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Úplně novou třídu otevřela 
7. Mateřská škola na svém od-
loučeném pracovišti ve Žlutické 
ulici 2 v Plzni. Od začátku ledna 
do ní chodí 25 dětí. Slavnostní 
otevření nových prostor, kterého 
se zúčastnili zástupci Městského 
obvodu Plzeň 1, se ve školce ko-
nalo v pondělí 12. ledna. 

„Nová třída byla vybudována 
v bývalé hospodářské budo-
vě, kde dříve sídlila kuchyň. 
Vznikly zde prostory vhodné 
pro mateřskou školu, včetně 
potřebného zázemí, nového ná-
bytku i hraček. Obvod do re-
konstrukce objektu investoval 
2,5 milionů korun,“ popisuje 
starosta Městského obvodu Pl-
zeň 1 Mgr. Miroslav Brabec 
a dodává: „Jsem velmi rád, že 
jsme mohli rodičům malých dětí 
nabídnout další místa v mateřin-
ce. Při listopadových zápisech 
se naplnila celá kapacita nové 
třídy, což je 25 dětí.“

Obvod investoval do nových prostor pro MŠ
Odloučené pracoviště 7. MŠ ve Žlutické ulici se rozšířilo o další novou třídu.

Děti z nové třídy se těší z dárků, které při slavnostním otevření dostaly od vedení obvodu.  
Pokračování na str. 12

Městský obvod Plzeň 1 připravil 

nové zájezdy pro seniory obvodu v roce 2015.
Prodej zájezdů se uskuteční v úterý 17. března 2015 od 8.00 hodin

v Regionálním dobrovolnickém centru TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň.
Podrobnější informace o zájezdech naleznete na str. 7

Dny otevřených dveří v mateřských 
školách v prvním plzeňském obvodu

Zápisy do mateřských škol 
v prvním plzeňském obvodu pro-
běhnou ve druhé polovině března, 
dny otevřených dveří v jednotli-
vých školkách však probíhají již 
nyní. Rodiče si tak spolu se svými 
ratolestmi mohou mateřinky osob-

ně prohlédnout, aby se seznámili 
s personálem, vzdělávacím progra-
mem i prostředím.

„Všechny mateřské školy se na 
dny otevřených dveří pečlivě při-
pravily, pedagogický personál je 
připraven odpovědět na všechny 

Vaše zvídavé otázky. Proto neváhej-
te a přijďte, budete srdečně vítáni“, 
zve na dny otevřených dveří rodiče 
budoucích „malých žáčků“ první 
místostarostka MO Plzeň 1, paní 
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA.

Dokončení na str. 5



 
  v tis. Kč  v tis. Kč
P r o v o z n í   p ř í j m y 14 717 Provoz n í   v ý d a j e 111 147

Daňové 3 750 Místní a zastupitelské orgány 7 942
 Poplatek ze psů 1 600 Místní správa 48 419
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 900 Výdaje z finančních operací 60
 Poplatek z ubytovací kapacity 550 Lékárenská služba 0
 Správní poplatky 700 Sdělovací prostředky 900
Nedaňové 10 967 Požární ochrana 600
 Příjmy z pronájmu pozemků SVS 3 900 Bezpečnost a veřejný pořádek  200
 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 689 Kultura 1 610
 Příjmy z pronájmu movitých věcí 166 Cestovní ruch 98
 Přijaté náhrady a příspěvky vč. EKO-KOM 4 050 Tělovýchova a volný čas 4 163
 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 077 Komunální služby – pohřebné 350
 Úroky 25 Sociální politika 0
 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 Územní rozvoj 325
Provozní přijaté dotace 0 Úklidy, údržba komunikací 5 153
   Péče o vzhled obce a zeleň 6 481
Financování +/– vlastní zdroje 118 469 Odpady a separace 12 051
   Zvláštní veterinární péče 100
Použití vlastních fondů (+) 2 905 Provozní příspěvky zřízeným PO 9 920
 – fond rezerv a rozvoje 0 Výdaje do mateřských škol 7 041
 – fond sociální 2 905 Záležitosti bydlení 2 744
Tvorba vlastních fondů (–) 2 373 Výdaje – sociální fond 2 905
 – fond rezerv a rozvoje 0 Ostatní výdaje 85
 – fond sociální 2 373 K a p i t á l o v é   v ý d a j e 22 039
Převody 117 937 Investice stavební + nestavební 22 039
 – převod MO/MMP 76 Investiční transfery 0
 – převod MMP/MO 0 
 – převod – sdílené daně 89 374 Celkový objem příjmů SR MO Plzeň 1 r. 2015 14 717
 – převod – příspěvek na výkon státní správy 9 098 Celkový objem výdajů SR MO Plzeň 1 r. 2015 133 186
 – převod – příjmy z hazardu 19 541 Financování SR MO Plzeň 1 r. 2015 118 469

strana 2Zprávy z obvodu

Tirá�: Plzeňská jednička je periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává: Statutární město Plzeň zastoupené Mìstským obvodem Plzeò 1. IČ: 00075370. DIČ: CZ00075370. Adresa: Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň. 
Tel.: 378 036 026, fax: 378 036 002, e-mail: plzenskajednicka@plzen.eu, web: http://umo1.plzen.cz. Periodicita: 6x do roka. Náklad: 23 000 ks. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do schránek obyvatel MO Plzeň 1. 
Foto: fota bez uvedení autora jsou z archivu ÚMO Plzeň 1. Sazba: Nakladatelství Kletr. Tisk: Novotisk s.r.o., tiskárna Praha. Registrační číslo: MK ČR E 15082.

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015

Daňové příjmy
Ve schváleném rozpočtu na rok 

2015 se podílejí daňové příjmy na 
celkových příjmech 25,5 %, tj. výše 
daňových příjmů 3 750 tis. Kč. 
Jsou tvořeny místními poplatky, 
které se vybírají na základě obec-
ně závazných vyhlášek statutár-
ního města Plzně, resp. zákona 
o místních poplatcích. Konkrétně 
se jedná o místní poplatek ze psů, 
za užívání veřejného prostranství 
a poplatek z ubytovací kapacity. 
A další část daňových příjmů tvoří 
správní poplatky vybírané dle zá-
kona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Správní poplatky jsou 
vybírány na základě přenesené 
působnosti, kdy úřad městského 
obvodu plní výkon státní správy.

Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy MO ve výši 

10 967 tis. Kč, tj. 74,5 % z cel-
kových příjmů rozpočtu jsou pře-
vážně tvořeny příjmy z pronájmu 

městského majetku (z objektů 
svěřených do správy městského 
obvodu statutem města Plzně), 
z pozemků, z movitých věcí, 
z objektů mateřských škol), dále 
také příjmy za separování odpa-
dů, z přijatých úroků, z reklam.

Provozní výdaje
Provozní výdaje zabezpečují 

chod a hlavní funkce městského 
obvodu s cílem udržení kvality 
služeb včetně výdajů spojených 
s výkonem státní správy. Provoz-
ní výdaje činí 111 147 tis. Kč, 
tj. 83,5 % z celkových výdajů 
rozpočtu MO.   Běžné provozní 
výdaje – 101 227 tis. Kč – výdaje 
na zajištění chodu úřadu, údržby 
silnic, zimní údržby silnic, péče 
a údržby zeleně, dětských prvků, 
sběru a svozu nebezpečných, resp. 
komunálních odpadů, zajištění 
údržby mateřských škol, na zajiště-
ní provozu a údržby dětských hřišť 
apod. Příspěvky příspěvkovým 

organizacím zřízených městem – 
9 920 tis. Kč – výdaje na provoz 
zřízených příspěvkových organi-
zací – mateřských škol.

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje činí 22 039 

tis. Kč, tj. 16,5 % z celkových vý-
dajů rozpočtu MO 1 na rok 2015. 
I v roce 2015 budou tyto výdaje 
směřovat: do výstavby nových 
parkovacích míst, chodníků, ko-
munikací, dětských hřišť, do sta-
vebních úprav pavilonu „OS Mo-
týl“ ve Žlutické ul., do stavebních 
úprav 34. ZŠ v Gerské ulici, kde 
zapůjčené prostory sloužily pro 
účely provozování dvou tříd MŠ 
v rámci 91. MŠ.

FINANCOVÁNÍ
Financování zahrnuje použi-

tí, resp. tvorbu účelových fondů 
městského obvodu (fond rozvoje 
a rezerv, sociální fond, převody 
mezi rozpočty města a MO). Dle 

usnesení č. 578 ze dne 8. 11. 2012 
byly schváleny změny ve Statutu 
města Plzně. Z článku 28a odstav-
ce 7 vyplývá, že zdrojem financo-
vání městského obvodu jsou podíly 
na příjmech města stanovené Za-
stupitelstvem města Plzně pro kaž-
dý rozpočtový rok samostatně, tzn.: 
podíl na celkových příjmech z daní, 
vyjma daně z příjmu právnických 
osob, kdy je poplatníkem město, 
převedených městu v daném roce 
podle zvláštního zákona – rok 2015 
ve výši 89 374 tis. Kč, kompenza-
ce podílu na státním příspěvku na 
částečnou úhradu nákladů výkonu 
přenesené působnosti – rok 2015 
ve výši 9 098 tis. Kč, podíl na pří-
jmech z odvodu z loterií a jiných 
podobných her převedených městu 
podle zvláštního zákona – rok 2015 
ve výši 19 541 tis. Kč. V návrhu 
rozpočtu na rok 2015 je financová-
ní ve výši + 118 469 tis. Kč.

Ing. Jitka Pojarová, 
vedoucí finančního odboru

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 32 dne 3. 12. 2014.



jsem rád, že 
se na stránkách 
Jedničky potká-
váme i v roce 
2015. Tento rok 
se nese v duchu 
začátku nového 
volebního obdo-
bí, máme novou 

Radu Městského obvodu Plzeň 1 
a zastupitelstvo. Čeká nás spousta 
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jak asi víte, náš 
obvod Plzeň 1 je 
nejlidnatějším ob-
vodem v městě Plz-
ni. Počet obyvatel 
přesahuje 50 000. 
Územně se rozdělu-
je na několik dalších 
celků, a to sídliště 
Lochotín, Bolevec, 

Košutka, Vinice + Bílá Hora a Roudná. Jsem 
zvolený zastupitel pro všechny občany naše-
ho obvodu, ale protože bydlím na Vinicích, 
dovolte mi, abych se věnoval v tomto článku 
převážně tomuto území.

V současné době žije na sídlišti Vinice 
asi 10 000 obyvatel, kteří mají jako všich-
ni své radosti i starosti. Ještě nedávno byl 
jednoznačně největším problémem síd-
lištní vybavenosti chybějící supermarket. 
V minulých letech se to pokoušelo vyřešit 
vedení obvodu v čele se starostou, ale 

ve volbách jste 
svými hlasy roz-
hodovali o slože-
ní zastupitelstva 
našeho obvodu 
na základě pro-
gramů  jednot-
l i v ý c h  s t r a n 
a hnutí. Většina 

z nich slibovala změny, samozřejmě 
k lepšímu, např. hospodárné naklá-
dání s finančními prostředky, větší 
transparentnost práce zastupitelstva 
a úřadu městského obvodu. Je nyní 
na vás, abyste sledovali počínání 

jednotlivých zastupitelů, jak plní pro-
gram své strany (hnutí). K tomu se 
nejsnáze dostanete tím, že se budete 
zúčastňovat zasedání zastupitelstva, 
které je veřejné, tedy přístupné všem 
občanům. Problémem zvláště pro 
pracující může být začátek zasedání, 
který je stanoven zastupitelstvem na 
14.00 hodin. Proto jako zastupitelé 
za KSČM opakovaně navrhujeme 
posunout začátek na 16.00 hodin, 
což však ani na posledním zasedání 
zastupitelstva 21. 1. 2015 neprošlo. 
Někdo má zřejmě zájem o to, aby na 
veřejném zasedání bylo co nejméně 

občanů, kteří by si mohli udělat ob-
rázek o tom, jak zastupitelé jednají.

Ani současná vládnoucí koali-
ce (ČSSD, ANO, Občané patrioti 
a KDU-ČSL) zřejmě nemá zájem 
o snižování nákladů na chod Úřadu 
MO Plzeň 1. Nebo si myslíte, že kro-
mě placeného starosty, 2 místosta-
rostů a předsedy kontrolního výboru 
je další placená funkce předsedy fi-
nančního výboru nějakou úsporou? 
Před 8 lety, když jsem v zastupitel-
stvu začínal, jsme měli jen 3 place-
né funkce (starosta, místostarosta 
a předseda KV). Takto podle vlád-

noucích koalic vypadá hospodaření 
s finančními prostředky daňových 
poplatníků ve skutečnosti. 

Závěrem svého příspěvku bych chtěl 
poděkovat všem voličům, kteří dali 
hlasy KSČM. Vaše hlasy nepropadly, 
jak strašila před volbami pravice, ob-
sadili jsme pomyslné 4. místo ze všech 
stran a hnutí na našem obvodě. Přijďte 
se osobně přesvědčit na zasedání za-
stupitelstva, jak jednotliví zastupitelé 
hájí zájmy občanů obvodu.

Ing. Pavel Březina, 
zastupitel za KSČM

ne příliš úspěšně. Zásadní posun nastal 
až v minulém volebním období, kdy byl 
starosta Miroslav Brabec. Obchod se 
v roce 2013 otevřel. Nenaplnily se růz-
né pesimistické předpovědi, kterým věřili 
někteří naši spoluobčané, např. parkovací 
místa neubyla, ale přibyla, dopravní ruch 
se několikanásobně nezvýšil, hlučnost 
nepřekračuje normy. Proto si myslím, 
že supermarket Albert má na Vinici 
své místo a dobře slouží spoluobčanům. 
A protože Vinice nejsou jen obchod, rád 
bych se s vámi podělil i o několik dalších 
věcí, které se nám povedly udělat v mi-
nulém volebním období a které přispěly 
k celkovému zlepšení kvality života na 
Vinicích. Pokud to vezmu chronologicky: 
přemístění autobusové zastávky na jedno 
společné místo s tramvajovou zastávkou. 
Zvýšila se bezpečnost i komfort všech 
cestujících, hlavně však dětí. Velký dík 
za urychlení této věci patří dnes již bý-

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, 
zadávání ve-

řejných zakázek 
je jedna z nejsle-
dovanějších čin-
ností veřejných 
správ. Chtěl bych 
vám proto sdělit, 
jak toto probíhá 
v městě Plzni a na 

obvodu Plzeň 1. 
Zadávání se řídí kromě zákona o za-

dávání veřejných zakázek Zásadami 
pro zadávání VZ schválenými ZMP 
a na obvodě ještě Pravidly RMO. Tyto 
materiály snižují hranice, od kterých 
je nutno vypisovat výběrová řízení 
na 500 000 Kč pro městské zakázky 

a 50 000 Kč pro zakázky obvodní. 
U každého výběrového řízení nad tyto 
hranice pak zadávací dokumentace 
projde kontrolou výboru pro zadáva-
ní VZ ZMP, resp. komise rady RMO. 
Výbor ZMP pak zkontroluje zadávací 
dokumentaci, rozsah požadované kva-
lifikace, kriteria hodnocení a zda není 
dokumentace tzv. ušita na konkrétního 
dodavatele. Bohužel Pravidla RMO tuto 
pravomoc neobsahují, věřím však, že je 
RMO doplní. Poněvadž jsou zakázky 
zveřejňovány na internetu a uchazeči 
se mohou do výběrových řízení hlásit, 
kontrolují jak výbor, tak komise, zda 
toto zadavatel učinil a využil firmy 
přihlášené. I nevybraní uchazeči se 

mohou do výběrového řízení přihlásit 
a musí jim být účast umožněna. Členo-
vé výboru a komise se pak zúčastňují 
jednotlivých výběrových řízení, aby 
zkontrolovali jejich průběh.

Pro neovlivnitelné rozhodování ve 
výběrových řízeních je rozhodující 
především stanovení kritérií výběru. 
V drtivé většině výběrových řízení je 
používáno jen kritérium ceny. V po-
slední době se objevuje kritika, že 
tento způsob nutí firmy k podceňování 
zakázek a tím ke snižování kvality. Vět-
šina stavebních zakázek vypisovaných 
obcemi jsou komunikace a inženýrské 
sítě, kde díky normám, předpisům 
a předepsaným technologickým postu-

pům lze stavbu v projektu dobře defi-
novat, a tak kontrolovat kvalitu. Mimo 
to každé zvýšení ceny zakázky ubírá 
peníze jinde a když se v zastupitelstvu 
rozdělují dotace často v řádu tisíců Kč, 
je jakákoliv úspora žádaná.

Po dokončení zakázky pak výbor, 
resp. komise kontrolují dodržení pod-
mínek výběrového řízení.

Máme před sebou téměř celé volební 
období. Doufám, že se komisi pro za-
dávání VZ RMO podaří ohlídat, aby 
všechna výběrová řízení proběhla dle 
zákona.

Ing. Vladislav Bartman, 
člen ZMO Plzeň 1

valému náměstkovi pro dopravu panu 
Miloslavu Šimákovi. Rovněž ulice Na 
Chmelnicích nepatřila mezi bezpečná 
místa. Jistě si pamatujete, že pro někte-
ré rádoby „závodníky“ nebyl problém jet 
rychlostí přesahující 100 km/hod. Této 
problematice jsme věnovali hodně času 
v komisi „bezpečnosti a veřejného pořád-
ku“ a ve spolupráci PČR s vedením města 
vznikla úprava jízdních pruhů, díky které 
je tato komunikace bezpečnější. K silnič-
nímu provozu patří i možnost parkování. 
Na Vinicích se otevřelo zcela nové par-
koviště nad zoo a místní úpravou vznikla 
nová parkovací místa v ulicích Brněnská 
a Strážnická.

Díky iniciativě vedení obvodu se rovněž 
zlepšila čistota a upravenost sídliště Vini-
ce. Větší parkové úpravy má na starosti 
vysoutěžená firma Oštěp s.r.o. Plzeň, úklid 
veřejných prostranství a chodníků prová-
dějí pracovníci veřejně prospěšných prací 

(tzv. zelené vesty). Myslím si, že jejich 
odvedená práce je kvalitní, jak můžeme 
všichni vidět.

To je několik příkladů z mnoha věcí, 
které jsme vykonali v minulém období. 
Z úkolů, které nás čekají, musím zmínit 
stavbu retenční nádrže v oblasti nad Lo-
chotínským pavilonem. Díky této nádrži 
skončí stavební uzávěra sídliště, jelikož se 
vyřeší problém dešťové vody.

V prosazení stavby této nádrže nám ve-
lice pomohl bývalý ekonomický náměstek 
a současný primátor města pan Martin Zr-
zavecký. A protože již nic nebude bránit 
dalšímu rozvoji sídliště, věřím, že se Vinice 
stanou ještě lepším místem pro život jeho 
obyvatel.

Zdraví vás všechny
Josef Vágner, 

radní MO Plzeň 1, ČSSD

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,
výzev, práce a doufám, že si užije-
me i chvíle společné radosti.

I na letošní rok máme hodně 
plánů. Jednou z největších in-
vestic bude dokončení opravy 
venkovního bazénu na Lochotíně 
tak, aby mohl sloužit veřejnosti. 
A už nyní vám mohu v souvislosti 
s rekonstrukcí bazénu slíbit jed-
no překvapení, které pobaví malé 
i velké.

Dovolte mi také, abych vás pozval 
na některé z akcí, které připravujeme. 
Čeká nás Jarní pouť u Andělíčka, od 
května do září se po loňském úspě-
chu opět bude konat Folk Park, před 
letními prázdninami se přidají ještě 
promenádní koncerty v parku U Ba-
zénu, na přelomu července a srpna 
bude promítat oblíbené letní kino 
LOLEK, 25. července pak rozhodně 
nesmí chybět Město her u Bolevá-

ku. Z dalšího programu mohu zmínit 
slavnostní otevření rekonstruované 
Bolevecké návsi, jízdu historických 
vozidel, rozsvícení vánočního stro-
mu, tradiční adventní akce…

Doufám, že se s vámi budu na 
akcích pravidelně setkávat a že se 
vám v prvním plzeňském obvodu 
bude žít hezky jako dosud.

Mgr. Miroslav Brabec, 
starosta MO Plzeň 1



strana 4Zprávy z obvodu

Investiční akce obvodu v roce 2015

Je zde začátek roku a plán inves-
tiční výstavby MO Plzeň 1 je téměř 
zaplněn konkrétními stavebními 
akcemi, jejichž přípravu jsme chys-
tali v minulém roce. Plán zahrnuje 
výstavbu nových chodníků, parko-
vacích ploch, opravy komunikací, 
opomenuta nebude ani oblast ob-
čanské vybavenosti. V rámci inves-
tičních akcí proběhnou i v letošním 
roce stavební úpravy v našich MŠ, 
zároveň vznikne další nové dětské 
hřiště a doplňována budou hřiště 
stávající. 

Chodníky – v této oblasti je 
vždy v návrhu vycházeno z ně-
kterých míst na území obvodu, 
kde části chodníků zcela chybí 
a kde dochází k poměrně velké-
mu pohybu pěších mimo zpevněné 
chodníky a cesty. V období roku 
2015 přichází v úvahu realizace 
následujících lokalit:

Chodník v ul. Nad Zoo – v roce 
2014 bylo v této ulici dokončeno 
velkokapacitní parkoviště pro místní 
obyvatele i návštěvníky přilehlé zoo. 
Vzhledem k tomu, že u komunikace 
mezi parkovištěm a vchodem do zoo 
není ani na jedné straně chodník, 
jeví se vhodné při zvýšeném pro-
vozu pěších v tomto místě chodní-
kovou spojku postavit.

Chodník v ul. Pod Všemi svatý-
mi – v části této ulice u sportovní-
ho areálu TJ Prazdroj je již něko-
lik let problematická situace mezi 
auty zaparkovanými kolmo k plotu 
areálu TJ Prazdroj a omezeným 
průchodem pěších v tomto místě. 
Negativem je zde i problémový 
přístup dětí z MŠ v Malické ul. 
k dětskému hřišti, které přiléhá 
k areálu TJ Prazdroj. Řešením je 
vybudování standardního chodní-
ku. Součástí tohoto chodníku by 
bylo i veřejné osvětlení.

Chodníky u 91. MŠ, Jesenic-
ká ul. směrem od Gerské ul. podél 
oplocení 91. MŠ jsou již několik let 
vyšlapány v zelených plochách ži-
velné průšlapy v takovém rozsahu, 
že částečně dochází i ke splavování 

zeminy z těchto míst na stávající 
chodníky. Řešením je realizace 
regulérního chodníku, zrušit tím 
průšlapy hyzdící okolí a přispět 
tak k zlepšení přístupu do 91. MŠ 
i zlepšit vzhled jejího okolí. 

Parkoviště – v roce 2015 je na-
vrhována realizace několika parko-
višť, která opět přispějí k zlepše-
ní situace v oblasti parkování na 
území našeho obvodu. Prvním je 
parkoviště u výměníku v Sokolov-
ské 84. Realizace závisí na uvol-
nění části plochy pod výměníkem, 
který je ve vlastnictví Plzeňské 
teplárenské, a.s. Vzniknout by zde 
mělo cca 10–12 parkovacích stání.

Komunikace – v této oblasti při-
padá v úvahu již několik let pro-
jektově připravená akce stavebních 
úprav ulic Kleisslova, Dělnická. 
Odklady byly způsobené zejmé-

na finanční náročností této akce. 
Technický stav povrchů obou ulic 
je však již natolik špatný, že re-
konstrukce je nezbytná. Vlastní ko-
munikace je navržena s povrchem 
z betonové dlažby a vzniknout by 
zde mělo i cca 30 nových parko-
vacích stání.

Investice v oblasti mateřských 
škol v roce 2015 zahrnují kromě 
drobných akcí, jako např. oprava 
asfaltové plochy před hospodář-
ským pavilonem v 7. MŠ, Kralo-
vická 35, opravy části chodníků 
v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, 
přepažení části zahrady novým 
plotem v 60. MŠ, Manětín-
ská 37, i akci rozsáhlejší, kterou 
je bezesporu kompletní oprava 
oplocení celého areálu 91. MŠ. 
Opravy oplocení v tomto rozsa-
hu probíhají v MŠ již několik let. 
Tato opatření přispívají zejména 

k ochraně majetku uvnitř jednot-
livých školek.

V průběhu letních prázdnin je 
nutností realizovat stavební úpra-
vy v 34. ZŠ, Gerská ul., kde zapůj-

čené prostory sloužily pro účely 
provozování dvou tříd MŠ v rámci 
91. MŠ. Koncem června ukončí 
zmíněná MŠ využívání těchto pro-
stor a MO Plzeň 1 uvede tuto část 
budovy do původního stavu.

Občanské sdružení Motýl vyu-
žívá prostory objektu, který se na-
chází v areálu odloučeného praco-
viště 7. MŠ, Žlutická 2. Tato MŠ 
prošla stavebními úpravami, kde 
kromě jiného došlo i k posunutí 
lodžiových stěn a přibylo tak ně-
kolik metrů navíc v herních míst-
nostech pro děti. Obdobná úprava 
proběhne i v části budovy, kterou 
využívá OS Motýl.

Z dalších akcí je nutno uvést 
i každoroční doplňování dětských 
prvků na veřejných hřištích, jejich 
opravy i revize. Rovněž proběhne 
výstavba nového hřiště v Soko-
lovské 110, které bude vybaveno 
standardními dětskými prvky. 

Posledním bodem plánu jsou fi-
nanční prostředky určené na drob-
né opravy a údržbu obecně (komu-
nikace, chodníky, různá zábradlí 
ap.), bez nichž by nebylo možné 
zabezpečit běžný provoz a opravy 
v rámci MO Plzeň 1 v roce 2015.

O dalším průběhu všech plá-
novaných staveb a oprav, popř. 
o dalším rozšíření našeho plánu 
investiční výstavby vás budeme 
po celý rok v našem zpravodaji 
průběžně informovat. 

Vaše případné náměty a připo-
mínky k této problematice mů-
žete adresovat na Odbor inves-
tiční a stavebně správní ÚMO 
Plzeň 1, tel. 378036050, e-mail: 
brecik@plzen.eu.

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

Ulice Kleisslova a Dělnická se v letos dočkají dlouho očekávané rekonstrukce.

Opravy lodžiových stěn se chystají v OS Motýl.

Z živelných průšlapů vzniknou regulérní chodníky.
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Jaký byl a je každodenní život Plze-
ňanů? Jak tráví volný čas dnes, kam 
jezdívali na víkendy, kde se v Plzni 
nejraději setkávají? Každý z nás má 
doma krabici či album s fotografiemi, 
téměř každý dnes fotí na digitální fo-
toaparát či mobilní telefon. Přispějte 
i vy do rodinného fotoalba Plzeňanů.

Cílem projektu 
Plzeňské rodinné fotoalbum je nahléd-

nutí do minulého a nynějšího každoden-
ního života Plzeňanů, rozpoznání identity 
a charakteru města skrze vytvoření rodin-
ného fotoalba na základě sběru starých 
i současných fotografií od obyvatel Plzně.

Výstupy projektu
Z vybraných fotografií vzniknou dvě 

velké výstavy v industriálním prosto-
ru DEPO2015 v Presslově ulici a pu-
blikace. Vaše fotografie a příběhy se 
tak stanou součástí projektu, na němž 
spolupracujeme s francouzským kurá-
torem, jehož obdobný projekt přilákal 
v minulém roce do Marseille stovky tisíc 

Plzeňské rodinné fotoalbum
Ráj mezi čtyřmi řekami

návštěvníků. V průběhu první výstavy 
také nabídneme možnost prezentace 
vlastních fotografií či diapozitivů na pra-
videlných diashow „Fotky ze šuplíku“ 
nebo mikrovýstavy v plzeňských kavár-
nách a na dalších místech. První výstavu 
v DEPO2015 zahájíme 16. dubna 2015!

Jak do fotoalba přispět?
Až do června 2015 posílejte své 

fotografie přímo na webovou galerii 
www.fotoalbum.skrytemesto cz. Ske-
novat fotografie je možné na různých 
místech po městě, jako jsou pobočky 
Knihovny města Plzně, KD Peklo (po 
předchozí domluvě) či DEPO2015 (po 
dobu konání první výstavy).

V rámci projektu jsou také pořádá-
ny workshopy ve školách, domovech 
seniorů apod. I vám můžeme pomoci 
s výběrem fotografií, skenováním, psa-
ním textů. Neváhejte nás kontaktovat na 
fotoalbum@plzen2015.cz. 

Nabízíme pravidelná setkávání pro 
veřejnost v knihovnách, vedená od-

Seniorský mezinárodní turnaj sehrá-
li hokejbalisté o víkendu od 6. do 8. 
února 2015. Po tři dny jsme v hale na 
Košutce mohli vidět světový hokejbal. 
Ze vzájemného měření vyšli nakonec 
nejlépe domácí mečouni, kteří porazili 
celek Skalice 3:2. Třetí místo putuje do 
Švýcarska. Tým Oberwillu nadělil West 
Coast kanára.
VÝSLEDKY:
1. HBC Plzeň
2. HbK HOKEJMARKET Skalica
3. Oberwil Rebells 
4. West Coast Express
ALL-STARS TEAM
Brankář: Martin Kukrál 
(HBC Plzeň).
Obránci: Dylan Churchwell (West Co-
ast Express), Radovan Zelenka (HBK 
HOKEJMARKET Skalica).
Útočníci: Martin Krch (HBC Plzeň), 
Marc Müller (Oberwill Rebels), 
Michal Patinka (HBK HOKEJMAR-
KET Skalica).                        (red)

Mezinárodní turnaj Pilsen Challenge 2015

borníky a studenty Filozofické fakul-
ty ZČU (24. 3. v 17.00  hod. pobočka 
Knihovny města Plzně – Skvrňany).

Pomozte nám vytvořit „společné album 
z našich alb“, fotoalbum života plzeňských 

obyvatel, společný obrázek města Plzně!
www.fotoalbum.skrytemesto.cz  foto-
album@plzen2015.cz
Mgr. Kristýna Jirátová, programová 

manažerka pro komunitní umění

Ocenění předávali pánové Michal Dvořák (radní města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, bývalý extraligový 
hokejista) a Jiří Uhlík (místostarosta ÚMO Plzeň 1).

78. MŠ, Sokolovská 30
čtvrtek 19. 2. 2015
dopoledne 8.45 – 9.45 hodin,
odpoledne 14.30 – 16.00 hodin

87. MŠ, Komenského 46
středa 25. 2. 2015
dopoledne 8.30 – 10.00 hodin 
odpoledne 14.30 – 16.00 hodin 

91. MŠ, Jesenická 11
pondělí 2. 3. 2015
odpoledne 14.30 – 17.00 hodin

7. MŠ, Kralovická 35
úterý 3. 3. 2015
dopoledne 8.00 – 10.00 hodin, 
odpoledne 14.30 – 16.00 hodin

90. MŠ, Západní 7
středa 4. 3. 2015
dopoledne 9.00 - 11.30 hodin

7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36
středa 4. 3. 2015
dopoledne 9.00 – 10.00 hodin
odpoledne 14.30 – 16.00 hodin

81. MŠ, Hodonínská 53 + Břec-
lavská 12
středa 4. 3. 2015
dopoledne 8.30 – 10.00 hodin,
odpoledne 14.30 – 16.00 hodin

29. MŠ, Lidická 3
středa 4. 3. 2015
dopoledne 9.30 – 11.30 hodin

46. MŠ, Fibichova 4 + Sokolovská 54
úterý 17. 3. 2015
dopoledne 9.30 – 11.30 hodin

60. MŠ, Manětínská 37
středa 25. 3. 2015
čtvrtek 26. 3. 2015
dopoledne 10 – 12 hodin

17. ZŠ a MŠ, Křížkova 2 
+ Zručská cesta 4
středa 25. 3. 2015
čtvrtek 26. 3. 2015 
odpoledne 14 – 17 hodin

 (red)

Dny otevřených dveřích v mateřských školách
Dokončení ze str.1, seznam dnů otevřených dveří v MŠ na městském obvodu Plzeň 1
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Dne 4. 2. 2015 pořádal Měst-
ský obvod Plzeň 1 ve spolupráci 
se spolkem Totem první ze tří 
přednášek Prof. PhDr. Tomáše 
Jílka, CSc. Tato přednáška se 
věnovala přírodě a památkám 
Plzeňského kraje. Poutavé vy-
právění bylo doplněno filmem 

Přednášky pro seniory
a zakončeno závěrečnou diskuzí 
s účastníky. Pro zájemce o ná-
sledující dvě přednášky uvádíme 
termíny:

Účast na přenádšce je zdarma.
Bližší informace obdržíte na So-
ciálním odboru ÚMO Plzeň 1, 
tel. 37 803 6087. 

Divadelní představení pro seniory 
Městského obvodu Plzeň 1 na březen 2015

Název představení Žánr Datum Začátek Den Divadlo Cena Kč/ks
Divá Bára Muzikál 7. 3. 2015 19.00 So Nové divadlo 160,-
Lov začíná Činohra 18. 3. 2015 19.00 St Velké divadlo 90,-
Edith – vrabčák z předměstí Muzikál 21. 3. 2015 19.00 So Nové divadlo 135,-
Kočky Muzikál 31. 3. 2015 19.00 Út Nové divadlo 185,-

Vstupenky na divadelní představení se prodávají v pondělí 23. 2. 2015 od 08.00 hod v kanceláři č. 208, 2. patro. 
Další termín prodeje: Pondělí 25. 3. 2015 – na duben 2015

 18. 3. 2015  „Městské památkové rezervace Plzeň, 
Domažlice, Horšovský Týn“

 1. 4. 2015  „Česko-bavorská hranice 
– Železná opona 1948 – 1989“

Začátek každé přednášky v 16.00 hod.
Místo: budova občanského sdružení Totem, Kaznějovská 51, Plzeň. 
Součástí zajímavého vyprávění Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc. bude 
krátké promítání filmu a diskuze na dané téma.                        (red)

Slavnostní obřady
Pokud máte zájem oslavit jubilejní (zlatou, diamantovou) svatbu 

slavnostně v obřadní síni či doma v soukromí, 
můžete se informovat na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, 

Mgr. Dana Krausová nebo Bc. Marie Pačutová, DiS., 
popř. na telefonním čísle 378036180, 378036087. 

Jubilanti obdrží od zástupců Městského obvodu Plzeň 1 
grafický list a dárkový balíček.

Z důvodu ochrany osobních údajů se musí sami přihlásit 
i jubilanti (nebo jejich blízcí) oslavující 80, 85, 90

 a více let a rodiče, kteří mají zájem přivítat 
své novorozené děťátko mezi občany Města Plzně. 

Přihlášku na vítání občánků obdržíte na vrátnici ÚMO Plzeň 1 
nebo je k dispozici na http://umo1.plzen.eu.

V měsíci únoru odstartovaly pro-
hlídky Nového divadla, které při-
pravil Městský obvod Plzeň 1 pro 
své seniory. O tyto prohlídky byl 
ze strany seniorů velký zájem a ter-
míny byly velmi rychle obsazeny.

Prostorem Nového divadla pro-
cházejí návštěvníci s průvodcem. 

Prohlídky Nového divadla
pro seniory

Dozvědí se zajímavosti týkající 
se stavby budovy divadla a in-
formace o historii divadelnictví 
v Plzni. Poté následuje prohlídka 
jeviště i zákulisí. Účastníkům je 
umožněno např. i nahlédnutí do 
baletního sálu, zkušeben či šaten 
herců.                               (red)



Senioři měli velký zájem o jednodenní zájezdy, proto je pro ně Městský obvod 
Plzeň 1 připravuje i na rok 2015. MO Plzeň 1 vynakládá ze svého rozpočtu 
finanční prostředky na zajištění těchto zájezdů. Zájezdy se uskuteční na jaře 
a na podzim letošního roku a Městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci 
s cestovní kanceláří PRIMA VIA, s. r. o. Prodej všech zájezdů proběhne v úterý 
17. března 2015 od 8.00 hod v budově spolku Totem, Kaznějovská 51, Plzeň.

JARNÍ ZÁJEZDY
7. 4. 2015 – TOULKY STAROU PRAHOU – komentovaná prohlíd-

ka Nové scény ND. Návštěva kostela sv. Bartoloměje. Následuje zastávka 
u Betlémské kaple spjaté s působením mistra Jana Husa. Pokud nám to 
Univerzita umožní a nebude se v kapli konat nějaký slavnostní akt, pro-
hlédneme si ji i uvnitř. Betlémská kaple je Národní kulturní památkou. Dále 
bude následovat návštěva historické knihovny Náprstkova muzea v rámci 
komentované prohlídky. Na závěr si prohlédneme Colloredo-Mansfeldský 
palác, který patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury 
s bohatým stavebním vývojem. Cesta zpět k autobusu přes Staroměstské 
náměstí, zastávky u nejvýznamnějších památek. Cena: 280,- Kč.

23. 4. 2015 – CHODSKÝ FOLKLOR, TRADICE, ŘEMESLA I CHOD-
SKÁ KUCHYNĚ – den strávený v Klenčí pod Čerchovem a v jeho nejbližším 
okolí. V rámci objednaného folklorního programu uvidíme malování chodské 
keramiky, paličkování krajky, vyšívání a zdobení chodských krojů, zdobení 
chodských koláčů včetně ochutnávky a uslyšíme hru na dudy s odborným 
výkladem. Navštívíme Muzeum J. Š. Baara, na zvláštní povolení vyjedeme 
autobusem k rozhledně na Čerchově, zastavíme se na Výhledech u pomníku 
J. Š. Baara a navštívíme i Dřevorubecké muzeum v Peci. Trvalá expozice 
mapuje práci starých „pecáckých“ dřevorubců. Uvidíme i zajímavou dřevo-
rubeckou kapli sv. Prokopa. Cena: 245,- Kč.

5. 5. 2015 – PO STOPÁCH UMĚLECKÝCH POKLADŮ LOBKO-
VICŮ – Nelahozeves – prohlídka památníku Antonína Dvořáka a návštěva 
Lobkovického zámku s rodovou galerií. V Roudnici nad Labem si prohléd-
neme část zpřístupněného zámku. V bývalé jízdárně je umístěna galerie 
umění 19. a 20. stol. – možnost prohlídky v době volna. Následuje společná 
prohlídka augustiánského klášterního kostela, který je běžně nepřístupný. 
Cestou zpět zastávka na prohlídku Lázní Mšené – památkově chráněn je celý 
areál lázní se svými historickými objekty. Cena: 275,- Kč. 

21. 5. 2015 – LETEM SVĚTEM OKOLO PRAHY. Praha – exkurze 
do neveřejných prostor na letišti Václava Havla. Uvidíme provoz na odba-
vovacích plochách, dostaneme se do těsné blízkosti letadel, do terminálů, 
salonků a poznáme nejmodernější stanici Hasičské záchranné služby v ČR. 
Choteč, Mlýn u Veselých – navštívíme funkční vodní mlýn, kde je instalována 
kompletní mlýnská technologie z první poloviny dvacátého století, včetně 
rekonstruované a do provozu uvedené malé vodní elektrárny. Cestou zpět 
krátká procházka na náměstí v Berouně a kolem nejvýznamnějších tamních 
památek. Pro zájemce nenáročná vycházka na Městskou horu s rozhlednou 
a medvědáriem s medvědy z Večerníčku pana Chaloupky. Cena: 280,- Kč. 

28. 5. 2015 – ZANIKLÉ A ZNOVUOBJEVENÉ PAMÁTKY CHEBSKA 
– Statek Bernard v Královském Poříčí u Sokolova, v němž se nachází muzeum 
řemesel s expozicemi na témata zemědělství, život na venkově a pocta řemes-
lům. Je zde umístěno i tzv. Zábavně naučné centrum Ohře, obchůdek s ruční 
výrobou nádherných a nápaditých svíček a restaurace. Následuje prohlídka 
kostela a kaple v jednom z našich nejstarších poutních míst v Chlumu svaté 
Máří. Odpoledne navštívíme hrad Seeberg. Zájemci se mohou projít kolem 
hradu, kudy vede malebnou krajinou naučná stezka (cca 1 km), ostatní mohou 
využít čas na občerstvení ve dvou místních restauracích. Následuje hodinové 
zastavení na prohlídku lázeňského centra Františkových Lázní. Cena: 275,- Kč. 
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Zájezdy pro seniory MO Plzeň 1 – jaro a podzim 2015
4. 6. 2015 – DARY KRUŠNOHOŘÍ. Nová Role – exkurze v porcelánce 

Thun 1794 a.s. – největší český výrobce porcelánu. V rámci exkurze uvidíme 
i galerii porcelánu, krátký film a budeme mít možnost nakupovat v tovární 
prodejně. Následuje návštěva historického centra města Jáchymov a prohlídka 
muzea Královská mincovna. Po obědě jízda lanovkou na Klínovec. Horní 
stanice lanovky leží v nadmořské výšce 1238 m. n. m. Na závěr návštěva 
Božího Daru – nejvýše položené obce v Čechách. Pro zájemce procházka 
naučnou stezkou božídarským rašeliništěm nebo možnost posezení v některé 
z četných restaurací a kaváren. Cena: 295,- Kč. 

18. 6. 2015 – OBLAST HOHENBOGEN – RÁJ PRO VŠECHNY VĚKO-
VÉ KATEGORIE – navštívíme Podvodní pozorovací stanici a zahradu divoce 
rostoucích bylin a dřevin ve Furth im Wald. Projdeme naučnou ekologickou 
stezkou (2 km) s mnoha zpestřeními. Následuje zastávka v oboře u jezírka Stein-
bruchsee nedaleko Furth i. W. Uvidíme krmení srnčí a mufloní zvěře v oboře. 
Areál je doplněn dalšími zajímavostmi, např. Pstruží líhní s obřím akváriem, 
turistickými stezkami a samozřejmě nezbytným občerstvením. Možnost návštěvy 
malého Muzea lesa. V Neukirchen beim Heiligen Blut nahlédneme do klášter-
ního kostela. Následuje přejezd k údolní stanici lanovky – lanovkou na vrchol 
Hohenbogenu. Dolů možnost využít letní sáňkařskou dráhu (z mezistanice, do 
které je nutné sejít pěšky), sejít pěšky nebo opět lanovkou. Odpoledne od 17 hod. 
zlevněné vstupné na koupání v bazénu v LAMU s výhledem na vrcholy Ostrého. 
Cena: 210,- Kč + kapesné na vstupy 15,- EUR. 

PODZIMNÍ ZÁJEZDY
10. 9. 2015 – PO STOPÁCH KURFIŘTŮ - Leuchtenberg – zachovalý 

hradní areál Horního Falcka. Individuální prohlídka hradu s možností vý-
stupu na věž. Amberg – jedno z nejkrásnějších bavorských měst bohatých 
na různé kuriozity a originální stavby. Projdeme se městem a vyjedeme 
autobusem k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné na vrchu Mariahil-
fberg nad městem. Sulzbach–Rosenberg – někdejší sídlo České Horní Falci. 
Krátká procházka kolem nejvýznamnějších památek a nejmalebnějších míst 
Sulzbachu a projížďka autobusem kolem průmyslových, technických památek 
Rosenbergu. Cena: 260,- Kč + kapesné vstupy 5,- EUR. 

17. 9. 2015 – BAROKNÍ PERLY SEVERNÍHO PLZEŇSKA. Plasy – 
národní kulturní památka. Prohlídka konventu a hrobky Plaského kláštera, která 
není běžně dostupná. Prohlídka zámku Manětín a procházka městečkem. Opět 
národní kulturní památka, označovaná jako „barokní perla západních Čech“. 
Navštívíme nejmenší české královské město Rabštejn nad Střelou. Přejede-
me do Nečtin, kde se projdeme parkem kolem novogotického zámku (dnes 
školicí středisko ZČU Plzeň) a zastavíme se u malebné pohřební kaple rodu 
Mensdorf-Pouilly, která je významnou krajinnou dominantou. Cena: 210,- Kč.

1. 10. 2015 – LETEM SVĚTEM OKOLO PRAHY – viz jarní zájezdy

22. 10. 2015 – KDE A JAK VZNIKÁ CUKR aneb seznámení s tím, co vše se 
musí udělat a stát, než vložíme do úst kousek cukru. Kolín – projedeme se kolín-
skou řepařskou drážkou po úzkorozchodné trati, dlouhé cca 4 kilometry. V malém 
drážním muzeu se seznámíme s historií této unikátní železničky. Nymburk, kde si 
během vycházky prohlédneme unikátně dochované hradby, na našem území zce-
la netradiční. Ve zdejším pivovaru vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal. O životě 
v pivovaru napsal úspěšnou prózu „Postřižiny“. V Dobrovicích navštívíme největší 
a nejstarší činný cukrovar v České republice. Během exkurze se seznámíme podrobně 
se zpracováním cukrové řepy a postupem při výrobě cukru. Cena: 295,- Kč.  (red)

Prodej všech zájezdů se uskuteční v úterý dne 17. 3. 2015 
od 8.00 hod. v prostorách spolku TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň. Senior 
hradí cenu uvedenou u každého zájezdu. Občanský průkaz vezměte s se-
bou. Budova Totemu bude otevřena od 8.00 hod; při vstupu do budovy 
obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice Totemu. 
Těšíme se na vaši návštěvu a na společné zážitky na hezkých výletech.
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Od 1. dubna zprostředkujeme 
likvidaci odstavených vozidel

Nevíte co dělat se svým starým autem? 

Obraťte se na Úřad městského obvodu 
Plzeň 1, alej Svobody 60, 

Odbor životního prostředí a dopravy.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 Vám zprostředkuje 
odvoz a likvidaci vašeho vozidla 

zcela zdarma, a to od 1. dubna 2015.

Další informaci je možné získat 
na tel. č.: 378 036 043 

nebo e-mailem na: brukovama@plzen.eu

Úřad městského obvodu Plzeň 1 
zajišťuje svoz vánočních stromků 
od kontejnerových stání v měsíci 
lednu a únoru. Pokud máte doma 
ještě vánoční stromeček, žádá-
me vás o umístění k nádobám 
na odpad do konce měsíce úno-

ra. Stromky se sváží do Plzeňské 
teplárenské a.s. 

Pro zajímavost uvádíme, že 
v loňském roce bylo svezeno 
z území městského obvodu Pl-
zeň 1 celkem 47,86 tun vánočních 
stromků.                           (red)

Ve středu 15. 
dubna 2015 vás 
Hospic sv. La-
zara v Plzni 
srdečně zve 
na Den ote-
vřených dveří. 

Mezi 10. a 17. hodinou si můžete 
prohlédnout prostory hospice a ze-

Hospic přivítá veřejnost

Svoz vánočních stromků 

ptat se na vše, co vás zajímá. Další 
informace o hospici naleznete na 
www.hsl.cz

Kontakt:
Hospic sv. Lazara v Plzni
Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
tel.: 377 431 381
e-mail: hospic@hsl.cz

 (red)
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V prostorách 
bazénu Lochotín, 
Sokolovská 46, 
můžete využít růz-
né formy cvičení 
ve velkém i ma-

lém sále. Aktuální rozpis cvičení 
najdete na www.bazenlochotin.cz. 

Vodní pólisté KVS Plzeň mistrem ČR v žácích
Klub vodních sportů Plzeň 

(„KVS“) slaví v posledních dnech 
řadu let nevídaný úspěch, a to titul 
vítěze poháru Českého svazu vod-
ního póla v kategorii mladších žáků. 

Žáci KVS, kteří se v letních 
měsících připravují na základně 
KVS na Seneckém rybníku, kde 
mají nejen pravidelné tréninky, 
ale i týdenní sportovní kemp, si 
v celorepublikové soutěži počínali 
více než suverénně. V dlouhodo-
bé soutěži získali celkem 27 bodů 
v 16 utkáních, během nichž muse-
li pouze dvakrát sklopit hlavy po 
porážkách a jednou se rozešli se 
soupeřem remízou. Hra plzeňské-
ho týmu se významně zlepšovala 
v průběhu celé soutěže. Základem 
byla dobrá fyzická příprava pod-
pořená bohatou možností získá-
vat dostatečné herní zkušenosti. 
Všichni hráči základní sestavy 
odehráli během této sezóny i sou-
těž vyšší kategorie starších žáků. 
Hlavními tahouny týmu, kteří 

svojí kvalitou převyšovali i vět-
šinu hráčů z ostatních družstev, 
byli hráči ročníku 2002 (Ondřej 
Sochor, Filip Mencl a Vojtěch 
Štěpán). Obrovský výkonnostní 
skok udělali i pólisté ročníku 2003 
(David Honomichl, Václav Dolejš, 
Lukáš Bušek, Kateřina Lerchová) 
a 2004 (Filip Harant). Platnými 
a důležitými členy týmu byli i ti, 
kteří své herní zkušenosti teprve 
sbírají (Luboš Chamrad, Tadeáš 
Plocar, Diana Dolejšová, Michal 
Heimrath, Daniel Krček, Šimon 
Basl, Pavel Burda). O tým se po 
celou dobu starali trenéři Jiří Ho-
nomichl a Vlastimil Dolejš, veliký 
podíl na tomto úspěchu má i trenér 
starších žáků Tomáš Heimrath.

Věříme, že tento tým bude na-
dále úspěšně rozvíjet svůj poten-
ciál a získá pro Plzeň ještě řadu 
dalších trofejí jak na národní, tak 
i mezinárodní úrovni a bude tak 
pokračovat v dlouhé a bohaté 
historii vodního póla v Plzni. Jak 

Dolní řada zleva: Filip Harant, Václav Dolejš, Ondřej Sochor, Vojtěch Štěpán, 
Filip Mencl, Lukáš Bušek. Horní řada zleva: Daniel Krček, David Honomichl, 
Šimon Basl, Michal Heimrath, Tadeáš Plocar, Diana Dolejšová, Kateřina Ler-
chová a trenéři Vlastimil Dolejš a Jiří Honomichl

Plavání důchodců 
na bazénu Lochotín

Plavání důchod-
ců na Plzeňskou 
kartu bylo spuš-
těno 1. 4. 2014. 
Tento projekt od 
začátku výrazně 

podporuje ÚMO Plzeň 1 a má i 
velký podíl na zajištění technické-
ho zázemí, které slouží k evidenci 
jednotlivých návštěv důchodců. Od 

dále zdůrazňují trenéři družstva, 
v této věkové kategorii je mož-
né velmi snadno tým doplňovat 
o nové hráče. KVS proto kdykoli 
uvítá zájemce z řad dětí, které by 

se chtěly do úspěšné party kama-
rádů začlenit. Více informací je 
k dohledání na Facebooku nebo 
www.kvsplzen.cz.

 (red)

prvního dne je tato možnost plavání 
na Plzeňskou kartu seniory velmi 
využívaná. Dokladem toho jsou 
tato čísla – celkem od dubna do 
prosince 2014 navštívilo lochotín-
ský bazén 1995 seniorů. Největší 
návštěvnost byla v podzimních mě-
sících. Připomínáme, že v červenci 
a srpnu senior ské slevy neplatí.

 (red)

V dopoledních hodinách vám při 
cvičení pohlídáme i vaše nejmen-
ší v dětské herně. Nově pro vás 
máme hlídání dětí i odpoledne a to 
v pátek od 18 hodin. Na tuto hodi-
nu je nutné si hlídání dětí předem 
zarezervovat, viz níže.

Těšíme se na vás. 

Cvičení v bazénu
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Pojďme vyhnat poslední únorovou neděli 
zimu z plzeňského dolíku!

Vítáni všichni, masky dvojnásob
Zima má svůj čas v plzeňském 

dolíku již sečten. Posledním dnem, 
kdy zde má právo na svoji exis-
tenci, je 22. února. Jelikož je to 
poslední únorová neděle, podle 
tradice trvající už šest let bude 
vyhnána ze zdejších nadmořských 
výšek do hor.

V roce 2004 přišla skupina přá-
tel Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně s myšlenkou obnovit 
tradici plzeňského masopustu. Ná-
pad se zalíbil nejen veřejnosti, ale 
zaujal i další pořadatele. Za dva 
tři roky se tak konal prakticky 
na stejném místě už ne jeden, ale 
masopusty dva. Již naši předkové 
věděli, že když dohoda není mož-
ná, moudřejší ustoupí. Možnosti se 
nabízely dvě: na pořádání maso-
pustního veselí rezignovat, nebo… 
a tak se narodilo rozpustilé vyhá-
nění zimy z plzeňského dolíku 
s pevně stanoveným termínem – 
poslední únorová neděle.

Možná to bylo příliš troufalé, 
pustit se do křížku se zimou už 
takto brzy, ale prozatím se vždy 

povedlo. Jen v roce 2013 nechy-
bělo mnoho a zima se vyprovodit 
nenechala. V noci připadlo ještě 
několik centimetrů sněhu. Po po-
ledni se ale obrátil vítr a začalo 
tát. Bylo vyhráno. I za těchto po-
hnutých podmínek byla symbolem 
ceremoniálu před radnicí větévka 
rozkvetlého vilínu, keře, který si, 
stejně jako pořadatelé, umínil, že 
zima by měla končit únorem a ná-
sledující dny by měly už být ve 
znamení předjaří.

Letošní vyhánění zimy začne, 
obdobně jako v předchozích letech, 
ve 14 hod. před 7. ZŠ na Vinicích. 
Po přivítání všech přítomných 
starostou 1. plzeňského obvodu 
Mgr. Miroslavem Brabcem se prů-
vod masek v čele s pivovarským 
koňským povozem vydá přes zoo-
logickou a botanickou zahradu 
(průchod je zdarma), Kilometrov-
ku, kolem Kalikovského mlýna 
na nám. Republiky před radnici.

První zastávkou průvodu a jeho 
početného doprovodu zvědavců 
je statek Lüftnerka v zoo. Vůdčí 
osobnost celé akce Jaromil VI. 



proklamuje: „Hospodáři tohoto 
statku, vyzdvihni do výšky slamě-
ného kohouta a setni mu hlavu pro 
výstrahu všem kohoutům živým. 
Neboť, co je jejich povinností? 
Brzo ráno kokrhat a vábit nový 
den. Jenže tenhle, potvora líná, 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!“

Morana by se při těch slovech 
nejraději někam ukryla, ale měla 
by to marné. Davu by neunikla. 
Příjemné pocity neprožívá ani 
v následujících minutách. Jak je 
vůbec ještě letošní zima silná? To 
ukáže souboj mezi „zimomilci“ 
a „jaromilci“. Nutno říci, že „zi-
momilci“ ještě nikdy nezvítězili. 
Zato prakticky pokaždé je problém 
nějaké k lanu vůbec přilákat.

U Kalikovského mlýna se maška-
ry těší na vyhodnocení nejvydaře-
nějších postav, prože ceny stojí za 

Pozvání 
na první jarní akce 

v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně

strana 5Zprávy z obvodu strana 11Zprávy ze ZOO

Masopustní veselí v Zoologické zahradě
to, a všichni dohdromady netrpělive 
očekávají vzplanutí a utopení sym-
bolu zimy. Během několika vteřin 
je Morana celá v plamenech a za 
hurónského pokřiku padá z mostu 
do vln Mže. Muzikanti vesele vy-
hrávají, dav tleská a jásá.

Poslední zastávku má průvod na 
náměstí. Je třeba ujistit představi-
tele města, že zima byla pro letošní 
rok z plzeňského dolíku vyhnána! 
V tu chvíli začne obvykle mezi 
přítomnými kličkovat babizna, 
která je podezřele podobná utope-
né Moraně. Lidé ji ale okamžitě 
chytají, přivolaní siláci ji svazují 
a zavírají do rakve. A odnášejí do 
městské šatlavy. Z útrob rakve se 
ozývá křik a mlácení do stěn, ale 
všechno marné. Ortel je jasný: 
Zimo, už tě bylo dost, jsi mrtvá! 

Rozpustilé vyhánění zimy z pl-
zeňského dolíku zakončuje tradiční 
soutěž v pojídání koblih na čas Plzeň-
ský koblížek. Pro letošek pořadatelé 
slibují velké překvapení… Nenechte 
si ho ujít! Stejně jako celý závěr zimy 
od Vinic přes zoologickou zahradu 
až po náměstí Republiky. 

František Hykeš
Foto Miroslav Volf

21. března
Otevírání České řeky a Vítání jara v zoo 

– komponovaný pořad na počest nového jara 
s vědomostními a dovednostními soutěžemi 

– celodenní program.
Nositelé rybích jmen mají zvýhodněné vstupné.

4.–6. dubna
Český rok na vsi – Tradiční velikonoce 

na statku Lüftnerka – celodenní program.
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První únorovou sobotu jste mohli potkat na našem obvodě mnoho dětí v karnevalových maskách, jejich cílem byl sál bolevecké sokolovny. Pro všechny děti, 
které se chtěly bavit, připravili hasiči z občanského sdružení Hasiči Plzeň–Košutka ve spolupráci s MO Plzeň 1 dětský karneval s téměř třemi hodinami tan-
cování, her a soutěží. Účastí více než stopadesáti dětí byli organizátoři mile překvapeni. Zájem veřejnosti o tuto akci se stane do jisté míry závazkem za rok 
vše zopakovat. Poděkování patří těm, kteří pomohli nejen s přípravou, ale i samotnou realizací zábavného odpoledne.

Občanské sdružení Hasiči Plzeň–Košutka

Maškarní v sokolovně

Dětské maškarní bály si děti užily

Na přípravě dvou oblíbených 
akcí pro děti se podílel i Měst-
ský obvod Plzeň 1. Dvě únorové 
soboty mohly děti využít nabíd-
ky maškarního veselí. 7. února 
připravili hasiči z Košutky řadu Modrooký pirát si užil tanec s bílou kočičkou.

Výborný dort byl sladkou odměnou 
pro malého pankáče. 

I víly a princezny se potřebují posilnit 
sladkou sušenkou. 

soutěží a písniček v bolevecké 
sokolovně. Další sobotu pokračo-
vali ve stejném duchu dobrovolní 
hasiči z Bílé Hory. Dětí přišlo na 
obě akce hodně, všechny masky 
soutěžily a všechny byly překrás-
né. Ceny do soutěží věnoval MO 
Plzeň 1.                           (red)



Vážení čte-
náři,

rád bych 
vám připo-
menul, že ve 
dnech 14. – 
19. června 
2015 proběh-
ne v Plzni 

Letní olympiáda dětí a mládeže 
ČR 2015 (LODM 2015) pod zášti-
tou Českého olympijského výbo-
ru a v rámci Evropského hlavního 
města kultury. 

Organizátorem této akce byl 
ustanoven Plzeňský kraj. Spor-
tovat se bude v 18ti vybraných 
disciplínách a jednou z nich je 

V TOTEMU se chystá rukodělný bazar, přineste své výrobky i vy
Jste šikovní na ruční práce, 

rádi doma něco vyrábíte a chtěli 
byste to ukázat ostatním? Přijďte 
na 1. Rukodělný bazar, který se 
bude konat v sobotu 11. dubna 
od 10 do 16 hodin v Regionál-
ním dobrovolnickém centru TO-
TEM v Kaznějovské ulici.

Zájemci tady budou moci nabíd-

nout své výrobky k prodeji, předsta-
vit způsob jejich výroby, podělit se o 
zkušenosti nebo získat další inspiraci. 
Prezentovat se zde mohou různé ruč-
ní práce, například pletení, šití, háč-
kování, vyšívání, rozličné výtvarné 
techniky, ubrouskové techniky, vý-
roba šperků či kabelek, patchwork...

Rukodělný bazar se bude konat 
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Sofinka je první letošní dítě plzeňské „jedničky“
Prvním letošním občánkem 

prvního plzeňského obvodu je 
Sofie Třeštíková. Narodila se 
na Nový rok po osmé hodině 
večer. Od starosty Městského 
obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava 
Brabce dostala Sofinka hračku, 
její rodiče pak poukaz na zboží 
v hodnotě pět tisíc korun.

„Naší první letošní holčičce 
přeji v životě hlavně zdraví. Ať 
je spokojená a ať se jí daří plnit 
si sny,“ vzkazuje Sofince staros-
ta a doplňuje: „Samozřejmě toto 
přání se týká i všech ostatních 
narozených dětí.“

Sofie žije s maminkou Janou 
Jirmářovou, tatínkem Milanem 

Třeštíkem a šestiletou sestřičkou 
Nelinkou v Plaské ulici. Patří 
k nim i desetiletá fenka labra-
dora. Rodina si bydlení pochva-
luje, přestože ani jeden z rodičů 
původně z Plzně nepochází: „Je 
nám tady hezky. Máme to blízko 
do lesa, k rybníkům. Je to taková 
klidnější část sídliště vhodná pro 
děti. Přistěhovali se sem za námi 
i prarodiče holčiček.“

Sofinka je typické společenské 
dítě, má ráda lidi, chutná jí. Jen 
v noci by podle rodičů mohla tro-
chu více spát. Už nyní se celá rodi-
na těší na vítání občánků, kterého 
se určitě zúčastní.

(red)

Olympiáda v jachtingu

Slavnostní otevření nové třídy odloučeného 
pracoviště 7. MŠ
Dokončení ze str. 1

7. MŠ sídlí v Kralovické ulici. 
Na jejím odloučeném pracovišti 
ve Žlutické ulici v současné době 
fungují už čtyři třídy. Tři původní 

byly kompletně zrekonstruované 
před začátkem letošního školního 
roku. Cena za opravy se vyšplhala 
na 11 milionů korun.           (red)

pod záštitou první místostarostky 
Městského obvodu Plzeň 1 Ivany 
Mádlové a je určen pro všechny 
věkové kategorie. Podle zájmu se 
bude opakovat několikrát do roka.

Kontaktní osoba: 
Michal Boháček – tel. 732 921 421, 

m.bohacek@centrum.cz
(red)

i jachting, který bude pro repre-
zentanty 14 krajů soustředěn na 
Velkém Boleveckém rybníku. 
Zástupci kraje požádali Sdruže-
ní Plzeňského a Karlovarského 
kraje Českého Svazu Jachtin-
gu (SPaKk ČSJ) o organizační 
zajištění celé soutěže, která je 
uvedena v celostátní termínové 

listině a významem je na úrovni 
mistrovství ČR.

V příštím vydání vám představí-
me hlavní osobnosti jachtingu pro 
LODM 2015.

František Viták,
předseda Sdružení Plzeňského 

a Karlovarského kraje ČSJ



Do nového roku 
vstoupilo TO-
TEM - regionál-
ní dobrovolnic-
ké centrum jako 
mediální hvězda. 
Kromě hlavních 

deníků jsme zaujali i Český roz-
hlas a Českou televizi s projektem 
Náhradní babička. „Službu jsme 
nabídli již od ledna 2015,“ svě-
řovala se trpělivě ředitelka cen-
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Střípky z TOTEMu
Náhradní babička vyvolala smršť zájmu veřejnosti i médií

tra Vlasta Faiferlíková médiím, 
jimž vysvětlovala i důvody, proč 
TOTEM projekt rozjel: „V někte-
rých rodinách může chybět tzv. 
třetí generace, protože babička 
bydlí daleko nebo ještě chodí do 
zaměstnání. Opravdická babička 
ale vůbec nemusí být příbuzná!“ 
Služba, kterou TOTEM vyšel 
vstříc plzeňským rodinám, má být 
ovšem přínosem i pro potenciál-
ní babičky. Služba má vést nejen 

TOTEM byl u zahájení titulu Plzeň – EHMK 2015
17. ledna 2015 se zaměstnanci i 

dobrovolníci TOTEMu spolu s řa-
dou klientů zúčastnili slavnostního 
průvodu k oslavě zahájení drži-
telství titulu Evropského hlavního 
města kultury, který získalo pro 
letošní rok právě město Plzeň. 
Symbolické čtyři proudy průvo-
du, představující čtyři plzeňské 
řeky, se sešly na Denisově ná-
břeží, kde se slily s přihlížejícími 
a poté všichni přešli na náměstí 
Republiky, kde v podvečer začínal 
hlavní zahajovací program.

Mgr. Petra Bláhová

Sportem ku zdraví i zdravému duchu!
S nadšením byl v TOTEMu 

přivítán záměr plzeňského prv-
ního obvodu podporovat sportov-
ní a pohybové aktivity seniorů. 
„Senioři si během nejrůznějších 
sportovních aktivit nejen udržují 
svoji pohybovou kondici, ale utu-
žují i společenské vazby,“ chválí 
si zástupkyně ředitelky TOTEMu 
Petra Bláhová. 

Právě TOTEM již řadu let umož-
ňuje seniorům rozvoj pohybových 
aktivit v rámci oblíbených kondič-
ních cvičení, při turistických pro-
gramech nebo kursech latinsko-
amerických tanců. V roce 2014 
v TOTEMu otevřeli 22 skupin 
nejrůznějších druhů aktivit spoje-
ných s pohybem či tancem.

Mgr. Petra Bláhová

Bazárek dětského zboží
17. 2. 2015 a 24. 3. 2015 

od 14.00 do 18.00 – Bazárek: 
Také v únoru a březnu budou 
mít maminky příležitost získat 

oblečení či jiné potřeby pro děti na 
TOTEMovém Bazárku dětské-
ho zboží. A pokud naopak máte 
dětské věci na prodej, neváhejte 

Valentýn 
s vůní latinské 

Ameriky i Orientu
18. 2. 2015 od 18.00 

– Valentýnský koncert 
s vůní latinské Ameriky 
i Orientu: Jako další pořad 
z cyklu 15 TOTEMových 
zastavení, kdy si připomí-
náme 15 let od založení 
TOTEMu, můžete v našem 
mezigeneračním domě 
v Kaznějovské 51 navštívit 
Valentýnský koncert ko-
morního pěveckého sboru 
PLUS. Milým zpestřením 
bude vystoupenítanečníků 
latinsko-amerických tanců 
pro ženy i předvedení tanců 
s vůní Orientu.

ke sblížení tří generací a navázání 
osobního vztahu na úrovni rodi-
na – náhradní babička, ale také 
usnadnit návrat maminkám na 
mateřské dovolené zpět do za-
městnání. Právě díky medializaci 
projevilo o projekt velký zájem 
poměrně dost rodin i babiček 
a podařilo se již několik rodin 
i spárovat. Kromě ředitelky cent-
ra Vlasty Faiferlíkové vystoupily 
v médiích i dobrovolnice Eva Ka-

pounová a koordinátorka projek-
tu Bára Kreislová, která zároveň 
vzkazuje: „Zájemkyně o službu, ať 
už jde o maminky nebo seniorky, 
které by rády působily v roli ná-
hradních babiček, se mohou ozvat 
na můj služební e-mail kreislo-
va@totem-rdc.cz nebo přijít do 
recepce mezigeneračního centra 
TOTEM-RDC v Kaznějovské 51 
v Plzni.“ 

Mgr. Petra Bláhová

a rezervujte si prodejní místo 
na mailu detskybazarek@totem-
-rdc.cz nebo tel. čísle 728 945 393 
(Monika Molcarová).
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Výtvarné dílo Jaroslava Zapletala zkrášlí TOTEMovou galerii
Jaroslav Zapletal patří svo-

jí tvorbou i nezaměnitelným 
rukopisem k nepominutelným 

solitérům západočeské výtvar-
né scény. V Plzni jako pedagog 
vychoval řadu výtvarných uměl-

Projekt 52 týdnů 
znamená celý rok v obrazech

52 týdnů je dlouhý přesně jeden 
rok. V TOTEMu spolu s Fotoklu-
bem Plzeň mapuje náš tým složený 
z amatérů i profesionálů zajímavé 
okamžiky roku 2015. „Účastníci 
projektu získají možnost sdílet své 
práce v rámci skupiny,“ vysvětluje 
koordinátorka projektu Jana Pitt-
nerová a dodává: „To jim umožní 
mít zpětnou vazbu a vyslechnout si 
také cenné komentáře profesionála“. 
„Jednotlivé práce se pak mohou ob-

jevit i na společných výstavách,“ říká 
Pittnerová. Koho by projekt 52 týd-
nů, který podpořil Magistrát města 
Plzně – odbor kultury, zajímal blíže, 
může se zatím podívat na webové 
stránky https://www.flickr.com/pho-
tos/129210938@N07/sets. Kdo by 
se chtěl připojit, může požádat o se-
znam aktuálních témat na emailovou 
adresu TOTEMové koordinátorky: 
Mgr. Jana Pittnerová: pittnerova@
totem-rdc.cz      Mgr. Petra Bláhová

Jaké to je řídit město ve městě 
aneb se starostou Brabcem na kus řeči

23. 2. 2015 přijde v 16 hodin do 
mezigeneračního domu TOTEM-
-RDC osobně starosta plzeňské 
Jedničky pan Miroslav Brabec, aby 
s účastníky tradičního pořadu Na 
kus řeči s ..., představujícího za-
jímavé osobnosti města Plzně, po-
besedoval na téma, jaké to je řídit 
největší plzeňský městský obvod, 
co se mu za minulé starostenské 

období podařilo a co by rád na 
Jedničce prosadil během aktuální-
ho starostenského mandátu. Kromě 
toho se dozvíte, jak starosta, který 
je koneckonců především také člo-
věkem, tráví volný čas, co ho baví 
nebo můžete vložit svůj dotaz do 
„krabičky diváků“, s jejíž pomocí 
se můžete hosta zeptat na cokoliv, 
co vás zajímá. Mgr. Petra Bláhová

9.- 13. 3. 2015

731 225 325

www.totem-rdc.czwww.totem-rdc.cz

ců i učitelů výtvarné výchovy. 
Nepominutelné jsou také otisky 
jeho výtvarné práce ve veřejném 
prostoru. „Za svůj život uspo-
řádal 28 samostatných výstav, 
zúčastnil se 74 výstav skupino-
vých a 40 zahraničních,“ uvádí 
ředitelka mezigeneračního domu 
TOTEM Vlasta Faiferlíková 
a dodává: „Jaroslav Zapletal 
uspořádal v TOTEMové galerii 

výstavu poprvé v roce 2013. Po 
jejím velkém úspěchu se k nám 
vrací, aby bilancoval své tvůrčí 
období z dekády 1995–2005.“ 
Nad výstavou, jejíž vernisáž 
se uskuteční 19. 2. 2015 od 
17.00 hod. v mezigeneračním 
domě TOTEMu, převzal záštitu 
první náměstek plzeňského pri-
mátora pan Martin Baxa.

Mgr. Petra Bláhová
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Den otevřených dveří na 17. ZŠ.
Dne 2. prosince 2014 se v 17. zá-

kladní škole konal Den otevřených 
dveří. Přišlo asi 90 návštěvníků, 
včetně paní Evy Herinkové, ná-
městkyně primátora města Plzně. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout 
školu, navštívit třídy v hodinách 
nebo si koupit předměty na cha-
ritu. Také pan ředitel osobně při-
jímal návštěvníky a odpovídal na 
dotazy. 

Třídy se věnovaly projektovému 
či tematickému vyučování. Místo 
dětí se na 1. stupni objevili malí 
čertíci a čertice. Do 1. tříd se při-
šli podívat předškoláci ze 2 mateř-
ských škol – MŠ Puškinova a MŠ 
Břeclavská. Každá třída na 2. stup-
ni pak byla rozdělena na dvě sku-

piny, které se věnovaly stejným 
předmětům, ale v jiném pořadí. 
Tak například 1. skupina třídy 6. A 
pod vedením pana učitele Fiedle-
ra pracovala s Boomwhackers. To 
jsou plastové trubky různé barvy 
a velikosti. Při úderu každá „rou-
ra“ vydává jiný tón. 2. skupina pak 
s paní učitelkou Královou vyráběla 
mikroskopické preparáty hmyzu. 
Další skupina se například zapojila 
do soutěže časopisu Gate-Selfie. 
Šlo o to pořídit co nejzajímavější 
a nejoriginálnější svoji fotku. Do 
tohoto focení se „dobrovolně“ 
zapojil i pan ředitel. „Deváťáci“ 
pracovali s paní učitelkou Jelín-
kovou a s textem Milana Kundery 
– „Falešný autostop“. 

Adventní čas – čas plný očekávání a těšení se

Také na pracovišti Fibichova 
se uskutečnilo setkání s Mikulá-
šem. Pojali jsme ho jako tradičně 
rodinně a tak při nadílce zpívala 
celá rodina s každým z přítomných 
dětí. Odpoledne se moc vydařilo 
a děti společně s rodiči zážitek 
z návštěvy Mikuláše velmi dobře 
zvládly.

V adventním čase děti denně sle-
dovaly adventní kalendáře a s nimi 
blížící se termín Vánoc. Společně 
se svými učitelkami pekly a zdo-
bily perníčky, vyráběly řetězy na 
stromeček a stromeček také zdobi-
ly. Psaly (vlastně kreslily) dopisy 
Ježíškovi, skládaly z víček vá-
noční stromečky, jaké by si přály 

a další a další. Jely se též podívat 
na náměstí Republiky na úžasný 
Betlém a také si nechaly věno-
vat razítko od slečny na Vánoční 
poště v centru Plzeň město kultury 
2015. Školku děti opouštěly před 
vánočními prázdninami s krásný-
mi zvonečky, které vyrobily v ke-
ramické dílně Bolevecké základní 
školy, dekorací ze sušeného ovoce 
a přírodnin s také přáníčky pro své 
rodiče. 

Šťastný a spokojený rok 2015 
všem!!!

Věra Králová, 
ředitelka 46. mateřské školy Plzeň

Prosinec je pro děti měsícem pl-
ným očekávání a těšení se. Těšení 
se na příchod Ježíška, který jim 
přinese tolik vytoužené dárky. Ale 
dny jakoby utíkaly stále pomale-
ji a pomaleji. A proto, abychom 
dětem čekání na Ježíška trochu 
zpříjemnili, připravili jsme pro ně 
adventní kalendář v podobě miku-
lášských čepic. Každý den čekal 
na děti jeden sladký bonbon, a tak 
alespoň na chvíli zapomněly na to 
dlouhé čekání. Ovšem než může 
přijít Ježíšek, čeká děti ještě jed-
na zkouška. Jejich chování během 
celého roku zhodnotí Mikuláš spo-
lečně s čertem a andělem. A ani 
u nás v mateřské škole děti tato 
návštěva neminula. Mikuláš si při-
vedl hned dva čerty, kteří mu při-

Další setkání s Mikulášem 

pravili pekelnou knihu plnou dět-
ských hříchů. Některé děti musely 
před obdarováním zamáčknout pár 
slziček a jiné musely Mikulášovi 
i ostatním slíbit, že se v příštím 
roce polepší. Nakonec však všech-
ny děti dostaly sladkou odměnu

Konečně nastal tolik očekávaný 
den. V poslední čepičce zbývá jen 
pár bonbónů a děti se připravu-
jí na příchod Ježíška. S pomocí 
paní učitelky ráno nazdobí vánoční 
stromeček a všichni netrpělivě če-
kají, zda Ježíšek přiletí. Nakonec 
se přece jen dočkají! Ježíšek dětem 
nadělil spoustu krásných dárků 
a mezi nimi byli i plyšoví klauni, 
které si děti mohly odnést na pa-
mátku domů. A tak jsme společně 
ukončili rok 2014 a všichni už se 

Odpoledne se mohli přijít podí-
vat i rodiče s předškoláky. Pan ře-
ditel s paní učitelkou z první třídy 

pak rodiče informovali o příštím 
školním roce.
Ludmila Bočanová, tajemnice školy

těšíme na rok další a doufáme, že 
bude stejně tak krásný a plný neče-
kaných zážitků jako byl rok 2014.

Bc. Martina Morávková, učitelka 
46. mateřské školy Plzeň, 

pracoviště Sokolovská
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   OT „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj Plzeň 
                                    a 
             KČT, odbor J. Danzera Plzeň 

 
       srdečně zvou na 4. ročník pochodu 

 
                    v sobotu  

 
         25. dubna 2015 

 
 
 
 

 
 
trasy:   13, 22 km   
start:   Kasejovice, žst. po příjezdu vlaku v 9:00 hod.  
   (z Plzně R v 8:03 hod.)  
průchozí cíl: Oselce, Obecní šenk, 11:00 – 16:00 hod. 
cíl:   Nekvasovy,  žst. do 15:00 hod.  
doprava do Plzně:  Nekvasovy, os. 13:00, 15:00, 17:00 hod.  
startovné:   15,-- Kč  
   zdarma - členové pořádajících organizací   
odměna:  pamětní list 
   razítko „Plzeňských 2015 km“  
mapa KČT: č. 35       
informace:   702 354 567, http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Příští akce:  
2. 5. Z Dešenic přes Pohádku do Zelené Lhoty    
8. 5. Májový senior puchýř a Duhová cesta (Plzeň, akce IVV, „200“)  

OT „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň 
a             

KČT, odbor J. Danzera Plzeň                
                    srdečně zvou 

  na I. ročník turistického pochodu 
 

  v sobotu 11. dubna 2015 
 

 

 
 
 
 
Trasy:         11, 15, 22 km    akce  IVV 
Start:          Mirošov, žst., po příj. vlaků z Rokycan a Nezvěstic 9:00 – 9:30 hod. 
Průchozí cíl:      Trokavec, Lidový dům, 11:00 – 16:00 hod.  
Cíl:          Příkosice,  žst.   
         zdarma – členové pořádajících organizací po předložení čl. průkazů 
Odměna:         pamětní list, razítko „Plzeňských 2015 km“  
Mapa KČT:      č.  34, 35 
Info:                   F. Kratochvíl, 724 953 082, zdenka.denkova@email.cz  
                            http://www.tjrozvojplzen.ic.cz 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Příští akce:   
25. 4.  Kloubovka (Kasejovice, Oselce, Nekvasovy)  

2 5 Z D š i ř P hádk d Z l é Lh t

Soukromá základní škola 

Elementária v Plzni - Bolevci 
je jednou ze škol zapojených 

do mezinárodní kampaně 
„Food Right Now – Postavme se hladu!“ 

a „Týdne globálního vzdělávání“ 

V první až čtvrté třídě ZŠ Elementária se uskutečnil týdenní 
projekt v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme 
se hladu! a Týdne globálního vzdělávání v rámci školy.

Cílem akce bylo začlenění tématu Zodpovědná spotřeba jídla do 
výuky 1. stupně. Pomocí tohoto projektu se žáci seznamovali s pro-
blematikou spotřeby jídla, s problematikou častého nadměrného 
nákupu potravin a jejich následného vyhazování a nedostatkem jídla 
a hladovění v jiných částech světa. Žáci si uvědomili, jaká je cesta 
potravin od výrobce až domů na stůl a jak mají potraviny vybírat.

Ve všech třídách se celý týden velmi živě a se zájem diskutovalo, 
pracovalo a vyrábělo. Žáci si odnesli z celého projektu nové poznat-
ky a zamyšlení nad tím, jak zodpovědněji přistupovat ke spotřebě 
potravin, jak a proč vybírat mezi potravinami, i to, že jídlo na talíři 
nemusí být úplná samozřejmost.

Mgr. Miloslava Schnebergerová
učitelka ZŠ Elementária
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Začínáme nové pololetí
V únoru začíná nové pololetí 

nejen ve školách, ale i v Rodin-
ném centru Vlnka při MOTÝL 
o.s. Zápisy už proběhly, ale stále 
je možné se do některých kroužků 
přihlásit. Jedno, možná i dvě místa 
se určitě najdou i v kroužku, který 
se zalíbil právě vám. Prohlídněte 
si naši nabídku na www.rcvlnka-
-plzen.cz, najdete zde informace, 
které se kroužků i ostatních aktivit 
týkají. Dozvíte se např., že cvičení 

pro děti od 3 měsíců až do dvou 
let jsou vedeny zkušenými fyzio-
terapeutkami, že Veselá školička 
je skvělou přípravou na vstup do 
školky, ale i vhodnou aktivitou, 
jak se seznámit s novými mamin-
kami i dětmi, že z Keramiky si 
děti odnesou spoustu výrobků, na 
Sporťáčku se vyřádí a vy budete 
mít děti večer včas uložené v po-
stýlkách, že na Předškoláčkovi se 
naučí vše, co se jim bude hodit 

u zápisu do školy i během prvních 
měsíců ve škole a že v Hudební 
školičce správně podpoříte har-
monický rozvoj dítěte, zároveň 
spolu s ním strávíte příjemných 
45 minut. Nevěříte? Přijďte.

Několik volných míst je i v Mo-
týlí miniškolce. Chcete-li dopřát 
svému dítku volnost mezi dětmi 
svého věku, a to už od 2 let, máte 
jedinečnou příležitost, jak to za-
řídit. Pro nové děti je připravena 
zvýhodněná cena na prvních 5 do-
polední, která vás tak vyjdou pouze 
na 100 Kč za jedno dopoledne, tedy 
20 Kč za hodinu. Miniškolku samo-
zřejmě můžete vyzkoušet spolu se 
svým dítětem. Mohli bychom tvr-
dit, že to nebude tak náročné pro 
dítě, když tu s ním budete prvně i 
vy, ale většinou to funguje jako útě-
cha pro rodiče. Sami mohou vidět, v 
jakém prostředí dítě nechávají, jaký 

program v Miniškolce lektorky při-
pravují a hlavně mohou vidět, jak 
jsou tu děti spokojené. 

A pro vás, kteří už plánujete 
léto, máme hned několik nabí-
dek. Už v květnu proběhne první 
pobyt s Motýlem. Jedná se o po-
byt plný cvičení pro děti i rodiče. 
Druhý pobyt proběhne v červen-
ci. Na tomto pobytu na vás čeká 
spousta zábavného programu pro 
celou rodinu a dostatek harmoni-
zace těla i ducha při józe. Zároveň 
proběhnou 3 příměstské tábory, 
dva z nich na téma Objevujeme 
indiánské poklady a jeden na téma 
MAKRO a mikro svět. 

Pořád to není všechno, zby-
tek ale necháme trochu tajemný.
Zveme vás na webové stránky 
www.rcvnka-plzen.cz, zajisté tam 
najdete, co vás zajímá.

Mgr. Markéta Berešová, DIS
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Gymnázium Františka Křižíka
 – moderní škola na Lochotíně

Gymnázium Františka Křižíka 
bylo založeno v roce 1991 jako 
jedna z prvních soukromých škol 
v České republice, v roce 2013 byla 
škola rozšířena o základní školu. 
Do roku 2006 sídlilo gymnázium 
v budově na Husově náměstí, od 
školního roku 2006/2007 působí 
na Lochotíně ve zmodernizovaném 
areálu bývalé 32. základní školy.

Škola poskytuje kvalitní všeobec-
né vzdělání s velkým důrazem na 
jazyky. Ve škole je posílena hodi-
nová dotace jazyků, jejich výuka je 
vedena i rodilými mluvčími. Škola 
má partnerské gymnázium v hesen-
ském Lauterbachu, naši studenti se 
pravidelně navštěvují. Studenti jez-
dí i do Velké Británie, kde v rámci 
pobytu v rodinách i při exkurzích 
zvyšují své jazykové schopnosti.

Výuku na Gymnáziu Františka 
Křižíka lze považovat skutečně za 
moderní: třídy jsou vybaveny pro-
jektory s Apple TV, studenti pou-
žívají při výuce iPady, elektronické 
učebnice, zajímavé aplikace a pro-
gramy, jsou připojeni k internetu 
pomocí Wifi – mají tak možnost 
okamžitě vyhledávat informace 
a pracovat s nimi. Při výuce fyziky 
zavádíme nově měřící systém Pasco. 

O zajímavost a pestrost výuky se 
snaží gymnázium i pomocí systé-
mu nejrůznějších projektů, exkurzí 
a přednášek (Geologický projekt, 
Den jazyků, Kurz přežití, Tvůrčí 
dílna, …). V posledních dvou roč-
nících výuky mají studenti omezen 
počet „klasických“ předmětů, ale 
mohou se profilovat dle zájmu po-
mocí velkého množství volitelných 
seminářů a nepovinných předmětů. 

Systém vlastních přijímacích 
zkoušek nám umožňuje výběr kva-
litních žáků. Ti jsou pak úspěšní 
jak při studiu (v zatím posledním 
testování „Stonožka“ společnosti 
Scio se zařadili naši studenti kvar-
ty mezi 10 procent nejúspěšnějších 
škol v České republice a umístili se 
i nadprůměrně v rámci gymnázií), 
tak při nejrůznějších soutěžích.

Tradičně mají naši studenti vý-
borné výsledky v soutěžích jazy-
kových a uměleckých, v posled-
ních letech (včetně celostátních 
kol) slavíme ale i výrazné úspěchy 
v rámci Středoškolské odborné 
činnosti (naši studenti se umisťují 
v celostátních kolech v oborech 
s matematikou, biologií …).

Úspěšní jsou také naši absolven-
ti – při přijímání na VŠ a to včetně 

zahraničních univerzit (pravidelně 
úspěšnost nad 90%) i při jejich ab-
solvování.

Naši studenti velmi oceňují 
způsob hodnocení – hodnotí se 
v procentech, všechna zkouše-
ní i písemky vědí žáci dopředu. 
Klasické hodnocení je doplněno 
slovním hodnocením, které v ně-
kterých aspektech může lépe po-
stihnout progresi výsledků i snahu 
jednotlivých žáků.

Žáci také kladně hodnotí bufet 
a vlastní školní jídelnu, či začát-
ky výuky až v 8:15. Velmi zají-
mavá je pro studenty i možnost 
získání prospěchového stipendia 
až 1000 korun měsíčně.

Organizujeme řadu mimoškolních 
aktivit – při škole působí několik 
divadelních souborů (včetně „ang-
lického“ divadla), úspěšná je školní 
kapela, nově jezdíme se Středoškol-
ským klubem „na vodu“ v rámci 
školy v přírodě či na letní tábory.

Klima školy podporuje rozvoj 
osobností, které si uvědomují sílu 

vlastního názoru, jsou tvořivé 
a schopné prosadit se i v netypic-
kých životních situacích. Pro školu 
je příznačný individuální přístup 
a partnerský vztah mezi učiteli 
a žáky. Škola vytváří prostor dětem 
nadaným i dětem s handicapem.

Věci chceme dělat společně, dě-
láme vše pro to, aby nám ve škole 
bylo dobře.

Pokud byste měli zájem o stu-
dium na naší škole (a to jak v os-
miletém či čtyřletém gymnaziál-
ním studiu, či na základní škole), 
navštivte naše internetové stránky  
nebo se k nám přijďte podívat.

Srdečně vás zveme!
Jan Hosnedl, zástupce ředitelky

Čtenář na jevišti
Gymnázium Františka Křižíka 

se už dvakrát zapojilo do soutěže 
Čtenář na jevišti, kterou vyhlašu-
je společnost Svět knihy v rámci 
kampaně Rosteme s knihou. Hlav-
ním cílem projektu je motivovat 
studenty k četbě knih a přiblížit 
jim řadu možností práce s textem. 
V roce 2013 vzniklo scénické čtení 
z knihy Karen Levine Hanin kufřík. 

Studenti tehdejší sekundy se s ním 
nejen probojovali do pražského fi-
nále, ale také se zúčastnili divadelní 
přehlídky v Lidicích a postoupili do 
krajského kola soutěže dětských di-
vadel. V roce 2014 vzniklo scénické 
čtení podle knihy Lois Lowryové 
Dárce. I tentokrát se studenti dostali 
mezi pět nejlepších.

Jan Anderle
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V neděli 25. ledna 2015 se dobrovol-
ní hasiči z Bolevce vypravili autobu-
sem na letiště Václava Havla v Praze. 
Zde byla připravena exkurze pro oddíl 
minihasičů Pinďule pod vedením Jana 
Palečka, Romana Krejsy, Marie Mie-
glové a Ivany Jindrové, jež doplnil od-
díl starších dětí s vedoucími Ondřejem 
Burianem a Zdeňkem Vykoupilem. 

Všichni dostali po příjezdu na termi-
nál číslo 3 visačky a podrobili se běžné 
letištní kontrole scannerem. Na začátku 
prohlídky děti se zaujetím sledovaly in-
struktážní video o historii letiště. Poté 
odjely letištním autobusem na návštěvu 
jejich kolegů do zdejší hasičské zbroj-
nice. Prošly si zde garáže a obdivovaly 
speciální techniku, jakou místní hasi-
či zasahují při výjezdech. Následova-
la praktická ukázka letištního speciálu 
Rosenbauer, v němž se po skupinkách 
mohli všichni povozit. 

Velmi zajímavá byla prohlídka po-
lygonu, což je místnost pro výcvik 
profesionálních i dobrovolných hasičů 
s dýchací technikou. 

Po skončení exkurze u hasičů od-
vezl děti autobus na letištní plochu, 
kdy byly seznámeny s různými typy 
letadel, postupy při přistávání a odlé-
tání dopravních letadel. Zároveň zde 
mohly sledovat z bezprostřední blíz-
kosti letadla, která právě dosedala na 
letištní plochu a letadla chystající se 
odletět. Z oken autobusu bylo vidět 
i na pojíždění letadel po ranvejích, ale 
i na další zajímavosti letiště a letištní 
personál obsluhující chod letiště.

Na závěr exkurze se děti vrátily zpět 
do terminálu, kde si většina zakoupila 
malý upomínkový předmět.

Speciální poděkování patří letištním 
hasičům a personálu letiště Václava 
Havla, kteří se našim dětem z Bolevce 
věnovali.

Iva Jindrová, Martin Langfelner

Den s Egyptem na 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Jedním z úkolů, které děti při 
této akci plnily, bylo také napsat 
krátký novinový článek:

Ve středu 28. ledna 2015 se na 
naší škole uskutečnil projekt „Den 
s Egyptem“. Žáci šestých tříd se pře-

Plán kulturních akcí 
Sdružení boleveckých rodáků v roce 2015
Bolevecká náves 20, PSČ 323 00, IČO 66365651, www.sdruzeniboleveckychrodaku.cz

březen 2015 Kontrola a čištění ptačích budek Bolevecká náves
 na Bolevecké návsi Z. Hájek, tel.: 728 329 873

19. března Obnovení památného místa, v lese při cestě do Ledec
čtvrtek v 16 hod. kde tragicky zahynul p. Míka z Bolevce J. Gruber, tel.: 723 588 355

23. dubna Slavnostní mše svatá k uctění památky patrona bolevecký hřbitov
čtvrtek v 16 hod. bolevecké kaple sv. Vojtěcha Ing. Dobrá, tel.: 377 531 151

30. dubna Stavění májky na Bolevecké návsi u hasičské zbrojnice
čtvrtek v 17 hod. zajišťují hasiči s rodáky J. Brožka, tel.: 603 428 847

5. května Položení květin k pomníku padlých a umučených u Bolevecké ZŠ
úterý v 10 hod. boleveckých občanů ve 2. světové válce Ing. Strejc, tel.: 725 964 933

25. května Pietní vzpomínka – 98 let od tragického výbuchu kaple sv. Vojtěcha
pondělí v 16 hod. muniční továrny na Orlíku na boleveckém hřbitově
 Ing. Dobrá – 377 531 151

30. května Výstava historických automobilů a motorek Bolevecká náves
sobota od 8 hod. spojená se soutěžní jízdou  p. Cipra, tel.: 732 488 350 
 zajišťuje Car Club Plzeň J. Čechura, tel.: 607 900 682

6. července Vzpomínka 600. výročí upálení Mistra Jana Husa Bolevecká náves
pondělí v 16 hod. ing. Strejc – 725 964 933

28. října Položení květin k pomníku padlých boleveckých Bolevecká náves
středa v 10 hod. občanů v 1. světové válce Ing. Strejc, tel.: 607 900 682

2. listopadu Mše svatá v kapli sv. Vojtěcha při příležitosti bolevecký hřbitov
pondělí v 16 hod. svátku památky zesnulých Ing. Dobrá, tel.: 377 531 151 

7. listopadu 18. setkání boleveckých rodáků a občanů bolevecká sokolovna 
sobota od 17 hod. s kulturním programem a hudbou  

6. prosince Rozsvícení vánočního stromku na Bolevecké návsi u hasičské zbrojnice
neděle v 17 hod. zajišťují hasiči s rodáky J. Brožka, tel.: 603 428 847

Hasiči z Bolevce 
navštívili letiště 
Václava Havla v Praze

vlékli za Egypťany. Rozdělili se do 
skupin a v nich potom celé dopoled-
ne pracovali. Každá skupina dostala 
své desky se 13 úkoly. Ochutnali 
také jáhlovou kaši, ovoce, uvařili 
si čaj. Úkoly měly různou úroveň, 
některé byly těžké, jiné lehčí. In-
formace vyhledávali v učebnici, na 
internetu, v atlase. Každá skupina si 
předem připravila svůj amulet, kte-
rý je po celý den ochraňoval. Tento 
den si všichni užili a moc děkujeme 
pí uč. Šmejkalové, která pro nás celý 
den připravila.

Jan Chládek, 
VI. A, 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Dne 28. ledna 2015 se na 7. ZŠ 
a MŠ v Plzni ve třídě 6. A a 6. B 
uskutečnil „Den s Egyptem“. Žáci 
museli plnit zadané úkoly, např. 
stavěli pyramidu, vyráběli kartu-
še, skládali rozstřihaný obrázek, 
vyhledávali informace o Tutan-
chamonovi. Pomáhaly jim žákyně 
devátých tříd, které také jednotlivé 
úkoly hodnotily. Každý žák dostal 
již minulý týden dopis od vezíra 

XY, takže jsme věděli, že si máme 
na tento slavnostní den připravit 
společný znak naší skupiny. Po-
slední úkoly byly rozhodující, mu-
seli jsme si připravit společný tance 
a vytvářeli jsme mumii z našeho 
spolužáka. Tato akce bylo krásné 
zpestření předposledního dne školy 
před pololetními prázdninami.

Klára Kurtanovová, 
VI. A, 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Dne 28. ledna 2015 přišli všich-
ni žáci šestých tříd oblečeni jako 
ve starém Egyptě. Se svým oble-
čením si dali velikou práci, pomá-
hali jim jejich maminky a babičky, 
někteří si doplňky vytvořili sami. 
Všechny kostýmy byly velmi krás-
né a opravdu to v našich třídách 
vypadalo jako ve starém Egyptě. 
Ve třídě 6. A jsme byli rozděleni 
do tří skupin. Plnili jsme různé 

úkoly, všichni ve skupině jsme 
museli spolupracovat a domlouvat 
se. Střídavě jsme jedli kaši, ovoce, 
pili čaj a pracovali. Úkoly byly ve-
lice zajímavé, lepili jsme pyrami-
du, také jsme vyplňovali tajenku. 
Tento den se velice povedl. Kdy-
bych byla někdy učitelka, určitě 
bych tuto akci také zorganizovala.

Barbora Polachová, 
VI. A, 7. ZŠ a MŠ Plzeň
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Prázdniny s Talentem
Nové pracoviště na Lochotíně 

DDM Talent připravuje zbrusu 
nové příměstské tábory pod ve-
dením odborných lektorů. Je jich 
celkem sedm a mají vždy své téma-
tické zaměření. Ten první nás čeká 
již o jarních prázdninách (konkrét-
ně v termínu 9. 3. – 13. 3. 2015) 
v tématu „výtvarno a sport“. Zby-
lých šest se pak uskuteční v létě. 
Hned čtyři z nich budou zaměřeny 
na anglický jazyk a budou probíhat 
během celého července za přítom-
nosti zahraničních lektorů. V rámci 
těchto táborů děti navštíví mnoho 
plzeňských atrakcí a dětských cen-
ter a zahrají si také mnoho her. 
Další tábor se uskuteční v termínu 
13. 7. – 17. 7. a bude lákat zejmé-
na sportovce. Na programu budou 
všemožné druhy sportů, např.: 
fotbal, florbal, vybíjená, karate, 

jumping atd. Vyvrcholením spor-
tovního týdne bude dětská olympi-
áda. Poslední tábor se pak nakonec 
ponese v mediálním duchu. Děti si 
vyzkouší moderovat vlastní pořad 
nebo točit různé videoreportáže, 
a to přímo s moderátory rádia Kiss 
Proton. Během toho pak také na-
vštíví rádio Kiss Proton a užijí si 
spoustu zábavy na diskotéce.

Prostory DDM Talent nabízí 
příjemné prostředí, které je během 
roku využívané pro volnočasové 
aktivity. K dispozici je zde spous-
ta tanečních a sportovních sálů, 
několik učeben, jedna velká hala, 
zahrada s travnatým povrchem 
a nově také kavárna s obsluhou. 
Více informací o táborech i čin-
nosti DDM Talent naleznete na 
www.ddmtalent.cz.

 (red)

Od začátku tohoto školního 
roku vybraní žáci našich devátých 
tříd plní úkoly „Terezínské štafe-
ty“. U zrodu tohoto projektu stojí 
kantoři, ale i studenti z pražské-
ho gymnázia Přírodní škola. Vše 
začalo tak, že v Terezíně narazili 
na časopisy, které tam v době pro-
tektorátu zavření židovští teenageři 
tvořili. Uchvátily je nejen texty, ale 
i to, jak statečně snášeli všechny 
těžkosti, jak dokázali bojovat svým 
humorem, tvorbou i tím, že byli 
kamarádi a drželi v těchto zlých 
dobách pohromadě. V roce 2009 se 
tato skupina pražského gymnázia 
rozhodla na tvorbu kluků a holek 
z terezínského ghetta navázat. Sna-
žili se poznat jejich osudy a dílo, 
ale chtěli také šířit jejich poselství 
mezi své kamarády a oživovat ob-
jevené texty a příběhy terezínských 
dětí. Rozběhla se tedy soutěž „Pře-
vezměte terezínskou štafetu“. Díky 
ní se do studia a zpracování tématu 
šoa zapojili další chlapci a děvčata 

z různých míst Čech. V tomto škol-
ním roce je soutěž věnována životu 
na chlapeckém domově 7 – Neša-
rim. Tehdy dvanácti až čtrnáctile-
tí chlapci v Terezíně psali časopis 
Rim-rim-rim.

Na naší škole v září 2014 žáci 
vytvořili tři týmy – Válečné děvy, 
Geschichtové, Deváťáci 97. Úkoly 
prvního kola nebyly vůbec jedno-
duché. Každý tým pracoval sám 
za sebe, pomocí knih a internetu 
se věnovali nacistické perzeku-
ci obecně a životu v terezínském 
ghettu. Nyní už pracují na úkolech 
druhého kola. Teď záleží na jejich 
kreativitě. Děti by se měly dřívěj-
ší tvorbou inspirovat a navázat na 
ni. Musí vytvořit znak svého týmu, 
originálním způsobem svůj tým 
představit. Čeká je reportáž o dis-
kriminaci v současné době, pracu-
jí také na časopise, v kterém musí 
dodržet rubriky, které v časopise 
Rim-rim-rim pravidelně vycházely. 
Nechybí ani bonus úkol. Musí si 

Převezměte terezínskou štafetu 
vybrat jednoho chlapce, který žil na 
Domově 7 – Nešarim v Terezíně. 
O něm mají zjistit co nejvíce infor-
mací. Musí si přečíst jeho články 
a poté napsat fiktivní rozhovor 
s tímto vybraných hochem. A na-
konec vše doplní jeho podobiznou, 
jak si ho oni sami představují. 

Na ty nejlepší čeká v březnu 
2015 společné víkendové setkání 
v Terezíně, kde se budou moci 
setkat s pamětníky – dodnes žijí-
cími kamarády tvůrců terezínských 
časopisů.

Mgr. Martina Šmejkalová, 
7. ZŠ a MŠ Plzeň



strana 22Organizace a spolky

V sobotu 17. 1. 2015 proběhl 
v Ice Parku hokejbalový turnaj. 
I přes nepřízeň počasí se přihlásilo 
5 týmů, především z Plzně a okolí, 
ale zavítali mezi nás i sportovci 
ze vzdáleného Mostu. Všichni si 
turnaj užili a jejich kvalitní výko-
ny byly odměněny cenami, které 
do soutěže věnoval MO Plzeň 1.

Pořadí: 
1. Taurus
2. Litice Leafs
3. HBC Plzeň
4. Sací komando Most
5. Boston Sharks
Všem zúčastněným děkujeme 

a těšíme se na další turnaj kona-
ný v březnu. 
Více info na www.icepark.cz.

Středisko volného času Radová-
nek Plzeň, pracoviště Ledecká 23, 
pořádalo v pátek 23. 1. a v sobotu 
24. 1. 2015, v příjemném prostře-
dí Sokolovny Bolevec, republiko-
vé finále kytarové soutěže Zlatá 
struna. Již po sedmnácté změřili 
své „hudební síly“ mladí kytaris-
té, tentokrát ze 7 krajů České re-
publiky, Plzeňského, Ústeckého, 
Libereckého, Jihočeského, Kar-
lovarského, Moravskoslezského 
a Jihomoravského.

Celkem se přihlásilo 39 soutě-
žících, kteří se utkali ve dvou ka-
tegoriích, první do 14 let a druhá 
15–18 let. Zvláštní kategorii pak 
tvořila autorská soutěž. 

Jednotlivá vystoupení hodnotila 
porota, kterou tvořili zkušení pl-
zeňští muzikanti: Petr Merxbauer 
(skupina Strašlivá podívaná), Je-
remy King (skupina Poitín a Lig-
nit), Martin Skala (učitel hudby, 
skupina Ginevra), Vlaďka Haasová 
(členka skupiny Resonance), Ka-
teřina Krsková (učitelka hudby).

Zlatá struna už má vítěze
Jak porota, tak diváci se měli na 

co dívat a co poslouchat. Mladí 
muzikanti překonávali sami sebe 
a jejich vystoupení měla vysokou 
úroveň. Vyhodnocení tedy nebylo 
vůbec jednoduché. Poprvé v historii 
Zlaté struny byla za každou kate-
gorii zvlášť hodnocena také autor-
ská soutěž, do které se přihlásilo 
17 mladých autorů. Zvláštní oceně-
ní si odneslo 10 mladých muzikantů 
ze všech zúčastněných krajů. Dosta-
li ho především za interpretaci pís-
ní nebo hru na kytaru. Ke slovu se 
opět dostali i diváci, kteří si vybrali 
svého favorita. CENU DIVÁKA si 
odnesli v 1. kategorii Marie Nicol 
ŠNEIDROVÁ a ve 2. kategorii To-
máš KOZÁK, oba z Plzně.

Velké poděkování patří odboru 
školství, mládeže a sportu Plzeň-
ského kraje, bez jehož finanční 
podpory by se tato soutěž nemohla 
uskutečnit a Jiřímu Davídkovi za 
založení a správu webových strá-
nek soutěže www.zlatastruna.cz. 

Mgr. Marcela Holomelová

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Kategorie do 14 let (včetně):
1. místo Rudolf PRUŠÁK (Jihočeský kraj)
2. místo Barbora TOKÁROVÁ (Plzeňský kraj)
3. místo Daniela ULRICHOVÁ (Liberecký kraj) 

Kategorie 15–18 let (včetně):
1. místo Jan TRUNEČEK (Plzeňský kraj)
2. místo Kateřina BOŠKOVÁ (Jihočeský kraj)
3. místo Monika BENÁKOVÁ (Jihočeský kraj)

Autorská soutěž:
1. kategorie:
1. místo Jaroslav SUŠANKA (Plzeňský kraj)
2. místo Vojtěch DAVÍDEK (Plzeňský kraj)
3. místo Karolína STIBŮRKOVÁ (Karlovarský kraj)

2. kategorie:
1. místo Miroslava VOLFOVÁ (Plzeňský kraj)
2. místo Martina HOLKOVÁ (Jihomoravský kraj)
3. místo Markéta POLÁKOVÁ (Liberecký kraj)

Vítěz 2. kategorie 15–18 let Jan Tru-
neček z Plzně.

Vítěz 1. kategorie do 14 let Rudolf 
Prušák ze Strakonic.

Otevírací doba o jarních prázdni-
nách 9. 3.–13. 3. 2015: 10–20 hod.

V letních měsících připravujeme 
příměstské tábory zaměřené na vý-
uku in-line bruslení. Sledujte naše 
stránky www.icepark.cz.        (red)

Hokejbalový turnaj



Kurz probíhá 1 x měsíčně v pon-
dělí od 16.00–18.00 hodin.

Dnes máme na kroužku historii 
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Středisko volného času RADOVÁNEK
Pallova 52/19, Východní předměstí, 301 00 Plzeň, pracoviště Ledecká 23

Letní tábory pobytové 2015
4.–11. 7. 2015 Cyklotábor
– tentokrát jedeme do jižních Čech 
a budeme poznávat ze sedla kola 
památky přírodní i historické 
v okolí Veselí nad Lužnicí.
19. 7.–1. 8. 2015  LT „Hobit 
aneb cesta tam a zpátky“
– pobytový tábor v krásném kraji 
Konstantinolázeňska. Účastníci se 
mohou těšit na řadu soutěží, vý-
letů a hlavně celotáborovou hru. 
Ubytování v budově.
10. 8.–22. 8. 2015 
LT „Prima prázdniny“
– pobytový letní tábor Lomy 
u Konstantinových Lázní, pro-
gram: pobyt v krásné přírodě 

(přírodní park Hadovka, mini-
zoo Kokašice), celotáborová hra, 
soutěže, turistika (hrad Gutštejn, 
Krasíkov, Konstantinovy Lázně), 
sportovní aktivity, zábava, uby-
tování v budově (3 až 5 lůžkové 
pokoje), vlastní kuchyně, spole-
čenská místnost s krbem, 2 chaty, 
malé hřiště, doprava autobusem.

Přihlášky do 31. 5. 2015 a in-
formace na www.radovanek.cz. 
Provozní doba: 7.30–16.30 hod. 
U pobytových táborů v ceně: stra-
vování 5x denně, odborní lektoři, 
materiál pro činnost, vstupné, po-
jištění, režie tábora, doprava.

6.–10. 7. 2015 LPT Přírodo-
vědný I. „Cesta do pravěku“.

Přírodovědně tvořivý tábor je 
určen všem dětem od 7 let, které 
se zajímají o přírodu.

Letošní ročník je inspirován 
filmovou tematikou a zavede nás 
do dob dinosaurů i časů, kdy na 
zemi život teprve vznikal. Pro děti 
jsou připraveny hry, soutěže, výle-
ty, tvořivé výtvarné dílny, pokusy 
i krmení zvířat v naší učebně.
13.–17. 7. 2015 
LPT Napříč světadíly I.

Příměstský tábor je určen dětem 
od 6 let, které jsou tvořivé, zajímá 
je cestování, hry, zábava a sport. 
Prozkoumáme světadíly, jejich 
tradice a hry.
20.–24. 7. 2015 LPT Napříč 
světadíly II.

Příměstský tábor je určen dětem 
od 6 let, které jsou tvořivé, zajímá 
je cestování, hry, zábava a sport. 
Prozkoumáme světadíly, jejich 
tradice a hry.
17.–21. 8. 2015 LPT přírodo-
vědný II. „Cesta do pravěku“

Přírodovědně tvořivý tábor je 
určen všem dětem od 7 let, které 
se zajímají o přírodu.

Letní tábory příměstské 2015
Letošní ročník je inspirován 

filmovou tematikou a zavede nás 
do dob dinosaurů i časů, kdy na 
zemi život teprve vznikal. Pro děti 
jsou připraveny hry, soutěže, výle-
ty, tvořivé výtvarné dílny, pokusy 
i krmení zvířat v naší učebně.
20.–24. 7. 2015 
LPT počítačový I. „Číslo 5 žije“

– počítačový tábor, zaměřený 
nejen na hry na PC, ale také sport 
a týmové hry.
27.–31. 7. 2015 
LPT počítačový II. „Číslo 5 žije“

– počítačový tábor, zaměřený 
nejen na hry na PC, ale také sport 
a týmové hry.
3.–7. 8. 2015 Pastelka I.

Výtvarný tábor určený všem 
dětem od 6 let. Nebudou chybět 
hry, zábava a sport.
10.–15. 8. 2015 Pastelka II.

Výtvarný tábor určený všem 
dětem od 6 let. Nebudou chybět 
hry, zábava a sport.

U příměstských táborů v ceně: 
stravování 3x denně, odborní lek-
toři, materiál pro činnost, vstupné, 
pojištění, režie tábora.

Cvičení Pilates a kalanetiky, 
které probíhá v úterý od 17.30 – 
18.30, ve velké tělocvičně budo-
vy B, Komenského 42. Základním 
prvkem Pilates je uvědomění si 
činnosti všech svalů při jakékoliv 
činnosti. Metoda je zaměřena ke 
zvýšení ohebnosti, k řízení tě-
lesného uvědomění, správnému 
dýchání, redukci stresů, zvýšení 
spánkové činnosti. Výsledkem je 
ohebné tělo s prodlouženými svaly 
a harmonická osobnost. 

Kalanetika je klidné cvičení pro 
muže i ženy, které je zaměřeno 
na celkové posílení a protažení 
těla. Kalanetika je vhodná také 
pro lidi s nemocnými klouby, 
na věku naprosto nezáleží. Na 
cvičení s vámi se těší cvičitelka 
Bohumila Vacková.

SVČ RADOVÁNEK vás zve na:
Krásné originální šperky z ko-

rálků si můžete vytvořit společně 
s Ing. Marií Kielbusovou, s au-
torkou knih: Korálkové nápady 
a Korálkové kouzlení. Naučíte se 
šít náramky, náhrdelníky, brože, 
kytičky, donuty, snůrky, přívěsky 
a prstýnky. Kurz šitých korálků 
probíhá 1x měsíčně v pátek od 
16.30–19.30. Buďte s námi ori-
ginální!

Rodičům s dětmi je ručen kaž dý 
pátek od 16.00–18.00 hodin ART 
klub. Připraveny jsou různé ne-
tradiční techniky a 1x měsíčně 
modelování z keramické hlíny. 
Výtvarný kurz pod vedením pro-
fesionální výtvarnice Mgr. Vlasty 
Kapsové.

Ivana Jeslínková, 
vedoucí pracoviště, 777 495 751

Zájmové kroužky očima svých vedoucích
Kroužek Cykloturistika funguje 

při SVČ v Ledecké ulici již šest-
náctým rokem. Je určen především 
dětem, ale za ta léta se v něm vy-
střídala i spousta studentů střed-
ních i vysokých škol. Pokud mají 
rodiče sportovního ducha, můžou 
se na některý z výletů přidat, aby 
viděli jak a s kým tráví jejich děti 
svůj volný čas. 

V jarních a podzimních měsí-
cích jsou na programu především 
výlety na kole po širokém okolí. 
Účastníci se vždy rozdělí do dvou 
skupin, a to podle výkonnosti nebo 
podle momentální fyzické dispozi-

ce. Nikdy nesmí dojít k tomu, aby 
se ti rychlejší nudili a ti pomalejší 
nestíhali. 

V zimních měsících se jezdí na 
pěší výpravy, pokud je dost sněhu, 
tak i na běžky.

V prvním čevencovém týdnu 
se již tradičně pořádá cyklotá-
bor, pro který se snažíme vždy 
najít nějaké zajímavé místo se 
zázemím pro unavené cyklisty 
a jejich bicykly. Letošní cyklo-
tábor bude již šestnáctý v pořadí 
a tentokrát se vypravíme do Již-
ních Čech.

Ing. Jiří Holomel

O kroužku „Módní návrhářství, 
modeling, image“

odívání. Ukazuji děvčatům římské 
tógy, gotické šaty z dobových ob-
razů, barokní „borgiovské“ složité 
výšivky na šatech až po moderní 
biedermeier. Hned zkoušíme z ba-
revných šifónů nařasit římskou 
tógu, sepnout ji broží na rameni. 
Děvčatům promítám poslední pře-
hlídku Dolce Gabana, která je celá 
inspirována gotikou, byzantskými 
ikonami. Vidí, že je třeba znát his-
torizující prvky, neboť je návrháři 
stále používají a určité módní prv-
ky se stále v návrhářství vracejí. 
Na závěr kreslí vlastní návrh go-
tických šatů v moderním pojetí.

Příště je na programu COLOR-
TERAPIE. Děvčata se naučí vyu-
žívat barev, dle vlastní typologie. 
Naučí se, jak barvy ovlivňují psy-
chiku každého z nás. 

Už se těším – děvčata jsou pro-
stě úžasná!

Ing. Eva Hof Krocová, 
ateliér HOF art



Zabijačkové speciality, medovina, hudební vystoupení, dílničky 
pro děti. To je pouze malá ochutnávka z programu Vepřových 
hodů, které se budou konat v sobotu 21. února od 10 do 16 hodin 
v parku U Bazénu (dříve Centrální park) v Plzni na Lochotíně. 
Vyvrcholením celé akce bude prase z ledu.

Během sobotního dne bude profesionální řezník ukazovat a komen-
tovat klasickou tradiční zabijačku se zpracováním masa a přípravou 
zabijačkových pochutin. „Lidé se dozvědí, kde na praseti hledat pa-
nenku, nebo jak se vyrábějí výborné jitrnice. Ve třech stáncích si 
také budou moci masné výrobky koupit. Navařeno bude i sto litrů 
pravé prdelačky,“ láká návštěvníky organizátor akce Michal Boháček.

O doprovodný program se postarají folkové a rockové kapely, pro 
děti budou připraveny tvůrčí dílničky. Dospělí se zahřejí svařákem nebo 
medovinou a bez rozdílu věku si pak všichni pochutnají na jablečném 
moštu, štrůdlu nebo kremrolích. Letošní Vepřové hody na Lochotíně 
slibují také jedno velmi netradiční překvapení – prase z ledu. „Bude 
to velká show, ale více neprozradím. Kdo přijde, rozhodně nebude 
litovat,“ zůstává tajemný Michal Boháček.                              (red)

Centrální park 
má nové jméno – U Bazénu

Centrální park v Plzni na Lochotíně mění název. Obyvatelé městského obvodu 
Plzeň 1 v anketě rozhodli, že se bude jmenovat park U Bazénu. Zrekonstru-
ovaný vnitřní i venkovní bazén bude novou atrakcí obvodu, což jméno parku 
jen podtrhne. „Doufám, že si lidé na nový název rychle zvyknou. V parku 
se koná řada oblíbených akcí, tak snad nebudou bloudit,“ říká s úsměvem 
starosta Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec.                  (red)

Tahákem Vepřových hodů 
na Lochotíně je prase z ledu


