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Krajská správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje dokončuje v sou-
časné době přestavbu křižovatky 
U Soušků na kruhový objezd. Tato 
stavba, která je všemi motoristy 
pečlivě sledována, zvýší bezpeč-
nost a plynulost provozu v dané 
lokalitě. Jedná se o místo, které 
bylo dějištěm častých dopravních 
nehod. Okružní křižovatka bude 
plynule odbavovat dopravu ze všech 
směrů. Nově zbudované chodníky, 
zastávky MHD a přechody výrazně 
zvýší komfort pohybu chodců. Před-
mětem realizace byly přeložky vo-
dovodu, středotlakového plynovodu, 
telefonních kabelů a kabelů veřejné-

Stavební úpravy křižovatky 
U Soušků jdou do finále

ho osvětlení, které jsou ukryty pod 
povrchem stavby. Oko pozorovatele 
již vidí pouze kruhový objezd, nové 
zastávky MHD, chodníky a pečlivý 
pozorovatel si může všimnout i no-
vého odvodnění silnice.

Podle původního harmonogramu 
stavebních prací, který vycházel z pro-
jektu, měl být termín dokončení celé 
stavby do 31. 7. 2012. Správa silnic 
společně s městským obvodem Plzeň 
1 a všemi dalšími dotčenými orgány 
si byly plně vědomy komplikací, které 
v uvedeném dopravním uzlu při rekon-
strukci nastanou.

Dokončení na str. 2

Centrální park na Lochotíně se 
stal místem setkávání obyvatel 
z naší části Plzně. Proto právě 
sem situoval Městský obvod Pl-
zeň 1 většinu svých letních akcí. 
V nabídce kulturních pořadů jsou  
promenádní koncerty. Zahraje 
laskavý orchestr Tremolo, Dětský 
folklorní soubor Sluníčko i všem 
pamětníkům známý Orchestr Oty 
Hellera. V polovině prázdnin po-
těší návštěvníky parku filmy, kte-
ré nabídne minifestival LOLEK. 
V rámci Lolka a jeho doprovodné-
ho programu se na pódiu představí 
kapela Na starý kolena band. 

MO Plzeň 1 však ve své nabídce 
kulturních akcí nezapomíná také 
na oblíbený prostor na pláži Vel-
kého rybníka. I letos zde připravil 
pro návštěvníky tradiční celodenní 
zábavu - Město her aneb prázdni-
ny na Boleváku. V předvečer této 
akce se můžete nechat zlákat hud-
bou při akci Bolevecké plážohraní.

(red)
V pondělí 11. června se v Centrálním parku na Lochotíně uskutečnila akce „Lidice budou žít – lidické růže pro Plzeň“ 
za účasti lidických pamětníků a dalších vzácných hostů (více na straně 4).

Místo konání: Centrální park

Doprovodný program

Selský statek „U Matoušù” Selský statek „U Šteklù”

23.6.2012
BOLEVECKÁ NÁVES 

   Den 
Bolevce

Den Bolevce
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V únorovém vydání „Jedničky“ 
jsme vás podrobně informovali 
o investičních záměrech, které bu-
dou v letošním roce realizovány. 
Vzhledem k poměrně dlouhé zimě 
i částečně nepříznivým klimatic-
kým podmínkám v jarním období 
byly zahájeny stavební práce až 
v průběhu dubna. V souvislosti 
s tím, že značná část investičních 
prostředků bude i v letošním roce 
proudit do oblasti oprav a rekon-
strukcí mateřských škol, kde vlastní 
realizace přicházejí v úvahu v let-
ních měsících, nebude mít dlouhá 
zima vliv na termíny dokončení 
plánovaných staveb.

Již v dubnu byly zahájeny práce 
na třetí etapě rekonstrukce Senec-
ké ulice. Práce na tomto posled-
ním úseku zasáhnou až k ulici 
k Pecihrádku. Komunikace tak 
jako v předchozích dvou etapách 

Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu
dostane formu obytné zóny se 
zámkovou dlažbou a zálivy s vý-
sadbou nové zeleně. Stavba bude 
dokončena do konce srpna. Kon-
cem května začala stavba parko-
viště v Plaské ulici 9–25. Zpevně-
ním pruhu zeleně podél opěrné zdi 
u NC Billa vznikne v tomto místě 
dalších 25 podélných parkovacích 
stání. I tato stavba bude dokončena 
nejpozději v srpnu letošního roku. 

Tradičně nejnáročnějšími sta-
vebními akcemi, zejména z hle-
diska finančního a časového, se 
staly již tradičně stavební úpravy 
mateřských škol. V květnu začaly 
v souladu s plánem stavební úpravy 
81. MŠ v Břeclavské ul., kde do-
jde k výměně oken, dveří, zateplení 
fasády, opravě střech, výměně veš-
keré sanitární keramiky a k dalším 
úpravám interiérů ve 2 pavilonech, 
které využívá mateřská škola. 

Rovněž na Bolevecké návsi se 
celé jaro čile stavělo. Hasičská 
zbrojnice dostala zcela nový „ka-
bát“. Měnila se zde okna, opravila 
fasáda, proběhlo rozšíření garáží 
v objektu pro možnost bezproblé-
mového parkování hasební techni-
ky a v neposlední řadě jsme upravi-
li i interiéry. MO Plzeň 1 touto akcí 
přispěl ke zlepšení podmínek práce 
SDH Bolevec a zároveň i k osla-
vám 630 let od založení Bolevce. 

V červnu bude rovněž dokon-
čeno dětské hřiště v Kaznějovské 
ulici, které bude zahrnovat kromě 
herních prvků i obnovené spor-
tovní hřiště s koši a brankami pro 
míčové hry. 

V průběhu jara byla rovněž od-
straněna část nepotřebných beto-
nových prvků na Vinicích, které 
hyzdily plochy zeleně mezi jed-
notlivými domy. Další etapa pro-
běhne opět v příštím roce. 

V letních měsících budou zahá-
jeny práce zejména v areálech MŠ 
– sportovní hřiště 60. MŠ Manětín-
ská 37, oprava oplocení 78. MŠ, 
Sokolovská 30, kde jsme limitováni 
právě letními prázdninami. 

Na podzim bude ještě postave-
no parkoviště v Sokolovské uli-
ci 108–114, chodníky v Gerské 
a v ul. E. Krásnohorské, ale o těch-
to i dalších stavbách či opravách 
vás budeme informovat v dalších 
vydáních našeho zpravodaje. 

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice můžete 
adresovat na Odbor investiční a sta-
vebně správní ÚMO Plzeň 1, tel. 
378036050, e-mail: brecik@plzen.
eu, popřípadě projednat celou zále-
žitost při osobní návštěvě. 

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

 Ihned po podpisu dodavatelské 
smlouvy začala SÚS PK vyjednávat 
se zhotovitelem zkrácení termínu vý-
stavby o 1 měsíc, t. j. do 30. 6. 2012. 

Aby byla stavba provedena v nej-
vyšší kvalitě, dojde 16. a 17. 6. 2012 
v tomto prostoru k úplné uzavírce. 
Bude uzavřena silnice II/231 ulice 
Na Roudné v úseku mezi křižovatkami 
s ulicí Jateční a U Velkého rybníka. 
V té době bude prováděno frézová-
ní vozovky a pokládka jednolitého 
živičného krytu vozovky, výstavba 
středního ostrůvku okružní křižovatky 
a realizace vodorovného dopravního 
značení. Veškeré tyto práce budou 
provedeny v případě příznivých kli-
matických podmínek a bezprostředně 
po jejich ukončení bude křižovatka 

otevřena pro veškerý provoz v režimu 
předčasného užívání bez jakéhokoliv 
omezení. Do 30. 6. 2012 budou pro-
váděny již pouze práce mimo těleso 
silnice, jako jsou terénní úpravy, za-
travnění, úklid apod. Finanční náklady 
na uvedenou stavbu byly 12 mil. Kč, 
které financoval Plzeňský kraj a měst-
ský obvod Plzeň 1. 

Investor této stavby děkuje všem 
orgánům a organizacím za výbornou 
spolupráci při realizaci této stavby. 
Poděkování patří zejména ÚMO 
Plzeň 1 za mimořádnou finanční 
spoluúčast a za aktivní spoluprá-
ci zejména v oblasti informování 
občanů, poděkování patří i PMDP 
za vstřícnost při omezování linek 
MHD, odborům dopravy Magistrá-
tu, městského obvodu i Plzeňského 

Stavební úpravy křižovatky U Soušků jdou do finále
kraje a Policii ČR. Zejména děku-
jeme všem motoristům i občanům, 
kteří se v uvedeném prostoru po-
hybovali, za jejich trpělivost, a vě-

říme, že nové dopravní řešení bude 
v uvedené lokalitě přínosem.

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK, p. o.

Nový kabát hasičské zbrojnice na Bolevecké návsi.

Rekonstrukce 81. MŠ na Vinicích je v plném proudu.

Dokončení ze str.1
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v důsledku neutěšeného hospodář-
sky-politického vývoje) ubývá.

O to více si cením těch, kteří neži-
jí jen pro sebe, ale i pro skupiny po-
třebných občanů různých věkových 
a sociálních kategorií, kterým svými 
organizačními a programovými ak-
tivitami napomáhají ke zkvalitnění 
jejich života či dokonce k integraci 
do občanské společnosti. Tím mám 
na mysli především dobrovolné 
a neziskové organizace, zájmo-
vá sdružení a společnosti, jejichž 
fungování pro společensky dobrou 
a přínosnou věc vyžaduje osobní 
obětavost, trpělivost, ochotu po-

Vážení milí 
spoluobčané, 
nejen péče 
o kulturu život-
ního prostředí, 
úsilí o co nejdů-
kladnější zabez-
pečení ochrany 
osob a majetku 

a další rozvoj infrastruktury v našem 
rozsáhlém, lidnatém městském obvo-
du, ve kterém společně žijeme, ne-
může plně zajistit spokojený život 
obyvatel bez společenské vzájem-
nosti, tedy pozitivních mezilidských 
vztahů, kterých v současnosti (asi 

Po posled-
ních komunál-
ních volbách 
se  nabízely 
různé možnos-
ti, jak v našem 
obvodě sestavit 
vládnoucí ko-
alici. 

Nebylo překvapením, že i zde 
byla upřednostněna vzájemná spo-
lupráce občanských a sociálních 
demokratů před ostatními varianta-
mi. Proti všem dosavadním zvyk-
lostem však nebyla naše opoziční 
Plzeňská aliance přizvána k účasti 
v důležitých komisích (investiční, 
majetkové, životního prostředí ani 
pro zadávání veřejných zakázek). 
Považuji za důležitou součást de-
mokratické politické kultury stav, 
kdy každá demokratická opoziční 
strana má alespoň jednoho zástup-
ce v každé komisi rady. To, že 
jsme nebyli přizváni k práci v ko-
misích, si nedovedu vysvětlit jinak, 
než obavou z našich nezávislých 
odborníků. Vždy jsme upřednost-
ňovali zájmy obyvatel před zájmy 
developerů, dlouhodobý rozvoj 
obvodu před krátkozrakými, často 
populistickými sliby.

Jedním z největších problémů je 
zdravotní situace v našem obvodě. 
Plzeňané dýchají ovzduší zamo-
řené škodlivinami. Jsou překra-
čována nejen doporučení světové 
zdravotnické organizace (WHO), 
ale i platné limity stanovené evrop-
skou směrnicí pro kvalitu ovzduší. 
Znečištění ovzduší dosahuje hod-
not, které ohrožují zdraví obyvatel 
města. Náš obvod, kde spolu se 
svými rodinami žijeme, patří k ob-
lastem, kde jsou zdravotní dopady 
na obyvatelstvo nejhorší. 

Je tedy neuvěřitelné, že právě 
přes Roudnou a Fakultní nemocnici 
Lochotín, dokonce v bezprostřední 
blízkosti nové moderní onkologie, 
chystá politická reprezentace města 
novou kapacitní komunikaci, která 
výše uvedené negativní dopady na 
zdraví obyvatel prokazatelně ještě 
zhorší. Bohužel, ani tyto smutné 
skutečnosti nebrání vedení našeho 
obvodu i naprosté většině zastupi-
telů vládnoucí koalice tento záměr 
dlouhodobě podporovat.

Pavel Denk
Plzeňská aliance

Vážení spolu-
občané,

protože bydlím 
na sídlišti Vini-
ce, zaměřím se 
v tomto článku na 
toto teritorium.

Tímto se omlou-
vám občanům 

Lochotína, Bolevce a Košutky, ale jsem 
připraven reagovat i na jejich podněty.

Jak jistě všichni víte, vinické sídliště 
vznikalo v 80. letech minulého století. 
Bohužel se tento projekt nepodařilo do-
vést do úplného dokončení. Souvisí to 
se společenskými změnami v 90. letech, 
a tím i změnou systému financování. 
Stát (město) peníze nemá a soukromým 
investorům se investovat nechce. Chybí 
nám zde nejenom prostory pro kulturní 
a společenské vyžití, další silnice, ale 
i zmíněný větší obchod typu „super-
marketu“, který by si sídliště Vinice 
a Sylván zasloužilo. V současné době 
zde žije cca 10 000 obyvatel, tj. jako 
v Domažlicích či Čáslavi a o 4 000 
obyvatel víc, než např. v Dobřanech 
či Františkových Lázních. Ve věci vý-
stavby supermarketu by se tento stav 
mohl změnit. Již se našel investor, firma 
INTERCORA, který zažádal na podzim 
roku 2010 o vydání územního rozhod-
nutí na stavbu supermarketu. V místě, 
kde se křižují ulice Na chmelnicích 

a Hodonínská, v dolní části sídliště. Je-
nomže proti tomuto rozhodnutí podali 
námitky občané Vinic, bydlící v ulici 
Hodonínská 29 – 37, kteří na to jako 
účastníci řízení mají zákonné právo. 

Šlo celkem o 14 námitek, např.:
„Nesouhlas s jímkou na dešťovou 

vodu“, „úbytek parkovacích míst“, „změ-
na hodiny zásobování prodejny atd.…“

Všechny tyto námitky byly sta-
vebním úřadem zamítnuty. Poslední 
stanoviska a vyjádření dotčených 
úřadů byla poskytnuta na jaře roku 
2012. V současné době je opět vyda-
né územní rozhodnutí na stavbu su-
permarketu v Plzni na Vinicích, ale 
přímí účastníci tohoto řízení se opět 
odvolali. Pro úplnost informací k to-
muto tématu ještě musím napsat, že 
vznikla petice občanů Vinic, žádající 
výstavbu supermarketu na našem síd-
lišti. Tolik historie a fakta vinického 
supermarketu.

Vážení spoluobčané,
třeba že by si zastupitelé i vedení 

MO Plzeň 1 přáli pomoci většině vi-
nických obyvatel, nemohou do pro-
bíhajícího řízení vstupovat a ani ho 
nějak ovlivňovat. Přesto věřím, že se 
v brzké době podaří povolení získat 
a supermarket Penny bude sloužit ob-
čanům sídliště Vinice a Sylván.

Josef Vágner
zastupitel MO Plzeň 1 za ČSSD

Několik vět k zamyšlení Supermarket na Vinicích

A předpo-
kládám, že ho 
všichni máte 
rádi. Alespoň 
trochu. A v dět-
ství jsme ho měli 
rádi. Všichni 
máme vzpomín-

ky na prázdniny, kamarády a později 
na letní lásky. Teď v dospělosti nás 
také nenechává klidnými. Těšíme 
se na dovolené se svými nejbližšími 
a sladké nicnedělání. Já mám každé 
léto takový pocit, jako bych měl dělat 

inventuru své práce. Jsem rád, že je 
teplo, dlouho svítí sluníčko, prodává 
se zmrzlina a je čas na plánování 
a přemýšlení o budoucnosti. Ze všech 
stran slyšíme, že je špatně a bude hůř. 
S tímto názorem nesouhlasím, protože 
špatně už bylo. A naštěstí už strašně 
dávno. Snad právě proto si na špat-
ně už nepamatujeme. A to je škoda. 
Pamatuji si projev našeho prezidenta, 
který začínal slovy „Naše země ne-
vzkvétá…“. Dnes bych tento projev 
lehce opravil, náš obvod žije, jak si 
zasloužíme a jak se o něj dokážeme 

postarat. Nechybí nám hřiště pro děti, 
cyklostezky, místa pro bruslení jak na 
ledě, tak i na kolečkových bruslích. 
Naše děti navštěvují zrekonstruované 
mateřské školky. Pravda, ještě nám 
chybí dokončit dvě a jedna se opra-
vuje právě nyní na Vinicích. Zoolo-
gická a botanická zahrada je nádherná. 
Severní předměstí se stává skvělým 
místem k životu. A jestli si myslíte, že 
ne, tak se zeptejte svých dětí. Vím, je 
pořád co zlepšovat. Chybí nám víc ze-
leně a zároveň více míst na parkování. 
Občas si uděláme nepořádek u popel-

Tak a je tu léto

moci slabšímu člověku, ale hlavně 
finanční prostředky, jichž je vždy 
nedostatek a bez kterých by tato spo-
lečensky záslužná činnost nemohla 
být realizována. 

V dubnu tohoto roku Komise sociál-
ní a pro občanské záležitosti Rady MO 
Plzeň 1 projednala celkem 26 žádostí 
s celkovým požadavkem 870 190,- Kč. 
K rozdělení měla k dispozici z rozpočtu 
MO Plzeň 1 na rok 2012 jen finanční 
částku ve výši 200 000 Kč.

Komise schválila poskytnutí pří-
spěvků celkem pro 21 organizací. 
Naopak nedoporučila ke schválení 
Radě MO Plzeň 1 poskytnutí pří-

spěvku pro 5 žadatelů, jejichž po-
žadavek neodpovídal kritériím pro 
možnost jeho poskytnutí. 

Tímto jsem chtěl připomenout, 
byť jen okrajově, abychom si všichni 
společně uvědomili kvality lidí, kte-
rým není nepříznivý sociální osud 
jiných lhostejný a neostýchají se jim 
obětavě pomáhat.

Pojďme také i my, prosím, svým 
nesobeckým chováním a jednáním 
v osobním životě i ve veřejném 
zájmu přispět ke spokojenosti naší 
občanské společnosti.

Všichni to potřebujeme.
V úctě Jan Babnič

nic. O dopravě ani nemluvím. Pořád 
se nám špatně jezdí auty do centra 
a MHD je drahá. A někde jsou keře 
vysoké a někde zase moc nízké. A děti 
nám křičí pod okny, hlavně ty cizí. 
Tak to jsou naše nářky, které denně 
slýchávám. Pojďme se na tyto nářky 
trochu povznést. Naše ratolesti přine-
sou vysvědčení – doufám, že krásné. 
Přeji nám krásné počasí o dovolených 
a prázdninách. Hodně zážitků. Hodně 
hub a borůvek a jahod a třešní a ať nás 
z toho nebolí břicha. 

Jiří Uhlík

Všichni to potřebujeme



strana 4Zprávy z obvodu

Tirá�: tato tiskovina je zapsána do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E 15082, vydává Mìstský obvod Plzeò 1. Adresa: ÚMO Plzeò 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeò 23, tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002,
plzenskajednicka@plzen.eu, http://umo1.plzen.cz Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha.

Sběrný dvůr v Úněšovské ul. bude mít upravenou 
provozní dobu o svátcích:

 5. 7. – od 13.00 do 17.00 hod. 6. 7. – od 13.00 do 17.00 hod.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA
PO – PÁ 10.00–17.00 hod., SO zavřeno

NE 13.00 –17.00 hod.

Provoz sběrného dvora o svátcích

Informace o kvalitě vody
Dne 11. 5. 2012 byly pracov-

níkem odboru životního prostředí 
a dopravy odebrány vzorky vody 
ze dvou veřejně přístupných pra-
menů v Plzni na Roudné, v lokalitě 
Pramenní ulice.

Rozborem vzorků bylo Zdra-
votním ústavem v Plzni zjištěno, 
že voda ani z jednoho pramene 
nevyhovuje ve stanovených uka-
zatelích normě pro pitnou vodu, 
a to ani po tepelné úpravě.

Voda z levého pramene (při čel-
ním pohledu) obsahuje lehce nad-
normativní množství koliformních 
bakterií a zároveň nevyhovuje svojí 
kyselostí, voda z pravého pramene 
je také mírně kyselejší než povoluje 

Nejbližší akce v areálu
  15.06. Tři sestry – koncert
  23.–24.06. HUDEBNÍ RODEO SHOW
  11.09. DEN S IZS
  27.09. t-music Back to school party 
  05.12. Narozeniny OC Plzeň Plaza 

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel.: 377237364-6 
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Hankova 14, 301 33 Plzeň 
a na tel.: 378031115 ÚMO Plzeň 1.

stanovená norma pro pitnou vodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že 

případné užívání vody z prame-
nůw je na vlastní nebezpečí.

Na pramenech je umístěna infor-
mace o stavu vody, podrobné rozbory 
jsou k nahlédnutí na odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.

Kateřina Čakarovová, OŽP      

Lidické růže kvetou pro Plzeň
Jsou věci, které nás opravdu potě-

ší. Těší nás třeba to, když se najdou 
zhruba dvě desítky lidí, které reagují 
na naši výzvu v Plzeňské jedničce 
a přijdou pomoci s obnovou pozapo-
menutého pomníčku Lidic v Centrál-
ním parku a zároveň připravit místo 
pro růže z věhlasného lidického sadu. 
Potěší nás, když je mezi nimi napří-
klad i předsedkyně Českého svazu 
bojovníků za svobodu ze středočes-
kého Kladna, dělá nám radost, když 
vidíme výbornou spolupráci partne-
rů, města Plzně, Městského obvodu 
Plzeň 1, Památníku Lidice či týmu 
Plzeň – EHMK 2015, na celé akci 
věnované připomínce 70. výročí li-
dické tragédie. O významu svědčí 
skutečnost, že záštitu nad vzpomín-
kovým odpolednem převzal sám 
primátor Plzně Mgr. Martin Baxa.

S radostí pak můžeme přivítat li-
dické pamětníky, projíždějící Plzní 
historickou tramvají Křižík-Brožík, 

mezzosopranistku, sólistku státní 
opery v Buenos Aires paní Lídici 
Robinson a zaposlouchat se do její-
ho krásného hlasu, Sylvii Klánovou, 
dceru M. Uchytilové, tvůrkyně sou-
soší 82 lidických dětí, ředitele Památ-
níku Lidice JUDr. Milouše Červenc-
la i ostatní vzácné a milé hosty, kteří 
zavítali v pondělí 11. června do Plzně 
na akci Lidice budou žít – lidické 
růže pro Plzeň. V tom okamžiku již 
přicházejí chvíle, které potěší nejen 
nás, ale i mnohé další. A spolu s nimi 
jeden z hlavních důvodů, proč stojí 
za to podobné dobrovolné akce chys-
tat a organizovat. Vždyť Centrální 
park byl svědkem povedeného 
vystoupení nejen paní Lídice, ale 
také dětí ze 78. MŠ či Plzeňského 
dětského sboru, byl svědkem sta-
rých setkání i nových přátelství, 
zažil radost i dojetí. Vždyť historie 
nemusí být vždy jenom krásná, ale 
měla by být pravdivá.

Děkujeme všem, kdo přiložili 
své ruce k dílu, děkujeme školám 
a školkám, které zaslaly lidickým 
ženám obrázky na téma Já a moje 
rodina, symbolizující to, že i když 
se třeba nemohly akce osobně zú-
častnit, Lidice žijí i v jejich srdcích 
a jsou důkazem toho, že po 20. sto-
letí, ve kterém jsme se naučili létat 
vzduchem jako ptáci a plavat ve 
vodě jako ryby, přichází na řadu 

ten nejdůležitější cíl, kdy se snad 
konečně naučíme žít na zemi jako 
lidé, že připomínka této tragédie 
je dostatečným důkazem toho, že 
pokud svět nebude v budoucnu 
zapomínat na Lidice, nebudou 
muset bezbranní a nevinní nikdy 
víc umírat rukou zlovůle. 

Maják Plzně, neformální skupina 
mladých pod vedením 

Lukáše Máchy

Zástupci pamětníků lidické tragédie přebírají obrázky od dětí ze78. MŠ.

Vystoupení operní divy, sólistky státní 
opery v Buenos Aires paní Lídice 
Robinson.

„Lidické děti“ sázejí růže z věhlasného 
lidického sadu u pomníčku Lidic v Cen-
trálním parku

Zástupce Majáku Plzně Pavel Motejzík a místostarosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík.
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Ulice města Plzně rozveselily barevné nádoby na odpadky
Poslední květnovou neděli – 

27. 5. 2012 se uskutečnila v Cent-
rálním parku v Plzni na Lochotíně 
akce s názvem „Barevná popel-
nice za veselejší Plzeň“. Tohoto 
dne si autoři návrhů „barevných 
popelnic,“ které dostaly v rámci 
soutěže probíhající na sociální 
síti facebook největší počet hla-
sů, mohli pomalovat nádoby na 
odpadky. Akci provázel bohatý 
doprovodný program – soutěže 
a workshopy s tématikou ochra-
ny životního prostředí. Účastníci 
se mohli dozvědět zajímavé in-
formace o třídění odpadu a jeho 
následném zpracování. Akce se 
uskutečnila v rámci projektu „Ba-
revná popelnice.“ Jeho autorky – 
Kristýna Paulová, Tereza Ryšavá 
a Petra Káčerková – jím chtěly ne-
jen motivovat mladé lidi k ochraně 

životního prostředí v oblasti odpa-
dového hospodářství, ale především 
chtěly prostřednictvím pestrobarev-
ných nádob na odpadky zvelebit 
veřejné prostory a ukázat tak, že 

Ekohrátky ve Sběrném dvoře
Oslavit Mezinárodní den dětí lze 

třeba i ve sběrném dvoře. Něko-
likaletou tradiční akci zopakovala 
společnost AVE CZ ve spoluprá-
ci s MO Plzeň 1 a Gymnáziem 
Fr. Křižíka v pátek 1. června ve 
sběrném dvoře MO Plzeň 1 v Úně-
šovské ulici. Pro dětské kolektivy 
z obvodních mateřinek připravili 
organizátoři řadu soutěží a letos 
poprvé i divadélko s ekologickou 
tématikou. Příběhy „Ekolíků“ 
pobavily malé posluchače a dou-
fáme, že jim budou inspirací při 
jejich nakládání s odpadky. 

(r)

Divadelní zpracování příběhů ze 
života „Ekolíků“ pobavilo nejen děti 
ze školek, které přišly do sběrného 
dvora oslavit svůj svátek, ale i jejich 
dospělý doprovod včetně pana místo-
starosty obvodu Vladimíra Tichého.

MO Plzeň 1 získá 100 tis. Kč z Fondu ASEKOL

Na jaře letošního roku se MO  
Plzeň 1 přihlásil do Grantového 
řízení pro rok 2012 - Fond ASE-
KOL s projektem „Rekonstrukce 
kontejnerových stání pro umístění 
stacionárních kontejnerů na elekt-
roodpad“. Rada Fondu ASEKOL  
podpořila tento projekt formou 
finančního příspěvku ve výši 

100 tis. Kč. Rekonstrukce kontej-
nerových stání bude realizována  
na podzim letošního roku.

V roce 2012 bude MO Plzeň 1 
i nadále pokračovat v rekonstrukci 
stávajících kontejnerových stání, 
které se nachází v sídlištní zástav-
bě a svojí velikostí a přístupností 
nevyhovují současným požadav-
kům na umístění nádob na elekt-
roodpad.Je zpracována projekto-
vá dokumentace na rekonstrukci 

stávajících kontejnerových stání, 
která budou rozšířena pro nádoby 
na tříděný odpad a elektroodpad. 
Bude se tedy jednat o opravu 7 ks 
kontejnerových stání  na území MO 
Plzeň 1 – sídliště Košutka, Lochotín. 
Na každém zrekonstruovaném stání 
bude nádoba na sběr drobného elek-
trozařízení (nádoba od ASEKOLu). 
Získané finanční prostředky budou 
vynaloženy právě na výše uvedené 
rekonstrukce kontejnerových stání.

Od roku 2007 do roku 2011 
městský obvod provedl rekon-
strukce celkem 153 kontejnero-
vých stání. Ještě zbývá zrekon-
struovat 60 kontejnerových stání 
na území MO Plzeň 1. Proto MO 
Plzeň 1 plánuje i v roce 2013 po-
kračovat v rekonstrukcích a zreali-
zovat opravy dalších kontejnerová 
stání.

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí OŽP

každý z nás má možnost aktivně 
ovlivnit prostředí, ve kterém žije. 
Projekt „Barevná popelnice“ vznikl 
za podpory projektu THINK BIG 
společnosti O2, firmy AVE, s. r. o, 

občanského sdružení Envic a Měst-
ského obvodu Plzeň 1.

Více informací o projektu 
„Barevná popelnice“: www.barevn-

apopelnice.cz
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Zvěsti z boleveckého kostela
Prázdninový poloprovoz. 
O prázdninách se z pravidelných 

aktivit budou konat pouze nedělní 
bohoslužby od 9.30 hodin a úterní 
setkávání nad Biblí od 18 hodin. 
Ostatní programy – pro seniory, 
maminky s dětmi, čajovna, dětské 
kluby, dorost a mládež nebudou 
vůbec nebo jen nepravidelně. 

Pětidenní dětský klub. Podob-
ně jako v minulých letech bude 
i letos jeden celý týden vyhrazen 
na odpolední dětské programy. 

Tentokrát se soutěže, povídání 
z Bible, písničky… uskuteční 
v týdnu 20.–24. 8. 2012, tedy ka-
ždý pracovní den od 16 do 18 ho-
din. Místem konání bude buď plo-
cha u dětského hřiště s lanovkou 
u posledních vchodů Sokolovské 
ulice, nebo Šídlovák, pokud budou 
velká horka jako vloni.

Kurzy Alfa pro zájemce 
o křesťanství budou probíhat opět 
formou dvanácti setkání s občer-
stvením, tentokrát vždy ve středu 

Služba je určena pro všechny seni-
ory nebo zdravotně postižené obča-
ny, kteří bydlí v Plzni nebo v okolí do 
10km od Plzně. Klient žije ve svém 
domácím prostředí. Na ruce nebo na 
krku má tlačítko, kterým si v kterou-
koliv dobu přivolá pomoc. Spojení 
mezi klientem a pultem ochrany je 
poskytováno pomocí telefonního pří-
stroje CL 600 nebo GSM brány, kam 
se vloží SIM karta.

Tísňová péče – sociální služba Městské charity Plzeň

Miniskřivánek 2012

dopoledne od 9.30 hodin. Začíná-
me 12. 9. 2012. 

Podrobnější informace o akcích, 

oznámení, kontakty hledejte na 
www.umc.cz/lochotin. 

Pavel Wittner

Jestliže se člověk cítí ohrožen, 
zmáčkne tlačítko a hlasitým odpo-
slechem se spojí se službou, která 
k němu sama vyjíždí nebo zpro-
středkovává výjezd integrovaného 
záchranného systému. Ohrožení 
znamená krizovou situaci, jakou 
jsou např. pády, zdravotní kompli-
kace nebo ohrožení druhou osobou.

Služba je určená tedy zvláště pro 
lidi, kteří žijí sami, mají sklony 

k pádům, ke zdravotním kompli-
kacím nebo chtějí mít jen jistotu 
bezpečí v domácím prostředí.

Sociální pracovnice služby nezá-
visle na krizových zásazích u kli-
enta, dochází pravidelně do domác-
ností a na základě individuálního 
plánu s uživatelem dále pracuje.

Tísňová péče, i ve spojení s dal-
šími službami (např. pečovatelskou 
službou, osobní asistencí, domácí 

péčí), může napomoci uživateli, 
aby mohl zůstávat ve svém domá-
cím prostředí co nejdéle, nemusel 
odcházet zdravotnického nebo so-
ciálního zařízení.

Kapacita služby je v současné 
době volná v případě zájmu pro-
sím kontaktujte:

Alice Průchová tel. 731 433 116
Email: tisnova.pece@mchp.cz, nebo 

tel. 377 459 157

Miniskřivánek je soutěž dětí 
z plzeňských mateřských škol. 
Stejně jako v předchozích letech 
byly i letos vyhlášeny dva sou-
těžní směry. Děti změřily své síly 
v pěvecké a výtvarné oblasti ten-
tokrát na téma „babička“. Základ-
ní kola probíhala v mateřských 
školách, finálová pěvecká klání se 
konala ve Středisku volného času 
dětí a mládeže Plzeň v Pallově 
ulici. Organizátoři akce, SVČDM 
– pobočka Ledecká, připravili v 
předsálí výstavu vítězných obrázků 
z výtvarné soutěže, na kterých malí 
výtvarníci vyjádřili svoji představu 

o babičkách. Vystoupení malých 
zpěváků pak zhodnotila odborná 
porota, která měla nelehkou úlohu, 
vybrat mezi nadanými interprety ty 
nejlepší.                           (red)

Vítězné obrázky malých výtvarníků na téma „babička“.

Děvčata z 91. MŠ přebírají ceny za své pěvecké výkony. Rozhovor s moderátorem akce Slávkem Princem.

Odborná porota.
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21. května přišel dobrovolným 
dárcům krve za jejich obětavost 
osobně poděkovat místostaros-
ta obvodu Ing. Vladimír Tichý. 
V obřadní síni ÚMO Plzeň 1 jim 
předal bronzové medaile prof. 
Jánského za deset bezpříspěvko-
vých odběrů. Obřadu se zúčastnila 
také pracovnice Oblastního spolku 
Českého červeného kříže v Plzni 
a svým pěveckým vystoupením 
přispěly ke slavnostní náladě děti 
ze 78. MŠ.                        (red)

Cesta z dluhů může vést přes poradenství
Zadluženost, dluhová past, exe-

kuce – to jsou v poslední době 
stále častěji skloňované pojmy 
a palčivý problém naší společ-
nosti. S dluhy se potýkají mladé 
rodiny s dětmi stejně jako senioři. 
Příčinou je často celý řetězec či 
souběh událostí, který jedince i ro-
dinu uvrhne do nepříznivé sociální 
situace. Někdy může být naopak 
důvodem jediná neuhrazená po-
kuta za „černou jízdu“ v tramvaji, 
kdy její neřešení má za následek 
mnohonásobné zvětšení dluhu 
kvůli narůstajícímu penále. 

Důležitý je moment uvědomění 
si, že dluh je problém a je třeba 
jej začít řešit včas. Je nutné ne-

podceňovat situaci a postavit se 
k ní čelem. Nenalhávat si, že bude 
lépe, a pokud možno neřešit situ-
aci dalším zadlužením. Vyplatí se 
uspořádat si své dluhy podle důle-
žitosti či naléhavosti a shromáždit 
veškeré dokumenty, které se k nim 
vztahují. Podstatné je komuniko-
vat s věřiteli, přebírat doporuče-
nou poštu, neignorovat telefony. 
Včasnou domluvou o snížení nebo 
odložení splátek lze zabránit zby-
tečnému nárůstu dluhu o nemalé 
sankční poplatky. 

Na řešení situace nemusí být 
dlužník sám; dnes již existují 
instituce, které dokážou s touto 
problematikou poradit. Základní 

poradenství v této svízelné situ-
aci vám poskytnou i pracovnice 
Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1. 
Pokud je problém složitější a vy-
žaduje speciální přístup, nasměrují 
vás do odborných poraden, které 
se touto problematikou zabývají. 
Jejich cílem je i prevence zadlu-
žení, tedy posílení tzv. finanční 
gramotnosti. Jedná se o znalosti, 
dovednosti a hodnotové postoje 
občana, které mu umožní finanč-
ně zabezpečit sebe i svou rodinu. 
Znamená to schopnost orientovat 
se ve finančních rozhodnutích, 
plánovat budoucnost ve vztahu 
k rodinnému rozpočtu a být při-
praven zodpovědně reagovat na 

životní události, které mohou mít 
na každodenní finanční rozhodnutí 
dopad. 

Kdo vám v Plzni pomůže:
Poradna při finanční tísni, o. p. s.
Martinská 2
pondělní bezplatná poradenská 

linka: 
 800 722 722
 tel: 222 922 240
Otevírací doba: každou druhou 

středu v měsíci 10.30–15.30 hod
www.financnitisen.cz
poradna@financnitisen.cz

Občanská poradna Plzeň, o.s.
Koterovská 41
Tel: 377 456 468, 777 964 563

Jánského plakety

V noci z pátku na sobotu pro-
běhla na katastrálním území MO 
Plzeň 1 součinnostní akce měst-
ské policie, Policie ČR– obvod-
ního oddělení Lochotín a Vinice, 
Policie České republiky – Služ-
by cizinecké policie a příslušníků 

Celní správy. Spolu se všemi se 
na akci vydal starosta MO Plzeň 1 
p. Miroslav Brabec, dorazili i čle-
nové Komise bezpečnosti a ve-
řejného pořádku, nechyběla pra-
covnice odboru sociálně právní 
ochrany dítěte. 

Akce byla zaměřena na pátrání 
po osobách, dále pak na kontrolu 
nepovoleného nalévání a konzu-
mace alkoholu osobám mladším 
osmnácti let. Celníci se zaměřili 
na kontrolu nelegálního zaměst-
návání cizinců. Příslušníci služby 
cizinecké policie se věnovali kon-
trole dodržování pobytového reži-
mu cizinců podle zákona o poby-
tu cizinců a pátrání po hledaných 
a pohřešovaných osobách.

Cílem všech se stala i místa, kde 
se často zdržují občané bez přístře-
ší, dále pak herny, bary a kluby ve 
zdejším obvodu.

V jednom z klubů uvízla v jejich 
sítích dvě sedmnáctiletá děvčata. 
U jedné z nich byla naměřeno 
v dechu 1,01 promile alkoholu. 
Oba případy si rovnou na místě 
převzala k dořešení pracovnice 
odboru sociálně právní ochrany 
dítěte. 

Jana Pužmanová
tisková mluvčí MP Plzeň

Policie kontrolovala noční život obvodu

Policejní kontrolní akce se zúčastnil i starosta obvodu Mgr. Miroslav Brabec. 



strana 8Organizace a spolky

630 let Bolevce se slaví i na Sofronce

Na neděli 24. června připravi-
la Správa veřejného statku města 
Plzně, jejíž součástí je i arboretum 
Sofronka, spolu s Mysliveckým 

spolkem Bolevec Den lesa a my-
slivosti na Sofronce. Tato akce je 
doprovodným programem v rámci 
oslav 630 let od založení Bolevce 
a bude jistě atraktivní jak pro děti, 
tak i pro dospělé. 

Již od 10 hodin budou v arbo-
retu připravena 4 stanoviště s my-
sliveckou tematikou a praktické 
ukázky z myslivecké činnosti. 
Návštěvníci a děti, které se mo-
hou zúčastnit soutěže „O bolevec-
kého tetřeva“, se seznámí např. 
s hlasy zvěře, s loveckými tro-
fejemi, ukázkou práce loveckých 
psů (včetně rad k jejich výchově 
a výcviku) a „lovem divé zvěře“ 

netradičními metodami. Na závěr 
budou mladí absolventi pasováni 
na mladého myslivce a po slav-
nostním ceremoniálu obdrží pa-
sovací listinu. 

Pro zájemce o dendrologii 
a prohlídku arboreta budou při-
praveny v průběhu celé neděle 
3 exkurze s odborným výkladem, 
a to v 10.00, ve 14.30 a posled-
ní v 16.00 hodin. Po celou dobu 
akce (10.00 – 17.00) budou pro-
mítány audiovizuální programy 
s mysliveckou a lesnickou téma-
tikou a prezentace Mysliveckého 
spolku Bolevec, správy veřejného 
statku a samozřejmě arboreta, kte-

ré návštěvníky seznámí s historií 
boleveckých lesů a myslivostí. 

A protože nebude chybět ani ob-
čerstvení v areálu arboreta, půjde 
jistě o atraktivní nabídku na pro-
žití svatojánské neděle pro celou 
rodinu.

Ing. Jan Kaňák Ph.D., vedoucí 
arboreta Sofronka

Dětské rybářské závody

V neděli 3. června ráno se 
k „Senečáku“ trousily postavič-
ky s pruty. Pro malé rybáře zde 
připravil MOČRS Plzeň 3-eCi-
ty ve spolupráci s MO Plzeň 1 
a SVSMP dětské rybářské závo-

Animánie vyhlašuje fotografickou soutěž „Plzeň – zahrada“
Animánie při příležitosti sté-

ho výročí narození Jiřího Trnky 
vyhlašuje kromě tradičního, již 
4. ročníku celostátní soutěžní 
přehlídky dětské a studentské 
audiovizuální tvorby, také sou-
těž fotografickou a dvě soutěže 
výtvarné. Všechny čtyři soutěže 
spojuje inspirace poetikou Trn-
kova díla. Nad fotografickou 
soutěží s názvem Plzeň – zahra-
da a oběma soutěžemi výtvarný-
mi převzala záštitu náměstkyně 
primátora města Plzně Bc. Eva 
Herinková. 

„Prostřednictvím fotografické 
soutěže bychom rádi objevili do-

sud skryté zahrady, parky a par-
číky v Plzni, které by mohly svojí 
poetikou odkazovat k Trnkově 
umělecké tvorbě. Mohou to být 
i místa, která známe, ale dosud 
jsme v nich neobjevili jejich ta-
jemnost a krásu,“ říká Zuzana 
Slezáková z Animánie. „Budeme 
rádi, když děti i dospělí, studenti, 
fotografové, výtvarníci i všich-
ni ostatní, kterým není lhostejný 
veřejný prostor na území města 
Plzně, budou společně s námi 
pátrat po zahradách ukrytých za 
hradbami, zdmi, domy, v prolu-
kách a na hranicích města. Po 
místech, okolo kterých chodíme 

a dosud jsme je vlastně neviděli,“ 
dodává.

Součástí fotografického doku-
mentu těchto míst může být krát-
ký text představující jejich příběh, 
historii a přítomnost. „Snímky 
mohou lidé posílat už teď, uzá-
věrka soutěže je až 10. září,“ 
upřesňuje Slezáková. Odborná 
porota, zastoupená fotografy, 
architekty a dalšími výtvarnými 
umělci, poté vybere vítězné sním-
ky. Všechny soutěžní fotografie 
budou dlouhodobě vystaveny ve 
veřejných prostorách (Galerie In-
tercora, kavárna Kačaba, kavárna 
Inkognito a další). Na vernisáži 

dy. Organizátoři povolili chytání 
na jeden prut a jeden háček, ke 
krmení bylo možné použít bílé 
červy. Tak zněly podmínky pro 
účastníky závodů.

Počasí se v průběhu soutěže 

umoudřilo a tak 23 závodníků za-
žilo příjemné dopoledne naplněné 
bohatými úlovky.

Na prvním místě s 614 cm se 
umístil Jiří Pekárek, druhé místo 
s 395 cm úlovky obsadil Martin Plic 

a 341 cm stačilo Martinu Tříkačo-
vi na bronzovou medaili. Největší 
úlovek dne byl kapr 58 cm dlouhý, 
kterého se podařilo ulovit Filipu 
Sýkorovi.

Celkem se ulovilo 52 m 47 
centimetrů ryb ve složení kapři, 
plotice, perlíni, okounci a hrouzci.

Všichni účastníci závodu obdr-
želi hodnotné ceny od MO Plzeň 
1 a těší se na další ročník.

(red)

výstavy vyhlásí Animánie vítěze 
a předá ocenění. Vítězné fotogra-
fie se stanou součástí zážitkově 
vzdělávacích programů pro školy 
i pro veřejnost.

Informace o všech soutěžích, 
projektu Animánie a aktualitách 
naleznete na www.animanie.cz. 

Další informace:
 Jana Ježková, koordinátorka,
tel. 733 544 091, 
jezkova@animanie.cz
 Lucie Sichingerová, PR a ko-
munikace, tel. 608 030 422, 
sichingerova@animanie.cz



Domovinka Mgr. Bohumily Haj-
šmanové je poskytovatelem sociál-
ních služeb především pro seniory. 
Díky finanční podpoře prvního pl-
zeňského obvodu poskytuje od ledna 
službu krizové pomoci pro seniory 
v těžké životní situaci. Tuto službu 
využívají nejen senioři, ale i jejich 
blízcí, kteří doma dlouhodobě peču-
jí o staršího člena rodiny. Připravili 
jsme pro vás seriál příběhů klientů 
služby. Následující příběhy slouží 
jako modelové případy a ukazují, 
jak služba funguje (psáno na motivy 
skutečných příběhů, avšak podrob-
nosti jsou upraveny tak, aby nebyla 
možná jejich identifikace):

„Celý život jsem pracoval a teď 
ve stáří mi důchod stačí sotva na 
bydlení.…“

Na službu krizové pomoci se ob-
rátil pan F. ve chvíli, kdy obdržel 
novou výměru plateb za bydlení 

a energie. Pan F. je starobní dů-
chodce, žije sám v bytě pronajatém 
od soukromého vlastníka. Je rozve-
dený a jeho rodina žije na Moravě, 
v Plzni nemá nikoho. Nájem dosud 
představoval tři čtvrtiny jeho pří-
jmu, po nové výměře mu z důchodu 
na živobytí zůstane 500 korun na 
celý měsíc. Pan F. se cítil velmi 
ohrožený, obával se ztráty bydlení 
i nedostatku peněz na jídlo a léky.

Pana F. jsme podpořili, aby mohl 
mluvit o všem, co ve své situaci 
cítí a společně jsme pak přemýš-
leli, jaké řešení by bylo pro pana 
F. ideální. Pro začátek jsme se do-
hodli, že pan F. využije možnosti 
čerpat příspěvek na bydlení, o který 
jsme mu pomohli zažádat, a začne 
hledat byt s levnějším nájemným. 
Pomohli jsme mu vyhledat nabídky 
na internetu. Pan F. v současnosti 
zvažuje variantu odstěhovat se za 
dcerou na Moravu, kde jsou nájmy 
bytů nižší a kde by nebyl tak sám. 

„Maminka celé dny opakuje doko-
la jednu větu, už nezvládám být s ní 

doma, je to psychicky náročné…“
Službu Domovinka Krizová po-

moc vyhledala paní Z, která žije 
v bytě se svou maminkou, o kterou 
již 5 let sama pečuje. Maminka trpí 
Alzheimerovou chorobou a byla 
soudně zbavena svéprávnosti. Paní 
Z. s ní tráví celé dny, bojí se ji nechat 
samotnou doma, aby něco neproved-
la. Přesto, že maminka byla vyšetře-
na psychiatricky, neužívá žádné léky 
a paní Z. ani nikdo nevysvětlil, co 
maminčina nemoc obnáší. Paní Z. se 
cítila velice vyčerpaná, podrážděná, 
někdy má chuť na maminku křičet. 
Bojí se sama sebe a svých reakcí, 
potřebuje poradit, co se dá v takové 
situaci dělat. Nechce matku nikam 
odložit, ale sama už to nezvládá.

Paní Z. jsme dali možnost vypo-
vídat se, mluvit o všem, co ji trápí. 
Následně jsme společně přemýšleli 
o řešení, které by bylo dobré pro 
paní Z. i pro její maminku. Paní Z. 
jsme vysvětlili, co Alzheimerova 
choroba přináší a pomohli jí pocho-
pit změny, které se s nemocnou dějí. 

Paní Z. se nakonec rozhodla dovést 
maminku na psychiatrické vyšetření 
a poradit se s lékařem, jaké by bylo 
nejvhodnější řešení. Začala zvažo-
vat umístění matky do vybraného 
specializovaného zařízení, kde by 
o ni pečoval odborný personál. Paní 
Z. by se tím ulevilo a zlepšilo by 
to i její vztah s maminkou, mohly 
by společně trávit čas příjemnými 
aktivitami. Paní Z. si potřebuje od-
počinout a myslet také na sebe.

Domovinka Krizová pomoc je 
sociální služba, jež je určena oso-
bám nad 50 let věku, které se ocit-
ly v náročné životní situaci a po-
třebují pomoc a podporu při jejím 
řešení. Poradenské služby jsou 
poskytovány zdarma a anonymně, 
v terénu i ambulantně (Domovin-
ka, Úslavská 75, Plzeň). Schůzku 
si můžete domluvit na telefonním 
čísle 733 677 099. Více informací 
naleznete na webových stránkách 
www.domovinka.cz. Domovinka 
– přenechte nám péči o své blízké.

Mgr. Bohumila Hajšmanová

Domovinka pomáhá nejen seniorům, ale i jejich blízkým

V roce 2012 vznikla v Plzni nová 
organizace zaměřující se na práci 
s dobrovolníky Dobrovolnická Re-
gionální Agentura DoRA se sídlem 
na MO Plzeň 1. Přestože má orga-
nizace za sebou pouze několikamě-
síční působení, ve své databázi má 
již na 80 aktivních dobrovolníků, 
kteří docházejí do 14 organizací v 
Plzeňském kraji či vypomáhají při 
jednorázových akcích. 

Největší poptávka po dobrovol-
nících je ze strany poskytovatelů 
sociálních služeb, kterou se DoRA 
postupně snaží uspokojovat. Na 
území MO Plzeň 1 dobrovolníci 
docházejí například do Motýla, 
DD Domino či do ZŠ a MŠ pro 
zrakově postižené a vady řeči. 
Dále spolupracujeme s Point 14, 
Centrem na podporu integrace ci-
zinců, Domus – centrum pro rodi-
nu, SVP Plzeň a dalšími. 

Široké spektrum dobrovolnic-
kých aktivit Dory však nesměřuje 
pouze do sociální oblasti. Dobro-
volníci pracují s dětmi i při jedno-
rázových aktivitách.

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
Ve spolupráci s MO1 organizo-

vala DoRA 14. 6. 2012 zábavný 
den pro děti pod názvem Dětský 
den s Dorou. Program byl roz-
dělen na dva bloky -  dopoledne 
pro školy a školky, odpoledne 
pro veřejnost. Během dne byly 
pro děti připraveny stanoviště, na 
kterých soutěžící plnili sportovní 
a vědomostní úkoly. Pro každého 
účastníka dětských soutěží byla 
připravena malá odměna a dospě-
lí měli možnost dovědět se něco 
o dobrovolnictví v Plzni. V odpo-
ledních hodinách následoval jeden 
z promenádních koncertů pořáda-
ných MO1. 

V průběhu letních prázdnin po-
řádá Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA ve spolupráci 
s UMO1, SDH Plzeň- Bolevec a 
Centrem na podporu integrace ci-
zinců dva turnusy příměstského tá-
bora Léto s Dorou v termínech 16.-
20.7.2012 (termín podání přihlášky 

a uhrazení poplatku nejpozději do 
29. 6. 2012) a 27.–31. 8. 2012 (ter-
mín podání přihlášky a uhrazení po-
platku nejpozději do 15. 8. 2012). 
Tábory jsou určeny pro děti ze so-
ciálně slabých rodin ve věku 3–12 
let. Cena pro účastníka je 200,- Kč/
den (7:30–16:30), v ceně je zahrnu-
to stravné, vstupné a jízdné.

Příměstské tábory se budou 
konat v Hasičském srubu, ul. Ke 
Krkavci, Lochotín a okolí. Pro děti 
bude připraven program pod vede-
ním odborných lektorů a dobro-
volníků. Malé táborníky čekají vy-

cházky do přírody, výlety a soutě-
že. Mohou se těšit také na zpívání, 
táborák a pečení buřtů. Program 
každého dne bude přizpůsoben ak-
tuálnímu stavu počasí a tak dojde 
i na vlastnoručně vyrobená trička 
či šperky. Pro případné zájemce 
nabízíme posledních pár volných 
míst.

Více informací pro zájemce 
o dobrovolnictví či příměstské 
tábory:

tel. 603 438 178
dora-plzen@seznam.cz
www.dora-plzen.cz
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Přijďte strávit nevšední zážitky 
se svými dětmi do krásného prostředí 

 
Otevřeno máme každý den od 9:00 do 19:00. Více infor-

mací, novinky a akce naleznete na www.dumpohadek.eu

Domu pohádek
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Hasičský víkend

Ve dnech 25. – 27. května pro-
běhl na požární stanici HZS Pl-
zeňského kraje v Plzni na Košutce 
a sousedící travnaté ploše tradiční 
Hasičský víkend v požárním sportu. 

V pátek 25. května se uskuteč-
nil již XXIII. ročník Memoriálu 
Milana Kružíka ve výstupu na 
cvičnou věž a v běhu na 100 m 

s překážky. Na startovní listině se 
objevilo celkem 110 profesionál-
ních i dobrovolných hasičů z celé 
republiky. Ve výstupu na cvičnou 
věž zvítězil v novém rekordu pl-
zeňské věže časem 13,63 s Jakub 
Pěkný z HZS Ústeckého kraje 
ÚO Most. Ve druhé disciplíně 
v běhu na 100 m s překážkami 
předvedl špičkový výkon Pavel 
Krpec z HZS Ostrava, který 
výkonem 15,15 s vytvořil nový 
národní rekord v této disciplíně.

V sobotu se konal již VI. ročník 
dětské soutěže Globus Cup Juni-
or o pohár starosty MO Plzeň 1 
v požárních útocích. V kategorii 
mladších žáků, kde nastoupilo 
27 týmů, vybojovalo první místo 

družstvo SDH Nekmíře. V kate-
gorii starší žáci soutěžilo celkem 
17 týmů a prvenství si odvezlo 
družstvo z SDH Lité.

Muži a ženy odstartovali prvním 
závodem Plzeňská stovka celore-
publikový šestidílný závod Český 
pohár Velkopopovického Kozla, 
který vyvrcholí 15. 9. 2012 v Os-
travě. V mužské kategorii zvítě-
zil při účasti 75 závodníků Jakub 
Pavlíček, mezi 58 ženami vyhrála 
Šárka Jiroušková.

V neděli se uskutečnil X. ročník 
celorepublikové dorostenecké sou-
těže v běhu na 100 m s překážka-
mi a výstupem na věž Memoriál 
Vendulky Fránové. Na memoriál 
přijelo i reprezentační družstvo do-
rostenců, které nás bude reprezen-
tovat na mezinárodních soutěžích.

Jízda historických vozidel
 V sobotu 26. 5. se v Plzni na 

Bolevecké návsi sjeli majitelé 
a příznivci historických vozidel. 
Veteran Car Club Plzeň zde totiž 
pořádal XXIII. ročník jízdy his-
torických vozidel okolím Plzně. 

 Celá náves byla zaplněna divá-
ky, osobními i nákladními automo-
bily, motocykly, k vidění byla také 
parní stříkačka v provozu a stabilní 
motor. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 118 automobilů a motocyklů, 
vyrobených mezi roky 1911–1980. 
Trasa v délce přibližně 80 km 
vedla přes Chrást, Všenice, Břa-
sy, Březinu, Rokycany, Kamenný 
Újezd, Hrádek, Mirošov, Kyšice. 
Účastníci plnili několik soutěžních 
úkolů, například jízdu zručnosti, 
určovali velikosti klíčů, stříka-
li hasičskou stříkačkou na terč, 
nabírali vodu děravým pístem na 
čas. Velký úspěch měla zastávka 
ve Všenicích, kde bylo stanoviš-
tě vojenské a policejní techniky. 
Účastníky zde zastavili příslušníci 

veřejné bezpečnosti v dobových 
uniformách a dávali jim dýchnout 
do balónku, nutno říct, že nikdo 
z řidičů alkohol před jízdou nepil. 
Kromě dobrého oběda dostaly po-
sádky zdarma od našich sponzorů 
i občerstvení v podobě sladkostí, 
pečiva, nápoje, klobásy. 

 Po dojezdu do cíle čekala zá-
vodníky řada cen. Odměněny byly 
posádky až do 10. místa v každé 
z 8 kategorií, kromě toho byl vyhlá-
šen nejstarší automobil a motocykl, 
nejúspěšnější řidička a proběhlo 
i hlasování o nejkrásnější auto 
a moto. Počasí přálo, poruchy té-
měř nebyly, nálada vynikající. Co 
víc si jen můžeme přát?

V dohledné době bude vyrobeno 
dvd z akce a zájemci si ho mohou 
objednat za výrobní cenu.

 Celá tato akce se mohla konat 
díky obětavosti pořadatelů (podí-
lelo si jich přibližně 60). Velký 
dík patří také našim spolupracov-
níkům, kteří pomáhají s pořádá-

ním, nebo podporují klub materi-
álně, finančně. Jsou to: Plzeňský 
kraj, MO Plzeň 1, Nadace 700 
let města Plzně, obce Březina, 
Břasy, Chrást, Kamenný Újezd, 
Osek, Němčovice, města Mirošov, 
Hrádek, pekařství a cukrářství Jan 
Pondělík – Dvorec u Nepomuku, 

Primalex Břasy, penzion Pod lí-
pou – Kyšice, OK oil, Sdružení 
boleveckých rodáků, Český roz-
hlas Plzeň, Manětínské uzeniny, 
pekařství Malinová, Autobond.

Václav Cipra
ředitel závodu

www.vccplzen.eu

Na pořádání celého víkendu se 
organizačně podílely HZS Plzeň-
ského kraje ÚO Plzeň, Okresní 
sdružení hasičů Plzeň sever, SDH 
Úněšov, občanské sdružení Hasiči 
Plzeň–Košutka a GLOBUS Cho-
tíkov.

Daniel Štěpán, 
starosta o. s. Hasiči Plzeň–Košutka
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Informace o „Letní škole pro seniory“
Vyšší odborná škola zdravot-

nická, managementu a veřejno-
správních studií, s. r. o. na zákla-
dě kladného hodnocení loňských 
účastníků bude opět pořádat „Letní 
školu pro seniory“. Vzdělávací 
akce se uskuteční ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických stu-
dií ZČU v Plzni ve dnech 9.–13. 
července 2012. Cyklus přednášek 
bude zaměřen na oblast zubní 
protetiky, oční optiky a sociál-
ně právní problematiky seniorů. 
Součástí akce budou i teoretické 
přednášky a praktická cvičení za-

Když tančíš ve světle svící …
… je část textu jedné ze skvělých 

skladeb, které zazněly na prvním 
country session nazvaném Filipo-
jakubská noc. Jednalo se o kon-
certní vystoupení hudební skupiny 
Apple – resp. její části s názvem 
TAS, které se uskutečnilo v mi-
nulých dnech v L-klubu Obvodní 
knihovny Lochotín. Jako předka-
pelu si skupina pozvala plzeňskou 
trampskou hudební skupinu The 
Rings a také zvláštního hosta – ir-
ského hudebníka Jeremyho Kinga.

 Na country a trampskou notu 
diváky skvěle v začátku koncertu 
naladilo seskupení hudebníků The 
Rings. I přes velké vedro, které 
toho dne zahalilo Plzeň do rozpá-

leného hávu, předvedl zpěvák The 
Rings Tomáš Menšík, že zpívat 
opravdu umí. Z celého hudebního 
seskupení sálala hlavně chuť hrát 
a bylo zřejmé, že hudební nástroje 
a hudební styl, který kapela před-
vedla, všechny velmi baví.

Po pauze, nutné k výměně zvu-
kových aparatur, zahájila své vy-
stoupení skupina TAS, která tvoří 
část všem vyznavačům country 
hudby již dobře známého hudeb-
ního sdružení s názvem Apple. 
Tato partička skutečně skvělých 
hudebníků s vynikající zpěvačkou 
Monikou Hudyovou představila 
divákům to nejlepší a nejzajíma-
vější ze svého repertoáru. Ten se 

skládá nejen z českých country, 
bluegrassových a trampských pís-
ní, ale i z převzatých skladeb zná-
mých světových country hvězd, 
které jsou výborně česky otex-
továny lídrem kapely Jaroslavem 
Pertlíčkem a kytaristou Michalem 
Kovácsem. Velmi příjemným pře-
kvapením jsou i skladby typicky 
irské hudby, které skupina hraje 
s bravurností sobě vlastní. Navíc 
ve spojení s pravým irským hostem 
- muzikantem Jeremym, se jednalo 
o opravdu skvělý hudební zážitek.

Skupina Apple i její součást TAS 
působí na plzeňské hudební scéně 
pod vedením Jaroslava Pertlíčka 
již řadu let. Za tu dobu se instru-

V měsíci květnu připravili pra-
covníci Střediska výchovné péče 
v Plzni sportovně zážitkové odpo-
ledne pro děti z Centra pro rodinu 
Vinice. Akce se konala v areálu 
Dětského diagnostického ústavu, 
střediska výchovné péče, ZŠ a ŠJ 
na Karlovarské 67 v Plzni. Od-
poledne zahájil ředitel školského 
zařízení Mgr. Viktor Vanžura,-
krátkým přivítáním dětí a jejich 
rodičů. Pak se již děti pustily do 
plnění sportovních, výtvarných 
i rukodělných disciplín. Předved-
ly nám svoji pohyblivost, zručnost 
i vytrvalost. Některé úkoly plni-
li malí sportovci sami, v jiných 
potřebovali pomoc svých rodičů. 
Při závěrečném vyhodnocení byli 
všichni malí účastníci odměněni 
diplomem, sladkostmi a omalo-
vánkami. Společně jsme všichni 
poseděli u ohniště při opékání 
špekáčků. 

Na přípravě a realizaci sportov-
ního odpoledne se podílela také 
paní Franková se svými spolu-
pracovnicemi z vinického centra 
a studentky – dobrovolnice Barbora 
a Martina z o. s. Totem. Diplomy 
pro děti nakreslila slečna Jana Du-
fková, žákyně ZŠ v Kralovicích. 

(red)

měřená na první pomoc nejčastě-
ji se vyskytujících akutních stavů 
u seniorů. Účastníci „Letní školy 
pro seniory“ budou seznámeni též 
se základy práce na počítači, vy-
hledáváním informací na interne-
tu, s elektronickým bankovnictvím 
a elektronickou poštou. Přednášky 
a semináře jsou bezplatné. Bližší 
informace o vzdělávací akci budou 
zveřejněny na webových strán-
kách školy http://www.vosplzen.
cz. nebo telefonicky na telefonním 
čísle 377 534 450.

PhDr. Jana Ajglová

mentálně velmi zdokonalila a její 
hudební žánr, kterým se prezentu-
je, oslovuje řadu příznivců country 
hudby nejen v Plzni a okolí. Má 
také své skalní příznivce. Instru-
mentálně, a díky skvělé zpěvačce 
i pěvecky, představila skupina 
TAS v L-klubu na Lochotíně 
opravdu kvalitní country koncert 
a hudební výkon všech jejích členů 
je jako celek srovnatelný s českou 
špičkovou country scénou. Další 
setkání se skupinou Apple či její 
částí TAS se v L-klubu uskuteční 
ještě na podzim a v předvánočním 
čase letošního roku. 

(d)

Zážitkové odpoledne pro děti

Nemáte babičku na hlídání a školka Vašich dětí 
je o prázdninách zavřená? 

Přijďte se podívat do nově otevřené soukromé školičky „Veselá 
pastelka“ v Hodonínské ulici 57. V letních měsících máme 
připravenou prázdninovou školičku i pro neškolkové děti 

od 2 do 8 let. Provoz od 6:30 do 17:00. Pro více informací pište 
na vesela.pastelka@seznam.cz nebo na telefonu 604 102 884. 



O víkendu 19. a 20. května se 
konal v parku za obchodním cen-
trem  Plaza druhý ročník velice 
úspěšného Apetit Festivalu. Po 
oba dny se prostorem linula vůně 
nabízených pokrmů a příchozím 
návštěvníkům se sbíhaly sliny 
při pohledu na všechny nabízené 
produkty.

Starosta MO Plzeň 1 Mgr. Mi-
roslav Brabec tentokrát ke své 
velké lítosti nevystupoval v roli 
kuchaře. Ale pořadatelé, kteří 

zvládli přípravu a organizaci fes-
tivalu na jedničku,  mu vybrali 
jinou roli. Spolu se Zdeňkem Po-
hlreichem a dalšími odborníky na 
vaření zasedl do poroty v soutěži 
„Vaříme s regionální potravinou”. 
Navíc také předával cenu obvodu 
Plzeň 1 pro nejlepší Západočes-
kou restauraci roku 2012.  „Jsem 
velmi rád, že jsme založili novou 
tradici a náš obvod se stal ofi-
ciálním partnerem tohoto  skvě-
lého gurmánského svátku. Chtěl 

bych poděkovat organizátorům za 
perfektní akci, Václavu Česákovi  
za vytvoření krásné ceny, a pře-
devším bych rád pogratuloval 
restaurantu PI.JEZ.PI a jeho šéf-
kuchaři Milanu Letlovi, který tuto 
cenu získal,” řekl starosta Brabec. 
Festival dobrého jídla a pití uza-
vřel svůj druhý ročník rekordními 
čísly v návštěvnosti, i co se týče 
snědených jídel, vypitých piv 
nebo počtu kuchařských show. 
O přízeň návštěvníků bojovalo 
15 TOP restaurací a 20 pivovarů.

Na letošním APETIT FESTIVALU padaly rekordy

Jednou z největších hvězd 
festivalu byl letos opět popu-
lární Zdeněk Pohlreich. Velkým 
lákadlem pro diváky bylo také 
vystoupení kontroverzního Jiří-
ho Babici, kuchařská show Ja-
roslava Sapíka nebo propagátora 
molekulární gastronomie Petra 
Koukolíčka. Na hudební scéně 
se mimo jiné představil soubor 
Hradišťan, Blue Effect, Vladimír 
Mišík, Brutus nebo Bára Zema-
nová & Band.

(red)

PROGRAM  KONCERTŮ  LÉTO  2012
14.6. Orchestr TREMOLO ZUŠ Třemošná, před 
koncertem proběhne dětský den pořádaný dobrovol-
nickou regionální agenturou DoRA
28. 6. Dětský folklórní soubor Sluníčko 
  a Malá lidová muzika Rokytka 
30. 8. Orchestr Oty Hellera
13. 9. Orchestr TREMOLO ZUŠ Třemošná
Začátek koncertů je vždy v 17 hodin.

Stalo se již tradicí, že MO Plzeň 1 pořádá (nejen) pro seniory promenád-
ní koncerty v prostoru Centrálního parku Lochotín. Přijďte si poslechnout 
krásné skladby, zazpívat si a třeba i zatancovat pod širým nebem, zkrátka 
strávit příjemné odpoledne za doprovodu hezkých písniček. 

Přiďte si s námi zazpívat



9:00

9:45  
10:30

11:15

12:00

12:25 

12:50

13:15

14:00

14:15

15:00 
15:30

15:50

16:30

17:15

18:15 
19:15 
20:00

22:15 

24:00 

    velká kapela Oty Hellera
  pøíjezd starosty MO Plzeò 1 
  dìtská lidová muzika Vozembach J.S.Bacha z Dobøan
  velká kapela Oty Hellera
  skupina „Jen tak“,“PleKy“, divadelní Soubor „Sebranka“ a dìtská zumba „Tomic“
 dìti Bolevecké ZŠ zatanèí scénické choreografie „Život na statku“
  TJ Rozvoj pøedstaví dìtský soubor „Taneèní studio Fysiko“
  velká kapela Oty Hellera
  TJ Sokol Doubravka - tance s názvem „Jeden den Keltských žen“
  Švejk c.k. Šraml - Švejkovy c.k. Manévry
 SDH Bolevec pøedstaví své malé hasièe Soptíky
  pìvecký sbor Jamáèek z TOTEMU-RCD v Bolevci
  Švejk c.k. Šraml – šlágry slavných kabaretù a skladby slavných autorù
  velká kapela Oty Hellera
  Švejk c.k. Šraml – šlágry z èeských hospod a svìtových bojiš� 1. svìt.války
 MHS
 kapela Václava Žákovce z Dobøíèe
divadelní soubor Jezírko - A. Jirásek, Lucerna 
 kapela Václava Žákovce z Dobøíèe
 ohòostroj

  

10-20  

11-18  
14-18

16:30

ukázky tradièních øemesel - kováøi, øezbáøi
otevøení obytné èásti selského statku 
Sandokan - Èeský lev, rytíøský tábor pro dìti
vystoupení skupiny historického šermu Gotika 

  

  

7:00     
11-17

13-16

13-16

13-17

14-17

turistický pochod „Za historií boleveckých rybníkù”-TJ Rozvoj
  jízdy koèárem kolem Bolevce
ukázka nové požární techniky HZS Košutka
ukázka požární techniky SDH Bolevec pøed zbrojnicí
hry pro nejmenší dìti na nádvoøí Evangelického kostela metodistického
sportovní program pro dìti a mládež na tarasu - SPV SK Bolevec

  

  

  

  

10-20  

11:00  
11:30  

13:00

13:30  

15:00  

15:30

17:00

17:30  

ukázky tradièních øemesel - doškáøi, hrnèíøi
Gloria - scénky z Bolevecké kroniky 
MHS
Gloria - scénky z Bolevecké kroniky 
MHS
Gloria - scénky z Bolevecké kroniky 
MHS
Gloria - scénky z Bolevecké kroniky 
Slepá kolej - koncert 

  

  

  

DDoprovodný program

Selský statek „U Matoušù” Selský statek „U Šteklù”

23.6.2012
BOLEVECKÁ NÁVES 

   Den 
Bolevce
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Na lochotínský amfiteátr se vracejí FILMOVÉ NOCI!
Plzeňané se mohou zaradovat – 

po loňské odmlce se do prostorů 
plzeňského „amfíku“ u zoologické 
zahrady vracejí oblíbené filmové 
projekce pod širým nebem.

Letní kino má v Plzni dlouho-
letou tradici a od svých počátků 
bylo vyhledávaným a oblíbeným 
druhem zábavy Plzeňanů. Od roku 
2003 se pořadatelem letních fil-
mových představení na plzeňském 
amfíku, která známe pod názvem 
Filmové noci, stala agentura Fil-
mák Radka Uhlíře.

 Agentura Filmák byla v letech 
1997–2007 pořadatelem Meziná-
rodního filmového a televizního 
festivalu pro děti a mládež Filmák, 
který se konal nejprve v Plzni, 
poté se rozšířil i do dalších měst. 
V roce 2001 a 2002 agentura za-
jišťovala organizaci plzeňské části 
festivalu Febiofest, pořádala pravi-
delná školní filmová představení, 
provozovala letní kina v Makově 
a Kasejovicích a v neposlední řadě 
také plzeňské kino Eden. Svou pů-
sobnost agentura rozšířila i do řady 
kin mimoplzeňských (Švihov, Ma-
nětín, Dobřany, Kladno, Karlovy 
Vary). Avšak nejoblíbenější akcí 
ze všech aktivit Filmáku byly vždy 
právě letní Filmové noci v locho-
tínském amfiteátru. Vloni se však 
agentura náhle odmlčela, hlediště 
amfiteátru zůstalo prázdné – Filmo-
vé noci se nekonaly. Na to, co se 
vloni stalo, a proč se letos situace 
změnila, jsme se zeptali hlavního 
organizátora akce Radka Uhlíře.

Proč se vloni neuskutečnily 
Filmové noci?

Bylo to především z finančních 
důvodů. Provozovat letní kino je 
velice finančně náročné (pronájem, 
propagace, půjčovné filmů, kurýr-
ní služby, platy zaměstnanců, atd.), 
a pokud se nevydaří počasí, inves-
tované peníze vám již nikdo nevrátí.

A letos je situace jiná?
V podstatě ne, (s úsměvem).
Jak tomu mám rozumět?
Hlavním důvodem, proč jsme se 

letos naši akci rozhodli zopako-
vat, je skutečnost, že v podstatě 
končí stávající formát filmových 
kopií 35 mm. Nové filmy již tedy 
nebudou distribuovány ve formá-
tu, na jehož promítání jsou letní 
kina vybavena, a výměna za jiné 
technologie je pouze pro sezónní 
promítání bohužel finančně neú-
nosná. A to vlastně znamená konec 
letních kin… A my chceme lidem 

ještě naposledy nabídnout tu ne-
opakovatelnou atmosféru letního 
kina, kdy sedíte nebo ležíte pod 
širým nebem, koukáte na oblíbený 
film, popíjíte, ukusujete grilova-
nou klobásku, užíváte si teplou let-
ní noc a třeba vzpomínáte, jaké to 
na „letňáku“ bylo před lety, když 
jste ho navštívili poprvé.

A na co se můžeme letos kon-
krétně těšit?

Těšit se můžete jak na největší 
filmové novinky letošního roku, 
jako například Líbáš jako ďá-
bel, Polski film, který půjde do 
kin až 12. července a nám se ho 
podařilo získat pro naše Filmové 
noci, Muži v černém 3, tak i na 
úspěšné filmy loňského roku, 
které návštěvníci sice už nejspíš 
viděli, ale to v letňáku není roz-
hodně na škodu. Nebudou chybět 
ani animované filmy – na srpen 
připravujeme pokračování úspěš-
né Doby ledové, tentokrát to bude 
Doba ledová 4: Země v pohybu.

Novinkou, kterou jsme pro di-
váky letos připravili, je uvedení 
nejúspěšnějších – nejnavštěvova-
nějších – filmů v historii plzeňské-
ho amfiteátru a filmů natočených 
v Plzni. Zopakujeme tak mimo 
jiné film Discopříběh, který bě-
hem jedné projekce zhlédlo přes 
17000 diváků a film Slunce, seno 
a pár facek, který během jednoho 
představení vidělo dokonce 22000 
diváků! Naším cílem je pokusit se 
alespoň částečně přiblížit takové 
návštěvnosti a naposledy naplnit 
areál lochotínského amfiteátru 
při filmovém představení. Je nám 

jasné, že se jedná o filmy, které 
neustále opakují všechny televizní 
stanice, a proto tato představení 
budeme hrát za pouhých 25 Kč. 
Jde spíše o takovou nostalgickou 
vzpomínku, o zážitek, který vám 
může nabídnout jen letní kino, 
o symbolické rozloučení s filmo-
vými projekcemi v lochotínském 
amfiteátru, kde se nachází největší 
projekční plocha v Plzni.

Kde se dozvíme více o progra-
mu letošních Filmových nocí?

Program, tedy zatím jen na čer-
venec, jelikož na srpnovém teprve 
intenzivně pracujeme, naleznete 
již nyní na naší nové facebooko-
vé stránce www.facebook.com/
filmovenoci, kde jsou nejaktuál-
nější informace a na kterou se do-
stanou i ti, kteří nemají svůj vlas-
tí účet na facebooku. V nejbližší 
době by vám také měl přijít náš 
program i do poštovních schránek. 
V každém takovém letáčku bude 
mít návštěvník SLEVU 30 Kč na 

PROGRAM NA ČERVENEC

4. 7. st 21.30 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

5. 7. čt 21.30 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

6. 7. pá 21.30 Líbáš jako Bůh

7. 7. so 21.30 Líbáš jako ďábel

8. 7. ne 21.30 Líbáš jako ďábel

9. 7. po 21.30 Bitevní loď

11. 7. st 21.30 Signál

12. 7. čt 21.30 Twilight sága: Rozbřesk - 1.část

13. 7. pá 21.30 Čtyři slunce

14. 7. so 21.30 Lorax

15. 7. ne 21.30 Muži v černém 3

18. 7. st 21.30 Perfect Days-I ženy mají své dny

19. 7. čt 21.30 Kajínek

20. 7. pá 21.30 Muži v naději

21. 7. so 21.30 Probudím se včera

22. 7. ne 21.30 Tady hlídám Já

25. 7. st 21.30 Discopříběh – vstupné 25,-Kč

26. 7. čt 21.30 Lidice

27. 7. pá 21.30 Polski film

28. 7. so 21.30 Diktátor

29. 7. ne 21.30 Diktátor

31. 7. ut 21.30 Sněhurka a lovec

PROGRAM NA SRPEN

1. 8. st 21.30 4 slunce

2. 8. čt 21.30 Probudím se včera

5. 8. ne 21.30 Madagaskar 3

6. 8. po 21.30 Madagaskar 3

7. 8. ut 21.30 Muži v černém 3

11. 8. so 21.30 Železná lady

14. 8. ut 21.30 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

15. 8. čt 21.30 Diktátor

16. 8 čt 21.30 Polski film

21. 8. ut 21.30 Líbáš jako ďábel

22. 8. st 21.30 Líbáš jako ďábel

23. 8. čt 21.30 Doba ledová 4: Země v pohybu

24. 8. pá 21.30 Doba ledová 4: Země v pohybu

25. 8. so 21.30 Vrtěti ženou

26. 8. ne 21.30 Tady hlídám já

28. 8. ut 21.30 Bitevní loď

31. 8. pá 21.30 Sněhurka a lovec

jedno filmové představení (neplatí 
pro představení za 25 Kč). A po-
kud se právě do vašeho kastlíku 
program se slevou nedostane, tak 
nezoufejte, jelikož jsme pro vás 
v letošním roce připravili i jiné 
slevové akce! Například: slevu na 
filmové představení dle vlastního 
výběru získá každý návštěvník pl-
zeňské zoo, který ji v době trvání 
Filmových nocí navštíví a uchová 
si řádně zaplacenou vstupenku. Na 
našem facebooku a ve spolupráci 
s rádii Kiss Proton a Český rozhlas 
připravujeme také řadu soutěží 
o volné vstupenky.

Poslední otázka – bude v areálu 
letního kina zajištěné občerstvení?

Samozřejmě! Někteří lidé k nám 
chodí dokonce kvůli občerstvení. 
Můžete se těšit na hamburgery, 
hranolky, langoše, bramboráčky… 
Chybět nebude ani pití – alko i ne-
alko. Budeme na vás dobře připra-
veni a už se moc těšíme, že se na 
Filmových nocích potkáme. Vždyť 
je to naposledy.

Rozhovor vedla Eva Hanzlíková

Změna programu vyhrazena.
Předpokládá se doplnění programu v některých volných termínech.
Více na www.facebook.com/filmovenoci



strana 15Organizace a spolky

Májky na Bolevecké návsi dne 30. dubna 2012
Sdružení boleveckých rodáků 

spolu s Dobrovolným hasičským 
sborem Bolevec organizovaly 
dne 30. dubna stavění májky na 
Bolevecké návsi před hasičskou 
zbrojnicí. Již v ranních hodinách 
se sešli rodáci a hasiči, aby nej-
prve za souhlasu hajného pana 
Chyšky porazili v boleveckých 
lesích vhodný smrk, přivezli ho 
na náves, kde se strom zbavil 
kůry, upravil do správné délky. 

Následovalo osazení a ukotvení 
věnce s ozdobnými fábory a pak 
společně s hasiči pod vedením 
starosty Honzy Bendy následovalo 
zdvižení májky. Další parta pak 
připravovala postavení přístřešků, 
stolků a lavic, tentokráte na terase 
pod hasičskou zbrojnicí z důvodů 
současné přestavby hasičárny. Ko-
lem šestnácté hodiny se již počali 
scházet první návštěvníci a v se-
dmnáct hodin byla tarasa a okolí 

zcela zaplněno. Starosta Sdružení 
Boleveckých rodáků Jaroslav Če-
chura a starosta MO Plzeň 1 pan 
Mgr. Miroslav Brabec zahájili za 
účasti krojovaných rodáků při-
pravený kulturní program májky 
s připomenutím dalších význam-
ných akcí na Bolevecké návsi 
v rámci 630 let trvání Bolevce. Po 
projevech Plzeňští střelci odpálili 
několik salv z historických stře-
dověkých děl a předvedli ukázku 

Preventivně výchovná činnost SDH Bolevec
Jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů v Bolevci pořádá pro děti 
z mateřských školek preventivně-
-výchovné ukázky. Děti se sezná-
mí s prací hasičů, prohlédnou si 
vybavení hasičských vozidel a se 
zdravotníky SDH Bolevec si vy-
zkouší například obvázání odře-
né ruky. Více o SDH Bolevec na 
www.sdhbolevec.cz.

Martin Langfelner

4. ročník florbalového turnaje 
PilsenGames proběhl o víken-
du 2.–3. a 9.–10. června 2012 
v městských sportovních halách 
v Plzni. Turnaj pořádaly FBC 
Plzeň, TJ Sokol Plzeň IV a N33 
sport. Záštitu nad turnajem pře-
vzal starosta MO Plzeň 1 Mgr. 
Miroslav Brabec. Turnaj se usku-
tečnil ve všech věkových kate-
goriích s následujícími výsledky. 
Muži: 1. IBK Humikolen, 2. FBC 
Plzeň, 3. Slavia VŠ Plzeň;
U19 (junioři): 1. Slavia VŠ Plzeň, 

PilsenGames
2. FBC Plzeň, 3. FBC Plzeň B;
U17 (dorost): 1. FBC Plzeň, 2. FBC 
Plzeň B, 3. Slavia VŠ Plzeň; 
U15 (st. žáci): 1. FBC Český Krum-
lov, 2. FBC Plzeň, 3. FBC Plzeň B; 
U13 (ml. žáci) 1. FBC Plzeň,
2. TJ Baník Sokolov, 3. FBC 
Plzeň B; 
U11 (elévové) 1. FBC Plzeň bílí, 
2. FBC APM Automotive Kdy-
ně, 3. FBC Plzeň modří; 
U9 (přípravka) FBC Plzeň bílí, 
FBC Plzeň modří.

Pavel Strejček

dalších dobových zbraní. Po nich 
pak vystoupila skupina kapříků – 
malých čarodějnic z 91. MŠ pod 
vedením paní učitelky Burešové 
a na závěr večera přiletěly dospělé 
čarodějnice. O bohaté občerstvení 
účastníků se postarala parta bole-
veckých hasičů. Teplý a slunný 
den byl však večer před devátou 
hodinou narušen silnou bouří 
s deštěm.

Jaroslav Čechura
starosta SBR
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Severskou chůzí na sever
Takový byl název jedné akce ze 

seriálu akcí propagujících sever-
skou chůzi – Nordic Walking. Již 
druhý ročník této zajímavé spor-
tovní disciplíny proběhl v Plzni ve 
čtvrtek 24. května 2012. 

Start a cíl pořadatelé napláno-
vali v Šafránkově pavilonu na 
Lochotíně, trasa vedla na Mikul-
ku a zpět. Po krátké instruktáži 
ředitelky NW centra J. Moráv-
kové a nezbytném fotografování 
všech účastníků společně vyra-
zilo několik desítek chodců ve 
stejných oranžových tričkách 
vyzkoušet si, jak jim chůze se 
speciálními holemi půjde. V po-
lovině trasy byl naplánovaný ak-

tivní odpočinek, a to při cvičení 
s holemi. 

Do cíle došel každý, spokoje-
nost, úsměvy a dotazy na pořada-
tele k severské chůzi byly jistě nej-
větší odměnou pro všechny, kteří 
tuto akci organizovali a kterým od 
nás patří velké poděkování. V cíli 
bylo také malé překvapení, a to vy-
hodnocení několika nej – nejstarší 
účastník, kterým byl pan Franti-
šek Raišl, nejstarší účastnicí paní 
Věra Velichová a nejvzdálenější 
sedmiletá Eliška Potancová z Boče 
(u Stráže nad Ohří na Karlovarsku). 
Všichni vyhodnocení jsou členy od-
dílů turistiky TJ Rozvoj Plzeň. 

Julie Henzlová

Výstava stanů opět v Plzni

          
 
 
 
 

 
ODDÍL TURISTIKY „AKTIVNÍ STÁ Í“ TJ Rozvoj Plze   

a K T® odbor J. Danzera Plze   
srde n  zvou širokou ve ejnost   

v rámci oslav 630. výro í založení obce Bolevec  
a 30. výro í založení TJ Rozvoj Plze   

a 20. výro í založení ASPV  
na turistický pochod 

v sobotu 

 23. ervna  2012 
 

ZA HISTORIÍ  
BOLEVECKÝCH RYBNÍK  

 
TRASY:   9 a 15 km, mapa K T . 31  
START: kone ná tramvaje . 1 Plze -Bolevec, 7:00 – 9:00 hod. 
CÍL:  Bolevecká náves, 10:00 - 13:00 hod.  
STARTOVNÉ:   10,-- K                  zdarma:  lenové po ádajících organizací  
P vodních 12 rybník  (zal. v 15. století):  Velký Bolevecký („Bolevák“), Šídlovský, 

Kamenný, Vydymá ek (dnes Vidimá ek), Beroun (dnes 
Rozkopaný, n kde uvád ný jako erný), Borek, Vorlík, 
Klenovec (dnes Strženka), Nad Klenovcem, Volšinka, Nový 
(dnes Nová ek), Barchan, (další rybníky zal. v 17. a 18. stol.) 
Košiná , Senecký, T emošenský 

Z p vodní  „Bolevecké rybni ní soustavy“  (15)  dodnes z stalo jen 10 rybník . 
Trasa 9 km:       13 rybník       trasa 15 km:  15 rybník   

 
V RÁMCI OSLAV BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM! 

PROPAGA NÍ ODZNAK POCHODU, RAZÍTKO 2015 KM! 
 
INFO: J. Valach, 774  944  370 
jarvalach@seznam.cz 
http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 
 
 
 Z D R Á V I   D O Š L I ! 

Chystáte si letošní dovolenou zpříjemnit stanová-
ním? Pak vám přijde jistě vhod výstava stanů, která 
se uskuteční v Plzni na Slovanech v hale Lokomotivy 
od 14. do 29. června, a to denně od 11 do 19 hodin.

Velká plocha haly umožní vystavovatelům před-
vést téměř stovku postavených stanů předních čes-
kých i zahraničních výrobců. Budou zde k vidění 
jak malé expediční a turistické stany, tak i velké 
rodinné stany vhodné pro kempování. V hale budou 
vystaveny nejen stany, ale i spací pytle, karimatky, 
batohy, kempingový nábytek, obuv, oblečení a dal-
ší doplňky zpříjemňující pobyt v přírodě. Vstup je 
zdarma a těšíme se na vaši návštěvu. Více informací 
najdete na www.stanyplzen.cz

Milan Liška
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S kamarády ze zoo

Ani v letošním roce nebudou mít 
návštěvníci zoologické a botanické 
zahrady o zábavu nouzi. O letních 
prázdninách bude komentované 
krmení zvířat každý den. Nejde při 
něm ani tak o samotné krmení pěti 
ohrožených a atraktivních druhů, 
jako o bližší setkání zoologické 
zahrady a návštěvníků. 

Letošními hvězdami jsou no-
sorožci, žirafy, hrošíci liberijští 

a klasičtí dlouholetí bardi – tučňá-
ci a šimpanzi. Sokolnické ukázky 
na amfiteátru se konají vždy 6 dní 
v týdnu kromě pondělka, pokaž-
dé dvakrát denně. O prázdninách 
bude rovněž denně jezdit turistický 
zoo-vláček z náměstí Republiky.

Návštěvníci si budou moci uží-
vat všech aktuálních přírůstků 
a mláďat – prasátek savanových, 
lemura kata nebo antilopy nyaly 
nížinné. Hlavní hvězdou pochopi-
telně bude mladý hrošík liberijský 
C.P. Rok života za sebou budou 
mít například tygříci nebo levhar-
tice čínská Baobao. 

Lektorský tým sdružení IRIS 
aktivně vrcholí s přípravou dvou 
běhů příměstského tábora „..s ka-
marády ze zoo“, tentokráte s pod-
textem: Cestovatelská horečka 
aneb kam nás zavedou tajemné 
hlasy z pralesa. 

Jde již o jubilejní 10. ročník! 
Jako každý rok navštívíme s oddíly 
zoo, rybníky na Bolevci, AKVA-
-TERU, Techmanii, aj. Seznámíme 

se s problematikou jednotlivých bi-
omů či ekosystémů. Budeme tvořit 
projekty, naučíme se poznávat fau-
nu a floru těchto biomů a ekosysté-
mů. Také se dozvíme, jak bychom 
je mohli chránit.

Akce v zoo tradičně otevřou 
i ukončí letní prázdniny, vrchol 
však bude spočívat v podzimním 

Letní pobyt s MOTÝLem 
„Cesta do pravěku“ (21.–27. 7.)

V červenci se již tradičně vydá-
me na Westernový ranč v Podolí 
na Klatovsku, kde týdenní pobyt 
strávíme tentokrát s motivy pra-
věku, pravěkých lidí a dinosaurů. 
Při dopoledním programu budeme 
nejen tvořit pravěké výrobky, ale 
i objevovat lesní rostliny a plody 
a také soutěžit. V odpoledních blo-
cích si zasportujeme, nahlédneme 

do pravěkého umění a překonáme 
cestu za dinosauřím vejcem. Ne-
budou chybět tradiční hrané ve-
černíčky a relaxační večery pro 
rodiče. V nabídce jsou i odpoledne 
s koňmi a vyjížďky na koních.

Přidejte se k nám! Nabízíme 
poslední volná místa pro rodiny 
s dětmi. Pobyt je integrační, k dě-
tem s postižením budou k dispozici 
asistenti.

Bližší informace poskytne 
Mgr. Zuzana Bartoňová, 
tel. 725 427 926, e-mail: barto-

nova.zuzana@seznam.cz
www.motyl-plzen.cz 

ZÁPISY DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
A TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Rodičovské centrum Vlnka zve všechny rodiče a děti na prohlídku 
zájmových aktivit v MOTÝL, o. s. a na zápisy do kurzů na školní 
rok 2012/2013.

18.–22. června 2012
Po – Čt 9.00–12.00, 16.00–17.30 hod.
Pá 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte se podívat, jak probíhají jednotlivé kroužky – vaše dotazy 

rádi zodpoví přímo lektoři. 
Bližší informace poskytne Jana Solničková, tel.: 774 855 134. 
MOTÝL, o. s., Žlutická 2, 323 00 Plzeň, 
www.motyl-plzen.cz.

dění na statku Lüftnerka. Během 
léta několikrát ožije rovněž pra-
věká vesnice v blízkosti výběhu 
medvědů „Oživenými dny“, kon-
krétně 30. 6., 28. 7., 18. 8., 1. 9.

Mgr. Martin Vobruba
vedoucí propagace

tiskový mluvčí



strana 18Organizace a spolky

Přidejte se k Akademii třetího věku
Letos v červnu úspěšně završí tře-

tí rok své existence a zdařilého fun-
gování jeden z projektů občanského 
sdružení TOTEM – RDC, Akademie 
třetího věku. Tento projekt se sna-
ží nabídnout seniorům vzdělávací 
kurzy a další aktivity, které by jim 
kromě získávání a rozvíjení poznatků 
umožnily také navazování a posilo-
vání sociálních kontaktů a podpořily 
jejich vlastní aktivitu a rozvoj.

Projekt Akademie třetího věku 
je projektem úspěšným, živým 
a stále se vyvíjejícím, ať už jde 
o rozsah nabídky kurzů a jedno-
rázových akcí nebo o nárůst po-
čtu studentů. Od r. 2009 otevřela 
Akademie celkem 11 různých 
témat zařazených do 4 studijních 
oborů: Nauka o člověku, Člověk 
ve společnosti , Historie a místo-
pis a Věda a technika. V průběhu 
tří let navštěvovalo kurzy cel-
kem 168 studentů staršího věku, 
z nichž zhruba čtvrtina prochází 

Akademií třetího věku od jejího 
počátku. Koordinátorky projektu 
si této poměrně stálé a především 
narůstající studentské základny 
váží a jsou potěšeny zejména tím, 
že někteří senioři se zdržují v pro-
storech organizace i po skončení 
kurzů a přátelské vztahy mezi stu-
denty se dále rozvíjejí a sílí i mimo 
„akademickou půdu“.

Kurzy Akademie třetího věku by 
nemohly fungovat bez spolehlivé-
ho lektorského týmu, který v sou-
časné době hledá nové posily, jež 
by mohly přinést další zajímavá 
témat a. Jako přednášející a lektoři 
pro jednorázové i pravidelné vzdě-
lávací kurzy v rámci Akademie 
třetího věku jsou vítání zájemci, 
kteří mohou poznatky předávat 
v rámci svého zaměstnání či pro-
fese, i zájemci, kteří aktivní povo-
lání již opustili. V případě zájmu 
o lektorskou činnost a související 
bližší informace je možné oslovit 

koordinátorku projektu, Mgr. Bar-
boru Šťastnou (e-mail: stastna@
totem-rdc.cz, tel: 736 489 754)

Kromě pravidelných kurzů, 
které probíhají převážně v do-
poledních hodinách, mají senioři 
možnost setkávat se také na doplň-
kových akcích a každý akademic-
ký ročník je ukončen slavnostním 
společenským setkáním s předá-
ním certifikátů o absolvování 
ročníku. Studenti – senioři se na 
takovém setkání mohou ohlédnout 
za uplynulým ročníkem, připome-
nout si společné zážitky z kurzů 
nad promítanými fotografiemi 
a prostor bývá věnován také vol-
né zábavě, hudebním a tanečním 
vystoupením. 

Na letošním slavnostním ukon-
čení ročníku navíc budou studenti 
akademie moci alespoň symbo-
licky (díky virtuální prohlídce) 
nahlédnout do nově zrekonstruo-
vaného domu, jehož otevření ob-

čanské sdružení TOTEM – RDC 
chystá na září 2012 a v jehož 
prostorech bude Akademie třetí-
ho věku dále pokračovat. Nové 
zájemce o studium bude jistě za-
jímat, kdy a kde se mohou přihlásit 
– zápisy do dalšího ročníku budou 
probíhat v mezigeneračním centru 
v Kaznějovské ulici 51, Plzeň od 
24. 9. 2012 do 2. 10. 2012, první 
3 dny jsou vyhrazené stávajícím 
studentům, ti noví se mohou hlásit 
od 27. 9. 2012. Ve stejném termí-
nu bude možné se zapsat také do 
dalších zájmových a vzdělávacích 
aktivit, které občanské sdružení 
TOTEM – RDC realizuje. Jaké-
koli další podrobnosti a informace 
o Akademii třetího věku a dalších 
nabízených aktivitách mohou zá-
jemci získat na webových strán-
kách www.totem-rdc.cz.

Za TOTEM-RDC 
Mgr. Michaela Rubášová, 

koordinátorka projektů pro seniory

Májový seniorpuchýř
Již pošesté se v okolí bolevec-

kých rybníků sešli turisté z celé 
republiky, aby strávili příjemný 
sobotní den, přidali kilometry do 
svých turistických deníčků a po-
tkali se s přáteli stejné krevní sku-
piny. Počasí účastníkům i organi-
zátorům i tentokrát velmi přálo, 
a tak se v úterý 8. 5. 2012 sešlo re-
kordních 632 účastníků pochodu. 
Celou akci organizovali KČT® 
odbor J. Danzera Plzeň, TOTEM – 
regionální dobrovolnické centrum 
a OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj 
Plzeň, přičemž TOTEM- RDC měl 
na starosti jako každý rok mezige-
nerační Duhovou trasu. Jedná se 

o cestu dlouhou cca 3-4 km, kam 
vyráží babičky s vnoučaty, rodin-
ky s dětmi a podobně. Po trase děti 
plnily různé úkoly a sbíraly razítka 
za jejich splnění. Celou trasu i za-
jímavé úkoly připravili a zabez-
pečili jako každý rok TOTEMoví 
dobrovolníci. Letos Duhovou trasu 
absolvovalo 336 účastníků, z nichž 
bylo 153 dětí. Nejmladšími byli 
šestitýdenní Matyášek a tříměsíč-
ní Terezka, turistická kojeňátka, 
a nejstarší byly turističtí matadoři 
Jana M. – 80 let, Vlasta P. – 80 let, 
Josef V. – 86 let

Vyhlášenou soutěž o největší 
věkový rozdíl mezi pochodující 

dvojicí vyhrála dvojice Barbora 
D. a Terezka G. s věkovým roz-
dílem 73 let. 

 Na konci trasy děti dostaly di-
plom za zdolané 4 km a malou 
odměnu a mohly se zapojit do 
bohatého programu připraveného 
v cíli – mohly se projet na koni, 
zatancovat si při muzice, stavět 
z písku na břehu Šídlovského 
rybníka, sledovat či krmit kach-
ny a labutě nebo si prostě hrát na 
příjemné zelené prohřáté louce. 
Na konci odpoledne si společně 
se svými dospělými průvodci od-
nášely dobrý pocit z pěkně strá-
veného dne. 

Májový seniorpuchýř se bude 
konat 8. 5. 2013 a všichni orga-
nizátoři už vás nyní srdečně zvou. 

Za TOTEM-RDC Vlasta Faifer-
líková – ředitelka TOTEM - RDC
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CeDR pro rodiče s dětmi
Centrum dětí a rodičů (CeDR) 

připravuje bohatou nabídku pro-
gramů pro rodiče s dětmi i pro děti 
bez rodičů.

Prázdninová nabídka rodinných 
a dětských aktivit zahrnuje 4 týdny 
tématických pobytů s Ferdou Mra-
vencem a 2 týdny příměstských 
táborů. Jeden týden je zaměřen 
na výtvarné tvoření a keramiku, 
účastníci druhého tábora budou 
převážně sportovat v přírodě.

Na poslední prázdninový týden 
připravujeme program pro celou 
rodinu s názvem „AHOJ PRÁZD-
NINÁM“. Od pondělí do čtvrtka 
budou připraveny aktivity, které za-
ujmou velké i malé děti s rodiči. V 

pondělí a ve čtvrtek proběhne Cedrý-
skova pohádková školička pro rodiče 
s malými dětmi, starší děti se mohou 
zúčastnit keramické dílny, kde si vy-
tvoří zajímavé výrobky. Dvakrát pro-
běhne zábavný program Cedrýskova 
divadélka. Rodiny se mohou těšit 
na divadelní představení o Makové 
panence, veselé úkoly s broučky na 
louce a výtvarnou dílnu s tématic-
kým výrobkem.

V září bude zahájen pravidelný 
program CeDRu pro rodiče. Ka-
ždý den dopoledne bude probíhat 
školičkový program, který originál-
ní a nenásilnou formou vzdělává 
děti v rámci hudební, výtvarné 
i pohybové výchovy. Programy 

jsou vedeny zkušenými lektorka-
mi, při jejich realizaci je využívá-
no bohaté zázemí didaktických, 
cvičebních i výtvarných pomůcek 
CeDRu. Školičkové programy jsou 
rozděleny dle věku dětí na Říka-
dla a písničky pro nejmenší (od 1 
roku), Učíme se s pohádkou (od 1,5 
roku) a Školičku (od 2 let). Na tyto 
programy není třeba se přihlašovat.

Již od června se rodiče s dětmi 
mohou hlásit na specializované 
kluby, které rozvíjejí dětské do-
vednosti za podpory rodičů. Jedná 
se o cvičení rozdělené dle věku 
(od 3 měsíců) a hudební školičku. 

Pro děti bez rodičů budou v od-
poledních hodinách připraveny 

tyto kluby: komplexní výuka an-
gličtiny dle věku dětí, výtvarná 
výchova pro děti již od 3 let, hu-
dební a taneční přípravka.

Celé rodiny se mohou na podzim 
těšit na tradiční víkendové akce – 
Putování za pečenou bramborou 
a Mikulášský program. Oblíbený 
komponovaný pořad Cedrýskovo 
divadélko bude pokračovat cyk-
lem Pohádky z paloučku.

Informace o všech programech 
získáte v Centru dětí a rodičů, 
Západní 18, Plzeň-Bolevec nebo 
na www.cedrplzen.cz, info@
cedrplzen.cz.

ing. Hana Pudelská, 
tel.č. 777 036 704

Branný den na Bílé Hoře
Dne 6. 6. 2012 se na Bílé Hoře 

v areálu dobrovolných hasičů ko-
nal „Branný den“, který uspořá-
dala Městská policie (MP) Plzeň 
ve spolupráci s MO Plzeň 1. Celá 
akce byla zaměřena především pro 
žáky 2. stupně základních škol. 
Strážníci městské policie si pro 

děti připravili soutěže, které mu-
sely děti plnit při běhu na 3 km. 
Soutěžily  například ve střelbě na 
terč nebo v hodu diskem či gra-
nátem. Kromě fyzických aktivit 
si zde děti zasoutěžily i v tes-
tu základního právního minima 
u stanoviště MP Plzeň. Hasiči si 

připravili soutěž v podobě nená-
ročné lanové dráhy a o testy ze 
základních zdravotních znalostí 
se postarali zdravotníci. Na závěr 
si všichni účastníci  opekli buřty 
a poté měli možnost  shlédnout 
ukázky práce psovoda MP Plzeň 
a profesní sebeobrany strážníků. 

Celou soutěž vyhrála 26. ZŠ, na 
druhém místě skončili žáci 13. ZŠ,  
třetí místo obsadilo další družstvo 
26. ZŠ. Kromě putovního velblou-
da si děti odnesly hezké ceny, kte-
ré do soutěže věnoval MO Plzeň 1, 
který se postaral i o občerstvení 
pro všechny zúčastněné.       (av)

Náčrt závodu – trasa vedla okolo Boleváku. Jedna z prvních disciplín – střelba ze vzduchovky. 

Vítězné družstvo z 26. ZŠ si odneslo putovního velblouda. Ceny věnované MO Plzeň 1 předával místostarosta Jiří Uhlík.
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Střípky z činnosti 46. mateřské školy Plzeň, Fibichova

Děti z naší MŠ chodí každý týden na 
delší turisticko-poznávací vycházky, 
kdy pozorují přírodu, poznávají blízké 
i vzdálenější okolí, části města, vý-
znamné budovy. V našich měsíčních 
plánech činností si rodiče turistiku 
najdou pod zkratkou TPV, což zna-
mená turisticko poznávací vycházka. 
Je-li v plánu tato zkratka, vědí, že děti 
mají mít batůžek a pohodlnou obuv. 
Těmito vycházkami rozvíjíme nejen 
zdatnost dětí, ale cíle vycházek větši-
nou korespondují s tématem, kterým 
děti právě žijí. A tak spolu s pohybem 
rozvíjejí své poznatky o okolním svě-
tě, rozvíjejí své povědomí o blízkém 
i vzdálenějším okolí školy, městě, ve 
kterém žijí, prožívají spoustu zajíma-
vého a to se jim ukládá díky zážitkům 
lépe a snadněji.

Velkým zážitkem byla pro děti pro-
hlídka náměstí Republiky, radnice, 
kostela sv. Bartoloměje a nádraží. Děti 
se pak mohly svézt vlakem z hlavního 
nádraží do zastávky Bolevec, kde se 
nachází naše MŠ.

V nedávné době děti z pracoviště Fi-
bichova žily tématem Moje rodina, kdy 
si mimo jiného povídaly také o práci 
maminek a tatínků.V rámci tohoto téma-
tu jsme byli pozváni do autodílny pana 
Kabourka, kde nám ochotně ukázali 
nářadí, hever, auta, a dokonce zvedli i 
zdviž, na které se opravovalo auto. Děti 
si tak mohly prohlédnout, jak vypadá 
podvozek auta. Další pozvánkou byla 
návštěva u paní Bartošové, která pracuje 
v bazénu ZČU. Zde děti pozorovaly ma-
sáž a rehabilitaci s miminky. V pizzerii 
rodičů Mirka Vlčka si děti prohlédly 
vybavení restaurace, chvíli mohly po-
zorovat práci servírky a číšníka a také si 
pohrály v dětském koutku. Velmi pěkná 
byla návštěva prodejny květin další ma-
minky, kde si děti prohlédly různé druhy 
rostlin, dozvěděly se zajímavosti o nich, 
a dokonce si mohly prohlédnout kamion 
květin dovezených přímo z Holandska. 
Byly nadšené z rozmanitosti květin 
a překrásné vůně v kamionu. Na závěr 
návštěvy měla paní Strnadová pro děti 
ještě překvapení – každý dostal kara-
fiát pro svou maminku ke Dni matek. 
Od všech navštívených rodičů si děti 
odnesly sladkost, ale hlavně spoustu 
zážitků. Chtěli bychom tímto článkem 
všem poděkovat za vřelé přijetí.

Hana Fremrová

Děti se každou středu těší na prodlou-
žený pobyt venku. V devět hodin ráno se 
posilníme svačinou, do batohů sbalíme 
vše potřebné a vyrážíme do „světa“.

Naše kroky už vedly například na 
Mikulku, kde jsme si povídali o hyd-
rometeorologickém ústavu a v nedale-
kém lesíku na nás čekaly ukryté úkoly.

Strávili jsme krásné chvíle na Ko-
šuteckém jezírku, kde je hezký park 
a dětské hřiště. Sledovali jsme rozdíly 
mezi kačerem a kachnou, a protože z nás 
vůbec neměli strach a přišli až k nám, 
pohazovali jsme jim nalámaný chléb.

Když jsme jedno středeční dopoled-
ne zavítali na Boleveckou náves, měli 
jsme možnost prohlédnout si dva krásné 
koně, poníka, králíka a psy. Jejich ma-
jitel byl moc ochotný, o každém z nich 
nám pověděl nějakou zajímavost a při-
slíbil možnost dalších návštěv.

Jedna z posledních turistických vy-
cházek směřovala do zoologické zahra-
dy. Počasí nám přálo a my jsme se po-
těšili pohledem na mnoho druhů zvířat.

Bc. Pavlína Pencová

Děti měly velikou radost ze šimpan-
zů, lemurů a lvíčků královských. Viděli 
jsme také na vlastní oči papouška, jehož 
je naše MŠ kmotrem. Velkou radost 
udělali dětem i tučňáci a plameňáci. Pak 
jsme navštívili pavilon nazvaný „Noč-
ní zoo“, který jsme nakonec proběhli 
v rychlosti, protože některé děti měly 
strach ze tmy. Přišel se nám ukázat 
hrošík s mláďátkem a také gepard byl 
svědkem našeho běhu, bohužel nikdo 
nebyl tak rychlý jako on. Žirafy se na 
nás koukaly z veliké výšky a přemýšle-
ly, jak jsou ti malí tvorové hluční. Měli 
jsme velké štěstí i na pandu červenou, 
která se protahovala na svém velkém 
stromě. Tygříci nám ukázali svá pruho-
vaná tělíčka a nechybělo ani společné 
foto právě s tygrem a také foto s králem 
všech zvířat – lvem. Při zpáteční cestě 
jsme navštívili statek, kde jsme si pro-
hlédli domácí zvířátka. Na závěr jsme 
ještě zamávali přes plot dinosaurům 
a pelášili do školky na oběd. 

Mgr. Zuzana Kožíšková

Pro naši mateřskou školu v Plzni 
jsou typické společné akce pro děti 
i rodiče. Jsou to tvořivá setkání plná 
zajímavých a radostných zážitků, při 
nichž se baví děti, jejich sourozenci, 
rodiče, prarodiče i paní učitelky.

Jednou z takových akcí byla ekolo-
gická hra s názvem „Dobré ráno, dob-
rý den, odpadky dnes vynesem aneb 
Putování za skřítkem Ekolýskem“.

13. března, i přes chladné počasí, 
se sešli rodiče s dětmi na konečné 
tramvajové zastávce v Bolevci, kaž-
dý obdržel kartičku na označení spl-
něných úkolů, pohádku o Ekolýskovi 
a pokyny o cestě.
Na prvním stanovišti u Třemošenské-
ho rybníka se děti povozily na zádech 
tatínků nebo maminek při slalomu 
okolo PET lahví naplněných vodou. 
To bylo radosti a jásotu!

Cesta pokračovala směrem k Šídlo-
váku. Kousek od dalšího rybníka zva-
ného Nováček děti hledaly mezi stromy 
a křovím předměty, které do přírody 
nepatří a snažily se co nejvíc si jich 
zapamatovat. Tím splnily další úkol.

Na louce čekala hromada umělo-
hmotných lahví na pořádné sešlápnutí 
a vhození do žlutého koše. Kdo to doká-
zal, měl na kartičce označený třetí úkol.

Nad rybníkem Šídlovák ve svahu 
porostlém vysokými borovicemi čeká 
další záludnost. Velké obrázky ve fó-
liích, znázorňující všelijaké odpadky 
a připevněné na kmeny stromů. Kdo 
si zapamatuje alespoň čtyři?

Děti, které už nedočkavě svíraly 
v ručkách kartičky se splněnými úkoly, 
v dálce mezi řídkým porostem stromů 
uviděly barevný vláček s hnědou loko-
motivou a třemi vagónky – modrým, 
žlutým a zeleným. A to nadělení! Všude 
mezi stromy okolo vláčku se povalovalo 
obrovské množství odpadků, které da-
rebný vítr vyfoukal skřítkovi z vagónků 
a měl z toho radost. Co teď? Kdo pomů-
že Ekolýskovi uklidit odpadky zpátky 

do vagónků a rozveselit ho? To je pátý 
a nejtěžší úkol pro děti, maminky, tatín-
ky, dědečky a babičky. Skřítek jenom 
valí oči. Děti to dokázaly a ještě spousta 
z nich pověděla Ekolýskovi básničku. 
Tak tohle přece nemohlo zůstat bez 
odměny. Skřítek se žlutou špičatou če-
pičkou si prohlédl kartičky s označením 
splněných úkolů, moc každému podě-
koval za úklid a napsal jeho jméno na 
diplom. Nechyběla ani sladká odměna. 

 Jana Staňková
Mezi stejně zdařilé rodinné akce pa-

třila v letošním školním roce akce pro 
děti a rodiče, kterou jsme uspořádali v 
respiriu Bolevecké ZŠ a nazvali Dobré 
ráno,dobrý den, masky si dnes oblečem. 
Tyto větší akce může naše MŠ pořádat 
díky propůjčení sálu v BZŠ. Tímto Bo-
levecké základní škole děkujeme.

Již celý měsíc se všechny třídy naší 
MŠ zapojily do příprav této akce. Děti 
si samy se svými učitelkami připravo-
valy masky, ve kterých se na karneva-
lu představily. Každá třída se předem 
domluvila, které masky si vyrobí. Děti 
si začaly vyrábět masky „Berušek“, 
„Motýlků“, „Plamínků“ a „Tulipánků“. 
Masky tvořily především z krepového 
papíru, tvrdých čtvrtek, barevných pa-
pírů, ale i netkané textilie, kterou po-
užívají zahradníci. Za pomoci lepidel, 
nůžek, provázků, drátků, barev a štětců 
začaly vznikat zajímavé výtvory. Neo-
pomenutelnou měrou se na dotvoření 
masek podíleli i rodiče, kterým patří 
velký dík za to, že podle potřeby se-
hnali dětem trička, kalhotky, punčochy 
a letinky v potřebných barvách.

Po vyrábění masek došlo i na sestavení 
krátkého vystoupení, který masku a také 
třídu charakterizoval. Děti se předvedly 
nejen zpěvem, básněmi, ale i tancem. Prá-
vě tato vystoupení měla u rodičů velmi 
kladný ohlas a všem se líbila. Součástí 
akce byly i soutěže, které si vždy pro 
svoji třídu připravila každá paní učitel-
ka. Během přestávek si děti mohly samy 
nebo s rodiči zatančit. Paní kuchařka pro 
děti připravila malé občerstvení.

Na závěr karnevalu si děti odnesly 
malé odměny. Bylo vidět, že se nám akce 
velmi podařila, protože děti odcházely 
spolu se svými rodiči velmi spokojené.
 Jana Havlíková
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Jaro v naší školce
S příchodem jara jsme se v naší 

školce mohli těšit na spoustu zábav-
ných i poučných událostí.

Stejně jako v minulých letech i le-
tos v dubnu jsme v mateřské škole 
přivítali strážníky městské policie. 
V úvodu našeho setkání proběhla 
beseda, při které se děti dozvěděly, 
jak se chovat v nebezpečných situ-
acích, prohlédly si policejní výzbroj 
a předvedly strážníkům znalost do-
pravních značek určených pro chod-
ce. Následně si děti mohly praktic-
ky vyzkoušet vybavení policejního 
vozu, např. spouštění výstražné 
signalizace. S největším zaujetím 
děti sledovaly ukázku dovedností 
policejních psů.

Brzy na to nás čekaly další radostné 
zážitky v podobě výletu na zámecký 
statek v Újezdě nade Mží, kde jsme 
mohli pozorovat domácí i exotická 
zvířata, pomáhat s jejich krmením 

a prohlédnout si, jak žili a bydleli lidé 
v dávných dobách.

V květnu děti z naší mateřinky na 
výchovném koncertu pořádaném na 
Gymnáziu F. Křižíka obdivovaly do-
vednosti starších kamarádů ze ZUŠ. 
Společnou písničkou se rozloučily 
a již nyní se těší, že brzy budou také 
umět hrát na některý hudební nástroj 
nebo se v hudebně-pohybovém krouž-
ku naučí tančit. I proto byl ve třídě 
dětí odcházejících v letošním roce do 
základní školy proveden průzkum hu-
debnosti a rodičům talentovaných dětí 
podány informace o možnostech, jak 
vlohy jejich dětí dále rozvíjet.

Konec měsíce května byl ve zname-
ní naší každoroční zahradní slavnosti. 
Děti krátkým programem přivítaly ro-
diče a nejstarší z nich byly pasovány 
na školáky. Potom si mohly vyzkoušet 
svoje dovednosti a obratnost v rozlič-
ných disciplínách, jejichž společným 

jmenovatelem bylo téma Cirkus. Ra-
dost a šťastné úsměvy dětí, které jen 
umocnilo závěrečné opékání buřtíků, 
byly největší odměnou.

V jarních měsících jsme se také zú-

Setkání s partnerskou školou z Bad Abbachu
Dne 15. března navštívila 7. ZŠ 

a MŠ po 4 letech dopisování své 
přátele v Bad Abbachu nedaleko Re-
gensburgu. Konečně se děti setkaly se 
svým přítelem „tváří v tvář“ a strávily 
spolu několik hodin ve škole. Zúčast-
nily se vyučování angličtiny, zahrály 
si různé společenské hry a dlouhou 
půlhodinovou přestávku se proháně-
ly se svými přáteli po hřišti, školní 
zahradě a školním dvoře.

Po společném obědě pro nás byla 
připravena prohlídka historické čás-
ti Regensburgu. Když jsme se večer 

vraceli domů, byli jsme plni dojmů 
a již jsme přemýšleli, jak krásný výlet 
německým přátelům oplatit.

Německé děti s několika vyuču-
jícími a paní ředitelkou přijaly naše 
pozvání na 15. května. Po přivítání 
a občerstvení, připraveném mamin-
kami našich dětí, jsme se společně 
pustili do výroby „stromů přátelství“. 
Vytvořeny byly z dlaní obkreslených 
a vystřižených z barevných papírů 
a opatřených jménem přátelících se 
dětí. Jeden strom zůstal na památku 
u nás, druhý putoval do Německa.

Poté si dospělí prohlédli naši školu 
a děti se zapojily do výuky, během 
níž si vyzkoušely práci s interaktivní 
tabulí a naučily se názvy zvířat nejen 
anglicky, ale i česky.

Po společném obědě jsme se vydali 
na prohlídku zoo a historického středu 
města, kterou jsme ukončili u katedrály 
na náměstí Republiky, kde už zbyl čas 
jen na zakoupení suvenýrů a rozlouče-
ní. S českým „Na shledanou“ a němec-
kým „Auf Wiedersehen“ jsme se rozešli 
a doufáme, že naše spolupráce nekončí.

Mgr. Markéta Mrkousová

Jaro u Kosíků
Když zima předala svou vládu jaru, 

projevilo se to i u nás, v 87. MŠ Ko-
menského v Plzni. Všechny třídy se na 
jaro těšily, své šatny si vyzdobily ba-
revnými výkresy a začaly pořádat vý-
lety nejen do přírody, ale i za kulturou.

Hned na začátku března se vydaly 
třídy 2. A a 4. A do Prahy do Divadla 
Spejbla a Hurvínka zhlédnout představe-
ní „Hurvínkovo dobrodružství“. Nejen 
pohádka, ale i samotná cesta autobu-
sem se dětem velice líbila a byla pro 
ně zážitkem. Zbylé třídy se vypravily do 
plzeňského divadla Alfa na představení 
„Pohádka z kouzelného mlýnku“.

Březen – měsíc knihy – využily ně-
které třídy k návštěvě městské knihov-

ny Lochotín. Děti si se zájmem prohlí-
žely nové prostředí, jelikož tu většina 
z nich byla poprvé. Zaujalo je poutavé 
vyprávění o knihách a jejich hrdinech.

Koncem března se děti se svými uči-
telkami začaly připravovat na Velikono-
ce. Děti se seznamovaly s velikonočními 
zvyky a tradicemi. Vyráběly slepičky, 
zajíčky a beránky. Pozorovaly, jak klíčí 
osení a jak se proměňuje v jarní travič-
ku – pelíšek pro velikonoční kraslice, 
které si zdobily různými technikami. 
V některých třídách si děti vyzkoušely 
plést pomlázky, i když jen ze tří prout-
ků. Velikonoční prázdniny si děti užily 
a měly pak spoustu zážitků k vyprávění.

16. dubna navštívil flétničkový sbore-

ček dědečky a babičky v domě pro seniory 
Longevita. Zde jim děti tradičně zazpí-
valy a zahrály pod vedením p. učitelek 
Ouhrabkové a Presslerové hezké písničky 
pro potěšení a předaly jim drobné dárečky.

O dva dny později přijel do naší 
školky pan fotograf, který zvěčnil 
naše třídy a vytvořil tabla předškoláků. 
Vzhledem k tomu, že letos odchází do 
ZŠ 75 dětí, bude mít každá třída své.

Ve druhé polovině dubna k nám 
opět zavítal divadelní soubor Dráček 
s představením „Pejsek a kočička 
vítají jaro“. Veselé příhody pejska 
a kočičky pobavily všechny a vnesly 
do podmračeného dne jas a vůni jara.

Plzeňská zoo našim dětem zpro-
středkovala naučné programy „Čes-
ká řeka“ a „Putování za drakem“, při 
nichž si děti nejen prohlédly rozmanité 
zvířecí druhy, ale mohly se o nich do-
zvědět i spoustu zajímavostí. Některé 
třídy se vydaly i do terária Akva-Tera.

Ani letos v květnu jsme nezapomněli na 
naše maminky. Na Den matek mnohé děti 
vytvářely přáníčka, nebo drobné dárečky 
s učitelkami. Jinde jim pomáhali tatínko-
vé. Maminky pak měly radost například 

z ručně malovaných skleněných šperků.
V polovině května vyjela celá školka na 

školní výlet do Mořského světa v Praze. 
Děti uchvátila tajuplná podmořská atmo-
sféra se svými obyvateli a nejvíce se jim 
líbili žraloci, obří ryby a želvy. Dokonce 
mezi tolika pestrobarevnými rybičkami 
našly i klauna, známého z filmu Hledá 
se Nemo. Moc se nám tu všem líbilo.

23. května do naší školky zavítali 
bolevečtí hasiči, aby dětem ukázali, co 
vše patří do výstroje hasiče, co musí mít 
při zásahu na sobě, předvedli nám, jak 
ošetřit zraněné a v neposlední řadě zo-
pakovali tři nejdůležitější telefonní čísla 
v případě nouze. Děti tato akce nadchla 
a nespouštěly oči z hasičského auta.

Dále nás čekají Ekohrátky a zahradní 
slavnost ke Dni dětí a hlavně rozlouče-
ní s našimi předškoláky, kteří odcházejí 
do základní školy. Rozloučení proběh-
ne 13. 6. v bolevecké Sokolovně.

Po roce plném zážitků a získávání 
nových poznatků a dovedností se již 
všichni těšíme na letní prázdniny.

Mgr. Veronika Škoulová
učitelka 87. MŠ

Komenského 46 , Plzeň

častnili několika výtvarných soutěží, 
v nichž se práce našich dětí dočkaly 
ocenění.

Kolektiv učitelek
29. MŠ Plzeň, Lidická 3, 

příspěvková organizace



Měření času trochu jinak
Dne 18. 4. 2012 se na 7. ZŠ a MŠ 

v Plzni uskutečnil zajímavý projekt 
pro žáky 6. ročníku v rámci před-
mětu fyzika. Projekt se nazýval 
„Měření času trochu jinak“. Jak už 
název napovídá, celá problematika 
se týkala měření času. 

Zprvu byli žáci seznámeni s vý-
vojem měření času. Dozvěděli se, 
jak vlastně vzniklo měření času, 
jakými pomůckami se v dávných 
dobách čas měřil a jak se vyvíjel 
hodinový strojek. Na základě této 
problematiky vznikl i tento projekt. 

Dozvěděli se také, jaké typy ho-
din existují či existovaly. Podle toho 
byly určeny čtyři základní typy ho-

din, které žáci vyráběli. Ve 4 skupi-
nách vyráběli hodiny typu: sluneční, 
přesýpací, vodní a svíčkové. Jednalo 
se o jednoduché typy hodin, kde si 
vystačili s materiálem doneseným 
z domova. Nejčastěji se používaly 
PET láhve, čtvrtky. Součástí výroby 
byly ještě další úkoly, kdy žáci měli 
pomocí svých vyrobených hodin od-
měřit daný čas a na základě znalosti 
průměrné rychlosti chůze člověka 
vypočítat vzdálenost, kam až by za 
danou dobu došli apod. U některých 
typů hodin žáci prokázali svoji fan-
tazii a předvedli různé obdoby ho-
din. Žáci mezi sebou velice dobře 
spolupracovali a výsledkem byla 

skutečně celá řada krásných hodin. 
Některé druhy zůstaly umístěné ve 
škole a budou sloužit jako zajímavá 
pomůcka při další výuce fyziky. 

Na závěr celého projektu si žáci 
napsali všechny dojmy, pocity a zá-
žitky do krátké slohové práce. Podle 
nich byli všichni spokojeni, dozvěděli 
se opět něco nového a vyzkoušeli si 
jednu z nejefektivnějších výukových 
metod – projektovou výuku. 

Celý tento projekt se uskutečnil 
i na 25. ZŠ v Plzni. S touto školou 
jsme spolupracovali zatím pouze 
v rámci tohoto projektu, ale věříme, 
že i další spolupráce na sebe nedá 
dlouho čekat. 

Co nového v pohodové školce…

Od posledních informací o naší 
školce uběhlo pár měsíců a věřte, 
pořád se něco děje.

Tento rok se uskutečnil již VI. ročník 
sběru hliníku, který se pravidelně koná 
u příležitosti oslav Dne Země. Pořa-
datelem je Sdružení přátel zoologické 
a botanické zahrady města Plzně IRIS. 
Že je o akci čím dále větší zájem doka-
zuje i 75 kilogramová hromada hliníku, 
kterou děti s rodiči během roku v naší 
školce nasbíraly. Ve třídě Kapříků si 
z hliníkových víček od jogurtů dokon-
ce vyrobily maskota třídy, který zdobí 

vchod do školky. Všichni zúčastnění si 
zaslouží poděkování. 

Sláva – je tu opět sluníčko.
Nejen příroda se v tomto období 

začala probouzet. Novou energii 
čerpají i děti.

Pokud nám to počasí dovolí, ne-
váháme a užíváme si přírody v okolí 
naší školky, jak to jen jde.

Naše aktivity se ovšem neupínají 
jen k venkovním procházkám. Na 
poslední dva měsíce školního roku 
jsme dětem připravili zajímavé akce. 
Jednou z nich byl přespolní běh Ha-
brováček, kterého se dne 23. 5. 2012 
pod vedením učitelek Jany Lukešové 
a Zuzany Melicharové zúčastnily ně-
které děti z naší školky.

Všichni byli velmi mile překvape-
ni, s jakou houževnatostí se do běhu 
děti pustily. V kategorii mladších dětí 
jsme získali prvenství. Všem dětem 
blahopřejeme k velkému úspěchu.

Další akce, které jsou pro děti na-
plánované, se budou uskutečňovat 
v průběhu měsíce června. Návštěva 
stanice hasičů proběhla 30. 5. 2012. 
Následovat bude pozvánka do „po-
hádkového lesa“ na 34. ZŠ. Těsně 
před ukončením školního roku vy-
jedeme s dětmi na celodenní školní 
výlet na zámek Nebílovy, kde nás 
čeká divadelní představení.

1. 6. slavily děti na celém světě svůj 
svátek. Vím, že toto datum nemusím 
nikomu připomínat. Každý z nás ho již 
mnohokrát zažil. Pro naší školku je ale 
důležitější datum 14. 6. 2012. Tento 
den máme pro děti připravené hned dvě 
akce v rámci Dne dětí. V dopoledních 
hodinách je připraveno na školní zahra-
dě hudební představení „Šikulové – dě-
lání, dělání“ a odpoledne se přesuneme 
do 1. ZŠ, kde se slavnostně rozloučíme 
s předškoláky. Začínáme v 16.00 hodin 
a samozřejmě zveme všechny rodiče. 

Pro nás učitelky je vždy smutné, když 
děti odcházejí na další vzdělávací stu-
peň, ale na druhou stranu se těšíme na 
nový začátek. V září totiž přivítáme 
v naší pohodové školce 57 nových 
„předškoláčků“. Hned na začátku 
školního roku 5. 9. 2012 jsme nejen 
pro nově příchozí děti připravili hra-
vé odpoledne plné pohybu s názvem 
Povyskoč si.

A jak vyplývá z názvu naší škol-
ky: Přejeme všem prázdniny plné 
sluníčka a POHODY.

Karla Opatrná, 
učitelka 91. MŠ Jesenická

21. ročník výtvarné soutěže Svět pohádek očima dětí
Dne 17. května 2012 se konalo 

v aule 1. ZŠ slavnostní vyhodno-
cení 21. ročníku výtvarné soutěže 
mateřských škol města Plzně „Svět 
pohádek“. Záměrem této přehlíd-
ky je podporování zájmu u dětí od 
nejútlejšího věku k výtvarné tvoři-
vosti, rozvíjení představivosti a fan-
tazie pod dohledem pedagogických 
pracovnic. Tuto soutěž organizuje 
91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 
11, příspěvková organizace.

Pro letošní ročník byla zvolena 
témata Míček Flíček, Můj nejob-
líbenější Večerníček, Tři medvědi, 
Krtečkova dobrodružství, O budce.

Výtvarné přehlídky se zúčastnilo 
17 mateřských škol z města Plzně 
– 2. MŠ, 7. MŠ, 17. MŠ, 21. MŠ, 
25. MŠ, 29. MŠ, 33. MŠ, 46. MŠ, 
50. MŠ, 51. MŠ, 54. MŠ, 63. MŠ, 
78. MŠ, 80. MŠ, 87. MŠ, 90. MŠ, 

91. MŠ Celkem bylo zasláno 293 vý-
tvarných děl. Dětem i pedagogickým 
sborům děkujeme za zaslané obrázky.

 Na slavnostní vyhodnocení po-
zvali pořadatelé výtvarné soutěže ro-
diče a ty děti, které obdržely diplomy 
a věcné ceny. Veškeré výdaje s touto 
akcí byly financovány z příspěvku 
Nadačního fondu pro podporu vzdě-

lávacích programů a mimoškolních 
aktivit dětí a mládeže.

Během slavnostního odpoledne 
vystoupily děti pěveckého sboru 
Berušky z 91. MŠ a zazpívaly písně 
ke každému tématu.

 Na závěr si všichni společně pro-
hlédli výstavku oceněných výtvar-
ných prací dětí.
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Děkuji dětem za krásné vystoupe-
ní, všem přítomným za účast a svým 
kolegyním pí uč. Ivaně Vlkové, Jin-
dře Novákové, Barboře Šmídlové 
a Šárce Jílkové za obětavost při pří-
pravě a vzornou organizaci této akce.

Za pořádající MŠ: 
Bc. Marie Hrachovcová, ředitelka 

91. mateřské školy 




