 
ve Stradouni 
u Vysokého 
Mýta. Velkou 
část svého mlá-

dí však strávil v Plzni, kde se vyučil 
lakýrníkem a písmomalířem. Jako 
mladému mu učarovalo létání, a tak 
v roce 1937 vstoupil do Západočes-
kého aeroklubu. Ten byl podobně 
jako mnohé jiné organizace začle-
něn do akce ,,1000 pilotů republice“. 
V době druhé mobilizace byl povo-
lán do aktivní služby, kterou konal 
na letišti Přibyslav. Po okupaci byl 
z armády propuštěn. V červenci 
roku 1939 odešel do Polska, kde 
se začal formovat československý 

zahraniční odboj. Po porážce Polska 
byl zajat sovětskou armádou a po 
více než roční internaci v SSSR se 
s ostatními letci dostal přes Istan-
bul a Palestinu do Velké Británie. 
Tam vstoupil do řad Královského 

Cesty osudu i lidského vděku jsou nevyzpytatelné – plukovník Josef Prokopec
letectva. Absolvoval základní pi-
lotní výcvik v Anglii a následně 
v Kanadě. Po návratu do Británie 
absolvoval kurz letecké techniky 
a taktiky a operační výcvik. Od 
ledna 1944 létal u 310. čs. stíhací 
perutě. Účastnil se doprovodu bom-
bardérů, ochrany konvojů a útoků 
na pozemní a námořní cíle i letec-
ké činnosti při invazi v Normandii. 
Dne 26. 9. 1944 při startu praskla 
jeho Spitfiru pneumatika a po nou-
zovém přistání u letiště byl zraněn. 
Cifra odlétaných hodin se zastavila 
na 1191 hodinách a 25 minutách. 
Jak sám říkal, měl štěstí a válku 
přežil. Po návratu do vlasti zažil 
defilé na Ruzyňském letišti v zařa-
zení u 312 perutě, ale také pochod 
všech ,,RAFáků“ na Václavském 
a Staroměstském náměstí. Sloužil 
v Českých Budějovicích, kde půso-
bil jako instruktor a školil izraelské 
piloty. Po únorovém komunistic-
kém puči začal hon na ,,zápaďáky“ 
a Josef Prokopec byl jako západní 
letec v roce 1949 propuštěn z le-
tectva a degradován na vojína. Byl 

označen za nespolehlivého s ne-
přátelským postojem vůči novému 
zřízení a také mu bylo oznámeno, že 
v boji proti nacismu stál na ,,špatné“ 
straně. Těžko sháněl zaměstnání, kte-
ré nalezl až ve sklárnách v Heřma-
nově Huti na Plzeňsku. V roce 1991 
byl rozkazem prezidenta republiky 
rehabilitován a povýšen do hodnosti 
plukovníka. Je nositelem tří Čs. vá-
lečných křížů, medaile Za chrabrost 
a řady spojeneckých vyznamenání. 
Za poválečný výcvik izraelských pi-

lotů byl přijat prezidentem státu Izra-
el a obdržel izraelská vyznamenání. 
Přes všechny špatné prožitky z mi-
nulé doby neztratil optimismus. Byl 
členem plzeňské odbočky Svazu let-
ců ČR, Leteckého historického klubu 
Plzeň a čestným členem Aeroklubu 

Plzeň – Letkov. V těchto plzeňských 
leteckých spolcích se aktivně zapo-
jil do činnosti. Zúčastňoval se besed 
s občany i mládeží a vzpomínkových 
akcí u leteckých pomníků. Pomáhal 
tak propagovat letectví. Pro potěšení 
létal s piloty aeroklubu a připomínal 
si tak svoji leteckou činnost. Zemřel 
5. července 2010. 

Jak sám říkal: ,,Všichni jsme 
doufali, že se dočkáme míru a klid-
ného života. Já takové štěstí měl, 
jiní nikoli. Avšak cesty osudu i lid-
ského vděku jsou nevyzpytatelné. “

Mgr. Ilona Jehličková
Fota z rodinného archivu

Vážení občané a turisté, 
Spolek boleveckých rodáků si vás dovoluje pozvat

na I. ročník „dobové“ vycházky 
v sobotu, dne 13. dubna 2019

 po trase historických prvků v Bolevci a jeho okolí.
Start je ve 13.00 hodin, 

z konečné tramvaje MHD č. 4, nad rybníkem „Šídlovák“. 
Na účast se těší výbor SBR. Nenáročná trasa cca 4 km.

Ev. dotazy na tel. 737 505 318 – Fr. Kabát

13. dubna, sobota ve 13.00 hod. 
I. ročník „dobové“ vycházky , 
více o akci viz rámeček vedle.

23. dubna, úterý v 16.00 hod. 
slavnostní mše svatá, k uctění pa-
mátky sv. Vojtěcha, patrona bole-
vecké kaple na hřbitově v Bolevci. 
(M. Marešová – 720 239 345)

30. dubna, úterý od 17.00 hod.
„Májka“ na Bolevecké návsi, 
u hasičské zbrojnice, zajišťují hasiči 
s rodáky (J. Brožka – 603 428 847)

Plán veřejných akcí 
Spolku boleveckých rodáků 2019

3. května, pátek v 10.00 hod.
uctění památky u pomníku pad-
lých a umučených z II. světové 
války, u Bolevecké ZŠ, Plaská 
třída (Fr. Kabát – 737 505 318) 

24. května, pátek v 16.00 hod. 
pietní vzpomínka – 102. výročí 
od tragického výbuchu muniční 
továrny Škodových závodů na 
Orlíku, v kapli sv. Vojtěcha v Bo-
levci. (M. Marešová – 720 239 345) 

Dne 25. 5. 2019 proběhne již tra-
diční setkání příznivců auto-moto 
veteránů. Letošní jubilejní 30. roč-
ník Jízdy historických vozidel oko-
lím Plzně startuje z Autokempu Os-
tende. Od 8.30 do 10.15 hod. zde 
bude probíhat výstava historických 
automobilů a motocyklů. K vidění 
budou převážně předváleční veterá-
ni, ale na své si přijdou i příznivci 
mladších značek. Po startu vyjede 
přibližně 120 posádek na jízdu po 

Jízda historických vozidel
severním Plzeňsku. Zpět do kem-
pu se posádky vrátí kolem 15. hod., 
kdy budou vozidla opět k vidění. 
Celá akce proběhne pod záštitou 
místostarosty MO Plzeň 1 Miro-
slava Brabce. Vstupné je zdarma. 
Na setkání s vámi se těší Veteran 
car club Plzeň.

SBR – Bolevecká náves č. 20, www.spolekboleveckychrodaku.cz

 
Vzpomínky válečného 
letce Josefa Prokopce.

Použitý materiál je z knihy:
J. Prokopec a K. Foud

Bojoval jsem nad Kanálem



KOŠUTECKÉ JEZÍRKO

Městský obvod Plzeň 1 zve na akci

26. dubna 2019   15 –18 hod.

SOUTĚŽE PRO DĚTI  MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ  DŘEVĚNÝ KOLOTOČ
STŘEDOVĚKÁ STŘELNICE  OBČERSTVENÍ  OPÉKÁNÍ VUŘTŮ

LANOVÉ AKTIVITY  VYSTOUPENÍ ANDÍLKŮ

HUDEBNÍ SKUPINA  STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ

DEN PRO SENIORY

29. 5. 2019  1200 – 1730

Park za OC Plaza

VSTUP 

ZDARMA JOSEF POSPÍŠIL

WORKSHOPY

BOLEVÁČEK

DANCE NATION TANCE
JISKŘIČKY DĚTSKÝ FOLKLÓR

www.umo1.plzen.euDĚTSKÝ FOLKLÓR

harmonika


