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MO Plzeň 1 připravuje pro 
seniory obvodu návštěvu roz-
hlasového muzea v Plzni, nově 
otevřeného planetária a prohlídku 
pivovaru Plzeňského Prazdroje. 

26. 9. 2013 – návštěva „Roz-
hlasového muzea v Plzni“, 
prohlídka galerie historických 
přístrojů, nahrávací a záznamo-
vé techniky i sbírky dobových 
radiopřijímačů a magnetofonů. 

15. 10. 2013 – prohlíd-
ka pivovaru „Plzeňského 
Prazdroje“, kde se seznámíte 
s historií a tajemstvím výro-

Senioři, pojďte s námi poznávat Plzeň!
by legendárního ležáku Pilsner 
Urquell.

14. 11. 2013 – prohlídka nově 
otevřeného 3D planetária v Plz-
ni v areálu Techmania Science 
Centra. Supermoderní planetári-
um, které je první svého druhu 
v České republice, vám nabídne 
trojrozměrné projekce na kulo-
vou plochu a poznáte interaktiv-
ně nejen vesmír, ale například 
i svět moří, oceánů a hmyzu.

Zájemci se mohou přihlásit 
od 16. 9. 2013 na ÚMO Pl-
zeň 1, sociálním odboru, číslo 

dveří 208. Držitelé průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P přinesou průkaz-
ku s sebou. Účast je zdarma. 
Kapacita je sice omezená, ale 
pokud se na některé zájemce 
nedostane, nezoufejte! MO Pl-
zeň 1 pro své seniory připravuje 
další podobné akce, o kterých 
vás budeme informovat v příš-
tím čísle Plzeňské jedničky.

Bližší informace obdržíte na 
Sociálním odboru ÚMO Pl-
zeň 1, tel. 37 803 6087.

Mgr. Dana Krausová,
vedoucí sociálního odboru

Městský obvod opravil další mateřskou školku
Letní prázdniny jsou nenávratně 

pryč a přelom mezi jejich koncem 
a začátkem nového školního roku 
byl pro nás jako každoročně termí-
nem pro dokončení některých sta-
veb, které přímo souvisí s návratem 
dětí do mateřských škol, spravova-
ných Městským obvodem Plzeň 1. 

V souladu s mnohaletou tra-
dicí, MO Plzeň 1 v posledních 
letech každoročně kompletně 
opravuje jednu mateřskou školu. 
Stejně tomu bylo i v letošním 
roce. V roce 2013 přišla na řadu 
46. mateřská škola ve Fibichově 
ulici. Stavební práce byly zahá-
jeny v dubnu, dokončení bylo 
stanoveno na polovinu srpna 
tak, aby nový školní rok mohl 
být zahájen již v rekonstruované 
školce. Práce zahrnovaly opravy 
střech vlastního objektu, výmě-
nu oken, dveří, obnovu sociál-
ního zázemí i kuchyně. Úpravy 
doznalo i topení budovy. Navíc 
se v objektu měnily stropy včet-
ně nosné konstrukce. 

Pokračování na str. 2.
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Na závěr byla fasáda objektu 
jako vždy opatřena dětskými mo-
tivy tak, aby stavba měla kromě 
podstatně zvýšené užitné hodnoty 
i estetický vzhled odpovídající ma-
teřské škole. Samozřejmostí byly 
i opravy chodníků uvnitř areálu. 

Celá akce byla kompletně hraze-
na z rozpočtu MO Plzeň 1 a dosáhla 
výše bezmála 6,5 mil. Kč vč. DPH.

Další stavby v rámci MŠ byly 
celkové opravy chodníků a regulace 
topné soustavy v areálu 81. MŠ na 
Vinicích. V důsledku lednové havá-
rie teplé a studené vody v 91. MŠ 
v Jesenické ulici byly rovněž během 
prázdnin měněny rozvody vody ne-
jen ve spojovacích chodbách, ale i ve 
vlastních objektech. V areálu této 
MŠ proběhla ještě oprava střechy 
na pavilonu 1, kde provozuje svou 
činnost občanské sdružení „Pařezová 
chaloupka“. Střecha byla ve velmi 
špatném stavu a při zatékání přímo 
do objektu hrozilo nebezpečí nuce-
ného přerušení činnosti. Věříme, že 
včasným dokončením opravy bude 
moci od nového školního roku zmí-
něné občanské sdružení opět neruše-
ně provozovat své tradiční aktivity, 
jako je cvičení dětí s rodiči, cvičení 
s  kojenci, taneční a další kroužky. 

V neposlední řadě je zapotřebí 
zmínit i celkovou opravu plotu vč. 
výměn všech vrat v 7. MŠ v Kralo-
vické ulici. Je to další z MŠ, kde toto 
bytelné oplocení zcela jistě přispěje 
ke zmírnění škod na majetku a her-
ních prvcích uvnitř areálu. 

Dětem v Kotíkovské ulici bylo 
ještě před začátkem letních prázdnin 
předáno do užívání dětské hřiště, kte-
ré je standardně vybaveno dětskými 
prvky a ostatními náležitostmi. 

První část letošních investic dokončena

Za připomenutí jistě stojí i dokon-
čení parkovišť v Sokolovské 108–114 
a v Jesenické 29, která byla předána 
do užívání již v jarních měsících. 

Na podzim bude ještě realizováno 
parkoviště v Sokolovské ul. u domů 
č. or. 47–51 a chodník na Plaské 25. 

O dokončování dalších plánova-
ných stavebních akcí vás budeme 
aktuálně informovat opět v dalším 
vydání našeho zpravodaje. 

Vaše případné náměty uvítá Od-
bor investiční a stavebně správní 
ÚMO Plzeň 1 na tel. 378036050-1, 
37806053, email:brecik@plzen.eu. 

S fotodokumentací hotových sta-
veb se můžete seznámit na interneto-
vých stránkách obvodu: http://umo1.
plzen.eu/cz/investiceobvodu. 

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí odboru investičního

a stavebně správního

Dokončení ze strany 1.



Moj i  mi l í 
s p o l u o b č a n é , 
léto se nám pře-
houplo do své 
druhé půle, čas 
malin nezralých 
(a vlastně i zra-
lých) i čas dovo-
lených je (větši-

nou) za námi. Tradiční letní starosti, 
kam s milovanými dětmi, když ne-
máme tolik dovolené jak dlouhé jsou 
prázdniny, s příchodem 2. září vyšu-
měly jak pára nad hrncem. A život se 
vrací do svých pravidelných kolejí. 
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nemohu jinak, 
než reagovat na 
poslední mimo-
řádné jednání 
zastupitelstva, 
které se konalo 
v pondělí 12. srp-
na a bylo svoláno 
na návrh všech 

opozičních zastupitelů. 
Cílem zastupitelstva bylo projedná-

ní návrhu revize stanoviska městského 
obvodu k vyhlášce o místech, kde mo-
hou být provozovány loterie, sázkové 
nebo jiné podobné hry.

Hazard je prakticky všude na světě 
vnímán jako závažný problém a pro-
to podléhá přísné regulaci. V Česku 
si hazardní lobby již na počátku de-
vadesátých let prosadila mimořádně 
výhodné podmínky. To je důvod, 
proč je u nás zdaleka nejvyšší poměr 
automatů na obyvatele. Obecně vzato 
je hazard zdrojem společensky patolo-
gických jevů a jeho provoz je spojen 
s řadou negativních dopadů na okolí. 
Závislost na hraní je regulérní choro-
ba, která prostřednictvím svých obětí 
rozkládá rodiny a mezilidské vztahy 
vůbec. Uvádí se, že počet chorobně 
závislých hráčů činí v české popula-
ci zhruba 1%, ovšem těch, kteří jsou 
zasaženi sekundárně (rodina, sousedé 
atd.) je až 15 % (1,5 milionu lidí). 

Měsíc září - 
významný sym-
bolický mez-
ník v přechodu 
ročních období 
i v lidském životě. 
Pro většinu spo-
luobčanů je tento 
kalendářní měsíc 

ve znamení zakončení letní pohody do-
volených, sezónních brigád a prázdnin 
školáků, na druhé straně je pak pro ně-
koho další životní i roční etapou a časem 
k průběžnému zhodnocení své dosavadní 
činnosti za uplynulé období.

Rovněž i Komise životního prostředí 
(KŽP) Rady MO Plzeň 1 měla o prázd-

Vážení čtená-
ři tohoto listu,

d o v o l t e , 
abych vás se-
známil s prů-
během mimo-
řádného zastu-
pitelstva dne 

12. 8. 2013. Všichni opoziční za-
stupitelé do jednoho si totiž, v sou-
ladu se zákonem o obcích, svolání 
zastupitelstva vyžádali. Důvodem 
tohoto jednotného postupu opozice 
byla obava z toho, že nestihneme 
projednat návrh revize stanoviska 
našeho obvodu k vyhlášce o mís-
tech, kde mohou být povolovány 
loterie, sázkové nebo jiné podobné 
hry ještě předtím, než o něm bude 
v září jednat celoměstské zastu-
pitelstvo. Připomínám, že ještě 
v srpnu 2011 Rada na doporuče-
ní pracovní komise odsouhlasila 
nulovou toleranci hazardu na ob-
vodě. Příjmy obce z hazardu ne-
mohou vyvážit negativní dopady, 
které provozování hazardu přináší. 
Hazardní lobby je ale v ČR velice 
silná. Již následující rok nastal ob-
rat o 180 stupňů a pan starosta nám 
oznámil, že se bez peněz z hazardu 

prostě neobejdeme. Když císaři Ve-
spasiánovi v roce 70 n. l. vytýkali, 
že dává vybírat daň ze záchodů, tak 
prohlásil, že peníze nesmrdí. Tím se 
zřejmě rozhodla řídit i naše Rada. 
Přitom byly popsány stohy papíru 
o tom, jaké v obcích přináší herny 
sociální problémy a kriminalitu. 
Frustrovaný hráč, vracející se po 
půlnoci domů, je velkým bezpeč-
nostním rizikem. O těchto tématech 
mělo být námi svolané mimořádné 
zastupitelstvo. Avšak nebylo. Sešli 
jsme se v pondělí 12. 8. a byli svěd-
ky postupu, který byl v souvislosti 
s hazardem použit i v jiných měs-
tech. ODS a ČSSD odmítly schválit 
program jednání, a to znamenalo 
ukončení zasedání dříve než začalo. 
Tato obstrukce je hezkou ukázkou 
toho, jak si sociální a občanští de-
mokraté představují demokratickou 
diskuzi. Až vám zase před volbami 
bude někdo slibovat obvod bez ko-
rupce a hazardu, dobře se podívejte, 
kdo vám to slibuje. 

Pavel Denk
zastupitel za Plzeňskou alianci (PA) 

a člen kontrolního výboru

Musím se ale s vámi podělit o jed-
nu svou předprázdninovou sportovní 
radost, kterou mnozí z vás prožívali se 
mnou. Jsem společně se svými syny 
velký fanoušek plzeňských viktoriánů 
i hokejistů. Nejsem ale ten, který se 
chodí pouze někam ukazovat či potřást 
rukou. Jsem ten, který atmosféru a eu-
forii prožívá uvnitř kotle, ten, který jez-
dí s „výjezďáky“ povzbudit naše hráče 
po Evropě (byl jsem dokonce se starším 
synem i v nebezpečném Sarajevu, kde 
nás z Plzně bylo opravdu jen pár) i na 
ligová utkání, ale i ten, který zná hráče 
a plácá se po ramenou se skalními fa-

obvod drobnými úpravami komunikací, 
např. úpravou parkoviště v Tachovské 
ulici či vybudováním nové chodníko-
vé spojky v Plaské ulici. Největší akcí 
podzimu je vybudování zcela nového 
parkoviště v Sokolovské ulici.

Přeji vám krásný a pokud možno 
nekonfliktní vstup do nového škol-
ního roku. Ať nám na podzim svítí 
hodně slunce a rostou houby (jsem 
totiž vášnivý houbař a houbařské 
předpovědi nejsou příliš dobré). A ať 
nám nezmizí úsměv z našich tváří.

Mgr. Miroslav Brabec, 
starosta MO Plzeň 1

ninách možnost posoudit na základě 
„Zprávy“, předložené a zpracované 
Odborem životního prostředí  a dopra-
vy (OŽPD) ÚMO Plzeň 1, výsledky 
činnosti na úseku péče o životní pro-
středí za 1. pololetí roku 2013. Zpráva 
dokládá, že OŽPD ÚMO Plzeň 1 vě-
nuje životnímu prostředí našeho měst-
ského obvodu významnou pozornost 
v celém rozsahu široké škály nároků, 
například na péči a údržbu dětských 
pískovišť a hřišť, dětského dopravního 
hřiště v areálu 1. ZŠ v Plzni, Západ-
ní ul., které je určeno nejen pro školy 
Plzeňského kraje, ale i pro veřejnost. 
Stará se o rozmístění a doplňování od-
padkových košů, především v sídlištích 

a u dětských hřišť, doplňování a opravy 
laviček, údržbu soch a památek, řešení 
likvidace vznikajících černých skládek, 
provoz fontán v Sokolovské a Západní 
ulici, zajišťování sběru separovaného 
i nebezpečného odpadu (sběrný dvůr 
v Úněšovské ulici) aj. Praktickým 
i ekonomickým přínosem v péči o ži-
votní prostředí na území MO Plzeň 1 
je i využití pracovních skupin, zejména 
ve výkonu veřejně prospěšných prací. 
Pozitivně lze hodnotit obecně nízké 
finanční čerpání rozpočtu v 1. polo-
letí 2013. 

KŽP jednomyslně a bez výhrad do-
poručila „Zprávu“ o činnosti OŹPD za 
1. pololetí 2013 k dalšímu projednání 

Radě a Zastupitelstvu MO Plzeň 1. 
Z pozice občana, člena KŽP a zastu-
pitele chci touto cestou vyjádřit  všem 
pracovníkům OŽPD ÚMO Plzeň 1 
velký dík a uznání za profesionální 
přístup při řešení problematiky život-
ního prostředí v našem obvodě, neboť 
také vždy ochotně a bezodkladně dle 
technických možností reagují na dílčí 
výzvy a upozornění ze strany KŽP, za-
stupitelů i spoluobčanů s cílem splnění 
požadavků při péči o životní prostředí 
ke spokojenosti všech, kteří zde spo-
lečně žijeme, a věřím, že se nemáme 
v tomto ohledu zač stydět.

Bc. Jan Babnič

A teď zpět k jednání mimořádného 
zastupitelstva. Koalice na Plzni 1 roz-
hodla na jaře 2012 o plošném zákazu 
heren na obvodě. Avšak již na konci 
roku 2012 tatáž koalice pod vedením 
starosty Brabce prosadila, že herny na 
obvodě zůstanou.

V pondělí 12. srpna ovšem k vlast-
ní diskuzi o osudu heren vůbec ne-
došlo. Koaliční kluby zastupitelů 
ODS a ČSSD se totiž dohodly, že 
neodhlasují ani program jednání za-
stupitelstva, což se také následně stalo. 
Koalice chce na obvodě udržet herny, 
neboť argumentuje tím, že jsou potřeba 
peníze, které platí městu provozova-
telé heren. 

Jasný a jednotný názor v otázce 
heren by měla mít zejména plzeňská 
radnice.

V regulaci hazardu je město tím, kdo 
by měl dát srozumitelný řád po celém 
území města Plzně. Město ale alibis-
ticky nechává rozhodnutí na obvodech, 
které jsou na příspěvcích z této činnosti 
finančně zainteresovány.

O počtu heren na obvodě se tedy 
bude rozhodovat znovu 3. září. 

Toto jednání ukáže, čí zájmy hájí na 
obvodě koalice ODS a ČSSD.

Stanovisko TOP 09 zůstává nezmě-
něno – zrušit herny na obvodě.

Mgr. Ilona Jehličková 
zastupitelka TOP 09

Vážení spoluobčané, Obstrukce na zastupitelstvu 

Není se zač stydět

A je tady podzim
noušky. Proto tedy pro mě byla velká 
čest i ohromná radost uspořádat v na-
šem obvodě setkání obou týmů v čele 
s oběma kapitány a s fanoušky na akci 
„Setkání mistrů“ v tomto výjimečném 
roce. Dva tituly se už opravdu nemusí 
opakovat. Takže velké díky hráčům 
i vám, že se akce velmi zdařila.

Ale zpět k podzimu. V našem obvo-
dě se již stává pravidelným zvykem, 
a jsem na to velmi hrdý, že se každé 
září slavnostně otevírá jedna rekonstru-
ovaná mateřská školka. Letos prošla re-
konstrukcí 46. MŠ ve Fibichově ulici. 
Ještě budeme na podzim vylepšovat náš 
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Bydlíte na Roudné nebo v je-
jím blízkém okolí? Chybí vám zde 
prostor pro venkovní akce? Zají-
máte se o architekturu a veřejný 
prostor?

Dne 5. října od 10 hodin se 
bude konat setkání pro veřej-
nost, jehož cílem je získat námě-
ty a připomínky k plánovaným 
úpravám nevyužitého zatravně-
ného území Na Poříčí.

„Toto území přiléhá k řece, je 
dobře dostupné z centra, vyskytují 
se na něm vzrostlé stromy a při-
rozeně se nabízí jeho zpřístupnění 
a úprava do parkové podoby. Zají-
má nás, nakolik je tato lokalita pro 
místní obyvatele atraktivní, co by 
v ní uvítali a zda si najde své pra-
videlné návštěvníky,“ říká autorka 
studie Ing. Jana Pechová ze Správy 
veřejného statku města Plzně.

Samotné setkání zahájíme ko-
mentovanou procházkou, která 
představí území a předběžný návrh 
úprav, následovat bude diskuse 
nad samotným návrhem.

„Zveme místní obyvatele, kte-
rých se území přímo i nepřímo 
dotýká, zajímá je budoucnost 
lokality a chtějí přispět svým ná-
zorem na její podobu. Všechny 

Co se chystá na Roudné?

Tímto setkáním program týka-
jící se Roudné o tomto víkendu 
nekončí. Této svébytné městské 
části – její historii, současnosti, 
jednotlivým stavbám i veřejnému 
prostoru – budou v rámci progra-
mu plzeňské části letošního Dne 
architektury, který na republikové 
úrovni iniciuje a zaštiťuje občan-
ské sdružení Kruh, věnovány i ná-
sledující dva dny.

Historickou pamětí Roudné 
provede účastníky v neděli 6. říj-
na od 15 hodin procházka s pl-
zeňskými architekty ze sdružení 
Škoda Plzně a Zapálení 02 a zá-
stupci Majáku Plzně, místní ko-
munity a roudenskými pamět-
níky. Vycházka, která půjde také 
stopami architekta Hanuše Zápa-
la, bude zakončena v budově Pav-
lovova ústavu LF UK, kde na ni 
v 18 hodin naváže projekce filmu 
Human Scale a následná diskuse 
o „lidském rozměru“ města. Obě 
akce se konají v rámci programu 
Pěstuj prostor společnosti Plzeň 
2015.

Den architektury v Plzni

věkové skupiny jsou vítány. Sou-
částí akce bude program pro děti 
a grilování. Přijďte s námi strávit 
příjemné dopoledne u řeky. Sraz je 
v sobotu 5. října v 10 hodin v uli-

ci Na Poříčí, před hotelem Irida,“ 
připomínají organizátoři z Centra 
pro komunitní práci.

Akci podpořila Plzeň 2015 o.p.s. 
– Evropské hlavní město kultury.

Organizátoři sobotní akce: Sprá-
va veřejného statku města Plzně, 
Centrum pro komunitní práci Zá-
padní Čechy a o.s. K světu.

(red)

V pondělí 7. října v 17.30 ho-
din bude třídenní program Dne 
architektury v Plzni zakončen ve 
Frišově vile besedou Matka chrámu 
svatého Bartoloměje: Kostel Všech 
svatých a čtvrť Roudná. Beseda se 
znalcem plzeňské historie Davidem 
Růžičkou a představitelem Spolku 
za starou Plzeň Josefem Kabátem 
je součástí cyklu Za klenoty města, 
který připravil Maják Plzně.

Kontaktní osoby: 
CpKP Západní Čechy
Tereza Pelclová 
tereza.pelclova@cpkp.cz, 
tel.: 777 793 726

Správa veřejného statku města 
Plzně
Ing. Jana Pechova
pechovaj@plzen.eu

Plzeň 2015, o. p. s. 
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma 
(program Dne architektury)
klimape@plzen2015.cz, 
tel.: 777 839 925
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Akce v Parku za Plazou
17. 9. Den s IZS
24. 9. t-music Back to School
5. 12. 6. narozeniny OC Plzeň Plaza

Systém EKO-KOM
Městský obvod Plzeň 1 je zapo-

jen do systému EKO-KOM od roku 
2002. Cílem zákona o obalech je 
komplexně řešit problematiku obalů 
a obalových odpadů. Zákon stanoví 
povinnosti zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů, což mají podle 
zákona osoby, které uvádějí obaly 
na trh nebo do oběhu, tzn. vyrábí, 

dovážejí nebo prodávají. Osoby, 
jež mají tuto povinnost, přispívají 
do systému EKO-KOM, z něhož se 
pak obcím přispívá na sběr, třídění 
a recyklaci. V praxi to znamená, že 
čím více separovaného odpadu se 
v obvodu sebere, tím vyšší finanč-
ní příspěvek obvod na tuto činnost 
obdrží. Za celkové množství odpadu 

Kontejnery na textil a obuv
Sběrné kontejnery slouží k od-

kládání textilního odpadu a obuvi. 
Využití textilního odpadu:
Recyklovaný textilní odpad se 

používá k výrobě čisticích had-
rů, papírové lepenky a dále jako 
pletenina k výrobě protihlukových 
desek apod. Použitelné ošacení je 
dodáváno do charitativních spolků.

Na území MO Plzeň 1 je umís-
těno 10 kontejnerů na sběr textilu 
a obuvi.

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

NE (svátky) 13.00 –17.00 hod.
Bližší informace vám rádi poskytneme 

na tel.: 378036041 ÚMO Plzeň 1.

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

komunální odpad, a vy nevíte, kam s nimi?
Úřad městského obvodu Plzeň 1 ve spolupráci se sdružením fi-

rem Versado, s. r. o., a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
pořádají sběrové dny odpadu.

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu

BÍLÁ HORA 
K Sokolovnì (pod Soko- 8. 10. 2013 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 

ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  12. 11. 2013 13.00–18.00 hod.
(naproti tenisovým kurtùm)

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

Chystá se podzim v alpinu
Plzeňští alpinkáři po tradiční vý-

stavě „Jaro v alpinu“ chystají již 
třetí ročník výstavy „Podzim v al-
pinu“. Po loňském úspěchu, kdy 
2. ročník výstavy za 5 dnů jejího 
trvání navštívilo 659 návštěvníků, 
se letos uskuteční výstava od úte-
rý 17. do soboty 21. září. Oproti 
jarní výstavě ale bude otevírací 
doba kratší, a to od 9.00 jen do 
18.00 hodin, poslední den jen do 
12 hodin. Během sobotního do-
poledne bude vstup zdarma, pro-
bíhat bude i prodej výpěstků, ale 
vlastní expozice již bude postupně 

likvidována. Výstava se uskuteční 
na pravidelném místě, a to v za-
hradě gymnázia na Mikulášském 
náměstí.

Ke zhlédnutí i k nákupu budou 
různé skalničky i dřeviny, zejmé-
na pak ty, jejichž vrchol vegetace 
spadá do období podzimu. Budou 
to například některé druhy bram-
boříků, podzimních hořců a po-
dobně. Z nekvetoucích rostlin to 
budou různé kapradiny. Pominout 
nelze ani vřesy a podzimní vře-
sovce.

Karel Lumerding

Seznam míst:
Plaská 9 
Gerská 50
Sokolovská 141
Komenského 49
Manětínská 37
Kralovická 13
Jesenická 33
Sokolovská 89
Toužimská 7 
Kaznějovská 3

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí OŽPD

a bonus za hustotu sběrné sítě obvod 
obdržel odměnu za 1.čtvrtletí roku 
2013 ve výši 1.303 tis. Kč. Pro za-
jímavost uvádíme, že příspěvek od 
společnosti EKO-KOM za rok 2012 
byl ve výši 5.806 tis. Kč. Tyto fi-
nanční prostředky byly použity na 
zajištění tříděného odpadu na území 
našeho obvodu.

Pro lepší informovanost jsou 
také všechny nádoby na sběr tří-
děného odpadu polepeny samo-
lepkami upozorňujícími na druh 
odpadu, který do nádoby patří.

NEZAPOMÍNEJTE TŘÍDIT 
ODPAD!

Bc. Romana Tomašuková, 
vedoucí OŽPD
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Diamantová svatba – manželé Kmůchovi
Šedesát let se každé ráno vítají 

polibkem a večer s ním uléha-
jí. Tento zaběhlý rituál mohou 
změnit jen dny strávené v ne-
mocnici, ale i s tím si dokázali 
vždy poradit. Při každodenní 
návštěvě bylo na polibky času 
dost. Opravdovým vztahem po-
staveným na skutečné lásce se tak 
mohou pochlubit bezdětní manže-
lé Kmůchovi, kteří obstáli v ka-
ždé životní zkoušce. Měla jsem 
tu čest být s nimi, když slavili 
diamantovou svatbu, a věřte, že 
slzy dojetí jsem utírala i já.

Pan Kmůcha chtěl vyjádřit ob-
rovskou vděčnost své manželce 
Květunce, která hodna svého 
jména byla pro něj vždy nejen 
ozdobou domácnosti, ale pevnou 

oporou v každé životní zkoušce. 
Když on velel v armádě, „velela“ 
ona doma. A že domovů bylo po-
žehnaně. S armádou se stěhovali 
po celé republice a rádi se vždy 
vraceli k oběma svým rodičům.

Život jak z pohádky? Ne, oby-
čejná skutečnost, obyčejný příběh, 
obyčejná radost, obyčejná láska. 
A přeci vzácný příklad pro nás pro 
všechny. A návod? Zcela prostý: 
„Nezávidět a radovat se z toho, co 
máme, z každé maličkosti,“ říká 
pan Kmůcha, „už se těším, až si 
večer nasypu čubricu od přátel 
z Bulharska na sýr. Tu miluju. 
Dám vám sáček, ještě tu mám, 
oni zase přivezou...“

Odcházím a v ruce svírám čub-
ricu. Jsem dojatá, trochu v rozpa-

Informace pro zájemce o slav-
nostní obřady vítání občánků, jubi-
lejní svatby či blahopřání k život-
nímu výročí 80, 85, 90 a více let:

Vzhledem k ochraně osobních 
údajů nejsou členové Komise so-
ciální a pro občanské záležitosti 
Rady městského obvodu Plzeň 1 
oprávněni rodiče dětí nebo jubi-
lanty sami kontaktovat. Prosíme 
proto samotné jubilanty nebo je-
jich rodinné příslušníky, přátele či 
sousedy, aby se v případě zájmu 

Konec prázdnin, konec příjem-
ných chvílí? Určitě ne v Rodi-
čovském centru Vlnka. S koncem 
prázdnin u nás vše teprve začíná. 
Už druhý zářijový den začínají 
kroužky pro děti spolu s rodiči, 
ale i pro děti samotné. Tradičně si 
lze ve Vlnce vybrat z pohybových, 
výtvarných, vzdělávacích a hu-
debních aktivit. Zápis do kroužků 
začal už 26. 8. 2013, ale přihlašo-
vat se můžete stále. Můžete se do 
kroužku přijít i podívat, seznámit 
se s lektorkami a zjistit, co všech-
no vám může Vlnka nabídnout. 
Všechny důležité informace nalez-
nete na nových webových strán-
kách www.rcvlnka-plzen.cz. Nově 
jsme cvičení kojenců prodloužili 
o 10 minut, které lektorky vyplní 

Hurááááá, začínáme!!!!!!

cích, ale šťastná a plná hřejivého 
pocitu. Čubrica bude pro mě na-
vždy symbolem lásky… V mé ku-
chyni bude mít ode dneška čestné 
místo :o))))

Ať jste spolu, milí manželé 
Kmůchovi, ještě dlouhá léta šťastni!

                 Alena Topinková,
předsedkyně Komise sociální a pro 
občanské záležitosti RMO Plzeň 1

obrátili na Sociální odbor ÚMO 
Plzeň 1, Mgr. Danu Krausovou, 
tel. 37 803 6180. Velmi rádi vám 
či vašim blízkým přijdeme pobla-
hopřát, v případě jubilejní svatby 
pro vás můžeme uspořádat slav-
nostní obřad v prostorách Úřadu 
MO Plzeň 1. Jubilanti obdrží od 
zástupců Městského obvodu Plzeň 
1 grafický list a dárkový balíček.

Mgr. Dana Krausová,
vedoucí sociálního odboru

Máte zájem o slavnostní obřad?

dalšími informacemi o správném 
fyziologickém vývoji dítěte. 

V září proběhne i první akce. Půjde 
o Pohádkovou zahradu, kterou mů-
žete navštívit 20. 9. 2013 od 15 ho-
din. Neprozradíme, o jaké pohádkové 
bytosti tentokrát půjde. Zkuste najít 
náš letáček a podle nápověd vyluštit 
hádanku, která vám prozradí, s kým 
se budete moc i setkat.

Bc. Markéta Berešová DiS.

MOTÝL o.s. naplánoval na září 
spoustu akcí. Začneme Festivalem 
na konci léta. O část programu se 
postarají klienti a zaměstnanci Te-
rapeutických dílen. Během jejich 
vystoupení se setkáte s Josefínou, 
Vilémem, Dominikem, Agátou, 
Láďou, Soňou a nakonec i s Oli-
verem Twistem. Schválně, kdo 
odhalí, co je tématem letošního 
vystoupení. O správnosti své-
ho odhadu se můžete přesvědčit 
14. 9. 2013 v Proluce v Křižíko-
vých sadech. 

V druhé polovině září je pro zá-
jemce připraven seminář o kom-
penzačních pomůckách pro děti, 

Září nabité akcemi
ale i dospělé s tělesným postiže-
ním. Ten jsme pro vás napláno-
vali na 23. 9. 2013 od 15 hodin. 
Seminář je připraven ve spolu-
práci s firmou R82, která kom-
penzační pomůcky vyrábí. O od-
borný výklad se postará dánská 
fyzioterapeutka, která se podílela 
na několika „zlepšovácích“, kte-
ré má tato firma patentovány. Ve 
stejném týdnu, pouze v jeho závě-
ru, tedy 27. 9. 2013 od 10 hodin, 
se na uchazeče těší PhDr. Hynek 
Jůn, PhD., který nás přijede se-
známit s „Autismem v praxi“. Své 
zkušenosti nám přijede předat už 
podruhé, a to z důvodu velkého 
zájmu o jeho seminář. Na oba 
semináře jsou stále volná místa, 
veškeré informace najdete na 
stránkách www.motyl-plzen.cz.

A zářím to nekončí …
Bc. Markéta Berešová DiS.
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Jedničky na Jedničce

Ve dnech 31. 7. – 3. 8. se na Lochotíně usku-
tečnil tradiční filmový minifestival LOLEK. 

Přehlídku filmů domácí i zahraniční výroby 
nabídl MO Plzeň 1 již šestý rok po sobě. 

V rámci LOLKA se v doprovodném pro-
gramu představily kapely Redballs, WAY TO 
a Playback. 

V sobotu si užily děti, které přišly odpoled-
ne do Centrálního parku, řadu soutěží, atrakcí, 
divadel, písniček a osvěžení od hasičů. 

Celá akce se nesla v duchu tropických tep-
lot, odvážní účastníci odpoledních produkcí se 
pod sluneční palbou ohřáli a některé možná 
rekordní teplotní hodnoty odradily. 

Vyhřátý Centrální park však nabídl po čtyři dny 
letní zábavu dětem i fanouškům kapel a filmů.

(red)

Návštěvníci LOLKA se pěkně ohřáli
Nabídku filmů v Centrálním parku doplnil odpolední program

Snímky ze setkání mistrů republiky s fanoušky – foto vlevo: kapitáni obou týmů čepovali na pódiu pivo. Foto uprostřed: vítězné poháry nejvyšších hokejových 
a fotbalových tuzemských soutěží představily týmy FC Viktorie Plzeň i HC Škoda Plzeň v Parku za Plazou. Na pódiu zprava starosta obvodu Brabec, místostarosta 
Tichý a trenér plzeňských hokejistů Milan Razým. Foto vpravo: fanoušci úspěšných plzeňských sportovců čekali dlouhou frontu na podpisy svých oblíbenců.

Děti, které neodradilo tropické počasí, si užily v Centrálním parku zábavu po celé sobotní odpoledne. 

Večerní promítání filmů přilákalo do Centrálního 
parku obyvatele obvodu. 

V rámci doprovodného programu se v parku představily tři kapely – finalisté Boleveckého plážohraní –  WAY TO (nahoře), PLAYBACK (vlevo) a Redballs.
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Město her aneb prázdniny na Boleváku
Dne 20. 7. 2013 probíhala na 

pláži Velkého Boleveckého rybní-
ka akce s názvem „Město her aneb 
prázdniny na Boleváku“ . Program 
začínal v 10 hodin ráno, v průběhu 
dne se na hlavním podiu vystřídalo 
mnoho účinkujících.

Mezi návštěvníky procházely 
hostesky s tombolou a s nanuky 
od společnosti Novaco Bidvest.

Celým dnem provázala Gábina 
Partyšová jako hlavní moderátor. 
Václav Fichtl alias DJ Quaak 
jako druhý moderátor uváděl ma-
lou scénu, na které se vystřídali 
další interpreti; taneční skupiny, 
DJ‘, kynologické ukázky, …atd. 
Na malém pódiu během dne pro-
bíhaly různé soutěže pro dětské 
návštěvníky. Děti se jich účastnily 
s nadšením a velkým elánem.

V odpoledním čase bylo pro dět-
ské publikum připraveno hudební 
vystoupení divadelního souboru 
s názvem „Kašpárek na Valníku“. 
Dětské publikum bylo vtaženo do 
zábavných písniček s hereckým vy-
stoupením jednotlivých účastníků.

V odpoledních hodinách vystou-
pila skupina CHAI – vítěz soutěže 
Bolevecké Plážohraní, latino-ska 
skupina Ocho Ríos a ve večerních 
hodinách pak skupina Anety Lange-
rové. Aneta zazpívala své největší 
hity, které s ní zpívalo celé hlediště.

Hlavním trhákem večera se však 
stal největší bavič českého showbyz-
nysu Daniel Nekonečný se Šumem 
Svistu. Jeho nestárnoucí hity roz-
proudily krev každému z návštěv-
níků. Velkolepá show se spoustou 
ohnivých efektů, konfet a bublin 
všechny uchvátila a lidé nadšením 
křičeli, pískali a vybízeli pana Neko-
nečného k další a další show.

Závěrečnou tečkou za celým 
dnem byl tradiční velkolepý oh-
ňostroj odpalovaný přímo z hladi-

ny Velkého Boleveckého rybníka. 
Jednotlivé rakety do sebe barevně 
i schematicky zapadaly. Rakety 
byly odstřelovány, jak z velkého 
mola, tak z vody i menšího mola, 

které bylo odtažené do středu 
rybníka. Celý ohňostroj rytmicky 
doplňovala hudba. Lidé ohňostroj 
ocenili velkým potleskem a nad-
šeným křikem.                   (red)

Město her nabídlo zábavu dětem i dospělým.

Na hlavním pódiu vystoupila Aneta Langerová. 
Hlavní hvězda večera Daniel Nekonečný 
představil svou velkolepou show.

Ohňostroj se odpaloval 
z hladiny Boleváku.
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Statek Lüftnerka v zoo bude patřit jiřinkám a řemeslům

V září bude statek Lüftnerka 
v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně žít Slavnostmi ba-
bího léta. První zářijový víkend 
(7. a 8. 9.) nabídne návštěvníkům 
již po osmé oblastní výstavu jiřinek 
– přehlídku nejkrásnějších výpěstků 
těchto královen pozdního léta od 
pěstitelů ze západních a středních 
Čech. A současně s ní Tradiční 
vinobraní pod Vinicemi. O týden 
později se nádvoří statku zaplní li-
dovými a dobovými řemesly a dal-
šími dovednostmi, které před sto 
a více lety patřily k české vesnici. 

Jiřinková výstava v zoologické 
a botanické zahradě je největší 
svého druhu v Plzeňském kraji, 
ke zhlédnutí nabízí až 250 od-
růd v jedinečném prostředí, které 
představuje např. statková kovárna 
a truhlárna, skanzen zemědělského 
nářadí či byt statkáře z přelomu 
19. a 20. století. Kolekce každé-
ho pěstitele má charakteristické 
aranžmá a diváci mají možnost 
zvolit tři nejlepší expozice. Stalo 
se již tradicí, že opakovaně vy-
hrávají netradiční aranžmá, při 
nichž se aranžéři neobávají spojit 
vznešenost jiřinek s dekorativními 
plevely nebo plody podzimu. Ně-
kolik posledních let se návštěvní-
kům nejvíce líbí velkokvěté jiřinky 
Petra Bohdana z Plzně–Radčic.

Hostem letošní jiřinkové slav-
nosti bude další královská květina 
– růže. V ČR ojedinělá kolekce 
odrůd světového sortimentu z rů-
žových plantáží ve Skaličanech 
u Blatné připomene 90 let slávy 
blatenských růží.

Jiřinky, dříve jiřiny, byly do Čech 
přivezeny na počátku 19. stol. z Ně-
mecka. Jejich původním domovem 
je Mexiko, Guatemala a Kolumbie. 
Rychle získaly u pěstitelů i veřej-
nosti na oblibě. Před rokem 1848 se 
staly symbolem českého obrození.

Svůj původ nikdy nezapřou při 
prvních podzimních mrazících, kdy 
patří k nejnáchylnějším květinám 
na pokles teploty pod bod mrazu. 
Zcela zničit je dokáže už pouhý 
stupeň pod nulou.

Nedílná součást jiřinkové slav-
nosti – Tradiční vinobraní pod Vi-
nicemi – připomíná, že se na jižních 
svazích Lochotína pěstovala vinná 
réva a statek je posledním zachova-
ným viničným statkem v Plzni. Na 
návštěvníky budou čekat výstavka 
hroznů z vinice v Praze – Tróji, 
ale také burčák od jeho nejlepších 
moravských dodavatelů. Součástí 
vinobraní bude letos i vystoupení 
folklorního souboru Plzeňáček. 

O týden později – v sobotu 
14. a v neděli 15. září – bude statek 
Lüftnerka hostit jubilejní X. ročník 
festivalu tradičních lidových řeme-
sel a dovedností k užitku i potěše.

Návštěvník se ocitne v předminu-
lém a na začátku minulého století 
obklopen lidmi obdařenými růz-
nými dovednostmi, a to vše v do-
bovém vesnickém prostředí, kde 
se stlouká ručně máslo, dere peří, 
svazují peroutky, pere v neckách 
a na valše, naklepávají kosy a srpy, 
kovají koně…

Velkému zájmu se bude jis-
tě i letos těšit mlácení obilí cepy 
a vázání povřísel v podání skupi-

ny dobrovolníků sdružených kolem 
podhorského mlýnského skanzenu 
Hoslovice Muzea Středního Poota-
ví ve Strakonicích.

Na své si přijdou po oba dny ne-
jen oči návštěvníků, ale i jejich dal-
ší smysly, neboť ukázky dobových 
a lidových řemesel doplní i tento-
kráte ochutnávky staročeských ven-
kovských pokrmů z jihozápadních 
Čech a Pošumaví od „Kuchařinek 
z Nepomuka“. 

Festival je nejen zajímavou a po-
učnou podívanou a příležitostí si 
většinu řemesel též vyzkoušet, ale 
rovněž velkou přehlídkou lidové 
řemeslné tvořivosti v podání ama-
térských pokračovatelů lidových 
tradic z Plzeňského kraje.

Podzim může být barevný, teplý, 
nebo naopak chladný, ponurý, ml-
havý… To podle toho, jaké v něm 
převládne počasí. V plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě je ale pra-

videlně HRAVÝ. První akcí v rámci 
Hravého podzimu mezi zvířátky je 
celodenní soutěžní program přede-
vším pro rodiny s dětmi na sv. Vác-
lava 28. září pod názvem Přes dva 
kontinenty za medvědy. Sváteční 
návštěvníky zoo provede africkými 
a asijskými expozicemi a nabídne 
hádanky a úkoly, jež prověří jejich 
znalosti o přírodě. Program bude 
tradičně vrcholit na ochozu u med-
vědího výběhu, kde bude připrave-
no vedle cen pro úspěšné soutěžící 
i několik překvapení.

Hravý podzim bude pokračovat 
i v říjnu. Odpoledne 5. 10. ho otevře 
Zvířecí sobota s množstvím soutěží 
a srazem plyšových zvířátek. Tečku 
za letošním ročníkem udělá v sobotu 
12. října ve 14 hod. rekreační běh 
pejskařů (desátý ročník) se svými 
čtyřnohými miláčky Kilometrovkou.

František Hykeš
Foto Miroslav Volf
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Ice Park a okolí ožijí sportem
V neděli 22. září bude areál Ice 

Parku v Plzni na Lochotíně pat-
řit pohybu, sportu, dětem a dobré 
zábavě. Akci „Hýbej se a sportuj, 
buď IN!“ zde pod záštitou starosty 
MO Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brab-
ce připravuje Nadace sportující 
mládeže. 

Celý program bude probíhat od 
10 do 17 hodin nejen v samotném 
Ice Parku, ale i v areálu přilehlých 
sportovišť 31. ZŠ a bazénu Locho-
tín. Vstup na akci je zdarma, stejně 
jako vstup do bazénu.

„Pro návštěvníky budou připra-
veny ukázky nejrůznějších spor-
tovních odvětví s možností jejich 
praktického vyzkoušení, autogra-
miády úspěšných sportovců nebo 
soutěže pro děti. Chybět nebude 

ani zábavný kulturní program. 
Akcí bude provázet moderátor 
Vladislav Jaroš z Rádia Kiss Pro-
ton,“ uvádí za organizátory akce 
Tereza Zálešáková.

Kromě Nadace sportující mlá-
deže se na přípravě akce podílí 
studenti Vyšší odborné školy 
zdravotnické, managementu a ve-
řejnosprávních studií s.r.o. a také 
řada sportovních oddílů z Plzně, 
které se na akci budou prezen-
tovat.

„Nadace sportující mládeže 
chce tímto způsobem u příleži-
tosti 20. výročí svého založení 
přispět k celostátním kampaním 
Česko se hýbe, jejíž součástí je 
i Víkend fitness, a Česko sportuje 
s úmyslem podpořit pohybovou 

Novinky 
v Ice Parku

Přijďte si zajezdit na in-line 
(kolečkových) bruslích. Rádi 
vám zapůjčíme veškeré vybave-
ní zdarma.

Nově jsme pro vás otevřeli 
drobné občerstvení. Dále můžete 
využít dětský koutek pro nejmen-
ší návštěvníky. To vše v příjem-
ném nekuřáckém prostředí. Ice 
Park najdete v Centrálním parku 
na Lochotíně. Bližší informace 
a přehled připravovaných akcí 
najdete na www.icepark.cz.

Václav Černý

a sportovní činnost nejen dětí, ale 
i jejich rodičů,“ doplňuje k filo-
zofii celé události manažer NSM 
František Berka.

Přijďte si v neděli 22. září užít 
den plný zábavy a sportu, těšíme 
se na vás v Ice Parku.

Václav Černý
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Mamma HELP – sdružení paci-
entek s nádorovým onemocněním 
prsu, o.s. vzniklo v roce 1999. Dnes 
je největším onkologickým sdruže-
ním v České republice, které po-
skytuje všestrannou pomoc ženám 
s rakovinou prsu a jejich blízkým. 
V současné době působí již v 7 měs-
tech. V centrech pracují vyléčené 
pacientky, které mohou nabídnout 
kromě informací a praktických rad 
zejména svou vlastní zkušenost s ne-
mocí a její náročnou léčbou. Sdru-
žení rovněž usiluje o zlepšení ve-
řejné informovanosti o možnostech 
prevence onemocnění karcinomem 
prsu a léčení této civilizační nemoci. 

Plzeňské centrum bylo otevřeno 
v roce 2007 a poskytuje své služby 
pro celý Plzeňský i Karlovarský kraj. 
Má vypracovánu řadu projektů zamě-
řených jak na prevenci, tak i na vol-
nočasové aktivity. Podílí se na spo-
lečných projektech s ostatními centry 
preventivní i na projektech místních 
nebo celostátních. Za více než šest 
let Mamma HELP centra Plzeň nás 
vyhledalo již několik set klientů a zá-
jemců o naše služby nebo naši činnost. 

 Dobrou spolupráci máme i s Úřa-
dem městského obvodu Plzeň 1, 
v jehož katastru naše MH centrum 
sídlí, a se Sociálním odborem ma-
gistrátu města Plzně. Nezanedba-
telné vztahy máme i s Krajským 
úřadem a Krajskou pobočkou VZP.

Co nabízíme?
– Psychickou podporu pacientek 

a jejich blízkých při sdělení diagnó-
zy i v průběhu léčby

– Informace a praktické rady na 
základě osobních zkušeností

– Kontakty na odborníky
– Možnost setkávání se s dalšími 

klientkami při společných akcích v ar-
tedílnách, rehabilitačních cvičeních, 
vzdělávacích přednáškách, besedách, 
výletech, rekondičních pobytech

– Přednášky k prevenci rakovi-
ny prsu včetně výuky samovyšetření 
na modelu pro jednotlivce v našem 
centru, pro skupiny žen z úřadů, 
podniků, škol a dalších organizací 
podle dohody buď v našem centru 
nebo přímo v prostorách zájemců.

Veškeré služby poskytujeme 
bezplatně!

Potřebujete vy nebo někdo 
z vašich blízkých naši pomoc, 
neváhejte, jsme tu pro vás!

Kde nás najdete?
Mamma HELP centrum Plzeň sídlí 

na adrese: Plzeň 1–Košutka, Žlutic-
ká 2 (objekt bývalé mateřské školy)

Telefon: 377 917 395
E-mail: plzen@mammahelp.cz
Web: www.mammahelp.cz

Přijďte nás podpořit na 3. ročník Pochodu pro Mamma HELP!

Centrum je otevřeno pro veřej-
nost v pondělí – čtvrtek od 10 do 
15 hodin.

Bezplatná anonymní AVON lin-
ka 800 180 880 je v provozu každý 
všední den od 9 do 19 hodin.

Marcela Špánková, 
koordinátorka MHC Plzeň

VYŠLÁPNĚTE   SI 
    PRO   ZDRAVÍ 
                      

                      S    M A M M A H E L P K A M I 
    A    R Ů Ž O V O U    S T U Ž K O U 
 

3. ročník Pochodu pro Mamma HELP 
 
 

konaný pod záštitou starosty ÚMO 1. Mgr. Miroslava Brabce 
a ředitelky Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslavy Kunové. 

   

 Pochod je vhodný pro celou rodinu. Naučíme vás  severské chůzi,     
 Hůlky  bezplatně  zapůjčíme. Svou účastí vyjádříte svou  solidaritu    
 se    ženami    bojujícími s rakovinou  prsu. 
 Pochod je doplněn zábavným programem pro děti i dospělé. 
 
 

Sobota 5. října 2013                                        
 

Začátek ve 12 hod.  
 
Start pochodu ve 13 hod. 
 

 
 
  Organizátor  pochodu: Mamma HELP,  sdružení pacientek s  nádorovým       
  onemocněním prsu, o.s.                    Bližší informace na tel.   377 917 395 

  Centrální      
  lochotínský      
  park  Plzeň 1     

  (vedle bazénu  
  na Lochotíně)  
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DoRA
PLZEÒ

Mládež a kriminalita
V souvislosti s velkým nárůs-

tem trestné činnosti, včetně trest-
né činnosti dětí a mladistvých 
v 90. letech 20. století začal stát 
reagovat na tuto skutečnost řadou 
aktivit. Jednou z nich je také zákon 
O soudnictví ve věcech mládeže, 
který nabízí celou řadu opatření, 
jež je možné dětem a mladistvým 
v soudním řízení uložit. Na řešení 
protiprávního jednání dětí a mla-
distvých se podílí hned několik 
institucí. K efektivní spolupráci 
těchto institucí napomáhá v ně-
kterých městech ČR tzv. Systém 
včasné intervence, jehož součástí 
jsou i Týmy pro mládež.

Co je to „Tým pro mládež“?
Tým pro mládež je skupina 

odborníků, kteří společně hledají 
možnosti řešení kriminality dětí 
a mládeže vyskytující se v dané 
lokalitě. Základními členy jsou 
zástupci okresního státního zastu-

Řešení kriminality dětí a mládeže v Plzni – projekt 
probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu!“

pitelství, okresního soudu, Policie 
ČR, Probační a mediační služby 
ČR, městské policie, městského 
úřadu (zpravidla oddělení soci-
álně právní ochrany dětí). Další-
mi členy mohou být pracovníci 
školských nebo zdravotnických 
institucí, neziskových organizací 
či poskytovatelé sociálních služeb.

Projekt „Na správnou cestu!“ 
Cílem projektu „Na správnou 

cestu!“, který realizuje Probační 
a mediační služba ČR za finanč-
ního přispění Evropské unie, kon-
krétně Evropského sociálního fon-
du, Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR, je rozvíjet účinné 
nástroje na řešení kriminality mlá-
deže, předcházet opakování trestné 
činnosti, usnadnit sociální integra-
ci mladistvých pachatelů, podpo-
rovat účinné způsoby spolupráce 
a koordinace odborníků. Kromě 
Týmů pro mládež se projekt vě-

nuje přípravě a realizaci programů 
pro mladistvé (program Proti ná-
silí a Program restorativní justice 
Rodinné skupinové konference) 
v pilotních soudních okresech.

Dosavadní činnost jednotlivých 
Týmů pro mládež se v různých 
městech liší. Často je to dáno pře-
devším časovými možnostmi ko-
ordinátora/tajemníka týmu, který 
tuto funkci velmi často vykoná-
vá nad rámec své běžné pracovní 
činnosti u některé ze zapojených 
institucí. V rámci projektu pra-
cují ve čtyřech pilotních soud-
ních okresech (Náchod, Opava, 
Plzeň–město a Brno–venkov) 
koordinátoři týmu pro mládež. 
Koordinátor se může plně vě-
novat práci Týmu a tím přispět 
k zefektivnění jednotlivých kroků 
i celé činnosti Týmu pro mládež. 
Záměrem projektu je i vytvoření 
podpůrných manuálů a metodik 
práce Týmů pro mládež. 

Tým pro mládež Plzeň–město
Tým pro mládež Plzeň–město se 

schází od počátku roku 2005, pod or-
ganizačním vedením střediska Plzeň 
Probační a mediační služby ČR. Tým 
se setkával 4x do roka a věnoval se 
zejména tématům, jako je rozšiřování 
možností ukládání výchovných opat-
ření (probační a další vhodné progra-
my) a sdílení odborných informací. 
Koordinátorka týmu pro mládež 
v okrese Plzeň–město působí ve své 
funkci od počátku roku 2013. Mezi 
její první úkoly, kterým se věnuje, 
patří především analýza současné 
situace v okrese. Současně je v kon-
taktu s dosavadními členy Týmu pro 
mládež i dalšími institucemi a spo-
lečně hledají směry a možnosti další 
činnosti Týmu pro mládež. Součástí 
její práce je i organizace pravidelné-
ho jednání Týmu. 

Mgr. Monika Mašková
koordinátor Týmu pro mládež 

Plzeň – město

Již poosmé se v Plzeňském kraji 
bude letos pořádat oceňování dob-
rovolnické práce „Křesadlo 2013“ 
– Cena pro obyčejné lidi, kteří dě-
lají neobyčejné věci. Letos po ně-
kolika letech zavítá přímo do Plzně. 
Celou akci tento rok opět organizu-
je Dobrovolnická Regionální Agen-
tura DoRA pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje pana Milana 

„Křesadlo 2013“ pořádá DoRA letos na Lochotíně
Chovance a starosty městského 
obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava 
Brabce za podpory Evropského 
hlavního města kultury 2015.

Tradičním cílem udělování ceny 
Křesadlo je ocenění dobrovolníků 
a jejich práce v neziskovém sektoru, 
zviditelnění dobrovolnictví i nestát-
ních neziskových organizací, vzbudit 
v dalších lidech zájem o dobrovolnou 
činnost a především respekt k těm, 
kteří ji vykonávají. Slavnostní vy-
hlášení a předání cen za účasti vr-
cholných představitelů Plzeňského 
kraje, obvodu Plzeň 1, partnerů 

Dobrovolnická Regionální Agen-
tura DoRA nabízí rodičům posled-
ní volná místa na dlouhodobé 
hlídání a vzdělávání dětí od 3 let. 

Reagujeme tak na mnohačetnou 
žádost rodičů na aktuální nedostatek 
volných míst v MŠ a pro školní rok 
2013/2014 jsme otevřeli nejlevněj-
ší hlídání předškolních dětí v Plzni 
– pouze 3.000 Kč/měsíc. V DoRA 
Centrum na Vinicích (Brněnská 14, 
naproti vchodu do Dinoparku) jsme 
zřídili Klubko Klubíčko. Jedná se 
o skupinu maximálně 20 dětí a naší 
snahou je umožnit dětem plnohod-
notné předškolní vzdělávání pod 

DoRA na podzim ožije dětmi
vedením kvalifikovaných pedagogů. 
Děti využívají nově zařízenou hernu 
i naši tělocvičnu, z nedaleké ZŠ zajiš-
ťujeme dětem pravidelně teplé obědy 
a nezapomínáme ani na spolupráci 
s blízkou zoologickou zahradou. 

Aktuální novinkou je možnost 
příchodu dětí již od 6.30 hodin! 
Po odpočinku mohou děti plynule 
přecházet do odpoledních krouž-
ků v místě (výtvarný, dramatický, 
hudební, cvičení apod.).

Docházka je s rodiči plánována 
individuálně, přednost mají dlou-
hodobě umístěné děti. Aktuální 
informace a přihlášky najdete na 

a médií proběhne dne 30. září 2013 
v Lochotínském pavilonku v Plzni. 

Návrh na ocenění může poslat kte-
rákoliv fyzická nebo právnická osoba 
– občan, obec, organizace. Cenu Kře-
sadlo může získat každý, kdo dobro-
volně působí či působil v jakékoliv 
oblasti činností, kde pomáhá lidem 
či svému okolí. Může to být činnost 
organizovaná v některé z organizací 
neziskového sektoru nebo činnost ne-
závislá a neorganizovaná. Podstatné 
je, aby navrhovaný dobrovolník pů-
sobil v Plzeňském kraji a aby činnost 
byla dlouhodobá a prospěšná širšímu 

okolí, obci, veřejnosti, potřebným. Ze 
zaslaných návrhů vybírá porota slo-
žená ze zástupců pořadatelů, Plzeň-
ského kraje, starosty obvodu Plzeň 1, 
médií a partnerů. 

Návrhy je možné posílat do 
15. září 2013 poštou či osobně na 
adresu organizátorů: 

Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA, Brněnská 14, 
323 00 Plzeň, případně může-
te nominovat přes internet na 
www.doraplzen.cz nebo na webo-
vých stránkách Plzeňského kraje.

Bc. Ivana Štruncová

www.doraplzen.cz v sekci Klubko 
Klubíčko nebo na tel. 776 004 232 
či info@doraplzen.cz 

DoRA myslí i na školní děti, 
na své dospělé klienty a veřejnost 
a i pro ně máme připraveny pravi-
delné dopolední a odpolední akti-
vity. V pondělí nabízíme cvičení 
na owerballech, šachový krou-
žek pro začátečníky i pokročilé 
a cvičení pro seniory. V úterý pak 
cvičení boccia (vhodné pro vozíč-
káře) a powerjógu. Ve středu bude 
probíhat taneční kroužek pro děti 
a Klub Happy handicap. Čtvrtek 
bude věnován cvičení na redukci 

váhy a opět powerjóze a v pátek 
má u nás zázemí turistický krou-
žek. Současně nabízíme konverzaci 
pro seniory, pravidelnou čítárnu 
a kluby Sensenu. Časy veškerých 
aktivit budou průběžně upřesňovány 
a doplňovány, informace najdete na 
www.doraplzen.cz, osobně v DoRA 
Centru nebo na tel.734 110 066.

Bc. Ivana Štruncová



Stále větší 
počet seni-
orů využívá 
nabídku pro-
gramů soci-
álně aktivi-
zační služby 
a stále více 
z nich chce 

nejen rozvíjet své znalosti a do-
vednosti, ale být prospěšný ještě 
někomu druhému. Protože sil-
ným pilířem činnosti TOTEMu 
jsou dobrovolnické aktivity, bylo 
nasnadě tyto linie propojit a pro-
gram Seniorské dobrovolnictví 
má za sebou první úspěšné kroky, 
je plný krásných příběhů. Některé 
medailonky nabízíme, stojí jistě 
za přečtení. Chcete-li se i vy stát 
dobrovolníkem, kontaktujte nás, 
pomůžeme vám udělat první krok. 
Nabídka programů, v rámci kterých 
může senior dělat radost sobě i dru-
hým, je široká. www.totem-rdc.cz

Vladimír Dbalý
Senior – dobrovolník, který 

tvrdí, že má všechno, co potře-
buje a ještě může dávat tam, kde 
je potřeba…

Pan Vladimír Dbalý přišel do 
TOTEM – RDC v roce 2007 oka-
mžitě po svém odchodu do před-
časného důchodu a nabídl něco ze 
svého času a svých praktických 
dovedností ve prospěch těch, kteří 
pomoc potřebují. Uvolnil pro dob-
rovolnickou práci 2 dny v týdnu 
a okamžitě začal docházet do ob-
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V občanském sdružení TO-
TEM–RDC nabíráme vítr do 
plachet a vyplouváme do dalšího 
roku s pestrou nabídkou aktivit 
pro seniory, maminky na mateř-
ské dovolené, …nebo každého, 
kdo by chtěl udělat něco pro sebe 
či ostatní.

Zápisy, první hodiny, lektoři, 
přednášky, ……. tohle všechno je 
s klasickou školou velmi podobné, 
ale jinak se v občanském sdružení 
TOTEM – RDC snažíme vytvářet 
prostředí spíše rodinné. Vytváříme 
přirozenou společnost, kde se lidé 
učí od sebe navzájem a blízkost 
druhého člověka je při tom pro ně 
velkou oporou. Člověk toužící po 
celoživotním vzdělávání u nás na-
jde naplnění, ale zároveň zde najde 
své místo každý, kdo je třeba ve 

Děti jdou do školy a senioři do TOTEMu
svém životě tak trochu osamělý. 
Profesionální tým lidí promýšlí, 
čím rozptýlit smutek v duši, jaká 
témata nabídnout v dalším období, 
kde sehnat lektory odborníky. 

A jaká bude nabídka od září 2013? 
Kromě stálých programů, které si 
už našly své příznivce – Akademie 
třetího věku, počítačové a jazykové 
kurzy, konverzační kluby, hudební 
a výtvarné aktivity, pohybové ak-
tivity od rehabilitačních cvičení až 
po tance, mateřský klub, zpíváníčko 
pro děti, několik hudebních uskupe-
ní, trénování paměti, kurz malová-
ní, moderované pořady Na kus řeči 
se Stanislavem Juríkem, chystáme 
i několik novinek.

Nově můžete navštěvovat Ta-
neční chvilky pro tebe – program 
pro ženy, kde kromě orientálního 

tance bude prostor i pro sebepo-
znání a popovídání, a připravuje-
me další vzdělávací programy pro 
maminky na mateřské dovolené. 
Pro seniory rozšíříme i nabídku 
různých druhů cvičení (rehabi-
litační cvičení s overbally, kom-
penzační cvičení s velkými míči), 
nabízíme možnost zahrát si ping-
-pong. Minigolf v hotelu Ibis se 
od září stane pravidelnou aktivi-
tou. Moudření bude „opravdovou 
školou“ a senioři, kteří se do ní 
zapíšou, získají možnost projít 
3-letým cyklem vzdělávání v ob-
lastech a tématech, které jsou ne-
zbytné pro zdravé aktivní stárnutí. 
Jazykové kurzy obohatíme o ja-
ponštinu. Radost nám dělá stále 
se zvyšující zájem o kurzy, kluby 
a prezentace programu Respekto-

vat a být respektován a i v tomto 
směru bude mnoho novinek. 

Na všechny aktivity je potře-
ba přijít se přihlásit. Ve dnech 
10. – 11. 9. 2013 (9.00–15.00) 
a 12. 9. 2013 (9.00–18.00) je 
nutné, aby každý klient, který již 
na některou z aktivit v TOTEMu 
v uplynulém roce docházel, přišel 
potvrdit svůj zájem pokračovat. Zá-
pisy do nových aktivit, nebo zápisy 
pro naprosto nové lidi jsou v pátek 
13. 9. 2013 (9.00–15.00) a v pondě-
lí 16. 9. 2013 (9.00–18.00) v budo-
vě TOTEM-RDC, Kaznějovská 51. 
Kompletní nabídku aktivit a podrob-
né informace o přihlašování je možné 
vyzvednut si v místě každý pracovní 
den mezi 9 a 15. hod., nebo ji najdete 
na webu www.totem-rdc.cz.

Mgr. Petra Bláhová

Cesta seniorů k dobrovolnictví
čanského sdružení Jitřenka, kde 
pomáhal u koní při rehabilitaci 
dětí se zdravotním postižením. 
V zimních měsících v TOTEM – 
RDC absolvoval počítačový kurz 
a začal pomáhat i „doma“ – vede 
úspěšně Internetový klub, vypo-
máhá v klubové kavárničce Kafíč-
ko a pomáhá s drobnou údržbou 
prostor a techniky. Stal se jedním 
z klíčových dobrovolníků při stě-
hování a zabydlování nových pro-
stor v Kaznějovské ul. v Bolevci. 

V letošním roce začal podporo-
vat devítiletého Davida z plzeň-
ského Domina, který potřebuje 
pomoc s přípravou do školy a ka-
maráda, který má čas na společné 
důležité „klukoviny“.

„Našel jsem v Totemu smyslu-
plnou činnost, zapadl tam natolik, 
že se zaměstnanci ke mně chovají 
jako k dalšímu zaměstnanci, jen 
mě nemusí platit, což stejně ne-
potřebuji, finančně jsem zajištěn. 

A tak nelze vlastně říci, kdo pro 
koho víc dělá, jestli já pro Totem 
nebo Totem pro mne.

Cítím jen vděčnost, že je mi to 
umožněno a že osud mě tam před 
těmi 5 roky nasměroval.“ Z dopisu 
3. 12. 2012 od V. Dbalého 

Jana Beránková
Dobrovolnice – seniorka, kte-

rá dokáže udělat dobré caffé 
latté i doporučit skvělé čtení…

Jana po svém odchodu do dů-
chodu hledala cestu z osamělosti 
a pocitů zbytečnosti, které byly 

tak silné, až se bála, že onemoc-
ní. Pracovala jako naše dobrovol-
nice v plzeňském obchůdku Buti 
a když byl v loňském roce uza-
vřen, nabídli jsme jí možnost dob-
rovolnické práce u nás v nových 
prostorách TOTEMu. Získali jsme 
novou „kolegyni“, která pracuje 
ochotně i šest hodin denně – vede 
klubovou kavárničku Kafíčko, má 
připravenou TOTEMovou kni-
hovničku, kde dokáže doporučit 
k půjčení dobré čtení a je smutná, 
že zatím její knihovna není moc 
využívaná… ale věří, že jednou 
půjdou naše knížky „na dračku“… 
Vypomůže v recepci a všude tam, 
kde potřebujeme. Stala se součás-
tí TOTEMového týmu pro svoji 
milou příjemnou povahu, spoleh-
livost a pracovitost.

Mgr. Petra Bláhová
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Zkratku ITEP si už řadu let 
nikdo nemůže s ničím splést. 
Celým názvem International 
Tourism Expo of Pilsen region, 
tedy Mezinárodní veletrh ces-
tovního ruchu Plzeňského kraje 
už pevně patří do kalendářů jak 
vystavovatelů, tak návštěvníků. 
Po úspěchu z loňského roku na-
váže již 9. ročník na nový termín 
konání od čtvrtka 19. do soboty 
21. září. Letos to bude už potře-
tí, co se veletrh ITEP uskuteční 
v prostorách sportovní haly TJ 
Lokomotiva Plzeň – Slovany 
v Úhlavské ulici. Její prostorná 
a přehledná hala, velké parko-
viště a dostupnost od MHD se 
ukázala jako ideální. 

Návštěvníkům a milovníkům 
cestování nabídne tipy na dovo-
lenou a cestování po Čechách 
i zahraničí. Informační stánky 

Pojďte s Klusálkovými na ITEP
poradí, co stojí za vidění v Ba-
vorsku, Hornofalckém lese, 
Slovensku, Francii, nově také 
v Itálii. Nebude chybět nabídka 
informačních center a měst z ce-
lých Čech a Moravy. Speciálně 
Bavorsku pak bude věnovaná 
celá sobota. Dopoledne zaplní 
ukázky typického kulturního 
umění a odpoledne bude patřit 
bavorským tradicím, předsta-
vení regionu a také místním 
kulinářským specialitám. Roz-
manitý doprovodný program se 
bude odehrávat jak na vnitřním 
hlavním podiu, tak v přilehlých 
venkovních prostorech. Právě 
zde se bude prezentovat zají-
mavá expozice MAS – Ven-
kovské expo, nebo loutkové 
představení a kreativní dílnič-
ky pro děti, které přiveze re-
gionální Autobus linky 2015. 

MEZINÁRODNÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
PLZEŇSKÉHO KRAJE

VŠUDE DOBŘE,
TAK CO DOMA?

Vaši Klusálkovi
?

19. - 21. září 2013

TJ Lokomotiva Plzeň

VSTUP ZDARMA

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE,  

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI

I DOSPĚLÉ, OCHUTNÁVKY

www.turisturaj.cz

ITEP
2013

Možnost nejen prohlédnout, 
ale i podrobit důkladnému pro-
zkoumání zajímavé exponáty, 
jako např. Elektrické blešky, 
Ruční baterie nebo Pendulum 
ze stálé expozice Techmania 
Science Center, nadchne jistě 
nejen dětské návštěvníky. Pod 
rukama řemeslníků ožijí tradice 
– šikovné ruce krajkářek, šper-
kařek, pekařek nebo řezbářů 
uvidí návštěvníci veletrhu ITEP 
2013 přímo při práci.

A na co všechno se může-
te na letošním ITEPu Plzeň 
ještě těšit? Tradiční soutěž 
Prázdninová štafeta zde ocení 
prvních deset vylosovaných 
úspěšných účastníků pozná-
vací soutěže a vítěz se může 
těšit na rodinný zahraniční zá-
jezd do Disneylandu v Paříži 
od CK BUS TOUR Foltýnová. 

Po celou dobu veletrhu budou 
probíhat ochutnávky místních 
i zahraničních specialit a také 
produktů Plzeňského Prazdroje 
a.s. Pro milovníky kvízů bude 
možnost zasoutěžit si přímo na 
výstavní expozici Plzeňského 
kraje, města Plzně a o.p.s. Plzeň 
2015 o zajímavé ceny. Vyhrá-
vat bude Velký dechový orche-
str ZUŠ Chválenická, jazzmani 
a mnoho dalších. A nejdůleži-
tější na závěr – vstup na veletrh 
i všechny doprovodné akce je 
zdarma.

A jestli sdílíte motto rodi-
ny Klusálkových – patrona 
letošního ITEPu – „Všude 
dobře, tak co doma?“ – tak 
se určitě na ITEPu zastavte, 
o inspirace pro cestování tady 
nouze nebude.

Mgr. Petra Kůsová




