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Povodeň

Zřízení dobrovolné veřejné služby
na území MO Plzeň 1 od 1. června 2013

MO Plzeň 1 zřizuje od 1. 6. 2013 dobrovolnou veřejnou službu.

V rámci dobrovolné veřejné služby může na MO Plzeň 1 pracovat 20 vykonavatelů z řad nezaměst-
naných v evidenci úřadu práce, a to především na zlepšování životního prostředí na území MO Plzeň 1 
(úklid veřejných prostor včetně základního ošetřování zeleně).

Vykonavatelé dobrovolné veřejné služby budou motivováni poskytnutím daru ze strany města formou 
jídelního kuponu ve výši 50 Kč za každou řádně odpracovanou směnu. Tito vykonavatelé mohou pra-
covat v rozsahu maximálně 18 hodin týdně (3 pracovní směny po 6 hodinách).

Zájemci o dobrovolnou veřejnou službu, evidovaní na ÚP, se mohou dostavit na Odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň.

ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1

Před několika dny jsme opět  
prožili chvíle obav a také chví-
le usilovné práce a kolektivního 
snažení. Příroda nám ukázala svoji 
sílu. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří v nedávných povodních po-
máhali s plným nasazením při po-
vodních. Byli to naši dobrovolní 
hasiči, bez jejichž pomoci si už 
nedovedeme žádnou kalamitu ani 
představit,  městští i státní policis-
té, kteří dbali na dodržování po-
řádku a bezpečnost našich majet-
ků. Patří sem i naši pracovníci ve 
„žlutých vestách“ (VPP) a jejich 
velké nasazení, a také prakticky 
všichni zaměstnanci našeho úřadu 
a také vy, kteří jste přišli pomoct. 

Ještě jednou vám děkuji za 
práci, starost o druhé a také za 
projevenou loajalitu. Ukázalo se, 
že držíme pospolu. A to je moc 
dobře. Chci poděkovat i vám, 
kteří jste byli postiženi povodní 
v Luční ulici. Za vaši ukázněnost 
a za vaše pochopení. V neposlední 
řadě děkuji pracovníkům Povodí 
Vltavy za předvídavost, protože  
v uplynulých dnech jsme všichni 
shlíželi k Hracholuské přehradě 
a jejím stavu vody s obavami.

Doufám, že už konečně nastane 
léto a nám všem se objeví úsměv 
na tváři

Miroslav Brabec, starosta
Tréninkové hřiště čerstvých mistrů České republiky ve fotbale zalila den po získání titulu voda. V akci profesionální 
tým hasičů Plzeňského kraje. 
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Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu

V únorovém vydání „Jednič-
ky“ jsme vás informovali o in-
vestičních záměrech, které bu-
dou v letošním roce realizovány. 
Vzhledem k poměrně dlouhé zimě 
i nepříznivým klimatickým pod-
mínkám v jarním období byly 
zahájeny stavební práce až v prů-
běhu dubna. V souvislosti s tím, že 
značná část investičních prostřed-
ků bude i v letošním roce proudit 
do oblasti oprav a rekonstrukcí 

mateřských škol, kde vlastní rea-
lizace přicházejí v úvahu na letní 
měsíce, nebude mít dlouhá zima 
vliv na termíny dokončení pláno-
vaných staveb.

Počátkem měsíce dubna byla za-
hájena první investiční akce, spo-
čívající v odstranění nepotřebných 
betonových prvků v okolí 34. ZŠ 
v Gerské ulici.

V prostoru mezi stávajícími 
chodníky pod NC Plzeňka v blíz-

kosti budovy 34. základní školy 
byly odstraněny podélné betono-
vé bloky (dříve lavičky), následně 
byly osazeny chybějící obrubníky 
po obou stranách chodníku, před 
vchodem do 34. základní školy 
byl odstraněn betonový květináč 
včetně stávajících dřevin, uvol-
něná plocha byla následně ole-
mována záhonovými obrubníky. 
Před domy v Kaznějovské a Ger-
ské ulici byly odstraněny stávající 
sušáky včetně betonových ploch 
a přístupových chodníčků. Veške-
ré uvolněné plochy jsou zavezeny 
zeminou a osety parkovou travní 
směsí. Akce byla dokončena v po-
lovině května.

Ve stejném termínu proběhlo 
odstranění dalších betonových 
prvků hyzdících Vinice v ulicích 
Hodonínská, Brněnská a Břeclav-
ská. I zde byly uvolněné plochy 
zavezeny zeminou a osety travní 
směsí.

Další stavbou, zahájenou v dub-
nu, je parkoviště v Sokolovské ul. 
č.or. 108–114. Vhodnou úpravou 
stávající asfaltové plochy a zpev-
něním části přilehlého trávníku zde 
do konce června vznikne 21 par-

kovacích stání vč. 2 vyhrazených 
stání pro tělesně postižené.

Rovněž nové dětské hřiště v Ko-
tíkovské ulici bude v nejbližších 
dnech osazeno dětskými prvky 
a ostatními náležitostmi tak, aby 
mohlo být do konce června předá-
no do užívání.

Stavební úpravy 46. MŠ ve Fi-
bichově ul. č.or. 4 byly rovněž 
zahájeny v souladu s plánem 
koncem dubna. Práce zahrnují 
výměnu oken, dveří, zateplení 
fasády, opravu střechy a další 
práce. Termín dokončení je zde 
stanoven na polovinu srpna, aby 
děti mohly zahájit školní rok již 
v „nové“ školce.

Další stavby, zejména v MŠ, 
budou zahájeny v červenci. Jed-
ná se zejména o celkové opravy 
chodníků v areálu 81. MŠ na Vi-
nicích, výměnu rozvodů studené 
a teplé vody v 91. MŠ v Jesenické 
ul. po lednové havárii, kdy byla 
značná část školky vytopena, 
a v neposlední řadě proběhne na 
jednom z pavilonů téže MŠ ge-
nerální oprava střechy. Všechny 
tyto akce musí být bezpodmínečně 
dokončeny do konce srpna.

Práce budou zahájeny v průbě-
hu léta i v Sokolovské ul. poblíž 
domů č.or. 47–51, kde vznikne 
nové parkoviště.

O dalším postupu a zejména do-
končování jednotlivých stavebních 
akcí vás budeme aktuálně infor-
movat opět v dalším vydání na-
šeho zpravodaje.

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice může-
te adresovat na Odbor investiční 
a stavebně správní ÚMO Plzeň 1, 
tel. 378036050, e-mail: brecik@
plzen.eu, popřípadě projednat ce-
lou záležitost při osobní návštěvě.

Ing. Milan Brecík,
vedoucí Odboru investičního a sta-

vebně správního ÚMO Plzeň 1

V současné době prochází rekonstrukcí mateřská škola ve Fibichově ulici. Stavebníci slibují dětem návrat do nové 
školky od září.

V Gerské ulici byly odstraněny nevzhledné a nebezpečné betonové bloky – torza 
bývalých laviček.
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Stalo se již 
dobrou tradicí, 
že náš obvod 
přispívá for-
mou dotací na 
různé veřejně 
prospěšné akce 
pro děti, mlá-

dež, střední generaci i pro seni-
ory. Zastupitelé za KSČM takové 
akce rádi podporují. Ale ne vždy 
jsou mezi dotacemi, které zastu-
pitelstvo schvaluje, pouze takové 
chvályhodné žádosti. V poslední 
době jsme nepodpořili při hlaso-
vání např. akci společnosti s ruče-
ním omezením (s.r.o.) pro seniory, 
kdy se tato společnost takto chtěla 
pouze a jen zviditelnit na poli dob-
ročinnosti. Jsme toho názoru, že 
s.r.o., která již ve své podstatě má 
tvorbu zisku jako hlavní směrová-
ní činnosti, by ke své propagaci 
neměla žádat o dotaci, ale celou 
akci financovat ze svých prostřed-
ků. I přes náš nesouhlas však koa-
lice ODS a ČSSD na lochotínské 
radnici tuto dotaci prosadila.

Stejně to dopadlo i v dalším pří-
padě, kdy jsme se vymezili proti 
příslibu několikamilionové dotace 
pro TJ na výstavbu dětského fotba-

jsem velice 
rád, že velká 
voda je za námi 
a všichni si 
snad můžeme 
oddychnout . 
Chtě l  bych 
vyjádřit veliké 

poděkování s obrovskou pokorou 
všem, kteří se ve dne v noci podí-
leli na zachraňování majetku oby-
vatel Roudné a přilehlého okolí. 
Škody u nás tentokrát nebudou asi 
tak veliké jako při poslední velké 

Když se pro-
cházím naším 
obvodem, je 
jednoznačné, 
jak se změ-
nil k lepšímu 
vzhled domů 
za poslední 

roky. Je jasně vidět, že občané do 
nich museli vložit značné finanční 
prostředky. Je proto dobré podí-
vat se také na veřejné investice do 
vzhledu obvodu, potažmo jak se 
daří plnit plán investičních akcí, 
schválený Zastupitelstvem měst-
ského obvodu Plzeň 1 na konci 
loňského roku.

Jako každý rok je také letos 
hlavní investicí rekonstrukce dal-
ší z mateřských škol, tentokrát 
46. MŠ ve Fibichově ul. Stavba je 
zahájena a pokračuje bez problémů. 

Další investicí do předškol-
ních zařízení je dodávka foto-
voltaických panelů na 78. MŠ 
s přepokládaným zprovozněním 
v červnu 2013. 

V červenci budou zahájeny 
práce na obnově oplocení 7. MŠ 
a opravy chodníků v 81. MŠ. 
Pro investice do komunikací se 
v současné době zajišťují staveb-

ní povolení a budou zahajovány 
během roku. 

Největší z nich je parkoviště 
v Sokolovské ul. 47–51 s pře-
pokládaným zahájením v srpnu 
2013, další jsou v Jesenické ul. 
29, zahájení v červnu a v Ta-
chovské ul. 43–45 se zahájením 
na podzim 2013. Již zahájená je 
výstavba parkoviště v Sokolovské 
ul. 108–114. 

V plánu investic se nezapomně-
lo ani na dětská hřiště. V květnu 
byla zahájena stavba hřiště v Ko-
tíkovské ul. – Berlín a průběžně 
se provádí opravy a obnova hřišť 
stávajících. 

Poslední kapitolou seznamu 
investic jsou záležitosti bydle-
ní, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje. Zde jsou zařazeny 
jednak již dokončená odstranění 
občanské vybavenosti v Kazně-
jovské, Břeclavské, Gerské a na 
Vinicích a výstavba kontejne-
rových stání, jejichž realizace 
proběhne na podzim 2013.

Ing. Vladislav Bartman, předseda 
investiční komise RMO Plzeň 1

siče z Bolevce a Bílé Hory. Jejich 
pracovní nasazení pod vedením 
velitelů pana Nistora a Domina 
bylo skvělé. Zvláště pak když obě 
jednotky nabídly svoje zkušenosti 
a síly ku pomoci jiným obcím, 
které dopadly mnohem hůře, než 
náš obvod. Při posledních povod-
ních v srpnu roku 2010 naše jed-
notky pomáhaly na severu Čech 
v obcích Hejnice a Jetřichovice. 
Letos opět vybereme dvě z mno-
ha potřebných obcí v naší vlasti, 

nančními prostředky se tradičně 
postará náš obvod. Na cestu bych 
jim z celého srdce chtěl popřát 
počasí bez dešťů a mráčků a je-
nom usměvavé sluníčko. A s brz-
kým koncem školního roku přeji 
našim dětem vysvědčení, jaké si 
zaslouží a krásné prožití letních 
prázdnin. Nám ostatním příjem-
né prožití dovolených a hodně 
společných zážitků s našimi nej-
bližšími.  

Jiří Uhlík, místostarosta

povodni, přesto je však nemůžeme 
bagatelizovat. Věřím, že náš ob-
vod se bude snažit pomoci všem, 
kterých se povodeň letos dotkla. 
Po velké vodě ale přijde zase oby-
čejný život. Máme v Plzni a zvlášť 
na obvodě dobře propracovaný 
sociální záchranný systém. Jako 
člen sociální komise vím, o čem 
mluvím.

Nyní nám právě na obvodu pro-
bíhá první letošní seč a ta má také 
své problémy spojené s počasím. 
Množství srážek nejen zvedlo řeky 

v okolí Plzně, ale neumožnilo trva-
le provádět sekání, takže se teď vše 
dohání takřka dnem i nocí. Chci 
požádat ty, kteří cítí nespokoje-
nost, aby vydrželi. Tak extrémní 
počasí snad ještě nepamatuji. A že 
toho pamatuji dost a dost. 

Na závěr ale trochu veselejší 
téma, i když také spojené s vo-
dou. Mám na mysli revitalizaci 
bazénu Lochotín, kam pravidelně 
o víkendu chodím plavat se svou 
vnučkou. Bazén je denně otevřen 
po širokou veřejnost a začíná ho 

postupně využívat stále víc a víc 
našich spoluobčanů. Cílem vedení 
obvodu je bazén rozšířit i o ven-
kovní část, která byla v posledních 
letech nepřístupná.

A na úplný závěr bych rád ocenil 
pro mne velice oblíbenou akci Lo-
chotínský sekáč 2013 pořádanou 
plzeňskou zoo, které se každoroč-
ně rád zúčastňuji se svým starým, 
ale stále nabroušeným srpem. 

Krásné léto.
Jaroslav Výborný

lového hřiště s umělým povrchem. 
Je nám známo, že takových hřišť 
v Plzni ani v našem obvodě není 
dostatek, proto bychom takovou 
akci rádi podpořili. Problém podle 
nás však spočívá v tom, že toto 
hřiště se má stavět v záplavovém 
území. Při zatím neovladatelných 
rozmarech počasí nám přijde tato 
investice velmi riziková. Myslím 
si, že na území obvodu by se na-
šlo jiné vhodnější místo k realizaci 
této prospěšné investice.

Vážení spoluobčané, protože ne-
máme v médiích dostatek prostoru 
k prezentaci našich názorů na čin-
nost zastupitelstva, chtěl jsem vám 
ve svém příspěvku objasnit postup 
nás, zastupitelů za KSČM, v těchto 
a v dalších podobných případech. 
K žádostem o dotace se můžeme 
vyjádřit až na jednání zastupitel-
stva, neboť nemáme zastoupení 
v komisi pro poskytování dotací 
z rozpočtu obvodu. Koalice nás 
již za nesouhlas s dotací pro TJ 
kritizovala i na stránkách Plzeňské 
jedničky, ale bez toho, aby uvedla 
důvod našeho postoje.

Ing. Pavel Březina,
zastupitel za KSČM

člen finančního výboru

Ještě k dotacím … Plnění plánu investic 

Moji milí spoluobčané,

Díky dobrovolným hasičům z Bolevce a Bílé Hory
Za posled-

ních několik 
dní se povod-
ně staly hlav-
ním tématem 
celého bytí 
a žití v našem 
obvodu, městě 

i vlasti. Z celého srdce bych rád 
poděkoval všem, kteří se podíle-
li na pomoci v zaplavené Luční 
ulici, zvláště bych chtěl svůj dík 
směřovat na naše dobrovolné ha-

vybavíme naše jednotky vším 
důležitým a pošleme je na po-
moc potřebnějším. V době, kdy 
píši tento článek, však netuším, 
kam jednotky pojedou. Zatím jim 
držím palce, aby si sebou na ces-
tu přibalily optimismus, úsměv 
a pracovní elán. O vybavení vše-
mi možnými prostředky jako jsou 
lopaty, rukavice, kyblíky, hadry 
a podobně se částečně postarala 
společnost OBI, které tímto dě-
kuji. O vybavení technikou a fi-
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Příjmy
Největší objem v daňových příjmech tvořily podíly na daních, na nichž 

se dle ustanovení článku 28 statutu města Plzně podílejí městské obvody.
Místní poplatky vybírané Městským obvodem Plzeň 1 byly poplatek 

ze psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapa-
city a poplatek za provoz VHP (výherních hracích přístrojů) a VLT 
(výherních loterijních terminálů).

V nedaňových příjmech byly nejdůležitější položkou příjmy z pro-
nájmu městského majetku, dále také příjmy za separování odpadu. 
Provozní přijaté dotace v roce 2012 zahrnovaly dotaci na výkon státní 
správy, dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce – veřejně 
prospěšné práce, další dotace se týkaly příspěvků na právní ochranu 
dětí, volby do krajského zastupitelstva a volbu prezidenta.

Výdaje
Provozní výdaje byly čerpány na zajištění chodu MO Plzeň 1, údrž-

bu silnic a zimní údržbu, na péči a údržbu zeleně a dětských prvků, 
sběru a svozu nebezpečných odpadů, komunálních odpadů. Dále byly 
provozní výdaje použity na údržbu a provozní příspěvky pro mateřské 
školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města Plzně.

Z kapitálových výdajů byly hrazeny investice na výstavbu chodníků 
v ulici Elišky Krásnohorské, Sokolovská x Gerská, parkoviště Plaská, 
komunikace Senecká – III. etapa. Také byl poskytnut investiční trans-
fer Plzeňskému kraji na akci „Silnice II/231 Plzeň, stavební úpravy 
křižovatky Na Roudné – U velkého rybníka na okružní křižovatku“.

V roce 2012 byly též provedeny stavební úpravy v 81. MŠ, vybudo-
vání hřiště v 60. MŠ a stavební úpravy bytu pro Dětský domov Domino.

Pořízení dětských prvků a výstavba dětských hřišť byla též finan-
cována z těchto zdrojů. Další investice byla na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice SDH Bolevec.

Přebytek hospodaření za rok 2012 bude použit v letošním roce na 
investiční akce, dále na sběr a svoz komunálních odpadů, zneškodňování 
komunálních odpadů, údržbu zeleně atd.

Ing. Jitka Pojarová
vedoucí finančního odboru

Brožura o Lochotínském parku uspěla 
v prestižní novinářské soutěži

Publikace „Lochotínský park, 
jak ho možná neznáte“, jejíž vydá-
ní podpořil v roce 2012 výraznou 
měrou Městský obvod Plzeň 1, 
uspěla v prestižní novinářské sou-
těži Média na pomoc památkám, 
kterou pořádá Syndikát novinářů 
České republiky společně s Pro 
Bohemia. Konkrétně 
byla oceněna Čestným 
uznáním v kategorii 
Publicistika. Cenu 
převzal 30. 4. 2013 
na slavnostním veče-
ru ve dvoraně České-
ho muzea hudby Lu-
káš Mácha, vedoucí 
neformální skupiny 
Maják Plzně, která se 
zasloužila o její zpra-
cování i vydání.

Brožura nabízí 
přes 60 historických 
i současných snímků, 
z nich řadu otištěných 
vůbec poprvé. Nejen 
díky nim, ale také díky 
doprovodným textům 
si čtenář může udě-
lat obrázek o vývoji 
kdysi významného lá-
zeňského centra staré 

Plzně, místních kulturních pamá-
tek i společenských událostech, 
které se zde během let konaly. 
Zakoupit lze za symbolický pří-
spěvek na činnost Majáku Plzně 
např. v Knihkupectví Chmela na 
Americké třídě v Plzni.

Pavel Motejzík, Maják Plzně

Při zpracování Závěrečného účtu MO Plzeň 1 bylo postupováno dle 
zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních samo-
správných celků. Závěrečný účet MO Plzeň 1 byl schválen Zastupi-

Závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2012
telstvem MO Plzeň 1 dne 27. 3. 2013 usnesením č. 278.
Finanční hospodaření MO Plzeň 1 se uskutečňovalo v souladu se 
schváleným rozpočtem pro rok 2012.



strana 5Zprávy z obvodu

Prameny Roudná – informace o kvalitě vody
Dne 25. 4. 2013 byly pracov-

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

Rozborem vzorků bylo Zdra-
votním ústavem v Plzni zjištěno, 
že voda ani z jednoho pramene 
nevyhovuje hygienickým poža-
davkům pro pitnou vodu dle 
platné normy, a to ani po tepel-
né úpravě.

Voda z levého pramene (při čel-
ním pohledu) obsahuje nadnorma-

tivní množství koliformních bak-
terií, nevyhovuje svojí kyselostí 
a zároveň obsahuje nadnormativní 
množství dusičnanů.

Voda z pravého pramene je svojí 
kyselostí na hranici limitu platné 
normy pro pitnou vodu a zároveň 
též nevyhovuje zjištěným obsahem 
koliformních bakterií.

Podrobný protokol o celkovém 
výsledku rozboru obou vzorků 
vody je k dispozici na naší orga-
nizaci.

Kateřina Čakarovová
referent OŽPD

25. června 2013 od 10.00 hod. 
v aule Gymnázia Františka Křiží-
ka, Sokolovská 54.

Dopravní policisté a další spe-
cialisté vás seznámí se změnami 
v zákoně o silničním provozu, 
s nejčastějšími příčinami doprav-
ních nehod, s problematikou ří-
zení motorových vozidel seniory 
a povinnými lékařskými prohlíd-
kami. V průběhu dvouhodinového 
semináře bude prostor i pro zod-
povězení dotazů a řidiči obdrží 
brožurku s nejdůležitějšími změ-

Městský obvod Plzeň 1 připravil ve spolupráci s Odborem bezpečnosti 
a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a Policií ČR

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ – SENIORŮ
nami v silničním zákonu včetně 
dopravních značek. Zájemcům 
bude předána samolepka na vo-
zidlo s označením: Řidič senior. 
Tímto označením chceme docílit 
u ostatní řidičské veřejnosti větší 
ohleduplnosti a laskavosti vůči 
našim řidičům – seniorům.

Školení je zdarma.
Bližší informace obdržíte na So-

ciálním odboru ÚMO Plzeň 1, tel. 
37 803 6087.

Mgr. Dana Krausová
vedoucí sociálního odboru

Významná plzeňská rodačka, básnířka a spisovatelka PhDr. Hana 
Gerzanicová oslavila v nedávné době 85. narozeniny. V padesátých 
letech opustila republiku, dlouhou řadu let života prožila v Austrálii, 
kde kromě psaní také vyučovala. Dosáhla mnohých poct a ocenění 
na domácí i zahraniční literární scéně. Dosud stále přednáší a skládá 
básně – právě vyšla její sbírka básní.

I ve svém věku se těší plné vitalitě, dokáže rozdávat svým přístupem 
k sobě i životu energii svému okolí.                                       (red)

Neptejte se ženy na věk

pořádá při příležitosti prvního vý-
ročí zahájení provozu

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 6. a 21. 6. 2013
Prostory areálu Senior residence Terasy Sokolovská 1099/80, 
Plzeň-Bolevec budou přístupny po oba dny

od 8.00 do 19.00 hodin,
v podvečer vystoupí
20. 6. v 17.30 hodin folklórní soubor Úsměv Horní Bříza 
21. 6. v 17:.30 hodin soubor Jiskra 58 Plzeň

Srdečně zveme rodinné příslušníky obyvatel domova 
a širokou veřejnost

Hana Gerzanicová je pyšná na svoji zahradu, o kterou s láskou pečuje.

Starosta Miroslav Brabec gratuluje doktorce Gerzanicové k významnému ži-
votnímu jubileu.
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XXIV. jízda historických vozidel okolím Plzně 2013
Nedílnou součástí života na Bo-

levecké návsi se již po několikáté 
stala tato tradiční akce. Navzdory 
děsivé předpovědi počasí se v so-
botu 25. května sjížděly staré auto-
mobily a motocykly již od časného 
rána, až byla náves okolo deváté 
hodiny zcela zaplněna. Mraky se 
roztáhly, dokonce vysvitlo i slu-
níčko a pořadatelům z Veteran Car 
Clubu Plzeň tak spadnul kámen ze 
srdce. Oči návštěvníků mohly spa-
třit přes 100 naleštěných vozidel, 
z nichž nejstarší byly vyrobené ve 
20. letech minulého století. Kromě 
vůně spáleného benzínu a oleje 
zavanul i kouř ze spáleného uhlí, 
neboť zde byl k vidění parní au-
tomobil. A nejen k vidění, nespo-
čet návštěvníků mělo možnost se 
i svézt tímto unikátním strojem 
z roku 1886. Pro pobavení veřej-
nosti vystoupili členové četnické 
pátrací stanice Praha v dobových 
uniformách, kteří předváděli ně-
kolik vtipných scének. Atmosféru 
starých časů dokreslovala hudba 
30. let a účastníci ve slušivých 
dobových kostýmech.

V půl jedenácté bylo odstarto-
vané první auto a než vyrazilo na 
trať dlouhou téměř 90 kilometrů, 
jeho řidič splnil první ze soutěž-
ních úkolů. Na trase čekaly posád-
ky ještě další zábavné a mnohdy 

i zapeklité úkoly. Namátkou jme-
nujme třeba stavění matek na sebe 
pomocí dlouhé špejle, vytahování 
lentilek ze sklenice „přicucnutých“ 
na konec brčka. Nebo třeba jmeno-
vání osobností, vyobrazených na 
našich bankovkách. Věděli byste 
to bez dlouhého přemýšlení? Tra-
sa vedla přes Všeruby do Nečtin, 
kde si všichni se zájmem prohléd-
li nově otevřené a velice zajíma-
vé muzeum. Dále přes Manětín, 

Dražeň, Horní Břízu a Třemošnou 
zpět do cíle na Boleveckou náves. 
Zde byl po celou dobu pro veřej-
nost zdarma otevřen památkově 
chráněný statek U Matoušů.

Tato akce se mohla uskuteč-
nit díky nadšencům, kteří starou 
techniku uchovávají pro další ge-
nerace, renovují, udržují v provo-
zu a svému koníčku věnují mnoho 
úsilí a času. Také by se neobešla 
bez podpory řady firem, institucí 

i obcí a měst. Pořadatelé si dovo-
lují tímto všem poděkovat.

Fotografie a další informace 
o pořadatelském klubu naleznete na 
stránkách: www.vccplzen.eu, nebo 
na facebooku. Z celé akce bylo na-
točeno DVD, které lze objednat na 
telefonu 608 708 077, nebo e-mai-
lem: vaclav.c.b@seznam.cz.

Václav Cipra
Veteran Car Club Plzeň



Děti z prvního stupně 1. ZŠ 
v Západní ulici strávily příjemné 
dopoledne na zdejším dopravním 

hřišti, kde si ověřily nejen své 
znalosti a dovednosti z pravidel 
silničního provozu. Dopoledne 

Beseda dětí s policií na dopravním hřišti
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Dopravní hrátky – akce MO Plzeň 1 ve spolupráci se SVČDM v Plzni, pra-
coviště Ledecká. Děti z MŠ a družin si vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti 
v Západní ulici, na dodržování předpisů dohlíželi strážníci MP Plzeň. Cestu 
jim zpestřily úkoly na jednotlivých stanovištích. Na závěr akce obdrželi všichni 
účastníci odměny, které věnoval MO Plzeň 1. (red)

jim zpestřil svým vyprávěním 
i bývalý strážník Městské policie 
Plzeň, nyní již civilní pracovník 
– pracovník vztahů k veřejnosti, 
do jehož života zasáhla vážná 
dopravní nehoda, kterou zavinil 
bezohledný řidič, bývalý strážník 
přežil jen zázrakem. Během vy-
právění si mohly děti prohlédnout 

část fotografií z místa nehody, do-
zvěděly se, jak strašné následky 
může mít chvilka nepozornosti za 
volantem, nebo nadbytečné sebe-
vědomí v provozu na silnici. Na 
závěr si mohli školáci prohlédnout 
služební vozidlo městské policie.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň





MO Plzeň 1 chystá opět sérii promenádních koncertů v Centrálním 
parku na Lochotíně. V červnu zahrají žáci a učitelé ZUŠ z Třemošné 
(Tremolo) a zatančí soubor z Rokycan Rokytka. Na konci léta se na 
pódiu v parku ukáže legenda plzeňské dechovky Ota Heller a v září se 
mohou posluchači těšit na druhý koncert Tremola. Přijďte si poslechnout 
kvalitní hudbu do Centrálního parku na Lochotíně. Začátky koncertů 
budou vždy v 17 hodin, produkce obvykle trvá hodinu.             (red)

Promenádní koncerty oživí Centrální park

13. 6. – Tremolo
27. 6. – Rokytka
29. 8. – Heller
12. 9. – Tremolo

Memoriál Karla Šulce se tradičně vyvedl
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Memoriál Karla Šulce je největ-
ší turnaj pro nejmenší házenkářky. 
Hraje se v kategoriích Přípravka, 
Minižačky 4+1, Minižačky 6+1 
a Mladší žačky. Každoročně do 
Plzně přijíždí kolem 50 družstev 
z Čech i Moravy, což je více než 
600 dětí a více než stovka trenérů, 
vedoucích a fanoušků. 

Velkou výhodou turnaje je, že 
vše je pohromadě - hraje se na 
několika hřištích ve sportovním 
areálu 31. ZŠ Plzeň na hřištích 
s umělým povrchem a umělou 
trávou a v hale 31. ZŠ. V loňské 
sezóně turnaj získal prestižní oce-
nění Czech Handball Made! 

(red)

Promenádní koncerty pořádá obvod pro své občany v Centrálním parku na 
Lochotíně.

Když hraje Tremolo, obvykle prší. Foto z loňského koncertu.
Ota Heller se svojí kapelou zahraje na konci srpna. Pro posluchače z Bolevce 
(a nejen pro ně) si letos připravil překvapení. 

Malé házenkářky přebírají ocenění od místostarosty Tichého.

Trenér české reprezentace Vladimír Habr (na fotce vpravo předává ceny) přinesl 
ukázat svoji olympijskou medaili.

Mladí tanečníci z Rokycan.



V rámci péče o seniory a ve 
snaze o zvýšení jejich informo-
vanosti zajistil MO Plzeň 1 ve 
spolupráci s agenturou DOMI-

Důchodci navšívili film „ŠMEJDI“
NIK CENTRUM s.r.o. zdar-
ma vstupenky na dokumen-
tární film „ŠMEJDI“. Pomocí 
skryté kamery v něm režisérka 
a novinářka Silvie Dymáková 
a psycholožka Romana Ma-
zalová popisují drsné záku-
lisí prodejních předváděcích 
zájezdů, na kterých zejména 
senioři často pod nátlakem 
nakupují předražené a nekva-
litní produkty. Dokument po-
ukazuje na agresi, ponižová-
ní, výhrůžky a manipulativní 
jednání ze strany prodejců. 

Ve filmu kromě autentických 
záběrů z předváděcích akcí 
dostali prostor pro vyjádření 
i zástupci ČOI, psycholožka 

a právník. Filmy mohli senioři 
zhlédnout zdarma v rámci fil-
mového festivalu Finále Plzeň 
v KINĚ BESEDA.

(red)

Na podzim v roce 2009 vytáhli 
potápěči ze dna košuteckého je-
zírka kamennou sošku andělíčka. 
Podle historiků byla soška počát-
kem minulého století ozdobou 
Košuteckého parku. Když pak 
po letech stoupla v jezírku voda, 
soška postupně pod její hladinou 
zmizela. Soška prošla od vytažení 
rekonstrukcí v ateliéru Jaroslava 
Šindeláře. Její věrná kopie – dle 
autora se jedná o holčičku Jaruš-
ku – je nyní nově nainstalovaná 
v parku. Na břehu jezírka se skálou 
za zády bude symbolem setkávání 
lidí v parku. MO Plzeň 1 uspořádal 
na pátek 26. dubna v souvislosti 
se slavnostním odhalením sošky 
andělíčka v parku akci s hudbou, 
dětskými soutěžemi a jinými za-
jímavými atrakcemi.

(red)

Andělíček „Jaruška“ se vrátil na břeh Jezírka
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Starosta Brabec, restaurátor Šindelář, místostarosta Tichý a náměstkyně pri-
mátora Herinková (zleva) při slavnostním odhalení andělíčka.

Na dolním snímku: soutěže pro děti 
připravila agentura Dora.
Na snímku vpravo: opékání buřtů pod 
dozorem hasičů.

Podařená akce přilákala do parku k jezírku velké množství lidí.



strana 5Zprávy z obvodu strana 11Zprávy z obvodu

V sobotu 1. 6. 2013 dopoledne 
byla poprvé svolaná Povodňová 
komise Magistrátu města Plzně, 
kde byli přítomní upozorněni na 
možné nebezpečí povodně na úze-
mí města Plzně vzhledem k dlou-
hotrvajícímu dešti a vzestupu hla-
din řek. Od 17 hodin byl vyhlášen 
2. stupeň povodňové aktivity na 
řece Berounce. Na řece Mži byl 
stav setrvalý, protože Povodí Vl-
tavy preventivně již 10 dnů předem 
odpouštělo vodu z přehradní nádrže 
Hracholusky a tím si vytvořilo do-
statečnou rezervu v přehradě. Ještě 
téhož dne byl od 19 hodin vyhlá-
šen 3. stupeň povodňové aktivity 
– stav ohrožení na řece Berounce. 
Proto dobrovolní hasiči z Bílé Hory 
a z Bolevce vybudovaliprotipovod-
ňovouhráz u Luční ulice.

V neděli 2. 6. byla celý den sle-
dována situace na řekách v oblasti 
Roudné a také vývoj situace dle 
informací od Povodňové komise 
MMP, meteorologů a Povodí Vlta-
vy. Předpokládaný stav na Roudné 
dle povodňového modelu byl pěti 
až desetiletá povodeň. Prozatím 
byly zatopeny pouze louky v zadní 
Roudné kolem Pivovarských studní. 

V noci se však situace výrazně 
zhoršila a aktuálně jsme se museli 
připravit na 20letou povodeň. Ještě 
v nočních hodinách byla zvýšena 
protipovodňová hráz a hasiči za-
bezpečili objekty v celé Luční ulici. 
Předpokládaný vývoj dle hydrolo-
gické situace se naštěstí nevyplnil, 
přesto však došlo k zatopení něko-
lika obytných domů v Luční ulici, 
sportovního areálu Viktoria Plzeň 

Průběh povodní na Roudné v červnu 2013

Dne 11. května 2013 se na bo-
levecké sokolovně oslava ke 100. 
výročí založení Sokola v Bolevci. 
I přes nepřízeň počasí se, zvláště 
dopoledne program, který patřil ma-
lým návštěvníkům, velice vydařil.

Kromě četných soutěží probíhal 
v dopoledních hodinách i „Duho-
vý turnaj“ v národní házené pří-
pravek, mladších žaček a BABY 
kategorie, který se konal pod zášti-
tou starosty městského obvodu Pl-
zeň 1, pana ing. Miroslava Brabce.

Po vydařeném turnaji, ve kterém 
v přípravkách zvítězily děti z Lito-
hlav, na 2. a 3. místě se pak umístily 
děti z Přeštic a o zbylá místa se po-
dělily celky z Tymákova, Bolevce, 
a Přeštic, předal ceny pan starosta, 
který také pro všechny kategorie da-
roval krásný pohár. V BABY kate-
gorii zvítězily Přeštice a v mladších 
žačkách Tymákov.

Dopoledního veselení na bolevec-
ké sokolovně se zúčastnilo na 150 
dětí a na 50 dobrovolných trenérů, 
cvičitelů a organizátorů celé akce.

V dopoledních hodinách proběhl 
i turnaj v nohejbale mužů, býva-

lých i současných hráčů SK Plzeň 
Bolevec.

Duha pro Katku
I přes počínající déšť úspěšně pro-

běhla soutěž v malování na chodník 
„Duha pro Katku“. Soutěž byla vě-
nována bývalé hráčce házené v Bo-
levci Katce Hellmayerové, která je 
upoutána na invalidní vozík.

„Duha je barevná stejně jako ži-
vot sám. Ne všichni z nás si mů-
žeme dovolit užít si všech barev 
– radostí i starostí, které přináší.

Katka je kamarádka, sestra, mat-
ka, kolegyně, naše spoluhráčka… 
Těší nás, že můžeme – i když jen 
malou měrou – „obarvit“ život člo-
věka, kterého máme rádi.“

Duhový turnaj i doprovodné akti-
vity organizoval Klub netradičních 
sportů SK Plzeň Bolevec, který se 
zabývá převážně národní házenou, 
tradičním českým sportem. Záštitu 
nad organizací převzala reprezen-
tační trenérka družstva žen v ná-
rodní házené Vendula Šmídlová.

Odpolední program byl bohužel 
silně ovlivněný deštěm a celkovou 
nepřízní počasí.

Oslavy k výročí 100 let Sokola v Bolevci
Za velkého úsilí a sebezapření se 

odehrála všechna plánovaná utkání, 
i když mnohdy ve zkrácených časech. 
Za největší odvážlivce lze považovat 
bolevecké veteránky, které, jako jedi-
né, odehrály nezkrácené utkání.

Galavečer Sokola Bolevec
Slavnostní večer zahájil Vladimír 

Stach. S bohatou historií Bolevce 
i Sokola Bolevec nás seznámil ing. 
Bohumil Strejc. V průběhu večera 
se nám představili zasloužilí členové 
Sokola, když přebírali pamětní me-
daile za dlouholetou činnost.

Mezi oceněnými byli i pan Josef 
Krošlák z Národní házené a pan 
Jaroslav Čechura za Bolevecké ro-
dáky, kteří nám s organizací celé 
akce pomáhali, dále pan Jaroslav 
Rais a paní Jindra Kožíšková

Celým večerem nás provázelo 
duo pana Josefa Komorouse. Ve-
čer moderovali Vendula Šmídlová 
a Vladimír Stach, který se postaral 
i o uspořádání výstavy fotografií 
z historie i současnosti.

Za SK Plzeň Bolevec
Vendula Šmídlová

a tenisových kurtů. Od této doby 
byla Luční ulice uzavřena a oblast 
hlídalaMěstská policie Plzeň.

Ve středu 5. 6. v dopoledních 
hodinách se Berounka vrátila do 
svého koryta a proto se mohlo 
začít s odčerpávání vody ze zato-
pených míst. Ve sportovním areálu 
byla připravena jímka na velkoka-
pacitní čerpadlo, které zde umístil 
Hasičský záchranný sbor Plzeň-
ského kraje. Odčerpáváním vody 
z fotbalových hřišť došlo i k odlivu 

vody ze soukromých pozemků a ze 
zaplavených domů a tak se mohli 
obyvatelé vrátit do svých domovů 
a zahájit úklid.

V době přípravy našeho zpra-
vodaje je stále na řekách vyhlá-
šen 1. stupeň povodňové aktivity 
a proto je situace v oblasti Mže, 
Radbuzy a Berounky monitorová-
na pracovníky Povodňové komise 
MO Plzeň 1, Městskou policií Pl-
zeň a dobrovolnými hasiči.

Zdeněk Soukup

Povodeň zaplavila zahrady v Luční ulici na Roudné.

Hypermarket OBI daroval dobrovolným hasičům z Bolevce a Bílé Hory čisticí 
a dezinfekční prostředky a další materiálové vybavení jako vyjádření díků za 
jejich pomoc při povodních.

Starosta Brabec zahájil oslavy k výročí Sokola v Bolevci.
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S rozvahou na kole

Děti ze ZŠ byly na návštěvě u hasičů

Hasičský víkend

Ve dnech 4. a 5. května proběhl na 
požární stanici HZS Plzeňského kra-
je a sousedící travnaté ploše tradiční 
Hasičský víkend v požárním sportu.

V sobotu se konal na požární 
stanici HZS XI. ročník celorepub-
likové dorostenecké soutěže v běhu 
na 100 metrů s překážkami a výstu-
pem na věž – Memoriál Vendulky 
Fránové. Memoriálu se zúčastnilo 
103 závodníků. Skvělými vítězný-
mi časy na 100 metrů s překážkami 
se prezentovali Věra Šuchmanová 
z Úněšova s časem 18,80s a Tomáš 
Vlček z Teplic s časem 16,57s. Zú-
častnilo se i reprezentační družstvo 
dorostu, které nás bude reprezen-
tovat na mezinárodních soutěžích.

V neděli se na travnaté ploše 
u požární stanice HZS uskutečnil 
VII. ročník dětské soutěže v požár-
ních útocích GLOBUS CUP JUNI-
OR o pohár starosty ÚMO Plzeň 1 
p. Mgr. Miroslava Brabce. Soutě-
žilo se ve dvou kategoriích, mladší 
a starší žáci. V mladší kategorii se 
zúčastnilo 28 týmů, zvítězilo druž-
stvo SDH Manětín. Ve straší kate-
gorii se zúčastnilo 17 týmů, vyhrálo 
družstvo SDH Bučí.

Po oba dva dny se nejen soutěžilo, 
ale probíhal zde také zajímavý dopro-
vodný program. Malí hasiči „Čertí-
ci“ze 78. MŠ Plzeň předvedli štafetu 
dvojic, hasiči z Bílé Hory a Českých 
drah zde představili svá nová zása-
hová vozidla a hasiči z požární sta-
nice HZS Plzeňského kraje provedli 
profesionální záchranu zavěšeného 
lezce. Po celou dobu byl k dispozici 
také skákací hrad pro děti.

Na pořádání celého víkendu se or-
ganizačně podíleli HZS Plzeňského 
kraje, ÚMO Plzeň 1, Okresní sdružení 
Plzeň sever, Hasiči Plzeň – Košutka, 
SDH Úněšov a GLOBUS Chotíkov.

Daniel Štěpán předseda Hasiči 
Plzeň-Košutka

Foto Michal Richter

Vzdělávací a zábavná akce pro 
děti ze základní školy z Roudné 
zahájila sérii dopolední, na které 
připravil program MO Plzeň 1 
a dobrovolní hasiči z Bílé Hory 
pro děti ze základních a mateř-
ských škol z obvodu.           (red)

Místostarosta Tichý předává ceny, které věnoval MO Plzeň 1.
Akci S rozvahou na kole připravili městští strážníci ve spolupráci s obvodem 
a Střediskem volného času dětí a mládeže na dopravním hřišti u 1. ZŠ.
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Květnové oslavy
V rámci květnových oslav pro-

běhlo v našem obvodu několik 
vzpomínkových akcí najednou. 
U památníku u Bolevecké základ-
ní školy se 3. května 2013 sešli 
zástupci Sdružení boleveckých 

rodáků, zástupci vedení školy 
i vedení obvodu. U pomníku na 
Saském mostu, který se nachází 
na hranici mezi dvěma plzeňskými 
obvody, položili květiny staros-
tové MO Plzeň 1 a MO Plzeň 3. 
V ulici Pod Záhorskem uctili před-
stavitelé obvodu památku obětem 
z 2. světové války společně se zá-
stupci OV ČSBS. 

(red)



Organizace a spolkyCentrum DoRA: Klubko máme 
pro děti, Klub je určen seniorům

Nové prostory Dobrovolnické 
Regionální Agentury DoRA na 
Vinicích (naproti vchodu do Di-
noparku) budou mít možnost vy-
užívat nejen dobrovolníci, senioři 
a široká veřejnost v rámci pravi-
delných či jednorázových aktivit, 
ale od září i předškolní děti.

Reagujeme tím na mnohačet-
nou žádost rodičů a zástupců 
obvodu na aktuální nedostatek 
volných míst v MŠ a pro školní 
rok 2013/2014 nabízíme možnost 
dlouhodobého hlídání dětí. Od 
září do června (po–pá) budou mít 
děti možnost navštěvovat Klubko 

Klubíčko. Jedná se o skupinu dětí 
ve věku od 3 do 5 let a naší sna-
hou je zajistit jim plnohodnotné 
předškolní vzdělávání pod vede-
ním zkušených pedagogických 
pracovníků. Děti budou využívat 
zařízenou hernu i naši tělocvičnu, 
nezapomeneme ani na spolupráci 
s blízkou zoologickou zahradou.

Docházka bude s rodiči pláno-
vána individuálně, přednost budou 
mít dlouhodobě umístěné děti. 
Více informací a přihlášky najdete 
na našich stránkách www.dorapl-
zen.cz, popř. na tel.776004232, 
info@doraplzen.cz

Klub aktivních seniorů

DoRA zřizuje pro předškolní děti Klubko Klubíčko

Ve spolupráci s Univerzitou třetí-
ho věku, Nadací Charty 77 a Kon-
tem bariéry zakládá Dobrovolnická 
Regionální Agentura DoRA Klub 
aktivních seniorů. Zapojit se mo-
hou všichni, kteří mají vlastní ná-
pady a chuť. V našich prostorách 
můžou aktivní senioři seznámit 
ostatní se svými koníčky (fotogra-
fování, filmový klub, ruční práce, 
vaření...) Formou aktivizačních 
programů, jednorázových i pra-
videlných aktivit nabízíme také 
možnost tvořivých dílen, seminářů, 
jazykových konverzací. Zapojit se 

senioři mohou také do aktivit pro 
maminky s postiženými dětmi.

Všechny aktivity se naplno roz-
běhnou po letních prázdninách 
(nyní vše probíhá ve zkušebním 
provozu), v současné době je již 
plně funkční knihovna s čítárnou, 
kde si mohou senioři v klidu dát 
kávu, přečíst časopisy či si popo-
vídat se sousedy.

Těšíme se na vaši návštěvu vždy 
po–čt od 9 hod. do 15 hod. nebo 
na tel. 734110066, více informací 
také najdete na našich stránkách 
www.doraplzen.cz .

Bc. Ivana Štruncová

Afrika naživo v Plzni
Máte rádi rytmickou hudbu a ta-

nec a chcete se dozvědět něco za-
jímavého o Africe? Pokud ano, tak 
je tu jedinečná šance. Občanské 
sdružení Cultura Afrika, které bylo 
v Plzni založeno v roce 2005, na-
bízí netradiční a zajímavé aktivity 
v podobě tanečních a hudebních 
workshopů, přednášek, kulturních 
show, besed a diskuzí, určených 
pro děti i dospělé. S Cultura Afrika 
se určitě nebudete nudit. Nejen, že 
se seznámíte se zajímavými lid-
mi, ale také se něčemu novému 
naučíte. Prostřednictvím akcí, 
které Cultura Afrika pravidelně 
pořádá, se lze doslova přenést do 
tisíce kilometrů vzdálené Afriky, 
a to s rodilými Afričany. Můžete 
zažít neopakovatelné chvíle.

Cultura Afrika pořádá v Plzni 
pravidelné taneční a bubenické 

kurzy, vedené převážně africký-
mi lektory. V Plzni probíhá už 
3. ročník Festivalu africké kultu-
ry, projektu Afrika Naživo, dříve 
Bawala. V rámci tohoto projektu 
by měl vzniknout i blog pro setká-
vání a vzájemné poznávání africké 
a české mládeže, s cílem vytvořit 
dobrovolnické a podnikatelské 
prostředí, které by přispělo ke vzá-
jemné výměně aktivit a obchodu 
na poli kulturním. Organizátoři 
kladou hlavní důraz na setkávání 
Afričanů s Čechy, vzájemné po-
znávání kultury, s cílem prolomit 
bariéry nejen v komunikaci, ale 
i v nedostatku informací o životě 
lidí v Africe.

Sdružení Cultura Afrika reali-
zuje i multikulturní programy pro 
školy a další vzdělávací instituce. 
Žáci základních, středních i vy-

sokých škol tak mají jedinečnou 
šanci se blíže seznámit s Afričany, 
jejich zemí a kulturou. Přednášky 
pro školy jsou zaměřené nejen na 
témata týkající se výuky, ale i na 
rozšíření znalostí o africkém kon-
tinentu, tamním etniku a jeho zvy-
cích. Malé děti se mohou seznámit 
s africkou kulturou prostřednic-
tvím hraných pohádek. Cultura 
Afrika poskytuje i poradenství pro 
Afričany žijící v Plzni, a to nejen 
pro studenty. Kromě toho pořádá 
Mezinárodní konference pod ná-
zvem Viva Afrika, ve spoluprá-
ci se Západočeskou univerzitou 
v Plzni a Hradci Králové.

Sdružení Cultura Afrika je part-
nerem projektu SMOK, což je Síť 
multikulturních otevřených klubů. 
V rámci této spolupráce otevírá 
nové vzdělávací kurzy pro děti a 

mládež ve věku od 6 do 22 let. Jedná 
se o pravidelné akce, které budou 
probíhat v Regionální dobrovol-
nické agentuře DORA v Plzni na 
Vinicích. Každé úterý od 17 hodin 
jsou na programu zážitkové aktivi-
ty vysvětlující pojem diskriminace 
a její důsledky. Akce bude vždy 
zakončena bubnováním na afric-
ké bubny, takzvaným Drum circle 
neboli skupinovým bubnováním 
v uzavřeném kruhu. Probíhat bu-
dou i víkendové zážitkové pobyty, 
kde malým i velkým dětem hradí 
ubytování i stravu organizace. Příští 
taková akce se uskuteční v Pasečnici 
na Domažlicku, 14. až 16. 6., kde 
budou děti tančit a bubnovat s af-
rickými lektory, ochutnávat africké 
pokrmy a poznávat jednotlivé státy 
Afriky a jejich tradice.

Pokračování na následující straně

Organizace a spolky strana 14
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Pozvánka na „Letní školu 
pro seniory“

Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká, managementu a veřejnospráv-
ních studií, s.r.o. na základě klad-
ného hodnocení pořádá ve dnech 
8.–12. července 2013 „Letní školu 
pro seniory“.

Cyklus přednášek bude zaměřen 
na oblast zubní protetiky, oční op-
tiky a bezpečnost seniorů. Součástí 
vzdělávací akce budou i teoretické 
přednášky a praktická cvičení za-
měřená na základy první pomoci. 

Účastníci „Letní školy pro seni-
ory“ si mohou zvolit, zda budou 
zařazeni do přednášek – práce na 
počítači pro začátečníky nebo pro 
pokročilé.

Bližší informace o vzdělávací 
akci vám sdělíme na tel. čísle 
377 534 450 a budou zveřejně-
ny na webových stránkách školy 
http://www.vosplzen.cz .

Přednášky a semináře jsou bez-
platné.

PhDr. Jana Ajglová

Tak například Afro tance 
s Yambi Yeka každý čtvrtek, od 
20 do 21.30 hod., v Plzni na Ka-
likovském mlýně. Dále bubenické 
workshopy, besedy se zajímavý-
mi hosty na téma Češi a Afriča-
né, moderní hudbu nebo exotic-
kou kuchyni a v neposlední řadě 
i možnost procvičit se v cizích 
jazycích. Je zcela možné, že po 
absolvování některé z akcí zcela 
změníte svůj názor na toto etnikum 

s velmi odlišnou kulturou než je ta 
naše, a dokonce se zbavíte před-
sudků či rasismu, které pramení 
většinou z neznalosti. V nabídce 
budou i nevšední programy pro 
podnikatele na téma stress man-
agement nebo teambuilding. Právě 
v této oblasti se máme od Afričanů 
co učit. Oni totiž neznají stres.

Sdružení Cultura Afrika založi-
li v Plzni sourozenci Kobuyambi 
Yeka, rozená Mwesigwa, a Jan 

Bashaijha Mwesigwa, kteří mají 
kořeny v Africe. Jejich otec po-
chází z Ugandy a matka z Čes-
ké republiky, kde se oba naro-
dili. Yambi žije v Plzni od roku 
1997, před tím strávila několik 
let v Ugandě a Japonsku, a něko-
likrát navštívila Indii. Stejně tak 
její bratr Bash, který v současné 
době žije v Amsterodamu. Oba 
se věnují tanci. Yambi pracuje 
s mládeží a je členkou celosvětové 
duchovní organizace Brahma Ku-

Co ještě nabízí Cultura Afrika?
maris, která sídlí v Indii a v Plzni 
má pobočku. Bash je ředitelem 
organizace Cultura Afrika, vystu-
doval Filosofickou fakultu a tanec 
v Praze. Sdružení Cultura Afrika 
založili společně se dvěma Čechy, 
Kateřinou Mildnerovou a Tomá-
šem Machalíkem, antropology se 
zaměřením na africký kontinent. 
Jejich stěžejní prací je projekt 
Viva Afrika.

Běla Nedorostová



Kosíci a Den Země
Dne 22. dubna jsme v 87. MŠ 

oslavili Den Země. Cílem akce 
bylo seznámit děti s péčí nejen 
o své zahrádky, ale i o naši pla-
netu. Sázely se květiny, třídil se 
odpad, hrabala se tráva…

Nejprve ze všeho děti na zahrád-
ce sázely afrikány. Paní učitelky 
všem vysvětlily, jak správně kvě-
tinu uchopit, aby jí děti neublížily, 
a že se pak květina musí zahrnout 
zeminou, aby ji ani déšť ani vítr 
neodvály pryč. Pak postupně děti 
přinášely rostlinky a sledovaly, jak 
se sázejí. Všechny děti si mohly 
zkusit na okamžik být zahradní-
kem a přitom se dozvědět mnoho 
zajímavých věcí o kořenech a lis-
tech rostlin. Staré přísloví říká: 
„Řekni mi a já zapomenu, ukaž 
mi a já pochopím, nech mě udělat 
a já si zapamatuji na celý život,“ 
a tak snad si naše děti odnesou 
hezkou vzpomínku na celý život.

To však nebyl zdaleka konec. 
Následovalo ještě více praxe, pro-
tože péče o zahradu nejsou jen 
drobné kvítky. Další na řadu přišlo 
hrabání trávníku. Však toho již po 

zimě bylo zapotřebí. Paní učitelky 
opět vysvětlily dětem, proč je za-
potřebí takovou práci udělat a poté 
jim ukázaly, jak se to dělá. A pak 
již hrábě zůstaly v dětských rukou. 
Někteří nevěděli, co mají s hrábě-
mi dělat, a někteří naopak v práci 
našli velké zalíbení. Hlavně se ale 
všichni zábavnou formou poučili 
a propříště si snad již rozmyslí po 
trávě dupat.

A následovala lekce z ekologie. 
Pokud jste viděli na zahrádce 87. 
školky procházet se paní uklízečky 
a rozhazovat přitom odpadky všu-
de okolo, pak jste si jistě mysleli, 
že se jedná o nějakou formu pro-
testu, nebo že jsme všichni velcí 
špindírové. Ale opak je pravdou: 
paní uklízečky připravovaly „od-
padky“, aby je děti mohly hledat. 
Samozřejmě se nejednalo o sku-
tečné odpadky, ale o předem při-
pravené a důkladně umyté před-
měty, jako například kelímky od 
jogurtů nebo prázdné PET lahve. 
Ty pak děti měly v prostředí škol-
ky najít a dokázat tak, že poznají, 
jaké předměty do přírody patří 

a které se do ní nevyhazují. Ke 
cti naší školky můžeme říci, že ani 
jeden rádoby odpadek nezůstal za-
pomenut a naše děti byly schopné 
bez problémů rozpoznat nežádoucí 
předměty.

Pak děti naopak poznávaly to, co 
do přírody patří – květiny. Za kaž-
dou správně určenou a pojmenova-
nou květinu si mohly na chodník 
nakreslit jedno křídové sluníčko. 
Již za chvilku nebylo téměř kam 
kreslit, protože děti poznaly snad 
všechny květy na půdě školky.

A protože i jaro může být chlad-
né, tak jsme se honem běželi scho-
vat do tepla budov.

Ale ani zde nebyl konec. V lec-
které třídě se děti loučily se Dnem 
Země kreslením a malováním 
toho, co si z celého dne zapama-
tovaly. A aby se jim vědomosti 
ještě více upevnily, tak celou 
dobu poslouchaly paní učitelky, 
které vyprávěly dětem o přírodě 
a o tom, proč ji chránit.

Pevně věříme, že si děti užily 
pěkný den a že získaly mnoho 
nových vědomostí a že nebudou 

pohazovat sáčky od brambůrků 
po trávníku, což bylo cílem. Akce 
se vyvedla pěkně, a tak je velice 
pravděpodobné, že bude zopako-
vána i příští rok. 

Takže nashledanou 22. 4. 2014, 
těší se Kosíci z 87. MŠ Komen-
ského 46 Plzeň

Iveta Vodicová, učitelka

      
 
 

 
zve všechny 

rodiče a děti na 
 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
A ZÁPIS DO KROUŽKŮ 

na I. pololetí školního roku 2013/2014 

 

17. – 20. 6. 2013 
 

Přijďte se podívat, jak to chodí v našich kroužcích a najděte 
ten nejlepší pro své dítě. Do kroužků se můžete přijít podívat 

dle aktuálního rozvrhu na webu: 
http://www.motyl-plzen.cz/rozvrhy-zajmovych-aktivit/ 

 
 
Úřední hodiny pro týden otevřených dveří: 
Po – St: 10.30 – 12.00, 16.00-17.00 
Čt: 10.30 – 12.00 

 
Bližší informace poskytne  
Jana Solničková tel.: 774 855 134 
vlnka.motyl@centrum.cz,  
www.motyl-plzen.cz. 

CVIČENÍKOJ
ENCŮCVIČEN
ÍBATOLATSP
ORŤÁČEKVES
ELÁŠKOLIČK
AKERAMIKA
ANGLIČTINA
TANEČKYPŘE
DŠKOLÁČEKŠ
IKULKADRAM
AŤÁKFLÉTNA 

      
 
 

 
 

 
TÁTOHRÁTKY 

aneb „S tátou za mořem“ 
 
 

 
 

 
 

 

Vás zve na 
jednorázovou akci 
pořádanou ke Dni otců 
 

 
www.motyl-plzen.cz 
tel.:774 855 134 

Skautský oddíl 
Vločka nabídne 

změřit síly s 
„gumolanem“ 

Ukázky kroužků 

 

 zajistí krátký 
seminář pro otce 

Akce je pořádána pro rodiny s dětmi od 2 do 10 let a koná se v rámci 
TÁTAFESTU a projektu TÁTOVÉ VÍTÁNI. Akci podpořil TOTEM o.s. 

l
e

 
Umožní 

projížďku na 
kánoích 

Bude možnost 
projížďky i na koních 

 

sem

ž t

Hudbou doprovodí

 
Plnění 

zábavných 
úkolů 
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Centrum dětí a rodičů (CeDR) připravuje pro rodiče s dětmi i pro 
děti bez rodičů bohatou a pestrou nabídku programů pravidelných, 
víkendových i pobytových.

Pro zájemce o pravidelné kluby bylo zahájeno přihlašování na aktivity, 
které budou probíhat od září 2013.

Pro rodiče s dětmi budou organizovány tyto programy:
Cvičení pro kojence, batolata a děti – cvičení jsou rozdělena do 

skupin dle věku dětí
Hudební přípravka – hudební výchova odborně, ale i zábavně
Říkadla a písničky pro nejmenší, Učíme se s pohádkou, Školič-

ka – blok činností zaměřených na všeobecný rozvoj schopností dítěte 
doplněný hranou pohádkou

Pro děti bez rodičů jsou připraveny tyto kluby:
Malovánky I-VI – děti jsou rozděleny dle věku a výtvarných zku-

šeností
Angličtina hrou – výuka jazyka přizpůsobená věku a schopnostem 

dětí
Cvičení pro předškoláky – rozvoj sportovní všestrannosti dětí: Zá-

klady atletiky a Pohybová průprava.
Nabídku doplňuje Hlídací školička, která bude probíhat 3 dny 

v týdnu od 8.00 do 13.00 hod.
Připravujeme i tradiční podzimní víkendové rodinné akce – říjnové 

Putování za pečenou bramborou a prosincový mikulášský program, 
dále divadelní představení pro celou rodinu.

V rámci vzdělávacích programů budou pokračovat cykly Rodičovské 
pracovně-právní minimum a Rodičovské radosti. Besedy probíhají 
interaktivně s možností zodpovězení individuálních dotazů.

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

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

Logo 
z wor-
du v 
dodat-
cích

Doubravecká
     sobota

29. června 2013
od 12 hodin

louka u Sv. Jiří, Plzeň – Doubravka

Vstup:  z d a r m a
POŘADATEL: MEDIÁLNÍ PARTNER:

Moderuje:   J I Ř Í  P E L N Á Ř

Multikulturní program
pro všechny věkové kategorie

Drezura koní, tanečky, bojová
umění, hudební skupiny…

Hvězdy večera:
19.00 PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND
20.30  DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

Rodiče, přijďte s dětmi 
do CeDRu!
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Lochotínský městský bazén 
ožije i v létě. Jedna z nejlepších 
představ pro mnohé děti, jak 
strávit dva měsíce prázdnin, je 
u vody. Plavecký Klub Slávia 
VŠ Plzeň v tomto duchu nabízí 
Příměstský tábor pro děti ve věku 
od 6 do 13 let.

Pobyt u vody je zaručen v ja-
kémkoliv počasí v prostorách 
plaveckého bazénu Lochotín. 
Hry ve vodě i na suchu ve spor-
tovním duchu budou hlavní nápl-

Deštivé počasí způsobuje chmury, přijďte 
je rozehnat do TOTEMu.

Pro ty, kteří budou trávit léto v Plzni, jsme 
na červen a celé léto připravili pestrou na-
bídku akcí.

Z nejzajímavějších vybíráme:
Kouzla z FIMA 20. 6. 2013 v 15.30 si 

můžete vyzkoušet jednoduché i náročnější 
techniky a vyrobíme si krásné letní šperky.

24. 6. 2013 zveme na zajímavý výlet na 
zámek Chyše. Akci VLADAŘ – svědek 
dávné minulosti a místo úchvatné přírody 

pořádá Parkinson, o.s. Plzeň společně s dalšími partnery. Naši klienti 
z TOTEMu – senioři, dobrovolníci, maminky a další mají možnost 
se připojit. Čeká nás celodenní výlet s prohlídkou zámeckého parku, 
vycházkou na Vladař a s přednáškami v prostorách zámku.

Cena je pouze 50,- Kč za dopravu (bude vráceno v případě pokrytí 
ceny dopravy z dotací). Využijte tuto příležitost a s velmi malými 
náklady pojeďte na výlet.

24. 6. 2013 v 16.00 při posledním předprázdninovém pořadu z cyk-
lu „Na kus řeči s...“ vám Stanislav Jurík představí další zajímavou 
osobnost: vědce, který zkoumá čistotu a kvalitu vody. Pozvání přijal 
RNDr.Svatopluk Krýsl CSc. ze Zdravotního ústavu v Plzni.

V úterý 28. května 2013 se u nás 
konala TALENTMANIE. Přihlásilo 
se nám opravdu hodně talentů. Vy-
stoupení střídalo vystoupení, tanec 
střídal hudbu, zkrátka bylo se na co 
dívat. Řeknu vám, že být v porotě 
bylo opravdu těžké. Samozřejmě se 
snažili všichni, ale jak to tak bývá, 
vítěz je vždy jen jeden. Protože se 
nám v porotě líbila úplně nejvíc gym-
nastka Majda Hrubá, dostala nakonec 

17. ZŠ má talent
první cenu, diplom, nějakou sladkost 
a dáreček na památku. Na druhém 
místě se umístila Viktorie Vlčko-
vá se svým tanečním vystoupením. 
A třetí místa byla nakonec dvě, a to  
Adélka Vyskočilová se svou hrou na 
klávesy a Eliška Borkovcová s hrou 
na flétnu. Celé odpoledne provázely 
moderátorky Sandra Hlinková a Zuz-
ka Nováčková.

Nikola Pašková, 8. A

Letní akce v TOTEMu
Červnem akce v TOTEMu nekončí…
O prázdninách se kdokoli může připojit do Cvičení jógy pro seniory 

vždy 13.00–14.30 (3. 7., 17. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. 2013), Jógy 
pro mladší generace vždy 16.00 – 17.30 (1. 7., 8. 7., 15. 7., 5. 8., 12. 
8., 19. 8 2013), Rehabilitačního cvičení pro seniory v 9.30 (16. 7. 
a 27. 8. 2013), aerobikové Cvičení s Olgou v 9.30 (10. 7., 28. 8. 
2013), Cvičení pro bolavá záda v 17.00 (20. 6., 25. 7. a 22. 8. 2013, 
do Kondičního cvičení vždy od 9.00 (9. 7., 19. 7., 23. 7., 9. 8., 16. 8.) 
nebo se přijďte podívat na Keltské cvičení Wyda 26. 8. 2013 od 9.30.

Pro seniory jsme připravili ochutnávkový program Umění se brá-
nit – sebeobrana pro seniory 15. 8. 2013 v 9.30, také Workshop 
fotografování (24. 7., 7. 8.) a Zpívanou (17. 7. a 14. 8. 2013).

Kdo má rád tvoření, může malovat na trička 5., 6. 8. 2013 od 16.00, 
malovat na hedvábí 22. 8. 2013 od 16.00, ušít šperky z korálků 22. 7. 
2013 od 16.00, vyrobit paví náušnice 12. 8. 2013 od 16.00, nebo vyrobit 
twinovou dutinku 18. 7. 2013 od 16.00.

Na všechny letní aktivity je potřeba předem se přihlásit.
Podrobnosti a kompletní nabídku najdete na www.totem-rdc, na veřej-

ných vývěskách nebo si přímo v TOTEM-RDC vyzvedněte Rozcestník 
TOTEMových akcí na léto v mezigeneračním centru Kaznějovská 51, 
Plzeň Bolevec.

Mgr. Petra Bláhová

Prázdniny u vody!
ní tohoto tábora, který má za cíl 
především naučit děti mít vodu 
rády, nebát se jí a vyzkoušet, co 
vše voda umí.

Tento tábor je pro všechny děti, 
které mají rády pohyb a zábavu. 
Každý den od 8 do 16 budou 
v odborné péči sportovních lek-
torek. Více informací naleznete 
na www.bazenlochotin.cz

Volná místa jsou ještě v termí-
nech 29. 7.–2. 8. 2013, 19. 8.–23. 
8. 2013, 26.8.–30. 8. 2013.

Šestý ročník Balonové show se i letos uskuteční 

ve Škodalandu, v sobotu 22. 6. 
odpoledne od 14 do 22 hodin. 

Opět se je připraveno mnoho atrakcí na souši i ve 
vodě, soutěží a zábavy. 

Během odpoledne se uskuteční 
seskok parašutistů, prezentace záchranných složek 

a především unikátní laserová show! 

Vystoupí skupiny 
Holki, Lucie Revival, Katapult 

nebo miláček dívčích srdcí Martin Harich!

Balonová show
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V rámci výchovy ke knize, která 
je součástí předčtenářské gramot-
nosti jsme si naplánovali cestu do 
pobočky knihovny města Plzně na 
Lochotíně. Návštěva knihovny se 
velmi vydařila. Zrovna ten den 
nám příliš nepřálo počasí. Pršelo, 
a proto jsme byli rádi, když jsme 
se schovali pod střechou. Uvíta-
la nás příjemná paní knihovnice 
a seznámila nás s pravidly a zvyky 
místní knihovny. Děti se dozvědě-
ly, jak se v knihovně mají chovat 
a co je zapotřebí, aby tam mohly 
chodit. Paní knihovnice jim před-
stavila různé knihy, které si děti 
mohou půjčovat. Knihy jsme si 
společně prohlíželi a povídali si 
o nich. Děti si také mohly pohrát 
v perníkové chaloupce a zeptat se 
na věci, které je zajímaly.

Velikou radost nám udělali rodi-
če, kteří pak s dětmi do knihovny 
vzápětí zašli a půjčili dětem knihy, 
které děti viděly dopoledne.

Do pobočky knihovny chodí 
opakovaně i děti z ostatních tříd.

Mgr. Zuzana Kožíšková

Spolupráce s pobočkou knihovny

Spolupráce s Domovinkou
Koncem zimy se na nás obrátila 

pracovnice stacionáře pro seniory 
na Slovanech Domovinka se žá-
dostí o spolupráci. Dozvěděla se 
o aktivitách naší školky od jedné 
naší maminky, která vede ve sta-
cionáři praxi budoucích sociálních 
pracovnic.

Po předběžné domluvě s vede-
ním jsme s dětmi stařenky a sta-
řečky navštívili. Přivítání bylo 
srdečné a vřelé a ještě hezčí proto, 
že jsme přijeli zrovna v den, kdy 
se dříve slavil MDŽ, aniž jsme to 
předem plánovali. Děti předvedly 
několik básniček, tanečků a lido-

vých písniček, které si s chutí za-
zpívali společně s dětmi i obyvatelé 
z Domovinky. Potom starouškům 
předaly vyrobené dárky a květiny 
z papíru. Děti si mohly se starými 
lidmi popovídat, pohrát, házely si 
s babičkami nafukovacími míči. 
Pracovnice z Domovinky dětem 
ukázaly zvířátka, která zde chovají 
a která dělají seniorům společnost. 
Nakonec děti dostaly malé pohoště-
ní a sladkost za vystoupení. Děti si 
o návštěvě hodně povídaly. Byl to 
pro ně hezký a silný zážitek. Snad 
jsme stařečky potěšili.

Hana Fremrová

Poslední dubnový den pro něko-
lik dětí ze třídy Broučků byl v du-
chu prosociálního cítění. Navštívili 
jsme stacionář Domovinka.

Příjemné prostředí, několik zví-
řat a hlavně usměvavý personál, 
to vše ve mně vzbudilo dojem, že 
stacionář Domovinka je přesně to 
místo, kde láskou k druhým nikdo 
nešetří. Místo, které zákonitě musí 
i v dětech probudit úctu ke stáří.

Děti měly možnost pohladit si 
psa i králíčka, kterého v Domo-
vince mají, a poté již nic nebrá-
nilo tomu, abychom seniorům pro 
radost zazpívali několik písniček, 
zarecitovali básničky a společně 
si zahráli několik her.

Bylo kouzelné pozorovat ten 
kontrast mezi dětskou nevinnos-
tí a léta zkušeností zrcadlících 
se ve vrásčitých tvářích klientů 
stacionáře. Děti prožily pár ne-
zapomenutelných chvil společně 
s lidmi, kteří dětství již mají dávno 
za sebou, ale umějí se k němu ve 
vzpomínkách vrátit a ocenit sku-
tečnost, že děti před sebou mají 
ještě celý život, který později, dou-
fejme, prožijí přesně podle svých 
představ a tužeb.

S dětmi jsme nenacvičovali nic 
konkrétního, co bychom chtěli 
seniorům předvést. Vše probíha-
lo spontánně, děti samy určovaly, 
kterou písničku by chtěly zazpívat 
a jakou básničku přednést. Na závěr 
pro všechny připravila sociální pra-
covnice kuželky a hru, jejímž cílem 
bylo trefit se kroužkem na cíl. Za-
pojili se všichni, jak staří, tak mladí 
a na všech byla vidět spokojenost 
z hezky stráveného dopoledne.

Lenka Peková

Dne 16. května 2013 k nám do 
17. ZŠ Plzeň, Malická 1 zavítal zpě-
vák Radek Banga z hudební skupi-
ny Gipsy.cz. Povídal nám o svém 
životě a poučoval nás, že nemáme 
soudit lidi podle „obalu“. Také nás 
upozorňoval, abychom si dávali 
pozor na drogy a alkohol. Zazpíval 
nám několik písniček a na konci 
programu jsme se všichni společně 
vyfotili. Přednáška byla zábavná, 
vtipná a hlavně poučná. Určitě si 
z ní každý z nás vzal něco do života.

Zuzana Nováčková, 7. A

Když chceš, tak to dokážeš

Návštěva Broučků 
v Domovince



MŠ obvodu Plzeň 1 vítězily v celoměstské soutěži
Finále soutěže „O zlatý čtyřlís-

tek 2013“, vyhlášené občanským 
sdružením Bublina Plzeň a Magis-
trátem města Plzně, zaštítěné eko-
nomickým náměstkem primátora 
Martinem Zrzaveckým, opravdu 
přineslo nebývalé úspěchy pro děti 
z mateřských škol obvodu Plzeň 1. 
Soutěž měla čtyři části: výtvarnou, 
pěveckou, dramatickou a taneč-
ní. Hlavní téma bylo: Plzeň moje 
město. Soutěžily mateřské školky 
ze všech plzeňských obvodů. Nej-
větší počty přihlášených byly v ka-
tegorii pěvecké a výtvarné. Zcela 

zaplněný velký společenský sál 
SOUE v Plzni-Skvrňanech tleskal 
jednotlivým výkonům soutěžících 
dětí. Organizace soutěže byla pří-
kladná, stejně jako práce poroty 
složené z jednotlivých odborníků 
podle kategorie. V pěvecké části pak 
ze sólistů operety a opery Divadla 
J. K. Tyla a učitelů ZUŠ Terezie 
Brzkové v Plzni. Soutěžní odpo-
ledne provázel tradičně moderátor 
Zdislav Princ. Dokladem úspěchu 
dětí z mateřských škol obvodu Plzeň 
1 jsou nádherná umístění v pěvecké 
a výtvarné části soutěže:

Pěvecká část – jednotlivci 
1. místo – titul Zlatý čtyřlístek  
46. MŠ Matyáš Kadlec
2. místo    
87. MŠ Kristýna Siková
90. MŠ Karolína Gillová
3. místo   
90. MŠ Sophia Kaprálová
90. MŠ Magdaléna Vítková
Pěvecká část dueta
1. místo – titul Zlatý čtyřlístek  
91. MŠ Natálie Trefancová
Kateřina Dvořáková
Pěvecká část sborečky
1. místo – titul Zlatý čtyřlístek
91. MŠ Berušky
2. místo
90. MŠ Notičky
3. místo
87. MŠ Kosíci

Závěrečné poděkování patří všem 
učitelkám za příkladnou práci s ma-
lými svěřenci, rodičům a hlavně 
soutěžícím.         Daniela Rousová

Vítězné BERUŠKY z 91. MŠ při přebírání čtyřlístku za sborový zpěv.

Šťastní KOSÍCI z 87. MŠ při přebírání odměn věnovaných městem Plzeň.
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Habrováček
V letošním roce jsme se rozhod-

li zúčastnit soutěže v přespolním 
běhu pro předškolní děti, kterou 
pořádala 89. mateřská škola.

Při pobytech venku se všechny 
děti z naší čtyřtřídní mateřské ško-
ly věnovaly tréninku. Běhali jsme, 
kde se dalo. Trénovali jsme při po-
hybových hrách na zahradě, také 
na běžeckém oválu v areálu Gym-
názia Fr. Křižíka v Plzni, kde má 
naše škola odloučené pracoviště, 
běhali jsme i v lese u Šídlovského 
rybníka a kolem veřejného hřiště 
naproti naší zahradě. Společně 
jsme startovali, povzbuzovali sou-
těžící, měřili nejlepší časy a také 
jsme se společně radovali, jak nás 
to baví a jak nám to jde.

Vybrali jsme dvanáct nejrych-
lejších závodníků, kteří jeli repre-
zentovat naši školu. Ostatní děti si 
v den závodu užívaly divadelního 
představení, a tak o zážitky nepři-
šly, i když docela jiné.

Ve středu 15. 5. 2013 jsme se ve 
školce sešli brzy, posilnili jsme se 
svačinou, sbalili jsme batohy s pi-
tím, zeleninou a pro jistotu i pláš-
těnkou, i přesto, že výhled z okna 
sliboval krásný, slunečný den. Na 
cestu jsme také nesměli zapome-
nout reflexní vesty s terčíkem pro 
řádné a bezpečné přecházení silnic 
a také lístky do MHD pro již šes-
tileté děti.

Vybaveni vším potřebným, dob-
rou náladou a plni síly jsme tedy 
vyrazili na tramvajovou zastávku 
Mozartova, odkud jsme tramvají 
směřovali na Slovany.

V parku u 89. mateřské školy 
již byla páskami a kužely vyzna-
čená trasa, kterou jsme si ihned 
společně prošli. Následně jsme 
převzali startovní čísla a už jsme 
netrpělivě podupávali u startovní 
čáry. Závod byl rozdělen do čtyř 
kategorií – starší chlapci/dívky 
a mladší chlapci/dívky. Zúčastnilo 

se 146 dětí z 15 mateřských škol 
v Plzni. Vždy společně vybíhalo 
5–6 dětí, jejich časy byly v cíli 
stopovány. Pokaždé, když někdo 
z našich kamarádů čekal na hvizd 
píšťalky, která oznamovala start, 
my ostatní jsme měli připravené 
ruce i hlasivky, abychom ho nebo 
ji mohli dostatečně povzbudit.

Závěrem byly porovnávány časy 
všech zúčastněných, až došlo k vy-
hlášení vítězů, rozdávání medailí 

a dárků. Konkurence byla opravdu 
velká, také jsme měli trošinku smů-
ly. Přesto si ale naše mateřská škola 
jeden diplom odvezla. Na stupních 
vítězů stála jako nejlepší v mladší 
kategorii dívek Terezka Klímová 
z 1. A, z pracoviště Sokolovská, 
které tímto znovu gratulujeme!

Doufáme, že v příštím roce bude 
soutěž opět uspořádána a my se 
budeme moci znovu zúčastnit.

Bc. Pavlína Vaňková

Výtvarná část – jednotlivci
2. místo
91. MŠ Eliška Langová
Ema Kočová
87. MŠ Michal Helma
Alena Němcová
46. MŠ Anna Vlasáková
3. místo  
91. MŠ Julie Mokrejšová
Zuzana Balvínová
90. MŠ Karolína Gillová
6. MŠ Tomáš Varga 
Společné práce
2. místo
90. MŠ Myšky
Zvláštní ocenění
90. MŠ Kalendář
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Spolupracujeme s městskou policií
Dne 9. května 2013 přijel děti ze 

46. mateřské školy v Sokolovské ulici 
v Plzni navštívit člen městské policie, 
aby si s nimi popovídal o dopravě, 
pravidlech chování na ulici atd.

Policista se s dětmi přivítal a hned 
v úvodu se rozjela debata o situaci, 
kdyby se nějaké z dětí ztratilo. Děti 
dostaly poučení, že se vůbec nemusí 
bát oslovit policistu a požádat ho o po-
moc. Dále děti přemýšlely, co všech-
no má příslušník městské policie na 
sobě, podle čeho ho vlastně poznají. 
Následovala další zajímavá témata, 
a to v čem nebo na čem všem poli-
cisté jezdí. Děti byly překvapené, že 
jsou i členové jízdní policie, kteří jezdí 
na koních, hlavně v Praze, a někteří 
policisté jezdí na kole. Děti si mohly 
vyzkoušet v praktických scénkách růz-

né situace při přecházení po přechodu 
na semafor nebo bez semaforu.

Dále děti besedovaly s policistou 
o správném chování v autě v roli spo-
lujezdce. Na otázku, proč se v autě 
poutáme bezpečnostními pásy, hodně 
dětí odpovědělo, že je to kvůli pokutě. 
Děti se pak dozvěděly, že se lidé pou-
tají kvůli své bezpečnosti. Dále děti 
přemýšlely o významu autosedačky 
nebo airbagu.

Na závěr této zajímavé besedy se 
děti vžily do role cyklistů a odpovídaly 
na otázky, co nesmí chybět na kole 
a čím si chrání hlavu před úrazem.

Policista se ještě na úplný závěr 
přesvědčil, že naše děti nezapomínají 
používat na vycházkách reflexní vesty 
a že je to pro ně samozřejmost.

Jana Staňková 

Velký zážitek jsme prožili při ukázce 
výcviku policejních psů u Šídlovskýého 
rybníka. Obdivovali jsme výkony Ně-
meckého ovčáka Jima a Rottweilera 
Mirečka. Dozvěděli jsme se, že u výcvi-
ků je třeba postupovat od jednoduchých 
verbálních pokynů až k těm těžším ne-
verbálním. Viděli jsme názornou ukáz-
ku práce psa při zatýkání pachatele. 
A ti, kteří projevili odvahu, si mohli 
vyzkoušet i oblek figuranta. Velice nás 
překvapilo, jak je těžký. Potom jsme 
si zblízka prohlédli policejní auta. Na 
závěr společné foto s policisty a roz-
loučení za zvuku majáčku.

Mgr. Zuzana Kožíšková

Spolupráce s rodiči
V naší 46. mateřské škole ve Fibichově 

ulici máme velmi ochotné a vstřícné ro-
diče. Nejen, že se zúčastňují společných 
odpoledních akcí, přinesou dětem dopl-
ňující materiál pro vzdělávací činnosti, 
jako jsou knihy, fotografie nebo potřebné 
pomůcky pro pracovní činnosti, ale i po-
mohou. Někdy také sami navrhují, co je 
kde hezkého a zajímavého pro děti, kam 
bychom se mohli podívat.

Od dubna letošního roku se naše 
školka proměnila ve staveniště, 
neboť byla zahájena celková re-
konstrukce budovy. Bylo potřeba 
vše důkladně zabalit a přestěhovat. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem rodičům, kteří pomáhali ať už 
tím, že sehnali a navozili spoustu 
krabic a beden, které jsme potřebo-
vali na uskladnění hraček a pomů-
cek, nebo v náhradních prostorách 
jídelny Gymnázia Františka Křižíka 
pomohli při drobných opravách. Náš 
největší dík patří všem rodičům dětí, 
kteří se aktivně zapojili do pomoci 
při demontáži a stěhování. Doufáme, 
že i při ukončení školního roku na 
provizorním pracovišti a pak i při 
stěhování do naší nově opravené 
školičky se nám nabídnou z řad ro-
dičů pomocné ruce. Děkujeme!

Hana Fremrová

Hudební kroužky
Název Věk
Kytara-začátečníci od 7 let
Kytara- mírně pokročilí od 7 let
Kytary – pokročilí 
Flétna 4-12 let
Veselé „muzicírování“ Od 6 let

Sportovní kroužky
Stolní tenis začátečníci od 7 let
Stolní tenis pokročilí od 7 let
Volejbal 3-5 třída ZŠ
Karate od 7 let
Florbalová minipřípravka 4-7 let
Minisportovka pro předškoláky 3-6 let
Jóga – V. Vlček od 15 let
Power jóga od 15 let
Bodyforming od 15 let
Zumba dospělí
Turistický kroužek „Tuláci“ od 6 let
Cvičení pro těhotné 
Cykloturistika od 10 let
Sebeobrana od 7 let
Kroužek scénického a historického 
šermu od 8 let
Roztleskávačky-Cheerleaders 6 - 10 let

Taneční kroužky
ZumbAtomic děti
Street dance 7-15 let
Taneční pro nejmenší - zač. 4-6 let
Disco tanec 5-8 let

Kroužky keramiky
Keramika pro MŠ 4-7 let
Keramika - začátečníci od 6 let
Keramika - pokročilí od 12 let
Keramika dospělí od 15 let
Dámský keramický klub od 18 let
Hlíněnka- Rodiče s dětmi 

Počítačové kroužky
Počítačový - grafika, web 7-15 let
Herna 7-15 let

Přírodovědné kroužky
Zlatá udice – sportovní rybaření 
 od 7 let
Přírodovědné hrátky od 6 let
Tlapka – přírodovědně tvořivý od 4 let
Formika – přírodovědný tvořivý 
 od 8 let

Výuka jazyků
Anglický jazyk – pokročilí od 15 let
Anglický jazyk – konverzace od 15 let

Modely vláčků
Vláček  I.-V. – dopolední školička 
2,5-5 let
Mašinka I.-V. – dopolední školička 
2,5-5 let

Výtvarné a kreativní kroužky
Název ZV Určeno
Pastelka I. 4-7 let
Pastelka II. 4-7 let

Výtvarný mix 7-10 let
Kreativ  10-16 let
Malba 10-16 let
Šperkařská dílna 8-15 let
ART klub neomezeno
Enkaustika od 10 let

Ostatní
Divadelní soubor od 10 let
Módní návrhářství, modeling, sty-
ling od 10 let
Gurmáni od 10 let
Úkolníček 

Poslední volná místa na letních táborech
NA INDIÁNSKÉ STEZCE
Pobytový tábor od 2.8.-12.8.2013, 

Lomy u Konstantinových Lázní, do-
prava autobusem, zděná budova s po-
koji, strava 5 x denně, tábor určený 
pro kluky i holky, zaměřený na pohyb 
v přírodě a sportovní aktivity s indi-
ánskou tematikou. Vyzkoušíme mno-
ho indiánských dovedností, zažijeme 
indiánská dobrodružství v nádherné 
přírodě. Chybět nebudou hry a sou-
těže v přírodě i v klubovně, koupání, 
výlety do přírody, celotáborová hra 
„na indiánské stezce“.

Zájmové kroužky na nový školní rok 2013/2014

KAMARÁDI I.
Příměstský tábor 5.8.-9.8.2013, SVČ 

Plzeň, Ledecká 23, denně 7:30–16:30
Celotáborová hra, soutěže, keramika, 

enkaustika, odlévání ze sádry, hry na za-
hradě, stopovačka, procházky, den na dět-
ském dopravním hřišti, návštěva ZOO…

PASTELKA II.
Příměstský tábor 29.7.-2.8.2013, SVČ 

Plzeň, Ledecká 23, denně  7:30–16:30
Seznámení s různými výtvarný-

mi technikami, keramika, skupinové 
výtvarné hry, soutěže, vycházky do 
okolí, návštěva ZOO apod.

Nově přidané zájmové krouž-
ky, termíny, registraci do zájmo-
vého vzdělávání a další informace 
najdete na www.svcdomecek.cz.

Přihlášky a informace na www.svcdomecek.cz nebo tel. 377 523 962



Prodejní výstava stanů již popáté v Plzni
Chystáte si letošní dovolenou 

zpříjemnit stanováním? Pak vám 
přijde jistě vhod prodejní výstava 
stanů, která se uskuteční v Plzni 
na Slovanech v hale Lokomotivy 
od 13. do 28. června, a to denně 
od 11 do 19 hodin. V sobotu 29. 6. 
pak na vás od 9 hodin čeká velký 
výprodej vystaveného zboží.

Velká plocha haly umožní 
vystavovatelům předvést té-

měř stovku postavených stanů 
předních českých 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 a další do-
plňky zpříjemňující pobyt v pří-
rodě. Nejenže se můžete těšit na 

různé akční a výstavní slevy, ale 
součástí výstavy bude i „outlet“ 
oblečení a obuvi.

Pokud výstavu nestihnete, nebo 
se nerozhodnete hned na místě, 
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nezoufejte, vystavovaný sorti-
ment je možné zakoupit i v ob-
chodech Limansport a HUSKY 
Outdoor Shop v Plzni nebo na 
www.limansport.cz



Každý podzim a jaro se děti naší 
mateřské školy zúčastňují pravi-
delně jedenkrát v týdnu turisticko 
poznávacích vycházek. Většinou 
podzimní vycházky končí s prv-
ním sněhem a na jaře začínají 
s příchodem sluníčka.

Letos se zima nechtěla vzdát 
své vlády a tak jsme na první jar-
ní vycházku vyrazili až 24. dubna. 
Právě tento den jsme si připomněli 
narozeniny našeho kamaráda, kte-
rému jsme všichni popřáli. Tím 
jsme si i vzpomněli, že právě tento 
den má svátek Jiří. To nás přimělo 
si připomenout známé české pří-
sloví, že na svatého Jiří vylézají 
hadi a štíři. V tu dobu však nikdo 
ještě netušil, jak jsme tento den 
blízko tomuto rčení.

V 9 hodin ráno jsme se všichni 
vypravili na turisticko poznávací 
vycházku na statek na Roudnou. 
Celý předešlý týden jsme si v ma-
teřské škole povídali o domácích 
zvířátkách a jejich mláďatech. Ně-
která tato zvířata jsme měli možnost 

poznat ve skutečnosti. Vzali jsme si 
batohy, pití a pláštěnky, kdyby nás 
překvapilo špatné počasí.

Šli jsme přes starý Bolevec 
směrem k fakultní nemocnici. 
Zde jsme u háječku mohli z kop-
ce pozorovat blízké, ale vzhledem 
k dobré viditelnosti i vzdálené 
okolí Plzně. Připomněli jsme si 
všechny známé objekty a budovy 
v Plzni a jejím okolí. Potom jsme 
pokračovali směrem přes Mikulku 
až na Roudnou. Po cestě jsme si 
pojmenovali některé jarní květiny, 
které jsme viděli a určovali jsme 
i jehličnaté a listnaté stromy a keře.

Po cestě ke statku jsme ale náhle 
uviděli něco plazícího se v trávě. 
Nejdříve jsme se polekali, že je to 
had, ale byl to slepýš, který byl 
pro nás neškodný, a tak jsme si ho 
mohli zblízka prohlédnout a vzpo-
menout si na přísloví, o kterém 
jsme si ráno povídali.

Poté jsme došli až ke statku, kde 
jsme viděli nejen kozy, ale i ovce. 
Velmi nás překvapila jejich mlá-

ďata. Jakmile nás zvířata uviděla, 
hned k nám běžela a my jsme měli 
možnost si prohlédnout strakatá 
kůzlata a černá jehňata. Na dvor-
ku jsme slyšeli kohouta a uviděli 
jsme i slepice. I když jsme se šli 
podívat na koně, tentokrát jsme je 
neviděli, protože byli ve stáji. Nás 
to ale nemrzelo, protože nám vše 
vynahradilo hraní jehňátek anebo 
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postrkování koz a kůzlat, kdy při-
šly na řadu i rohy.

Při zpáteční cestě jsme se vraceli 
přes Roudnou okolo pramenů. Zde 
jsme se nejen podívali, ale také 
poslechli zvuk vody v pramenu. 
Do mateřské školy jsme se vrátili 
až na oběd, ale spokojení. Další 
dny jsme si měli o čem povídat.

Jana Havlíková

V lochotínském amfiteátru se opět roztočí promítačka!
I letos v létě se do prostor lo-

chotínského amfiteátru vrátí tolik 
oblíbené FILMOVÉ NOCI, které 
již po desáté pořádá agentura Fil-
mák Radka Uhlíře.

Letošní filmové promítání pod 
širým nebem nebude jen jubilejní 
záležitostí, ale i jistým překvape-
ním pro diváka. Proč?

Organizátoři Filmových nocí se 
rozhodli inovovat. Rok 2012 byl 
posledním rokem, kdy se na amfi-
teátru promítaly premiérové filmy 
z 35 mm filmu. Pro nový formát 
je třeba vybavit kino novými tech-
nologiemi, což je finančně velice 
náročné, a pro letní kina v podstatě 
neúnosné. Proto si na sezónu 2013 
pořadatelé Filmových nocí připra-
vili pro své diváky řadu novinek.

Na to, jak bude letošní program 
vypadat, jsme se zeptali přímo 
Radka Uhlíře: „Letos se diváci 
mohou mimo jiné těšit opět na 
české filmové lahůdky. Vloni se 
nám zařazení starších filmů (jako 
byl Discopříběh či Ať žijí duchové) 
do našeho programu velmi osvěd-
čilo. Přesto, že nám počasí zrovna 
dvakrát nepřálo, byli jsme s jejich 
návštěvností spokojeni. Ale roz-
hodně nechceme zůstat jen u sta-
rých filmů. Právě v těchto dnech 
spolupracujeme na zajištění filmů 

se zahraničními produkcemi a am-
basádami. Více než polovina pro-
mítaných filmů bude ze zahraniční 
tvorby. Nově oslovujeme i Českou 
televizi a NFA (Národní filmový 
archiv). Návštěvníci Filmových 
nocí se mohou těšit i na hudeb-
ní filmy – Once, Mamma Mia, 
Breakout a pro velký úspěch zre-
prízujeme oblíbený Discopříběh. 
A právě tento film nám poodhaluje 
další sekci filmů, které letos uvede-
me – filmy natočené v Plzni. Které 
to asi budou? Myslím, že každý 
Plzeňák tuší…

Z filmové klasiky uvedeme filmy 
Bota jménem Melichar, Pelíšky, 
Jak dostat tatínka do polepšovny, 
Princové jsou na draka, S tebou mě 
baví svět a v parném létě vás jistě 
příjemně osvěží pohled na pořádnou 
ruskou zimu v pohádce Mrazík.

Samozřejmě uvedeme i filmy 
novější – Atlas Mraků, Skyfall, 
Jedlíci, Anna Karenina, Ve stí-
nu, Hobit: Neočekávaná cesta, 
Méďa, Twilight sága: Rozbřesk 
– 2. část, Croodsovi, Království 
lesních strážců ad. Bohužel při 
výběru těchto filmů jsme limito-
váni médiem, na kterém je film 
distribuován.

Ale to není zdaleka všechno. 
Při našem 10. jubileu zařazujeme 

do programu další novinku – stu-
dentské filmy. Můžete se těšit na film 
Martina Páva Jdi dál a na film De-
mon Jiřího Kizmana. Těmito pro-
jekcemi bychom chtěli Filmové noci 
posunout zase o kousek dál a věří-
me, že se filmy mladých nadějných 
režisérů stanou nedílnou součástí 
našich projekcí i v budoucnu.

Letos jsme zkrátka tradiční Fil-
mové noci pojali poněkud netra-
dičně, a proto vás čeká i hudební 
mejdan s hity 80. let, který bude 
součástí projekce filmu Discopří-
běh. Víc už však zatím neprozra-
dím… Sledujte naši stránku: www.
facebook.com/filmovenoci.“

Letošní léto se nám Filmové noci 
po deseti letech představí ve zce-
la novém kabátě. A protože deset 
promítacích sezon lze považovat 
za úspěch, připomeňme si pár zají-
mavých statistických údajů. Během 
deseti let se odpromítalo 451 před-
stavení s více než 300 různými ti-
tuly. Projekce navštívilo cca 70 000 
diváků. Nejúspěšnějším filmem byl 
Bestiář Ireny Pavláskové z roku 
2007, který na jednom představe-
ní zhlédlo 793 platících diváků. Za 
promítačkou se střídali promítači pl-
zeňských kin Elektra a Eden – Jiří 
Korda, Peter Hanzlík, Václav Jež 
a Tomáš Mírka.

Mgr. Eva Hanzlíková

Za zvířátky na Roudnou




