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Soška andělíčka se vrací do parku u jezírka
Na podzim v roce 2009 

vytáhli potápěči ze dna ko-
šuteckého jezírka kamennou 
sošku andělíčka. Podle his-
toriků byla soška počátkem 
minulého století ozdobou Ko-
šuteckého parku. Když pak po 
letech stoupla v jezírku voda, 
soška postupně pod její hladi-
nou zmizela.

Soška prošla od vytažení re-
konstrukcí v ateliéru Jaroslava 
Šindeláře. Její věrná kopie – 
dle autora se jedná o holčičku 
Jarušku – je nyní připravena 
k instalaci v parku. 

Na břehu jezírka se skálou 
za zády bude symbolem setká-
vání lidí v parku. MO Plzeň 1 
chystá na pátek 26. dubna v sou-
vislosti se slavnostním odhale-
ním sošky andělíčka v parku akci 
s hudbou, dětskými soutěžemi 
a jinými zajímavými atrakcemi. 

Upoutávku na   akci Slav-
nostní odhalení sošky andělíčka 
najdete na zadní straně našeho 
zpravodaje. 

(red)
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S účinností od 1. května 2013 
bude v platnosti novela vyhlášky 
statutárního města Plzně č.19/2006 
o některých povinnostech chova-
telů psů. Novela vyhlášky bude 
nově vymezovat oblasti se záka-
zem volného pobíhání psů. Co se 
týká území MO Plzeň 1, byl nově 

Informace pro pejskaře, je tu novela vyhlášky!
ve vyhlášce zakotven zákaz volné-
ho pobíhání psů v okolí Velkého 
Boleveckého rybníka, Seneckého 
rybníka, Kamenného rybníka a Ší-
dlovského rybníka, včetně vodních 
ploch a na neoploceném hřišti při 
západním okraji fotbalového hřiště 
TJ Košutka. Pro úplnost uvádíme, 

Jistě se vám to stalo. Vykračuje-
te si v nových botách a najednou 
šláp! Botu očistíte, což o to, když 
ale podobnou proceduru děláte 
poněkolikáté za den, začnete klít. 
Na poctivost pejskařů dohlíží při 
svých pochůzkách městští strážní-
ci. Převážná část majitelů psů se 
snaží po svých psech exkrementy 
uklidit.

 Jak je to ale s těmi, co tak nedě-
lají, jak vysoká pokuta jim hrozí? 
Podle velitele obvodní služebny 
MP Plzeň Lochotín Miloslava No-
váka hrozí těm chovatelům, kteří 
po svých psích miláčcích neuklidí 
a jsou přistiženi strážníky, na mís-
tě bloková pokuta až do výše tisí-
ce korun. Celá záležitost může být 
postoupena také k dalšímu správ-
nímu řízení. Ve většině případů 
je to však tak, že pokud chovatel 
strážníka vidí, raději postih neris-

kuje a exkrementy sebere, dodává 
velitel Miloslav Novák. 

Problém, který také dost často 
strážníci s chovateli řeší, je volné 
pobíhání psů v místech, kde to za-
kazuje vyhláška. I v tomto případě 
mohou strážníci na místě udělit 
chovateli blokovou pokutu až do 
výše tisíce korun. Do budoucnos-
ti je připravena novela vyhlášky, 
která rozšíří místa se zákazem vol-
ného pohybu psů. Volně se tak teď 
nově nebudou moci pohybovat psi 
na území MO Plzeň 1 u Velkého 
Boleveckého rybníka, Seneckého, 
Kamenného a Šídlovského rybní-
ka, zákaz volného pobíhání psů by 
měl být ustanoven také na neoplo-
ceném hřišti při západním okraji 
fotbalového hřiště TJ Košutka, 
upozorňuje velitel obvodní slu-
žebny MP Plzeň Miloslav Novák.

Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP

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- 14. 5. 2013 13.00–18.00 hod.
lovnou na asfaltové ploše) 

ROUDNÁ
ul. Pod Všemi svatými  11. 6. 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.

že v dalších rybnících je možný 
volný pohyb psů, jedná se o část 
Velkého Boleveckého rybníku pod 
Bílou Horou (tzv. chobot), Nová-
ček, Třemošenský rybník a Ko-
šinář. Přesné vyznačení zákazu 
volného pobíhání psů je v mapové 
příloze vyhlášky. 

Cesta k vyhledání mapy s vy-
značením zákazu volného pobíhání 
psů se nachází na mapovém portále 
města Plzně GIS http://mapy.pl-
zen.eu, v sekci Aplikace a Mapy, 
ve sloupci SLUŽBY je odkaz s ná-
zvem zákaz volného pobíhání psů.

Bc. Romana Tomašuková,
vedoucí OŽPD

Každému se to už stalo...

Ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo 
odpady mimo nádoby na odpad a znečistí veřejné prostranství, vystavuje 
se uložení pokuty až do výše 200 tis. Kč. 

Dle našeho názoru je dostatek možností, jak likvidovat vzniklé od-
pady na území MO Plzeň 1 a záleží pouze na každém z nás, zda tyto 
možnosti využije, anebo si budeme navzájem zhoršovat životní prostředí 
vytvářením černých skládek, nepořádku na kontejnerových stáních, 
popř. nesbíráním psích exkrementů.

Mgr. Eva Macháčková, Odbor ŽPD ÚMO Plzeň 1

Nepovolená skládka odpadů
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Když jsme před 
lety realizovali re-
konstrukci první 
z devíti mateř-
ských škol, které 
jsou MO Plzeň 1 
svěřeny do péče, 
sami jsme si ne-
byli jisti, zda nám 

finanční prostředky dovolí pokračovat 

každoročně v opravě jedné z nich, jak 
jsme si předsevzali v našich dlouhodo-
bých plánech. K dnešnímu dni máme 
opraveno sedm MŠ a v těchto dnech 
zahajujeme stavební práce na v pořadí 
již osmé, tentokrát 46. MŠ ve Fibichově 
ulici. Objekt této MŠ nemá charakter 
většiny typizovaných „panelových“ sta-
veb, ale jedná se o objekt standardního 
domu se sedlovou střechou a přístavbou. 

V objektu bude vyměněn krov nad 
jednou částí objektu, střešní konstrukce 
bude zateplena a rovněž bude vyměně-
na střešní krytina. Dále dojde k opravě 
stávajícího dřevěného stropu původního 
objektu vč. zateplení, zrušení balkonu 
a rozšíření učeben o tento prostor, pro-
vedení nových rozvodů vody a kanali-
zace, v neposlední řadě i k úpravě roz-
vodů elektroinstalace. Součástí stavby 

je samozřejmě i výměna zařizovacích 
předmětů, obkladů a dlažeb. 

Předpokládaná cena díla je 6,5 mil. 
Kč. Stavba byla již zahájena, dokonče-
ní bychom měli stihnout do poloviny 
srpna. Od nového školního roku by 
děti měly opět nastoupit do své „nové“ 
školky. 

Ing. Vladimír Tichý
místostarosta MO Plzeň 1

Stavební úpravy 46. MŠ ve Fibichově ulici

K v a l i t n í , 
oboustranně ote-
vřená komunika-
ce bývá tvůrcem 
úspěchu.

Již delší dobu, 
z pozice opozič-
ního zastupitele 
našeho městské-

ho obvodu, pociťuji ze strany koa-
ličního souručenství na MO Plzeň 1 
jakousi prazvláštní nechuť poskyto-
vat kompletní a kvalitní informační 
servis, ačkoliv je nutno takovouto zá-
konnou povinnost u něj nepochybně 
spatřovat. Mohu zcela zodpovědně 
prohlásit, že nejen já, ale i značná 
část veřejnosti, jejíž zájmy mám tu 
čest na místní radnici hájit, společně 
spatřujeme doposud u koalice ČSSD 
a ODS velké rezervy.

Osobně se domnívám, že otevřená 
a potřebnými informacemi nasycená 
komunikace, fakultativně doplněná 
vzájemně obohacující polemikou, může 
přinášet i zatím neregistrované úhly po-
hledu či nové možnosti při řešení rozlič-
ných problémů. Současně je tento styl 
komunikace nadán schopností obrušo-
vat vznikající třecí plochy při pracovních 
jednáních a styku s veřejností.

Dosavadní hodnocení zastupitelů 
KSČM na MO Plzeň 1, týkající se 
kvality, volby způsobu či frekvence 
komunikace, nevyznívá tedy pro lo-
chotínskou koalici nikterak příznivě. 
Svojí konstruktivní kritikou však ne-
hodlám, již tak velice obtížnou po-
zici vedení obvodu i dále oslabovat. 
Spíše mi jde o to, pomoci poukázat 
na možnost nalezení odpovídající-
ho komunikačního kanálu a formy. 
Tedy jakési další „společné cesty“, 
která bude oboustranně (myšleno 
koalice/opozice) prospěšná a v ko-
nečném důsledku tedy i požadova-
ným přínosem pro všechny občany 
obvodu. 

 Tvrzení, že: „koalice s opozicí 
a občany komunikovat umí, když se 
jí zrovna chce“, však ve svém příspěv-
ku nikterak nepopírám. Pozitivně jsem 
takto mohl v poslední době vyhodnotit 
například veřejné představení projektu 
Obnova veřejného prostranství v Ma-
jakovského ulici. Takže na samotný 
závěr: „Pánové radní, zkusme prosím 
v tomto trendu pokračovat i nadále 
a občané nám potom budou zcela ne-
pochybně vděčni!“

Václav Heřman
zastupitel MO Plzeň 1 

Kvalitní, oboustranně otevřená ko-
munikace bývá tvůrcem úspěchu Vážení spolu-

občané, v dnešním 
příspěvku bych se 
s vámi rád podělil 
o několik postře-
hů, které se týkají 
parkování. V ČR 
je registrováno 
téměř 4,5 milionu 
osobních aut, tedy 

přibližně 1 automobil na každé dva občany; 
v osmdesátých letech bylo v ČR méně než 
2,5 milionu osobních automobilů. Původ-
ní urbanistické řešení sídlišť tedy počítalo 
s podstatně menším počtem aut, než je 
dnešní stav. Problémy s parkováním denně 
řeší obyvatelé panelových domů na sídlištích 
v Bolevci, na Košutce a na Vinicích. O par-
kování vědí své i obyvatelé Roudné, která je 
dennodenně zaplavována auty návštěvníků 
centra Plzně, přičemž místní obyvatelé, pod-
nikatelé a jejich zákazníci nemají kde zapar-
kovat. Parkovací dům Rychtářka je při tom 
poloprázdný a vedení města není schopno 
přijímat efektivní opatření, aby se zaplnil.

Zaparkovat v rozumné vzdálenosti od 
bydliště tak leckdy bývá obtížné, ne-li 
nemožné. Vedení obvodu sice postupně 
rekonstruuje některé lokality tak, aby bylo 
v daném místě stání pro více aut, ale ne 
všude však takovýto postup stačí a např. 
obyvatelé Manětínské ulice jsou ve značné 
nejistotě, zda budou mít v budoucnu přístup 
k parkovišti obchodního domu, které nahra-
dilo původní volné parkoviště pro občany. 

Doufejme, že výsledky jednání města s in-
vestorem (vedení obvodu na řešení situace 
již zřejmě rezignovalo) budou pro místní 
příznivá, popř. dojde k výstavbě nových 
parkovacích stání v blízkosti této lokality.

Vedení obvodu navrhlo přistoupit k re-
konstrukci výměníků tepla, které díky 
novější technologii mohou být podstatně 
zmenšeny. Získaný prostor může být vy-
užit pro parkování, což lze obecně označit 
za zajímavý nápad. U prvního výměníku 
v Komenského ulici by však náklady pře-
sáhly 250 tisíc Kč na jedno nové stání, 
což považuji minimálně za neekonomické. 
V tomto kontextu se lze jen ptát, proč Rada 
MO souhlasila s developerským záměrem 
výstavby nového bytového domu cca 200 
metrů vzdušnou čarou od dotčeného vý-
měníku. Nový dům přece přinese mno-
hem větší potřebu lidí v oblasti parkovat. 
K tomu místostarosta Ing. Tichý uvedl, že 
v dané oblasti není s parkováním problém. 
V duchu jeho slov by tedy šestimilionová, 
zjevně neekonomická přestavba výměníku 
neměla být vůbec potřeba.
Řešením pro obvod je intenzivní výběr 

nových parkovacích ploch a zefektivnění 
současného systému parkování. Dále pak 
vytváření podmínek pro realizaci projek-
tů privátních parkovacích domů. A v ne-
poslední řadě neschvalování takových 
developerských projektů, které situaci 
s parkováním zejména na sídlišti ještě 
více zhoršují.

Tomáš Trnka 

Vážení spolu-
občané, rád bych 
se trochu poza-
stavil nad tématy 
svých opozičních 
kolegů, zejmé-
na bych se chtěl 
vyjádřit k otázce 
výherních hracích 

přístrojů (i já bych si zde dovolil použí-
vat výstižnějšího označení MUDr. Pod-
lipného, totiž „proherní hrací přístroje“). 
Jestli jsou tyto „proherní hrací přístroje“ 
špatné? O tom přece není pochyb! Ale za-
mysleli se jejich kritici a lapači politických 
bodů nad tím, zda se zrušením provozování 
těchto automatů v rámci jednoho obvodu 
nebo v celé Plzni tato problematika vyřeší? 
Já si to nemyslím. Hráči se nám pouze 
přesunou do jiných obvodů, měst, kasín 
nebo na internet, kde mohou hrát dál a ani 
je tolik nebolí, že o své peníze přicházejí 
(jsou vlastně „virtuální“). Po dvaceti letech 
provozu automatů a sázkových kanceláří 

je nyní zrušíme, ale jen v našem obvodě 
a ono se snad vše vyřeší samo? Asi ne, že? 
Není spíš na vládě, aby tuto situaci řešila 
plošně, aby podmínky byly pro všechna 
města stejné? Dle mého osobního názoru 
ano. Zrušme „proherní hrací přístroje“, ale 
ať vláda vytvoří jednotnou koncepci, která 
bude mít, lidově řečeno, hlavu a patu. 

Mrzí mě postoj našich opozičních za-
stupitelů z TOP09, kteří hlásali do médií, 
že jsme „proherní hrací přístroje“ nejpr-
ve navrhli zrušit a následně jsme změnili 
názor. Ano, tento názor jsme změnili, ale 
jen jako reakci na jejich hlasování v rám-
ci Zastupitelstva města Plzně, kde tito 
zastupitelé hlasovali pro snížení rozpočtu 
našeho obvodu o zhruba 12 milionů korun. 
Myslím si, že není na místě, aby zvolený 
zastupitel hlasoval proti svému obvodu 
a chtěl ho tak připravit o prostředky, bez 
kterých nejen že by nebylo možné, aby náš 
obvod dále podporoval sport a zájmové 
kroužky, ale neměl by např. prostředky 
ani na seč zeleně a nemohl by zaměstnávat 

veřejně prospěšné pracovníky. Ať se nám 
to líbí nebo ne, právě příjem z „proher-
ních hracích přístrojů“ přinese do rozpočtu 
našeho obvodu okolo 12 milionů korun. 
A tato částka nám dává možnost uchopit 
celou problematiku z druhé strany. 

Pro mě to v současné době znamená, 
že si náš obvod může právě díky „proher-
ním hracím přístrojům“ dovolit investovat 
prostředky do prevence hráčské závislos-
ti, kterou já vidím v podpoře zájmových 
středisek, kroužků a sportovních klubů. 
Pro název tohoto článku jsem si dovolil 
vypůjčit dnes již zlidovělý verš písně 
„Až“ skupiny Katapult a snažím se na 
něj odpovědět. Děti si v našem obvodě 
sice mají kde hrát, ale odpovídá vybavení 
současným požadavkům? A mají kluby či 
jednoty dostatek nutných prostředků poté, 
co nejsou k dispozici prostředky od Sazky? 
Myslím si, že např. fotbalisti TJ Košutky, 
kteří se velmi kvalitně starají o mládež 
a nejmenší, nemají dostatečné podmínky 
pro svůj další rozvoj. Právě zde vidím 

možnosti, kde by obvod měl investovat 
a kam by prostředky plynoucí z „proher-
ních hracích přístrojů“ měly směřovat. 
Nechť jsou dále investovány do rozvoje 
sportovišť, nových tělocvičen, sportovních 
areálů a k podpoře místních sportovců. 
Velmi mě také potěšilo, že náš obvod (kro-
mě zastupitelů KSČM) podpořil výstavbu 
nového multifunkčního hřiště na Prazdroji. 
Tento projekt, na který významnou měrou 
přispívá Fotbalová asociace České republi-
ky, má velkou budoucnost a přispěje k roz-
voji sportovních a volnočasových aktivit 
v oblasti Roudné. 

Jsem rád, že se naše malá radnice věnuje 
podpoře sportu i dalších volnočasových 
aktivit a možná i díky vám přijdeme na to, 
kde a co ještě potřebuje podpořit. Uvítám, 
když mi své podněty zašlete na e-mail: 
radek@radekmraz.cz. 

Děkuji vám za chvilku pozornosti, přeji 
vám hodně úspěchů a svému jménu na-
vzdory snad už teplejší počasí v roce 2013.

Radek Mráz

A co děti, mají si kde hrát?

Parkování na jedničce



Co s odpady?
Překážejí vám doma věci, které 

nepatří do nádob na směsný ko-
munální odpad, a vy nevíte kam 
s nimi?

V době jarního úklidu se infor-
mace ohledně likvidace odpadů 
můžou hodit.

Občané mohou velkoobjemový 
odpad odvážet celoročně na sběr-
ný dvůr v Úněšovské ulici (sídliště 
Košutka), který se nachází v blíz-
kosti zastávky MHD. Možnost 
ukládat odpad zde mají nejenom 
občané (fyzické osoby), ale sběrný 
dvůr mohou využívat také podnika-
telské subjekty, které se tak mohou 
za úplatu dle zveřejněného ceníku 
v omezené míře zbavit odpadu vzni-
kajícího při jejich podnikatelské čin-
nosti. Pro fyzické osoby je ukládání 
odpadů (kromě objemného odpadu, 
stavební sutě a zeminy) ve sběrném 
dvoře nebo v rámci sběrových dní 
nebezpečného odpadu bezplatné. 
Otevírací doba sběrného dvora je 
pondělí – pátek 10–17 hod., neděle 
a svátky 13–17 hod. Současně při 
sběrových dnech konaných každo-
ročně čtyřikrát, se v prvním polole-
tí uskuteční ve dnech 14. 5. 2013 
na Bílé Hoře v ul. K Sokolovně 
a  11. 6. 2013 na Roudné, v ul. Pod 
Všemi svatými vždy od 13.00 ho-
din do 18.00 hodin. Zde budou mít 
občané možnost odkládat zejména 
nebezpečný odpad a ostatní odpad 
(pneumatiky, akumulátory, zářivky, 
vyřazené léky, nádoby znečištěné 
škodlivinami, objemný komunální 
odpad, lednice, televizory, suché 
baterie, olejové filtry) zdarma. Pro 
zajímavost bychom uvedli, že za 
loňský rok navštívilo sběrný dvůr 
10 842 lidí.

Na území MO Plzeň 1 je rozmís-
těno 16 ks kontejnerů firmy ASE-
KOL sloužící ke sběru drobného 
elektroodpadu (např. telefony, na-
bíječky, ovladače, sluchátka, fény, 
kalkulačky, rádia, elektronické 
hračky…). Tyto červené kontejnery 
jsou umístěny na těchto stanoviš-
tích: Bolevecká 2, Manětínská 45, 
28. října – konečná MHD, Komen-
ského 24, Majakovského 2, Kra-
lovická 15, Sokolovská 101, Na 
Chmelnicích, Na Roudné, Soko-
lovská 9, Plaská 9, Rabštejnská 15, 
Sokolovská 73, Strážnická 1, Ta-
chovská 7 a Žlutická 13.

K odkládání textilního odpa-
du a obuvi slouží zelené sběrné 
kontejnery, umístěné na kontej-
nerových stáních v těchto ulicích: 

Gerská 50, Plaská 9, Sokolov-
ská 141, Komenského 51, Ko-
menského 141, Kralovická 54, 
Manětínská 43. 

Na stanovištích separovaného 
odpadu se ve většině případů na-
chází čtyřkombinace odpadových 
nádob – zelená na sklo, do které 
patří jakékoliv sklo, skleněné oba-
ly, tabulkové sklo z oken, dveří. 
Naopak sem nepatří keramika, 
porcelán, zrcadla. Obyvatelé ob-
lasti Vinic a ul. Pod Záhorskem 
mají možnost třídit odděleně sklo 
bílé a sklo barevné do kontejnerů 
o objemu 1800 l.

Žlutá nádoba na plasty – patří 
sem folie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET lahve, obaly od 
čisticích prostředků, kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, ba-
licí folie, obaly od CD a další vý-
robky z plastů. Do modré nádoby 
na papír se můžou uložit noviny, 
časopisy, sešity, letáky, krabice, 
papírové obaly a také nápojové 
kartony – krabice od džusů, mléka, 
vína. Nepatří sem umaštěný, pro-
máčený, jakkoliv znečištěný papír.

Hnědá nádoba na bioodpad 
slouží k ukládání zbytků zeleni-
ny, ovoce, potravin a především 
pro odpad ze zahrad – trávu, listí. 

V závislosti na potřebě nádob 
na bioodpad jsou počty těchto ná-
dob vyšší v zástavbě s rodinnými 
domky. Častým problémem, právě 
u zahrádek a rodinných domů, je 
přivlastňování si nádob na bioodpad 
občany, kdy si nádobu ze stanoviště 
zavezou do zahrady a hned ji nevrátí 
zpět na stanoviště. Ostatní obyva-
telé tak nemají možnost bioodpad 

ukládat a vznikají nevzhledné kupy 
odpadu na kontejnerových stáních.

Nádoby na separovaný odpad 
jsou pravidelně vyváženy v těchto 
intervalech:

sklo – 1 x/3 týdny
papír – 2 x týdně
plasty – 3 x týdně
bioodpad – v zahrádkách a vý-

stavbě rodinných domků – 3 x týd-
ně v období měsíců březen – listo-
pad a 1 x/14 dní v období měsíců 
prosinec – únor

– v sídlištní zástavbě 1 x týdně 
v období měsíců březen – listopad 
a 1 x/14 dnů v období měsíců pro-
sinec – únor

Sběrná síť na území Městského 
obvodu Plzeň 1 je v současné době 
tvořena celkem 1336 nádobami na 
separovaný odpad na 338 stanoviš-
tích a je doplněna sběrným dvorem 
a sběrovými dny.

Městský obvod Plzeň 1 je zapo-
jen do systému EKO-KOM: Zá-
kladním cílem zákona o obalech 
je komplexně řešit problematiku 
obalů a obalových odpadů. Zákon 
stanoví povinnosti zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů, což mají 
podle zákona osoby, které uvádějí 
obaly na trh nebo do oběhu, tzn. 
vyrábějí, dovážejí nebo prodá-
vají. Osoby, jež mají tuto povin-
nost, přispívají svými finančními 
prostředky (poplatek tvoří zhruba 
desetinu procenta z ceny výrobků) 
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 odpa-
du a bonus za hustotu sběrné sítě 
obvod obdržel příspěvek od spo-
lečnosti EKO-KOM za rok 2012 
ve výši 5.805 tis. Kč. Finanční pro-
středky jsou použity pro účely za-
jištění tříděného odpadu v obvodu.

Odpadkové koše jsou rozmístě-
ny plošně po celém obvodě, před-
nostně byly umístěny na zastávky 
MHD a na velmi frekventovaná 
místa, tzn. k nákupním centrům, 
na hlavní pěší komunikace a k dět-
ským prvkům (houpačky, hřiště, 
pískoviště). V současné době je roz-
místěno celkem 433 odpadkových 
košů (z toho 95 košů je vlastních 
a zbývající koše jsou ve vlastnic-
tví svozových firem). Četnost jejich 
vyvážení je 2x týdně, vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek.
Častý problém je zakládání čer-

ných skládek odpadu u kontejne-
rových stání a v okrajových zalesně-
ných částech obvodu. Odbor životní-
ho prostředí a dopravy ve spolupráci 
s kontrolním oddělením mapuje prů-
běžně po celý rok výskyt nepovo-
lených skládek, které jsou následně 
likvidovány. V současné době tuto 
službu - úklid černých skládek, které 
vznikají zejména na stanovištích ná-
dob na odpad (převážně v sídlištích) 
a na veřejném prostranství, zajišťují 
pracovníci veřejně prospěšných prací 
a obecně prospěšných prací.

Pro zajímavost za rok 2012 činí 
množství odpadu uklizeného z čer-
ných skládek 301 t. 

Nepovolená skládka odpadů – 
informace viz str. 2 dole. 

Mgr. Eva Macháčková
Odbor ŽPD ÚMO Plzeň 1
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Zájemcům o divadelní předsta-
vení nabízí Městský obvod Plzeň 
1 možnost zakoupení vstupenek 
nyní ještě levněji – s 50 % sle-
vou. Vstupenky se objednávají 
v pokladně Divadla J. K. Tyla, 
Sedláčkova 2, Plzeň. Druh před-
stavení a počet vstupenek určuje 
Sociální odbor ÚMO Plzeň 1. 

Vstupenky jsou poskytovány 
seniorům s trvalým bydlištěm na 
území MO Plzeň 1. 

Senior má nárok na zakoupení 
maximálně dvou kusů vstupenek 
v kalendářním měsíci. 

MO Plzeň 1 přispívá na vstupen-
ky do Komorního nebo Velkého 
divadla v Plzni 50 % z celkové 
ceny jedné vstupenky.

U každé vstupenky je evidováno: 
jméno, datum narození kupujícího 
a jeho adresa, datum prodeje, část-
ka převzatá za vstupenku. Údaje 

jsou potvrzeny podpisem kupují-
cího, který prokáže svoji totožnost 
platným občanským průkazem. 
Prodej vstupenek probíhá vždy 
předposlední úřední den v měsíci 
od 8.00 hodin v kanceláři č. 208, 
Sociální odbor ÚMO Plzeň 1, tel. 
37 803 6087. Pokud se vstupenky 
v tento den nevyprodají, pokračuje 
prodej i v následující dny.

Přehled divadelních představe-
ní na každý následující měsíc je 
vždy od poloviny měsíce připra-
ven k nahlédnutí na vrátnici ÚMO 
Plzeň 1.

Termíny prodeje:
24. dubna 2013
27. května 2013
25. září 2013
23. října 2013
25. listopadu 2013
18. prosince 2013

Mgr. Dana Krausová

Komentované prohlídky 

Lochotínského parku
v rámci Dne Meliny Mercoury
v sobotu 8. 6. od 13 do 16 hod. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1

Prohlídky historických zajíma-
vostí a skrytých zákoutí Locho-
tínského parku v Plzni, kdysi 
významného lázeňského i spo-
lečenského centra města, včetně 
poustevníkovy jeskyně 
(zastávka tramvaje č. 4 – Lékař-
ská fakulta, Karlovarská). 

Dále prezentace činnosti Majáku 
Plzně (obnova Chotkova sedátka, 
obnova Lidického pomníčku v Plz-
ni, besedy s lidickými pamětníky, 
životopisná publikace o „mámě 

Poslední volná místa
HORAŽĎOVICE – prohlídka městského muzea. Nahlédne-

me do tvořivých dílen. Prohlédneme si náměstí, kostel, střední 
školu, která sídlí v budově bývalého kláštera školských sester 
DE NOTRE DAME a byla nedávno zrekonstruována. Odpole-
dne prohlídka Rosenauerova mlýna, přestavěného současným 

majitelem na malou vodní elektrárnu. Hrad PRÁCHEŇ. 
KLATOVY, kde se v bývalém dominikánském klášteře pro-

střednictvím 20 minutového živě komentovaného filmu seznámí-
me se zdejšími památkami a jejich stavebním vývojem od stře-

dověku po  18. století; součástí jsou záběry běžně nepřístupných 
prostor. Návštěva jezuitského kostela, krátký varhanní koncert.

Termín: úterý 11. 06. 2013
Cena: 210,- Kč, bude zajištěn společný oběd (není v ceně)

Odjezd: 7.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Zájemci se mohou přihlásit 
na ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, Plzeň, kancelář 208. 

Tel. číslo: 378 036 087, valentovaa@plzen.eu

Zájezd pro seniory
Za pohodou a tradicemi

Vstupenky do divadla

Vedení obvodu při jednání ZMO Plzeň 1. Zleva místostarosta Vladimír Tichý, 
starosta Miroslav Brabec a místostarosta Jiří Uhlík.

Pohled do sálu SPŠD na Karlovarské třídě, kde zastupitelé projednávají důležité 
body ze života lidí v našem obvodu.

V rámci péče o seniory a ve sna-
ze o zvýšení jejich informovanosti 
zajišťuje MO Plzeň 1 ve spolupráci 
s Festivalem českých filmů Finále 
a jeho partnerem Plzeňskou teplá-
renskou, a. s.  distribuci vstupenek 
na dokumentární film „ŠMEJDI“. 
Pomocí skryté kamery v něm re-
žisérka a novinářka Silvie Dy-
máková a psycholožka Romana 
Mazalová popisují drsné zákulisí 
prodejních předváděcích zájezdů, 
na kterých zejména senioři často 
pod nátlakem nakupují předražené 
a nekvalitní produkty. Dokument 
poukazuje na agresi, ponižování, 
výhrůžky a manipulativní jednání 
ze strany prodejců. Ve filmu kro-

mě autentických záběrů z před-
váděcích akcí dostali prostor pro 
vyjádření i zástupci ČOI, psycho-
ložka a právník.

První představení se koná 27. 4. 
2013 od 14 hod jako festivalová 
projekce, další projekce filmu bu-
dou následovat ve dnech od 29. 4. 
do 3. 5. 2013 v KINĚ BESEDA. 

Pro seniory obvodu Plzeň 1 jsou 
vstupenky k dispozici zdarma. Zá-
jemci si je mohou vyzvednout na 
Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
kancelář č. 204, alej Svobody 
60, tel. 37 803 6087 nebo v sídle 
občanského sdružení TOTEM - 
RDC, Kaznějovská 51, Plzeň.

Mgr. Dana Krausová

Vstupenky na film „ŠMEJDI“  
pro seniory obvodu zdarma
MO Plzeň 1 zajišťuje distribuci vstupenek na film 
„ŠMEJDI“  pro seniory obvodu zdarma

čtyřiceti dětí“ Josefině Napravilové 
a další aktivity). 

Pořádá Plzeň 2015 a Maják Plz-
ně. Vstup zdarma.
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Kostel Všech svatých v Plzni na 
Roudné je označován za „Matku 
chrámu svatého Bartoloměje“, 
postaven byl v románském slo-
hu jako farní kostel. Roku 1322 
první písemná zmínka o kostele, 
r. 1380 přestavěn ve vrcholně 
gotickém slohu. Za husitských 
válek poškozen, v r. 1460 znovu 
posvěcen, r. 1590 byla zaklenuta 
loď kostela a provedeny renesanční 
malby. Roku 1945 kostel zasažen 
bombami, které zničily hlavní ol-

Noc kostelů v Plzni

tář. Roku 1974 zahájeny opravy 
kostela skupinou dobrovolných ak-
tivistů, roku 1995 kostel slavnostně 
otevřen pro veřejnost. V současné 
době probíhá rovněž archeologický 
průzkum a obnova hřbitova.

Umělecká díla: Renesanční 
malby z konce 16. stol., skupina 
Ukřižování ve vítězném oblouku, 
náhrobníky děvčete Beatrix de Bu-
chet, náhrobek Jana Lemona. Na 
hlavním oltáři kopie tzv. františ-
kánské madony, nejstarší madony 
v Plzni. Vzácná obkročná klenba 
v dnešní sakristii. Přilehlý hřbitov 
je označován za druhý plzeňský 
Slavín, odpočívá na něm řada vý-
znamných osobností naší historie.

Dobrovolné vstupné bude urče-
no na opravy kostela a historic-
kých varhan.

Návaznost na dopravu: Výstup 
na zastávce Rondel (autobusy 
č. 27, 33, 40, 41), odtud cca 10 mi-
nut pěšky přes Roudnou. Nebo ze 
Sadů Pětatřicátníků autobus č. 20, 
zastávka Zadní Roudná. Odtud pět 
minut chůze skrz Pramenní ulici.

Program Noci kostelů 
v pátek 24. května 2013 

pod patronací Majáku Plzně 
a spolku dobrovolných aktivistů:

18.00–23.30 Úvod Noci kostelů na Roudné, zpřístupnění kostela
Individuální prohlídky kostela, ztišení, meditace, adorace.

18.45–20.00 Komentovaná prohlídka kostela a hřbitova
Komentovaná prohlídka kostela a hřbitova s pochovanými význam-
nými osobnostmi naší historie.

20.00–20.30 PhDr. Hana Gerzanicová – Přátelské setkání v kos-
telních lavicích
PhDr. Hana Gerzanicová, první dáma plzeňské poezie. Představení 
knih, autogramiáda, povídání o krásách naší vlasti, patronech a hr-
dosti národa.

22.00–22.30 Komentovaná prohlídka kostela
Pavel Motejzík, Maják Plzně

Alpinum klub Plzeň oznamuje 
zájemcům o skalničky, keře, ko-
nifery, trpasličí jehličnany, rodo-
dendrony a vřesovištní rostliny, 
že pořádá v zahradě gymnázia na 
Mikulášském náměstí tradiční vý-
stavu „JARO V ALPINU 2013“, 
spojenou s prodejem výše uvede-
ných druhů rostlin. 

Výstava bude otevřena od 2. 5. 
do 10. 5. v době od 9.00 do 19.00 
hodin 11. 5. od 9.00 do 12.00 hod. 
a bude doplněna soutěží návštěv-
níků s možností výhry hodnotných 
rostlin. Součástí výstavy je i expo-
zice zajímavých rostlin a sukulentů, 
nově osázené alpinum a umělecké 
předměty z keramiky a kameniny. 
Zájemci, kteří se chtějí tomuto ko-

níčku věnovat, získat zkušenosti 
a odborné znalosti, se mohou přímo 
na místě přihlásit do klubu.

Srdečně zveme všechny, kte-
ří propadli kouzlu alpinkaření 
a okrasného zahradnictví.

Karel Lumerding

Výstava „Jaro v Alpinu“

Mimořádné prohlídky kostela 
a hřbitova Všech svatých na Roudné
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Sportovní naděje zaplnily ve 
čtvrtek 14. března obřadní síň pl-
zeňské radnice. Šestnáctý ročník 
ankety Sportovec Plzně v katego-
riích žactva a dorostu zde pod zášti-
tou primátora města Martina Baxy 
připravila Nadace sportující mláde-
že. Mezi oceněnými nechyběli ani 
reprezentanti prvního plzeňského 
obvodu. Těm osobně gratuloval 
a předával ceny také místostarosta 
obvodu Ing. Vladimír Tichý. 

V kategorii mladších žáků, kde 
se vyhlašovalo bez pořadí, se mezi 
nejlepšími objevil plavec Václav 
Čermák, lukostřelkyně Johana Ho-
ráčková, moderní pětibojařka Ve-
ronika Píclová a kanoista Petr Vít.

Z vítězství mezi staršími žáky se 
radoval badmintonista Jan Louda. 

Dalšími oceněnými v kategorii star-
šího žactva byl cyklista Jan Eibis-
ch, atlet Martin Hes, šachistka Jitka 
Jánská, hokejbalový brankář Tomáš 
Novický a karatista Radek Štádler. 

Kategorii dorostu opanoval kick-
-boxer Jáchym Wiesner, který se 
v roce 2012 stal dvojnásobným 
mistrem světa. Společnost mu mezi 
dorostenci dělal Petr Bradáč (šerm-
-kord), Jan Havelka (rodeo na divoké 
vodě), Marek Kadlec (koloběh), Sa-

Plzeň ocenila mladé sportovce roku 2012
bina Merklová (judo), Nicole Nová 
(plavání), Jana Reissová (atletika), 
Radek Šlouf (rychlostní kanoistika). 

Uznání a poděkování za dlouhole-
tou práci s mládeží se od primátora 
města Martina Baxy a Nadace spor-
tující mládeže dostalo také trenérům. 
Jmenovitě trenérce jezdectví Marii 
Perníčkové a dlouholetému trenéro-
vi pozemního hokeje a funkcionáři 
TJ Plzeň-Litice Stanislavu Bendovi, 
který koncem minulého roku oslavil 
pětasedmdesáté narozeniny. In me-
moriam byl vzpomenut volejbalový 
trenér Miroslav Diepolt.

Nejlepší akcí z programu TOP 
Junior Sport Plzeň, do kterého jsou 
zařazeny špičkové mezinárodní 
soutěže pro mládež, se stal Memo-
riál Stanislava Štrunce ve fotbale. 

Vedle představitelů města a na-
dace předávali ocenění například 
sportovní střelci a olympijští me-
dailisté Jan Kůrka a Adéla Sýko-
rová nebo člen stříbrného družstva 
házenkářů z OH 1972 v Mnichově  
Vladimír Jarý.

Profily všech nominovaných 
sportovců se následně představi-
ly na výstavě SPORT 2013, která 
v mázhauzu radnice trvala až do 
29. března.

Profily oceněných sportovců a družstev z MO Plzeň 1:
JEDNOTLIVCI
Václav Čermák, ml. žactvo (plavání)
1. místo ZMČR 100 M, 3. místo ZMČR 400 VZ, 3. místo ZMČR 

1500 VZ, 2. místo LMČR 200 VZ, 3. místo LMČR 1500 VZ, 3. místo 
ČP v dálkovém plavání celkově, 2. místo ZMČR v dálkovém plavání, 
1. místo Speedo Cup Regensburg 400 VZ.

Mezi jeho koníčky patří hra na klavír, fotbal a horská kola. Obdivuje 
plavce Michaela Phelpse a Květoslava Svobodu. 

Johana Horáčková, ml. žactvo (lukostřelba)
1. místo MČR v halové lukostřelbě ml. ž.
Vzorem jsou pro ni rodiče, ostatně její maminka Barbora reprezen-

tovala Českou republiku v lukostřelbě na OH 2008 v Pekingu. K jejím 
koníčkům patří hra na kytaru, klavír, tanec a step. 

Veronika Píclová, ml. žactvo (moderní pětiboj)
1. místo MČR družstev nejml. žačky, 2. místo jednotl. MČR nejml. 

žačky, 3. místo nejml. žačky ČP mládeže – Memoriál K. Bártů, 3. místo 
MČT biatle nejml. žačky, 8 medailí z Poháru ČR desetiletého žactva 
(pro tuto věkovou kategorii se jedná o MČR)

Jejími koníčky jsou pětiboj a plavání. Sportovními vzory jsou pro ni zlatý 
olympionik v moderním pětiboji David Svoboda a plavci Michael Phelps 
a Simona Baumrtová. Ráda má ale i Pavla Horvátha a Davida Limberského. 

Tomáš Novický, st. žactvo (hokejbal)
Nejlepší brankář MČR starších žáků – skupina Západ/Jih.
Největší měrou se podílel postupu týmu do semifinálového turnaje 

a poté i do finálového turnaje MČR SŽ. Nominován do reprezentace 
U16 na MS v Písku, z pozice třetího brankáře se na MS stal jedničkou 
a měl zásadní podíl na postupu týmu do finále.

2. místo s HBC Škoda Plzeň st. ž. ve skupině Západ/Jih; po postupu do 
finálového turnaje celkově 5. místo MČR st. ž., 3. místo celkově v extra-
lize ml. dorostu s HBC Škoda Plzeň, 2. místo MS U16 – reprezentace ČR

Vzorem je pro něj hokejový brankář Dominik Hašek. Jeho sportovním 
snem je být reprezentačním brankářem i v dalších věkových kategoriích, 
hrát extraligu za mužský tým HBC Škoda Plzeň a získat s ním titul.

DRUŽSTVA
SSK Talent 90 při Bolevecké ZŠ, starší žáci (házená)
1. místo v Žákovské lize ČR – mistři ČR
1. místo mezinárodní turnaj v Aue
SSK Talent 90 při Bolevecké ZŠ, mladší dorost (házená)
1. místo v 1. dorostenecké lize – mistři ČR
1. místo na mezinárodním turnaji ve Francii (Mulhouse)
1. místo na mezinárodním turnaji – Memoriál M. Šafra

Vlastimil Libeš

Plavec Václav Čermák přijímá gratulace od bronzové olympioničky z Londýna 
2012 Adély Sýkorové, člena správní rady NSM Jana Zajíce a místostarosty ob-
vodu Ing. Vladimíra Tichého. Foto: © Zdeněk Vaiz, Nadace sportující mládeže

Místostarosta obvodu Ing. Vladimír Tichý gratuluje mladším dorostencům SSK 
Talent – 90 při Bolevecké ŽS Plzeň (házená).



T O T E M -
-RDC má za 
sebou půl roku 
působení v no-
-vých prosto-
rách a nyní je 
čas pro krátkou 
rekapitulaci. 

Jsme rádi, že klienti docházející 
do některého z našich dřívějších 
pracovišť přišli za námi na nové 
místo a naplno využívají všech 
nabídek a nový prostor, který se 
pro jejich zájmy a potřeby ote-
vřel. Velmi si ceníme, že přiná-
šejí i svoje nápady, které společ-
ně různými formami realizujeme. 
Kromě pravidelných celoročních 
zájmových a sociálních progra-
mů zařazujeme stále větší množ-
ství jednorázových vzdělávacích, 
společenských, kulturních akcí, 
neboť se neustále navyšuje zájem 
o propojení dalších a dalších lidí 
s TOTEMem. Zvyšující se zájem 
veřejnosti o naše aktivity, nárůst 
počtu klientů, nárůst spolupracu-
jících organizací a rozšíření nabíd-
ky jsou jen přirozeným důsledkem 
naší snahy o maximální a efektivní 
využití investičních prostředků, kte-
ré věnovaly ROP NUTS II. Jihozá-
pad, Statutární město Plzeň, Úřad 
městského obvodu Plzeň 1 a Plzeň-
ský kraj pro rekonstrukci objektu 
TOTEM – RDC v Kaznějovské 51 
v Plzni - Bolevci. 

A co jsme tedy pro vás připravili 
pro nadcházející jarní období?

V pravidelných aktivitách je 
možné nově se připojit: Tance 
s vůní Orientu (čtvrtek 9.30–
11.00 hod.), Keramika pro se-
niory (čtvrtek 9.00–11.00 hod.), 
Cvičení pro bolavá záda (čtvrtek 
18.00–19.00 hod.), Cvičení s Ol-
gou (středa 10.00–11.00 hod.), 
Jóga (čtvrtek 16.00–17.30 hod.), 
Letem taneční světem (taneční 
lekce pro páry – latinskoameric-
ké a standardní tance – středa 
17.00–18.30 hod.). 

Z jednorázových akcí v násle-
dujícím období přijměte pozvání 
na tyto programy: 
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Co se děje v TOTEMu pod pokličkou?
POD POKLIČKOU v TO-

TEMu je název pro cyklus květ-
nových workshopů, při kterých 
otevřeme kuchyň našeho centra 
veřejnosti s nabídkou zajímavých 
kulinářských zážitků. A na co se 
konkrétně můžete těšit či přihlásit? 
7. 5. 2013 od 15.00 hod. se přijďte 
inspirovat pro Pečení a zdobení 
dortů. Společnými silami připra-
víme dorty a dortíky jako hlavní 
ceny na již tradiční akci Májový 
senior puchýř a Duhovou cestu, 
která se bude konat 8. 5. 2013 ko-
lem Boleveckých rybníků.

Zdravou kuchyni představí Ru-
dolf Kubík, který měl na přelomu 
roku v TOTEM – RDC výstavu 
fotografií. Už na vernisáži bylo 
možné ochutnat některé zdravé 
pochoutky a další si společně 
můžete přichystat 14. 5. 2013 od 
9.00 hod. Připravíte si různé dru-
hy pomazánek, řeč bude o koření 
a jak si za využití některých druhů 
potravin podpořit své zdraví. Cena 
za workshop 70,- Kč/osoba. 

Poslední odborník z kulinářské-
ho světa k nám zavítá z hotelu 
Ibis, kde můžete ochutnat ital-
skou, francouzskou a španělskou 
kuchyni, pokud přijmete pozvá-
ní na oběd či večeři. V kuchyni 
s šéfkuchařem si společně při-
pravíte 23. 5. 2013 od 9.00 hod 
zajímavé menu předkrm – hlavní 
jídlo a moučník - s nádechem pra-
vé italské kuchyně. Na všechny 
kulinářské workshopy je přihlá-
šení předem nutné!

Kromě vaření máme připravené 
další zajímavé akce:

22. 4. 2013 BAZAR VŠEHO 
DRUHU. 10.00–15.00 hod. Pro-
stor, kde si můžete prodat či kou-
pit nejen oblečení, drobné elektro 
spotřebiče, nádobí, ale také třeba 
vlastní výrobky – šperky, vyší-
vané či paličkované dečky a jiné 
dekorace. Zboží si budete prodá-
vat sami za vlastní ceny. Další in-
formace honcikova@seznam.cz, 
tel.: 732 184 376 a 23. 4. a 28. 5. 
2013 14.–18. hod. proběhne ob-
líbený BAZÁREK DĚTSKÉHO 
ZBOŽÍ. 

22. 4. 2013 14.00 VÁCLAV – 
KNÍŽE A SVĚTEC. Komento-
vané čtení Mgr. Jaroslava Špirka 
z díla „Kristiánova legenda“. 

25. 4. 2013 17.00 hod. VIET-
NAM - promítání fotografií s vy-
právěním cestovatele Petra Noska. 
Vstupné dobrovolné.

29. 4. 16.00 hod. Pozvání do 
pořadu „NA KUS ŘEČI S…“ 
přijala doc. MUDr. Milada Em-
merová, CSc. Povídat si budeme 
o životní cestě ženy lékařky a po-
litičky. Moderuje Jaroslav Kopejt-
ko. Vstupné dobrovolné. 

30. 4. 2013 16.00 hod. ŽIVOT 
S ÚSMĚVEM. Přednáška Rev. 
Mgr. Luďka Pivoňky na téma „Po-
zitivní psychologie“ - nová věda, 
která pomůže najít cesty, jak do-
sáhnout šťastného a spokojeného 
života. 

2. a 13. 5. 2013 13.00 hod. zve-
me seniory do hotelu Ibis na MI-
NIGOLF. Dostaneme k dispozici 
hřiště a vybavení, využijte tedy 
příležitost a nechte se vtáhnout 
do prvních téměř letních radová-
nek. Vstupné zdarma. Přihlášení 
předem nutné!

13. 5. 2013 16.00 hod. zveme na 
další přednášku z cyklu MOUD-
ŘENÍ. Škola zdravého aktivní-
ho stárnutí. Program si již získal 
mnoho příznivců, kteří se zajíma-
jí o to, jak k životní etapě stáří 
přistupovat s nadhledem, pýchou 
a vyrovnaností. Garantkami se sta-
ly JUDr. Jana Lexová a MUDr. 
Ivana Bouchnerová. 

14. 5. 2013 proběhne od 17.00 
hodin prezentace přístupu RE-
SPEKTOVAT A BÝT RESPEK-
TOVÁN, která nabízí stručné 
představení základních pilířů to-
hoto přístupu ve výchově. Jedná 
se o jednorázovou dvouhodino-
vou interaktivní přednášku, která 
je vhodná zejména pro ty, kteří 
chtějí zjistit, zda by pro ně bylo 
přínosné absolvovat kurz, či pro 
rodinné příslušníky absolventů 
kurzů, které zajímají argumenty, 

proč volit právě tento výchovný 
přístup apod.

15. 5. 2013 15.00 hod. si přijď-
te vyrobit KVĚTINY, KTERÉ 
NEVADNOU. Z korálků mohou 
kromě šperků vznikat i zajímavé 
dekorace do bytu a tomu bude 
věnována tato dílna. Přihlášení 
předem nutné!

27. 5. od 16.00 hod. budou su-
per hosté „NA KUS ŘEČI S…“ 
Pozvání přijali redaktoři Českého 
rozhlasu Plzeň – Květa Bodollo-
vá a Vladimír Bernášek. Květa 
Bodollová – známá moderátorka 
– se rehabilituje po těžké nemoci 
a v živém vysílání se téměř ne-
objevuje. O to vzácnější je setkat 
se s ní osobně v našem pořadu. 
Vladimír Bernášek připravuje pro 
plzeňské studio pořad „Aby řeč 
nestála“, který je velmi podobný 
tomu našemu – „Totemáckému“. 
Tentokrát se z role moderátora 
bude muset výjimečně proměnit 
do role hosta a vypravěče. Mo-
deruje Stanislav Jurík. Vstupné 
dobrovolné.

Podrobnosti získáte a přihlásit 
se můžete na pravidelné či jedno-
rázové aktivity buď přímo v ob-
čanském sdružení TOTEM-RDC, 
Kaznějovská 51, každý všední 
den 8.00–16.00 nebo telefonicky 
377 260 425, či emailem: rezer-
vace@totem-rdc.cz. 

Poodkryli jsme pokličku naší 
TOTEMové kuchyně. Na nad-
cházející čas jsme připravili akce 
různých „chutí a vůní“, věříme 
tedy, že si k nám za novými zku-
šenostmi, poznatky, společností 
přátel najdete svou cestu. 
Mgr. Petra Bláhová, koordinátorka 

projektů TOTEM-RDC
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Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA i v novém roce 
aktivně pracuje s dobrovolníky 
a pro dobrovolníky. V současné 
době díky Doře pomáhá v Plzeň-
ském kraji více než 150 aktivních 
dobrovolníků, kteří pracují v 34 
organizacích. Největší poptávka 
po dobrovolnících je i nadále ze 
strany poskytovatelů sociálních 
služeb. Tuto poptávku se sna-
ží DoRA postupně uspokojovat. 
Kromě společnosti klientům (se-
niorům v domovech, klientům 
v ústavech či dětem v nemocni-
cích)  pomáhají dobrovolníci také 
individuálními návštěvami přímo 
v rodinách, dále doučováním pro 
sociálně slabé rodiny či vedením 
volnočasových aktivit pro všechny 
věkové kategorie. 

Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA počátkem no-
vého roku získala a postupně 
zabydlila nové nádherné prosto-
ry. V plzeňské části Vinice (Br-
něnská 14 – šikmo pod vchodem 
do DinoParku) využíváme prostor 
bývalého výměníku o rozloze 
250 m2, který poskytujeme nejen 
spolupracujícím organizacím pro 
realizaci dobrovolnických jed-
norázových aktivit, ale postupně 
prostory otevíráme i široké veřej-
nosti a pro všechny věkové ka-
tegorie rozšiřujeme volnočasové 
aktivity. Zájemci z řad veřejnosti 

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 
má nové prostory

i spolupracujících organizací mo-
hou využít zrcadlový sál na růz-
né sportovní aktivity (kurzy jógy, 
cvičení pro seniory, tance apod.), 
klubové místnosti pro worksho-
py, semináře, přednášky (fotogra-
fický kroužek, klub seniorů, astro-
logie, jazyková konverzace apod.), 
turistický či čtenářský kroužek, 
klub vaření, ručních prací apod. 
Veřejnosti jako první vlaštovku 
nabídneme dopolední jazykové 
konzultace s posezením u kávy 
(angličtina, němčina, ruština), star-
ší generace se pak může těšit na 
cvičení pro seniory.

Dětem nabídneme možnost ak-
tivního zapojení v otevřeném mul-
tikulturním klubu s programem 
zacíleným na prevenci rizikového 

Velikonoční setkání Klubu dvojčat

Zrcadlový sál.

DoRA
PLZEÒ

chování a podporu pozitivního so-
ciálního chování, dále sportovní 
či dramatický kroužek. Všichni 
návštěvníci si pak u nás mohou 
každý měsíc zabubnovat na afric-
ké bubny drum circle, mohou se 
účastnit tvůrčích workshopů a dí-
len nebo využít posezení se souse-
dy a přáteli v kavárenském klubu 
při dobrém čaji či kávě. Dětem již 
slouží dětský koutek a pro dospě-
lé je připravena bohatě zásobená 
knihovna s čítárnou. 

Prostory mají také bezbariéro-
vý vstup a příslušenství, proto lze 
nabídnout veškeré aktivity i zdra-
votně postiženým.

Všichni zájemci nás mohou 
osobně navštívit, dát si dobrou 
kávu a dozvědět se podrob-
nější informace o aktuálních 
akcích vždy pondělí – čtvrtek: 
9.00–15.00, na tel: 734 11 00 66,
info@doraplzen.cz nebo na 
www.doraplzen.cz

Bc. Ivana Štruncová
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„Plzeň 1945“ – vojenské campy, historická 
technika, módní přehlídka a swing

Slavnosti svobody se staly tradiční součástí 
plzeňského kulturního života. Letos uplyne již 
68 let ode dne, kdy byla západočeská metro-
pole osvobozena západními spojenci. A i toto 
nekulaté výročí je třeba řádně oslavit! O tom 
jsou přesvědčeni i organizátoři projektu „Plzeň 
1945“, a proto si pro všechny návštěvníky i le-
tos připravili bohatý program, kterým společně 
oslaví plzeňskou svobodu. 

Pokud jste stálými návštěvníky Slavností 
svobody, jistě se vám projekt „Plzeň 1945“ 
zapsal do paměti. Autentické vojenské cam-
py, velké množství historické techniky, vojáci 
trénující pořadová cvičení, sličné dámy oděné 
v dobových šatech, dřevěný plot s protektorát-
ními plakáty a vyhláškami, přehlídka módy 30. 
a 40. let – a to vše v historickém centru Plzně, 
v Křižíkových sadech. 

Už jste dostali čokoládu od amerického 
vojáka?

„Plzeň 1945“ vás vrátí do května 1945! 
O 68 let zpět se vrátí Proluka a Křižíkovy 
sady od trávníku pod hotelem Continental až 
po prostor pod restaurací U Mansfelda. Každý 
návštěvník bude vtažen do historie a zažije ji 
„na vlastní kůži“. Ožijí před ním autentické 
vojenské campy. 

Ve štábu bude důstojník sepisovat denní hlá-
šení, kuchaři v polní kuchyni uvaří oběd pro 
celou jednotku, která před jídlem provede hy-
gienu v polních umývárnách, vojenská policie 
se postará o dokonalý pořádek, civilní obyva-
telstvo bude v euforii z osvobození vyhledávat 
ve svých řadách kolaboranty a dožadovat se 
spravedlnosti. Ve dne v noci bude fungovat 
i polní ošetřovna plně vybavena originálními 
zdravotnickými nástroji a materiálem z druhé 
světové války. Dostali jste už někdy čokoládu 
od amerického vojáka tak, jak to znáte z vyprá-
vění vašich babiček? Zkuste se letos podívat 
do Křižíkových sadů, možná se vám poštěstí. 
Loni se prý rozdávaly i nylonky.

Nezapomeňme ani na Čechoslováky, kteří 
dorazili do Plzně 7. května.

Kromě legendární 2. pěší divize a 16. obrně-
né divize, které budou zastupovat naše osvo-
boditele z řad US Army, se návštěvníci mohou 
těšit i na camp Československé samostatné obr-
něné brigády, která sloužila v době války pod 
britskou vlajkou a do Plzně dorazila 7. května 
1945, tedy jen den po Američanech. Na tuto 
část historie by se rozhodně zapomínat nemělo!

Na své si přijdou i milovníci vojenské techni-
ky. Kromě kultovních jeepů se mohou těšit na 
americké vozy Dodge, GMC, Half Track, obrněné 
transportéry M8 Greyhound, Chevrolet, motor-
ky Harley Davidson a další. K vidění toho bude 
opravdu mnoho. Nebudou chybět ani zbraně, které 
zájemcům představí uniformovaní vojáci. Klasické 
britské i americké pušky, samopaly, pistole, revol-
very i lehké a těžké kulomety mají dlouhou historii 
a nadšence do zbraní jistě zaujmou. 

Kulturně a dobově: Přehlídka módy 30. 
a 40. let a swingové koncerty!

Po obrovském úspěchu v loňském roce se 

i letos mohou návštěvníci těšit na módní pře-
hlídku, která představí ty „nejnovější“ modely 
roku 1945, seznámí nás s tím, co bylo „in“ 
a co bylo úplné „faux-pas“. K vidění budou 
zcela nové modely, sličné modelky i pohlední 
pánové. Zkrátka na své si přijde úplně každý!

Pokud jste spíše milovníky hudby než módy, 
věřte, že ani na vás se nezapomnělo. Každý den 
nabídne „Plzeň 1945“ bohatý hudební program 
nabízející jak populární plzeňský Pilsner Jazz 
Band, tak i přespolní interprety, kteří neváhají 
absolvovat i dlouhou cestu, aby potěšili swin-
gové duše nadšených Plzeňanů.

Pro všechny je zároveň vyhlášena soutěž o „Nej-
lepší fotografii roku 1945“. Jejím prostřednictvím 
organizátoři projektu „Plzeň 1945“ vyzývají co 
nejvíce návštěvníků, aby se i oni oblékli do dobo-
vého a užili si tak celé Slavnosti svobody opravdu 
„na vlastní kůži“, vyfotili se a svoji fotku poslali.

Další informace o soutěži i aktuality o pro-
gramu naleznete na webových stránkách pro-
jektu: www.plzen1945.cz. 
Blanka Chocová, KVH Tommy and Yankee, o. s.
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Program „Plzeň 1945“
Křižíkovy sady, Proluka
Pátek, 3. 5. 2013
17.00 – Přehlídka módy 30. a 40. let
18.30 – Original Alva Vinariko Orchestra (swingový koncert)

Sobota, 4. 5. 2013
10.00 – folklórní soubor písní a tanců Mladinka
15.00 – folklórní soubor Máj
18.00 – Doris & Swingin‘ Bastards (swingový koncert)

Neděle, 5. 5. 2013
14.00 – Lidová muzika z Chrástu (koncert folklórní hudby)
16.30 – Přehlídka módy 30. a 40. let
18.30 – Pilsner Jazz Band (swingový koncert)



Odboj proti nacismu na plzeňské poště
Odboj proti nacis mu a aktivní nesouhlas s pro-

tektorátem za Druhé světové války byl organizo-
ván na řadě pracovišť, kde byla větší koncentrace 
obětavých vlastenců. Stejné to bylo na poště – na 
Poštovním a telegrafním úřadě v Plzni – tehdy 
v docela nové budově v Solní ulici a asi převážně 
s mladším pracovním kolektivem. I zde se hlásili 
do ilegální Druhé lehké divize (2. LD) především 
tito mladí lidé „od pošty“.

Stejně na tom byl i Jiří Hladík. Vysokoškolský 
student se vrátil ze studií z Prahy, když Němci 
zavřeli české vysoké školy v listopadu 1939. Byl 
rád, že našel práci na Stavebním úřadě na poště. 
Velmi záhy se přihlásil k odboji do Druhé lehké 
divize a pomáhal, jak mohl. Pomáhal i s ukrývá-
ním velitelů 2. LD – Antonína Borovičky a Mi-
roslava Ferry a s jejich zásobováním. V době 
lístkového systému to totiž nebyla žádná legrace 
uživit v některé domácnosti, která poskytla úkryt, 
další dva lidi.

Dalším významným pošťákem byl Václav 
Flieger – bývalý prvorepublikový důstojník a za 
války adjunkt plzeňského poštovního úřadu. Vě-
noval se ilegálnímu výcviku příslušníků 2. LD. 
Skoro rok před koncem války ukrýval ve svém 
bytě Miroslava Ferra. Do tohoto domu často cho-
dili gestapáci k dalším nájemníkům – říšským 
Němcům. Tento úkryt totiž přesně odpovídal 
principu, že pod svícnem bývá tma.

V roce 1944 přicházela další vlna zatýkání 
gestapem. Zatčeni byli další pracovníci pošt 
Josef Brejcha, Josef Maltas, Vladimír Karas, 
Václav Rupert, Václav Drobný a další. Na to 
se Krejčík, Bureš a Maršík sešli v lese u Ledců 
21. června na poradě a od této chvíle se Franta 
Bureš ukrýval jen v lesích, protože byl varován, 
že po něm jde gestapo. Dne 22. června 1944 byl 
zatčen na Poštovním úřadu Maršík a Hladík. Při 
výslechu následujícího dne u gestapáka Haase se 
pokusil Jiří Hladík o zoufalý pokus o útěk, když 
vyskočil v nestřeženém okamžiku z druhého pa-
tra gestapa. Dopadl na obě nohy a ruce. Kromě 
zlomenin těchto končetin měl poškozenou páteř 
a tyto bolesti mu znemožnily další pohyb. Přes 
tato zranění hodlal pokračovat Haas ve výslechu. 
Když mladý Jiří opět omdlel, byl odvezen do ne-
mocnice, kde byl během tohoto pobytu důsledně 
střežen příslušníky gestapa. 

Veškeré hovory gestapa byly odposlouchává-
ny zpravodajkami 2. LD pracovnicemi telefon-
ní ústředny (Pelikánová, Matlasová, Šilhanová, 
Kudličková a další), které informace o probíhají-
cím vyšetřování Hladíka přenesly včas ostatním, 
kteří byli v podezření, že budou také zatčeni. 
Postupně se Hladík dostal do ošetření vlastenec-
kého vězeňského lékaře Němečka.

Po dvou měsících, když se Jiří mohl částečně 
pohybovat, byl opět předvolán k výslechu na 
gestapo. Při náletu na Plzeň v tento den byla 
zasažena i budova gestapa a z budovy vynesli na 
nosítkách domněle těžce raněného – opět Jiřího 
Hladíka. Nebylo to tak hrozné, už v tom uměl 
částečně chodit a také to trochu hrát. Přesto došlo 
k opětovnému poškození páteře a jeho zdravot-
nímu stavu bylo nutné věnovat znovu zvýšenou 
pozornost.

Kvůli následkům tohoto druhého úrazu zbytek 
války domarodil v domácím ošetření. Ve stavu 
nemocných ho opět udržoval ošetřující lékař 
Čech a dobrý vlastenec. Ale když začalo v Plz-
ni živelné květnové povstání 5. 5., neudržel ho 
doma již nikdo.

Jiří Hladík se dožil téměř devadesáti let. Ze-
mřel na přelomu roku 2010 a 2011.

Brzy po skončení války se přihlásil do řad 
vznikajícího Svazu protifašistických bojovníků – 
dnešního Českého svazu bojovníků za svobodu, 
kde řadu let pracoval v historicko dokumentační 
komisi, která soustřeďovala podklady o odbojá-
řích a celých skupinách odbojové činnosti.

Již delší dobu se snažil o zvýraznění význa-
mu květnového povstání v Plzni, které zajistilo 
osvobozenecké americké armádě bezproblémový 
přístup do města. 

Tím, že byla v dřívějších dobách potlačována 
ta skutečnost, že západní Čechy osvobodili Ame-
ričané, od roku 1990 naopak zastínily spontánní 
oslavy příchodu vojáků západní fronty celý vý-
znam tohoto povstání, na které se Plzeň připra-
vovala po celou dobu okupace a které nakonec 
sehrálo svou významnou roli v tom, že kromě 
náletů se Plzeň vyhnula přímým bojům ustupu-
jících německých vojsk. 

Ing. Jaroslav Bukovský, 
OV-ČSBS Plzeň
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Masopust v zoo aneb jak se vyhání zima 
z plzeňského dolíku (Letos ale nějak neúspěšně)

V noci a k ránu napadaly další 
centimetry sněhu. I ve vnitřním 
městě se dá jezdit jen s největší 
opatrností. Odpoledne má být při-
tom vyhnána zima z plzeňského 
dolíku. Je poslední únorová ne-
děle, a to je podle tradice vzniklé 
v roce 2010 právě ten správný čas 
vyprovodit zimu a jaru dát najevo, 
že už je očekáváno a vítáno.

Hlavní starostí pořadatelů je 
otázka, kolik vůbec přijde lidí. 
Velké účasti nenahrává nejen po-
časí, ale i začátek jarních prázdnin 
a výborné lyžařské podmínky na 
Šumavě.

Dopoledne se přece jen trochu 
vyčasilo a po poledni i oteplilo. 
Kolem 14. hodiny přibývají na se-
řadišti maškarního průvodu před 
7. ZŠ na Vinicích s každou mi-
nutou další lidi. Masek je sice po-
skrovnu, ale zájem je velmi slušný. 
Další účastníci se ještě připojí na 
statku Lüftnerka v Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně. 
Vůdčí osoba průvodu Jaromil IV. 
předává slovo starostovi I. plzeň-
ského obvodu Mgr. Miroslavu 
Brabcovi. Uvítací proslov není 
dlouhý, všichni vědí, že to hlav-
ní je zapálení a utopení Morany 
u Kalikovského mlýna.

Jak je vůbec ještě letošní zima 
silná? To by měl ukázat souboj 
mezi „zimomilci“ a „jaromilci“. 
Hned v úvodu přetahování vzni-
ká problém. Ke konci lana, kde 
má mít své stoupence zima, nemo-
hou pořadatelé sehnat žádné dob-
rovolníky. Zato u druhého konce 
je nával. Až pod slibem dvojité 
odměny v případě vítězství se for-
muje i družstvo „zimomilců“. Už 
po pár vteřinách souboje je jas-
né, že tady zima nemá sebemenší 
šanci. Jak také jinak, když Jaromil 
IV. přednáší tak působivou agit-
ku: „Bude stále více světla a méně 
tmy! Bude nám svítit více sluníč-
ka! Lidi opustí chmurná nálada 
a budou se zase rádi dívat na svět!“

Ještě dříve, než se dav vydá 
z Lüftnerky ke Kalikovskému 
mlýnu, představuje Jaromil IV. 
postavu široce rozkročenou na 
vyzdobeném pivovarském voze: 
„To je oživlý duch nejúspěšnější-
ho majitele zdejšího statku Josefa 
Lüftnera. Vstal z mrtvých, aby sťal 
hlavu tomuto slaměnému kohoutu. 

Pro výstrahu všem živým. Neboť, 
co je povinností kohouta? Brzo 
ráno kokrhat a vábit nový den. 
Jenže tenhle, potvora stará, se 
ulejval. Nevyhlížel červánky nad 
východem, nehlásil náznak roz-
břesku na obloze. A tak zatímco 
odpoledne se znatelně prodlouži-
lo, ráno se probouzíme pořád do 
tmy. Statkáři Lüftnere, nařizuji 
kohoutovi z uvedených důvodů 
setnout bez milosti hlavu. A ty, 
zimo, dobře se dívej: Za chvíli 
dopadneš ještě hůř!“

U Kalikovského mlýna po vy-
hodnocení nejvtipnějších maškar 
konečně dochází i na samotnou 
zimu. Její symbol – Morana – je 
polita benzínem a zapálena. Muzi-
kanti vesele vyhrávají, dav tleská 
a jásá. Za chvíli plápolající figurí-
na mizí ve vlnách pod mlýnským 
jezem. Zase jedna zima vyprovo-
zena… 

Před radnicí předává Jaro-
mil IV. náměstkyni primátora 
Bc. Evě Herinkové nejprve ma-
lou jarní kytičku. Žádné rychlené 
květy, ale tři větévky rozkvetlého 
vilínu z botanické zahrady, ja-
kožto neklamný důkaz, že jaro 
už opravdu stojí kdesi za dveř-
mi. Jenže v okamžiku, kdy chce 
paní náměstkyni ujistit, že zima 
byla z plzeňského dolíku dnes 
nadobro vyhnána, davem se mih-
ne babizna, která je jí podezřele 
podobná. Několik pacholků ji 

okamžitě chytá, svazuje a zavírá 
do rakve. A odnáší do městské 
šatlavy. Z útrob rakve se ozývá 
křik a mlácení do stěn, ale všech-
no marné. Ortel je jasný: Zimo, 
už tě bylo dost, jsi mrtvá! 

Rozpustilé vyhánění zimy z pl-
zeňského dolíku zakončuje tra-
diční soutěž v pojídání koblih na 
čas Plzeňský koblížek. Kupodivu 
letos se nehlásí jediný dospělý. 
Nevadí. Mezi dětmi je naopak 
zájem velký.

Folklorní soubor FRATELLO 
BANDA, doprovázející průvod 
z Vinic až na náměstí, přidává ještě 
jednu písničku; Jaromil IV. v podá-
ní Jiřího Koleše do ní proklamuje: 
„Program čtvrtého ročníku rozpus-
tilého vyhánění zimy, který pro vás 
připravily Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně a Sdružení 
IRIS, končí. Zima je mrtvá, ať žije 
jaro a my s ním!“ Lidé se rozchá-
zejí, únorový chlad už jim zalézá za 
nehty i pod bundy a kabáty. V srdci 
už je ale hřeje jaro! 

V následujících dnech zima 
skutečně ustoupila. Sníh roztál 
a druhý březnový víkend byl ve 
znamení skutečného jara. Bohužel, 
nadlouho jediný. Noc na sobotu 
23. března, kdy se v zoologické 
a botanické zahradě vítalo jaro 
a symbolicky otevírala Česká 
řeka, byla na mnoha místech re-
publiky nejmrazivější za posled-
ních 200 let! Soutěže pro děti 

se tak přestěhovaly z exteriérů 
dovnitř statku. A vodníci s vodní 
žínkou jen smutně hleděli, jak sot-
va pustili pramínek vody do dře-
věných žlabů, okamžitě namrzal 
na jejich stěny.

A jiné nebyly za týden ani Veli-
konoce. Přesto ti nejvěrnější vydr-
želi předvádět na statku Lüftnerka 
otužilým návštěvníkům zahrady 
zdobení vajíček, pletení pomlázek 
a otloukání píšťalek po všechny tři 
sváteční dny. V pondělí nechyběla 
ani krojovaná koleda.

Ing. František Hykeš

Autoři fotografií:
Vyhánění zimy: Hana Hykešová
Otevírání České řeky: 
Renata Vídršperková
Velikonoce: Miroslav Volf
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Pozvání na další jarní akce do Zoolo-
gické a botanické zahrady města Plzně

20. dubna: Plzeňský Den Země a Ptačí sobota – celodenní naučně 
soutěžní program (nositelé ptačích jmen zvýhodněné vstupné)

30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku 
Lüftnerka – odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodějové 
vstup zdarma)

1. května: 
MAY DAY pro ochranu přírody – celodenní program
Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou májkou na 

statku Lüftnerka 
18.–19. května: Dny japonské kultury – celodenní program 
8. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – VIII. ročník sou-

těže v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost - odpolední program

Dne 13. 3. 2013 se v hale TJ Lo-
komotiva uskutečnila Školní aka-
demie 31. ZŠ Plzeň, kterou jsme 
oslavili 35. výročí založení školy. 

Mezi hosty, kteří přijali naše 
pozvání, byli např. primátor města 
Plzně pan Martin Baxa, místosta-
rosta ÚMO Plzeň 1 pan Jiří Uhlík, 
vedoucí Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy MMP paní Eva Pro-
kopová, vedoucí Odboru školství, 
mládeže a sportu KÚPK paní Jaro-
slava Havlíčková, zástupce ředitele 
ČŠI Plzeň paní Miroslava Vlčková 
a referent na úseku ekonomiky škol-
ství KÚPK paní Pavlína Faitová.

Zájem o vystoupení školáků byl 
obrovský, prodalo se na 1300 vstu-
penek, a to měly předškolní děti 
vstup zdarma!

Na přípravě se podílelo přes 600 
dětí se svými učitelkami, učiteli, 
trenérkami, trenéry i vychovatel-
kami. Zapojili se však i učitelé 
a žáci, kteří přímo nevystupova-
li, ale pomáhali při organizaci, 
přesunu potřebných pomůcek či 
výzdobě haly. 

31. ZŠ zaplnila halu TJ Lokomotiva Plzeň
Těžko říct, které vystoupení 

sklidilo největší potlesk, zda nej-
menší školáci, břišní tanečnice, 
zdravotní sestřičky, módní pře-
hlídka, téměř profesionální vy-
stoupení gymnastek či humorné 
akvabely na suchu. Opakovaně 

se podařilo roztleskat během vy-
stoupení téměř celý sál.

Na závěr zazněla sálem upra-
vená písnička Lotr intelektuál, do 
hlediště vletěly barevné nafukova-
cí balonky s logem školy, a tím se 
všichni rozloučili s diváky. 

Potlesk návštěvníků byl odmě-
nou všem zúčastněným za desítky 
hodin vynaložené práce a signá-
lem, že celá akce nebyla zbytečná.

Děkujeme všem a těšíme se zase 
na viděnou – za 5 let.

Kolektiv učitelů 31. ZŠ Plzeň
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Činnost Centra dětí a rodičů 
(CeDR) v jarním období.

 Každé dopoledne je pro rodiče 
na rodičovské dovolené připrave-
na rozmanitá nabídka pravidel-
ných klubů – klu by se zpíváním, 
cvičením a pohádkou, cvičení, 
hudební a taneční školička. Od-
poledne pro děti jsou zaměřena na 
výuku anglického jazyka, hudbu 
a tanec. Novinkou v programu je 
Hlídací školička, která probíhá ve 
středu a v pátek.

V sobotu 27. dubna 2013 pro-
běhne poslední představení Cedrý-
skova divadélka v tomto školním 
roce – Ferdova dobrodružství. Jed-
ná se o program pro nejmenší děti, 
které se mohou těšit na divadelní 
příběh s Ferdou a jeho kamarády 
a Pytlíkovu olympiádu.

Druhou květnovou neděli – 
11. května 2013 – oživí CeDR 
Boleveckou náves prostřednic-
tvím Boleveckých slavností. 
V rámci tradičního kulturního 
dne pro celou rodinu budou při-

CeDR připravil programy pro rodiny
pravena divadelní představení pro 
děti, zábavná pohádková stanovi-
ště a výtvarné dílny, ve kterých 
si děti vytvoří zdarma výrobky 
s pohádkovou tématikou.

Letní prázdniny je také mož-
né prožít s CeDRem netradičně 
a zajímavě. Pro rodiče s dětmi 
jsou připraveny čtyři týdny poby-
tů s pohádkovou náplní na téma 
Kluci kočičí. Letní pobytové 
programy s celodenní náplní pro 
rodiče s dětmi zahrnují výtvarné, 
hudební i pohybové aktivity, dále 
oblíbená zábavně-naučná odpo-
ledne – maškarní bál, stopovač-
ku, pouť apod. Celým týdnem 
se prolíná divadlo a pohádky, ať 
již při hrách nebo vystoupeních 
dětí. Důraz je kladen na pohyb 
v přírodě a zapojení všech dětí 
do programových aktivit. Nejob-
líbenější aktivitou programu jsou 
hrané pohádky a večerníčky, do 
kterých se zapojují i dětští herci.

V průběhu prázdnin budou rea-
lizovány tři příměstské tábory. Pro 

děti, které jsou rády v přírodě, na 
výletech a mají rády pohyb, je ur-
čen sportovně zaměřený příměst-
ský tábor. Výtvarné tábory si užijí 
hlavně tvořivé děti.

♦ 

  

♦ 

♦ 

Pro rodiče jsou dále průběžně 
připravovány odborné semináře, 
které komplexně pokrývají rodi-
čovskou tématiku:

DUBEN
– Muzikoterapie – podpůrná metoda pro zdravé a šťastné dítě (čtvrtek 

25. 4. 2013, 10.00–11.30 hod.)

KVĚTEN
– Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené (pátek 3. 5. 2013, 

9.30–11.30 hod.)
– Zdravý úsměv (čtvrtek 9. 5. 2013, 10.00–11.00 hod.)
– Těhotenské cvičení a příprava k porodu (středa 15. 5. 2013, 11.00–

12.00 hod.)
– Masáže kojenců a batolat (středa 22. 5. 2013, 11.00–12.00 hod.)
– Laskavá a efektivní rodinná komunikace (úterý 28. 5. 2013, 9.30– 

11.30 hod.)

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

ing. Hana Pudelská
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POBYTOVÝ TÁBOR
2. 8.–12. 8. 2013 „SPORŤÁK“
Lomy u Konstantinových Lázní
Tábor pro kluky a holky, které 

baví pohyb v přírodě. V programu 
tábora budou převládat sportovní 
hry na hřišti i v přírodě, individu-
ální i týmové. Účastníci si vyzkou-
ší méně známé sporty, odpočinek 
pak najdu v drobné tvořivé čin-
nosti a hrách v klubovně. Chybět 
nebudou výlety do okolí Konstan-
tinových Lázní a celotáborová hra.

Poslední volná místa 
na letních táborech

Slavnostní jarní otevírání dět-
ského dopravního hřiště v Měst-
ském obvodu Plzeň 1, na 1. ZŠ – 
vchod z Tachovské ulice, proběhne 
30. dubna 2013 akcí pro MŠ a ŠD. 
Akce bude probíhat za spolupráce 
Městského obvodu Plzeň 1, Měst-
ské policie Plzeň a BESIPU.

Pro veřejnost je dopravní hřiště 
otevřeno od 2. dubna 2013.

Na dopravním hřišti mají děti mož-
nost naučit se dobře a bezpečně jez-
dit na kole a získat důležité řidičské 
návyky. S učením jízdy na kole vám 
pomůže pedagogický dozor na hřišti.

Provoz dětského dopravního 
hřiště zajišťuje Středisko volného 
času dětí a mládeže Plzeň, praco-
viště Ledecká 23. 

V období květen – červen, září – ří-
jen otevíráme na DDH nové kroužky:

Malý cyklista a In-line brusle 
Těšíme se na vás!

Marcel Hlaváč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
22. 7.–26. 7. 2013 Pastelka I. 

– zaměření na výtvarnou činnost
29. 7.–2.8.2013 Pastelka II. – 

zaměření na výtvarnou činnost
5. 8.–9. 8. 2013 Kamarádi I. – 

výtvarné zaměření
12. 8.–16. 8. 2013 Kamarádi II. 

– výtvarné zaměření
Všechny příměstské tábory fun-

gují v čase 7.30–16.30. Zajištěna 
je strava a pitný režim po celý den 
(2 x svačina, teplý oběd) a tema-
ticky zaměřený program.

Kompletní nabídka táborů SVČ 
Plzeň na www.svctabory.cz

Marcel Hlaváč

Dětské dopravní hřiště zahájilo další sezónu

Provozní doba hřiště pro veřejnost:
Pondělí – pátek 15.00–18.00 hodin
Sobota, neděle, svátky 13.00–18.00 hodin

Sportovní klub Plzeň Bolevec 
za podpory Sdružení boleveckých rodáků 

pořádá oslavu 

100 let založení 
TJ Sokol Bolevec

v sobotu 11. května 2013 
na hřištích a v prostorách sokolovny 

v Ledecké ulici. 

Od 9 hodin proběhnou sportovní utkání 
nejmenších dětí i starých gard 

v národní házené, házené a nohejbalu.

Společenský program 
od 19 hodin v sále sokolovny. 

Všichni občané jsou srdečně zváni. 

Bližší informace na 
www.sdruzeniboleveckychrodaku.cz.

Ing. Václav Babický

Provozní doba hřiště pro veřejnost o prázdninách:
Pondělí – neděle: 13.00–18.00 hodin.
Více na www.svcdomecek.cz nebo i.jeslinkova@svcdomecek.cz

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Prezentační akce SVČ Plzeň, pracoviště Ledecká 23

se koná 30. května 2013 od 15.30 hod.
 v zahradě SVČ Plzeň, Ledecká 23

• ukázky činnosti zájmových kroužků

• nabídka aktivit na školní rok 2013/2014

• tvořivé dílny

• soutěže, tombola a občerstvení



        
                                            

 
 

 
    OT po ádá   19. ro ník   ve ejné cyklistické jízdy 

nejv tší  a  nejmasov jší   svého  charakteru  v západních  echách 
 

         
       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
trasy:              silni ní     35 , 60 , 100 , 150 km 
                  horská     30 , 55 , 80 km  
                  d tská      15 km  
                  kolob žková  (www.bezpedalu.cz) 
 
start:         u Kamenného rybníka v Bolevci 
                  6.00 – 9.00   hodin dlouhé trasy 
        9.00 – 11.00  hodin krátké trasy 
 
cíl:        12.00 – 17.00 hodin v míst  startu 
 
odm na:     diplom, suvenýr, samolepka 
 
startovné:  dosp lí  20,-K , d ti do 10let 10,-K  
 
p ekvapení:  láhve,  košíky,  kód.zámky,  epice a jiný cyklomateriál 
 
info:       mobil. : 725 290 782     http:   www.nakolezplzne.cz          
                        e-mail:  nakolezplzne@seznam.cz 
 
Pro ú astníky i diváky p ipravujeme malé p ekvapení. 
Ve spolupráci s plze ským prodejcem kolob žek a skládacích kol, prodejnou KOLOB Hsport, 
budou moci všichni zú astn ní vyzkoušet jízdu na lehokolech a lehot íkolkách zna ky AZUB. 
budou moci otestovat v tšínu model  skládacích kol TERN a kolob žek pro dosp lé.  
M žete p ijet i na kolob žce a zú astnit se orienta ního závodu seriálu BEZ PEDÁL . Více na 
www.kolobezky-plzen.cz a www.bezpedalu.cz  

 
Trasy:        6, 10, 15, 20 km                 akce IVV  akce „200“  
                         DUHOVÁ CESTA = 4 km se sout žemi pro d ti        

as start:     8:00 – 11:00 hod.  
Pozn.:                       DUHOVÁ CESTA: start až od 9:00 do 11:00 hod., po trase    
                               sout že, cíl Duhové cesty:  do 13:30 hod.  
Místo startu:    Ran  Šídlovák, 200 m pod kone nou tramvaje  . 4 - Košutka     
                  lesem k Šídlovskému rybníku 
Cíl:                    Ran  Šídlovák od 10:00 - 16:00 hod. 
Startovné:        15,-- K  pro všechny ú astníky  
Odm na:          ú astnický list, razítko „Plze ských 2015 km“ 
V cíli:                11:00 hod –15.00 hod.  - posezení s ob erstvením p i  harmonice, 

 zdarma m ení krevního tlaku a srde ního tepu, vystoupení 
 skupiny JAMÁ EK , propaga ní odznak akce  

Informace:       774 944 370,   jarvalach@seznam.cz 
                               http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 

Srde n  zveme i prarodi e a rodi e s d tmi! 
Sout ž:  nejv tší v kový rozdíl mezi pochodující dvojicí. 
     o nejzajímav jší d tskou  pokrývku hlavy  
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Rok 2013 je pro klienty 
i pracovníky Stacionáře 
Človíček rokem oslav. Dů-
vod k oslavě máme opravdu 
veliký a hlavně radostný. 
Stacionář Človíček završil 
deset let svého fungování. 
Za tu dobu se spousta věcí 
změnila... Už si skoro ani 
nevzpomeneme, že příjez-
dová cesta a parkoviště 
před domem tu dříve neby-
ly, stejně jako bez výtahu, 
který tu dříve nebyl, si pra-
covní den už nedovedeme 
představit. Také zahrada 
dostala novou tvář a je ra-
dost se na ní pobývat.

Vybavení nám oproti po-
čátkům také přibylo, nejvíce 
asi speciálních rehabilitač-
ních pomůcek a přístrojů, 
které využívají zejména děti 
s těžkým kombinovaným 

Človíčkovi už je deset!
postižením. V obou prosto-
rech určených pro rehabili-
taci tak bývá neustále rušno. 
Zatímco některé děti reha-
bilitují, o ostatní se starají 
asistenti v denní místnosti. 
Tady se čtou pohádky, zpívá 
se, hraje na nástroje, poví-
dá... Za zmínku stojí také 
nedávno otevřený prostor 
pro smyslovou stimulaci. 
Relaxování na vodním lůž-
ku, nad nímž je umístěno 
„hvězdné nebe“, se všem 
dětem moc líbí.

V prvním patře, kte-
ré využívají dospělí lidé 
s mentálním postižením, 
také bývá rušno. V rámci 
trénování sociálních do-
vedností se tu často dis-
kutuje o mezilidských, ale 
také partnerských vztazích, 
lidských právech, na pora-

dě se plánují akce, výlety, 
pobyty. Každý druhý čtvr-
tek to tu krásně voní – to 
si uživatelé ve spolupráci 
s pracovníky vaří oběd.

Že tu zrovna běžel někdo 
s kamerou v ruce? Tak to 
zřejmě vzniká nějaký dal-
ší krátký film. Už aby byl 
hotový.

Jak vidno, ve Stacionáři 
Človíček se pořád něco děje 
a to je dobře. I díky tomu, 
že děláme to, co je našim 
uživatelům užitečné a pro-
spěšné, můžeme s radostí 
slavit desáté narozeniny.

V rámci oslav proběhne 
v roce 2013 několik akcí. 
První z nich se uskutečnila 
již v březnu v Korandově 
sboru ČCE v Plzni. Na 
velmi vydařeném koncer-
tě Děti hrají Človíčkům, 

vystoupili žáci ZUŠ Tře-
mošná.   Další akcí bude 
zahradní slavnost, spojená 
se dnem otevřených dveří, 
na kterou se můžete těšit již 
na přelomu května a června. 
V červenci si pak můžete 
v mázhauzu plzeňské rad-
nice prohlédnout fotografie 

ze života stacionáře spolu 
s výtvarnými díly z rukou 
jak malých, tak i velkých 
Človíčků.

Bára Mikulová
Diakonie ČCE – středisko 

Západní Čechy
Stacionář Človíček

Kralovická 35, Plzeň

Trasy:             8, 10, 14, 22 (2 varianty), 30 km,  akce  IVV, mapa K T . 29  
Start:   
22, 30km         Osvra ín, žst. po p íj. vlaku v 8:02 hod. (z Plzn  os. vlak  v 7:05 hod.)  
14 km              Domažlice, žst. po p íj. vlaku v 7:45 hod. (z Plzn  R v 7:00 hod.)
10 km              Kdyn ,  žst. po p íj. vlaku v 8:04 hod. (z Plzn : R 7:00 hod., p estup  
      v Domažlicích v 7:48 hod.) 
8 km                Spá ov,  žst. po p íj. vlaku z Domažlic v 7:54 hod., (z Plzn  R v 7:00   
                        hod., p estup v Domažlicích v os. vlak v 7:48 hod.)   
Pr chozí cíl:  Kdyn , restaurace U Votrub , 10:15 - do 15:15 hod. 
Startovné:     15,-- K , lenové po ádajících organizací zdarma  
Odm na:       pam tní list, razítko „Plze ských 2015 km“
Info:     F. Kratochvíl 724 953 082, zdenka.denkova@email.cz

          K T® odbor J. Danzera Plze
                                        a  
           OT „Aktivní stá í“ TJ Rozvoj Plze                                      
    po ádají 

          4. ro ník turistického pochodu  
     v sobotu  

       
      27. dubna 2013

 
 

  
 K T® odbor J. Danzera Plze , 
OT „Aktivní stá í“ TJ Rozvoj Plze , 

 TOTEM – regionální dobrovolnické centrum 
                         

po ádají ve st edu   
      

8. kv tna 2013 
                        

VII. ro ník mezigenera ního turistického pochodu 

MÁJOVÝ SENIOR PUCHÝ  
A DUHOVÁ CESTA  



Krásný příklad toho, jak 
k sobě našli cestu nejmladší 
a nejstarší občané prvního 
plzeňského obvodu, doklá-
dají pravidelné návštěvy 
dětí z 87. mateřské školy 
z Komenského ulice v do-
mově pro seniory SENIOR 
RESIDENCE TERASY 
v Sokolovské ulici.

Paní učitelky Jaroslava 
Valentová a Vlasta Jaro-
šová přicházejí pravidelně 
od září 2012, krátce po 
otevření domova, se svý-
mi „úžasňáky“, jak dětem 
ze 3.A třídy paní učitelky 
říkají, potěšit obyvatele do-
mova se svým nacvičeným 
kulturním vystoupením. 

A děti skutečně úžasné 
jsou, pásmo písniček, ří-
kanek a tanečků pokaždé 
zakončí předáním dárečků, 
které samy vyrobily. Pro se-
niory je to vždy velký zá-
žitek, na každé vystoupení 
se těší a hezky si každou 

Na TERASÁCH se pravidelně zpívá

Na počátku jsme nevědě-
li, jak na sebe budou děti 
se seniory reagovat, nej-
mladšímu školáčkovi byly 
3 roky, nejstaršímu obyva-

teli domova 
94 let, ale 
hned první 
setkání roze-
hnalo všech-
ny pochyb-
nosti. Že pro 
seniory, kte-
ří většinou 
mají vlastní 
v n o u č a t a 
a pravnou-
čata, bude 
setkání pří-
j e m n ý m 
zpestřením, 
jsme před-
p o k l á d a l i , 

milým překvapením byly 
upřímné a přátelské reak-
ce dětí. Rozeběhnou se s 
dárečky k dědečkům a ba-
bičkám, jako by běžely ke 
svým vlastním. To je velká 
radost pro všechny zúčast-
něné, často ukápne i slza 
dojetí.  Na závěr každého 
vystoupení musí paní uči-
telky slíbit další návštěvu. 
Poslední setkání bylo veli-
konoční, na příští se těšíme 
v květnu. Už dnes víme, že 
prázdninová přestávka bude 
pro nás dlouhá. 

SENIOR RESIDENCE 
TERASY zajišťuje pro svo-
je obyvatele program prak-
ticky každý den. K dobré 
pohodě klientů přispívá 
celá škála společenských 
aktivit, které jsou přizpů-

návštěvu užijí. Společně si 
s dětmi zazpívají písničky 
a načerpají tolik potřebnou 
pozitivní energii, kterou 
s sebou děti přinesou.
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sobeny zdravotnímu stavu 
a možnostem klientů. Ka-
ždý si může vybrat podle 
svých zálib i momentální 
nálady. Nejoblíbenější jsou 
hudební vystoupení, opako-
vaně nás přijíždí pobavit 
Seniorkapela z TOTEMu, 
při jejich vystoupení  vět-
šinou zpívá celé publikum. 

Za krásný a empatický 
přístup posíláme poděko-
vání učitelkám z 87. MŠ 
a „úžasňákům“ ze 3. A tří-
dy, poděkování patří také 
členům Seniorkapely a všem 
dobrovolníkům z TOTEMu 
i z DoRA, kteří do domova 
pravidelně docházejí. 

Těšíme se na všechny 
příští návštěvy.  

Ing. Milada Brašnová
ředitelka domova





„Ráda bych vyjádřila své po-
děkování vašemu zařízení a všem 
pracovníkům, kteří se neúnavně 
a neuvěřitelně obětavě věnují 
umírajícím v jejich posledních 
chvílích. Nedovedla jsem si 
představit, zejména po špatné 
zkušenosti z nemocnice, že by 
bylo možné tak lidsky, pečlivě 
a důstojně doprovodit člověka 
odcházejícího z tohoto světa. Ve 
svém smutku a žalu jsem našla 
velikou úlevu, a to v tom, že jste 
byli u mého otce pana Josefa B. 
na jeho poslední cestě právě vy. 
Vím, že se mu tak dostalo nejvyš-
ší a nejohleduplnější péče, jakou 
si mohl přát.“

Podobných poděkování a hodno-
cení péče dostává Hospic sv. Laza-
ra desítky ročně. Od dubna 1998, 
kdy byl hospic slavnostně otevřen, 
je to již několik silných knih.

Hospic sv. Lazara je nevelké 
a nenápadné zařízení v Plzni na 
Slovanech, které poskytuje péči 
pacientům v poslední fázi one-
mocnění. Od počátku klademe 

15 let naplněných životem
veliký důraz na vysokou kvalitu 
ošetřovatelské i lékařské péče. 
Uvědomujeme si, že už nemů-
žeme pacienta uzdravit, ale mů-
žeme a umíme mu výrazně ulevit 
od potíží, které pokračující ne-
moc přináší – bolesti, dušnosti, 
problémů s přijímáním potravy 
apod. Za 15 let provozu udělalo 
mnoho rodin s hospicem osobní 
pozitivní zkušenost. Možná i vy, 
nebo někdo z vašeho nejbližšího 
okolí.

Před pěti lety jsme rozšířili 
naše služby i o krátkodobé so-
ciální pobyty pro pacienty v do-
mácí péči. Na omezenou dobu 
přijímáme tyto pacienty, aby si 
jejich pečující rodina mohla od-
počinout či vyřešit své zdravotní 
a jiné naléhavé problémy. Zcela 
logicky je největší zájem o tuto 
službu v letních měsících.

Pobyt v Hospici sv. Lazara není 
jen o lékařských vizitách a ošetřo-
vatelské péči. Snažíme se pacien-
tům naplnit dny životem. Spolu-
pracujeme s Pomocnými tlapkami 

při canisterapii, v rámci možností 
oslavujeme významná životní ju-
bilea pacientů, malujeme, zpívá-
me a pokud to počasí dovolí, vy-
rážíme s pacienty i mimo hospic. 
Všechny aktivity jsme schopni 
realizovat i díky stálé podpoře 
obětavých dobrovolníků.

Veškeré další informace o Hos-
pici sv. Lazara naleznete na strán-
kách www.hsl.cz nebo se vám 
rádi budeme věnovat osobně na 
adrese Sladkovského 66, Plzeň. 

Ing. Ladislav Forejt
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Spolupráce knihovny se školou se vyplácí
Velmi úzká spolupráce té-

měř ve všech oblastech čin-
nosti obou zařízení se v po-
sledních několika letech roz-
vinula mezi Knihovnou města 
Plzně – Obvodní knihovnou 
Lochotín a Základní školou 
a Mateřskou školou při Fa-
kultní nemocnici v Plzni, na 
detašovaném pracovišti v Ma-
nětínské ulici v Plzni na Lo-
chotíně. 
(více informací na www.skola-
-pri-fn-plzen.cz). 

Zde žáci v malotřídkách potře-
bují individuální přístup i speci-
fickou péči. Knihovna připravu-
je ve spolupráci s pedagogy pro 
žáky školy jak speciální knihovní 
aktivity přímo na míru typu školy, 
tak řadu dalších naučných i zá-
bavných akcí, zejména ve svém 
kulturním zařízení L-klub. Škola 
naopak vychází knihovně vstříc 
zájmem a aktivitou svých žáků 
i pedagogů o různorodé a pestré 
knihovní i mimoknihovní služby 
a v mnohých případech pomáhá 
i s jejich realizací tak, aby vý-
sledkem byla hlavně užitečnost, 
radost a zaujetí dětí.

Mezi první akce, které se díky 
spolupráci setkaly s velkou ode-
zvou jak čtenářů knihovny, tak 
široké veřejnosti, patřily pravi-
delné výstavy výkresů a dalších 
výtvarných aktivit žáků v prosto-
rách knihovny. Čtenářům i veřej-
nosti, která knihovnu pravidelně 

navštěvuje, se výstavy prací žáků 
velmi zalíbily. Začala se tedy rý-
sovat spolupráce další. Pro žáky 
ze ZŠ při FN v Manětínské ulici 
se knihovna rozhodla připravovat 
tzv. naučně-zábavné lekce „na 
míru“, jejichž obsahem je zejména 
poznávání dětských knih, dětské 
literatury a knihovny jako zají-
mavého a příjemného společníka 
pro děti. Dnes již žáci této školy 
knihovnu pravidelně navštěvují, 
ve většině případů i se svými ro-
dinami, a to i jako aktivní čtenáři, 
zapojují se do všech poznávacích 
i zábavných soutěží, které zpra-
vidla i vyhrávají, a odnášejí si 
z knihovny nejen hezké zážitky 
z četby dětských knih a časopisů, 
ale i malé dárky za své úspěchy 
v soutěžích a zájmových aktivitách 
knihovny.

Velkým přínosem pro žáky 
školy jsou různorodé kultur-
ní a naučné pořady a divadélka 
v sále L-klub Obvodní knihov-
ny Lochotín, jehož se ZŠ při FN 
Manětínská ulice stala stálou kli-
entelou. Divadelní představení, 
pravidelné Večery s Andersenem, 
dětské workshopy, kde děti mají 
možnost s profesionály v oblasti 
ručních řemesel vyrobit si vlastní 
ruční výrobek dle své fantazie, 
dětské karnevaly, ale i zábavná 
odpoledne, soutěže malých bás-
níků, kouzelnická představení či 
slavnostní předávání čtenářských 
průkazů prvňáčkům, kteří jsou 

v L-klubu rytířem Lochotou pa-
sováni na čtenáře, či slavnostní 
předávání vysvědčení s překvape-
ním od knihovny – pohádkovým 
divadelním představením, to je 
jen výčet toho nejzajímavějšího, 
na čem se spolupráce mezi kni-
hovnou a školou zakládá.

„Vstřícnost a individuální 
přístup pedagogů školy jak ke 
svým žákům, tak ke spolupráci 
s knihovnou, která je pro žáky 
zábavným zpestřením jejich vy-
učovacích programů, je také pro 
nás, jako knihovnu nabízející jak 
škálu zajímavé literatury pro děti, 
ale i zábavu a legraci v podobě 
soutěží a pořadů v L-klubu, záru-

kou výborných vztahů mezi žáky 
školy a pracovníky naší knihov-
ny,“ říká vedoucí OK Lochotín 
Dagmar Khasová. „Žáci ze školy 
v Manětínské ulici k nám vždy 
rádi přicházejí, zajímají se o čte-
ní, pohádkové postavy, hrdiny 
dětských knih i nové dětské kni-
hy, jsou zvídaví, co jim knihovna 
nového chystá a nač zajímavého se 
mohou těšit v L-klubu. Za takové 
aktivní čtenáře jsme vždycky vel-
mi rádi a dělají nám radost. Jejich 
úsměv a veselé štěbetání na námi 
pořádaných dětských akcích jsou 
pro nás tou největší odměnou.“

(dab)

Stromoví – je název autorské fotografické vý-
stavy Jana Picky, která byla až do 12. dubna 
otevřena pro veřejnost v prostorách Obvodní 
knihovny Lochotín v Kralovické ulici v Plzni. 
Na snímku je autor výstavy při slavnostní verni-
sáži, kterou zahájili skvělým hudebním výkonem 
žáci Základní umělecké školy Kralovice, pobočka 
Horní Bříza. (da)

Žáci ZŠ při FN z Manětínské ulice na jednom z dětských workshopů v Obvodní 
knihovně Lochotín. Snímek je z předvánočního workshopu, kdy si každý žáček 
mohl vyrobit a nakreslit pod dohledem odborníků svoji vlastní vánoční ozdobu.
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Na Apetit Festivalu ochutnáte hmyzí speciality
Už potřetí se do Plzně sjedou 

kuchařské osobnosti a své umění 
předvedou vybrané restaurace 
a pivovary. Pro gurmány je 
totiž připraven již třetí ročník 
gastronomické slavnosti – Ape-
tit Festival, který bude bohatší, 
zajímavější a opět dorazí i Zde-
něk Pohlreich. Ochutnat bude 
ale možné i pokrmy z hmyzu.

„Na festival letos dovezeme 
další známá kuchařská jména. 
Kromě tradičního hosta Zdeň-
ka Pohlreicha uvidí návštěvníci 
´Kluky v akci´ Ondřeje Slaninu 
a Filipa Sajlera, ´Peklo na talíři´ 
v podání Romana Vaňka a také 
držitele Michelinské hvězdy Ol-
dřicha Sahajdáka. Netradiční va-
ření, a to z hmyzu, předvede Petr 
Oknecht. Z loňska návštěvníkům 
známou molekulární gastronomii 
doveze Petr Koukoulíček a vařit 
bude také Veronika Koko Koke-
šová, známá z pořadu MENU-
domu.cz,“ vyjmenovává hvězdy 
programu Petr Jirásek z pořádající 
agentury Pigs Production.

Kromě českých špičkových ku-
chařů se návštěvníkům představí 
řada vybraných restaurací, barů, 
kaváren a minipivovarů. „Výběru 
pivovarů a hlavně minipivovarů 
jsme letos věnovali značné úsilí, 
proto věřím, že budou návštěvníci 
spokojeni,“ dodává Jirásek. Chy-
bět nebudou ani kvalitní morav-
ská a zahraniční vinařství, jejichž 
stánky budou tentokrát umístěny 
na hlavní ploše festivalu. 

Návštěvníci budou i letos vybírat 
z nabízených menu to, které jim nej-
více zachutnalo a budou moci hla-
sovat pro „Západočeskou restauraci 
roku 2013“ a „Pivovar roku 2013“. 
Právě nad cenou za nejlepší restau-
raci tohoto roku převzal záštitu 
Miroslav Brabec, starosta ÚMO 
1. Tento městský obvod je jedním 
z podporovatelů Apetit Festivalu.

Postaráno bude i o děti, a to pří-
mo v RioMare dětském koutku. 

3.5.–6.5. Slavnosti svobody
18.5.–19.5. Apetit festival
23.5. Horkýže Slíže – koncert
14.6. Tři sestry – koncert
29.6. Divokej Bill – koncert

SEZNAM AKCÍ 
V PARKU 
PLZEŇ PLAZA 
v I. pololetí roku 2013

Předchozí ročníky festivalu navští-
vilo více než 30 tisíc návštěvníků, 
pro které bude letos připraveno 
ještě více míst k sezení.

K dobrému jídlu patří i dobrá zá-
bava a ani tady nejsou organizátoři 
pozadu, připraven je nabitý dopro-
vodný program. Na jevišti za OC 
Plzeň Plaza se objeví Komici „Na 
stojáka“, zazpívá Janek Ledecký 
nebo bigbeatová kapela Brutus. 

www.apetitfestival.cz














