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Pomozte proměnit vnitroblok na Košutce!
Městský obvod Plzeň 1 nabí-

zí občanům příležitost aktivně 
se zapojit do příprav zvelebení 
prostředí vnitrobloku na sídlišti 
Košutka. Prostranství mezi pa-
nelovými domy v ulicích Kra-
šovská a Toužimská – někdy 
též nazývané „louka“ – je již 
mnoho let v provizorním stavu. 
Kromě hokejbalového hřiště 
a patrových garáží se zde na-
chází jen trávník s vyšlapaný-
mi cestami. Nyní lidé dostanou 
příležitost říci, co jim na sídlišti 
schází a jakým způsobem chtějí 
vnitroblok zlepšit.

Městský obvod přizval ke 
spolupráci spolek Pěstuj pro-
stor, jenž se zasazuje o zlep-
šování veřejných prostranství, 
aby společně připravili projekt 
s názvem „Proměna vnit-
robloku Krašovská“. Cílem 
projektu je co nejvíce zapojit 
místní obyvatele – vnitroblok 
by měl dobře fungovat přede-
vším pro ně. Na základě jejich 
názorů se vytvoří tzv. „projek-
tový záměr“, tedy soupis přá-
ní a potřeb, ze kterého budou 
vycházet architekti, krajinářští 
architekti a další odborníci.

Touto cestou chceme oslovit 
občany všech věkových ka-
tegorií, kteří ve vnitrobloku 
nebo v blízkém okolí bydlí, 
neboť místní lidé znají své 
potřeby a své okolí nejlépe 
a mohou tak přispět k vy-
tvoření kvalitního projektu.

Jak bude taková příprava pro-
bíhat? Celý projekt je rozdělen 
do několika fází. V té první 
proběhne dotazníkové šetření, 

kde mohou lidé navrhnout, jak 
si přejí vnitroblok zlepšit a jaké 
prvky či funkce jim zde chybí. 
Dotazníky obyvatelé přileh-
lých domů naleznou ve svých 
poštovních schránkách, všichni 
občané prvního plzeňského ob-
vodu v tomto vydání Plzeňské 
jedničky na str. 7 a 8, k dostání 
budou i v sídle úřadu městského 
obvodu a na dalších veřejných 
místech v okolí vnitrobloku nebo 
na webových stránkách umo1.pl-
zen.eu a pestujprostor.plzne.cz. 
Na dotazníkovém šetření bude 
spolupracovat také 4. základní 
škola v Plzni v Kralovické ulici 
a informace o dotazníku budou 
k dispozici i na webové stránce 
školy zs4.plzen.eu.

Na dotazníky naváže výstava 
úspěšných proměn sídlištních 
prostranství v České republice 
i v zahraničí. Tato výstava po-
slouží k inspiraci, jak mohou 
konkrétní zlepšení vypadat. 
V třetí části projektu proběh-
nou veřejné besedy s obyvateli 
i s odborníky, v rámci kterých se 
jednotlivé potřeby prodiskutují 
podrobněji. Výstupem bude již 
zmíněný projektový záměr, kte-
rý shrne návrhy vzešlé z besed 
i dotazníkového šetření do for-
my brožury. Na základě tohoto 
zadání bude vyhlášena otevřená 
architektonická soutěž na úpra-
vu vnitrobloku, jejíž výsledky 
chce městský obvod představit 
na jaře příštího roku. Po soutě-

ži obvod plánuje zajistit finance 
formou vícezdrojového financo-
vání a zrealizovat vítězný návrh.

za MO Plzeň 1 Ivana Mádlová
(madlova@plzen.eu)

za Pěstuj prostor Marek Sivák
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Investiční akce MO Plzeň 1 v plném proudu

V únorovém vydání „Jedničky“ 
jsme vás informovali o investič-
ních záměrech, které budou v le-
tošním roce realizovány. Vzhle-
dem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám v jarním období byly 
zahájeny stavební práce až koncem 
března.

V březnu byla zahájena první in-
vestiční akce, která zahrnovala vý-
stavbu dětského hřiště v Sokolov-

ské 110. Hřiště je již dokončeno 
a obsahuje trampolínu, provazový 
kolotoč, pískoviště, váhu do pís-
koviště, pružinové houpadlo, hou-
pačku pro nejmenší, herní sestavu 
pro nejmenší, cvičební prvek pro 
doprovod, skluzavku s podestou 
a lezecí rampu.

Již koncem loňského roku bylo 
před dokončením dětské hřiště 
v ul. K Stráži. V jarních měsí-

cích byly dokončeny poslední 
zemní úpravy a osazeny lavičky, 
takže hřiště je rovněž definitivně 
dokončeno a předáno do užívání 
veřejnosti. Jeho vybavení je stan-
dardní a obsahuje dvojhoupačku, 
dvě herní sestavy (dvojvěž a ma-
šinku), lanovku, domeček, hou-
padlo na pružině, lezecké prvky 
a pískoviště.

V oblasti dětských hřišť můžeme 
ještě zmínit, že v průběhu dubna 
bylo doplněno stávající hřiště 
v Kaznějovské 33 o vahadlovou 
houpačku a pružinové houpadlo, 
což je v souladu s koncepcí rozvo-
je a údržby dětských hřišť na území 
našeho obvodu.

V první polovině května byly 
dokončeny opravy uložení čás-
ti žulové dlažby v okolí fontány 
v parku U Bazénu Lochotín. Na 
tyto práce navazuje i pokládka 
dlažby v části prostoru pod podi-
em ve zmíněném parku.

Stavební práce byly koncem 
dubna zahájeny i na rekonstruk-
ci ulic Dělnická a Kleisslova. Do 
konce srpna zde opravíme povrch 
komunikace v obou ulicích, loka-
lita bude odkanalizována a v ne-
poslední řadě zde vznikne i 36 
nových parkovacích stání. Tradič-
ně i v letošním roce pokračujeme 
v odstraňování dalších nepotřeb-
ných betonových prvků občanské 
vybavenosti (sušáky, klepadla, 
přebytečné obrubníky, betonové 

bloky apod.). V současné době tyto 
práce probíhají na Vinicích ve vni-
troblocích ulic Bzenecká, Brněn-
ská a Žlutické ulici na Košutce.

Práce na výstavbě dalších chod-
níků v ulicích Nad Zoo a mezi 
34. ZŠ a 91. MŠ začnou v červnu.

Další stavby, zejména v MŠ, 
budou zahájeny v červenci. Jed-
ná se zejména o celkové opravy 
chodníků v areálu 91. MŠ Plzeň 
v Jesenické ul. Zároveň na této 
školce proběhne i generální oprava 
oplocení celého areálu. V areálu 
odloučeného pracoviště 7. MŠ ve 
Žlutické ulici se nachází pavilon 
využívaný občanským sdružením 
Motýl, kde rovněž v letních mě-
sících proběhnou stavební úpravy 
lodžií a topení. Další drobnější sta-
vební práce plánujeme v 60. MŠ 
v Manětínské ul. a v 7. MŠ v Kra-
lovické ul.

O dalším postupu a zejména do-
končování jednotlivých stavebních 
akcí vás budeme aktuálně informo-
vat opět v dalším vydání našeho 
zpravodaje.

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

Ing. Milan Brecík, 
vedoucí Odboru investičního 

a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

Dobrovolníci posbírali 
v obvodu tunu odpadků

Téměř tunu odpadu nasbíraly 
dvě skupiny dobrovolníků v prv-
ním plzeňském obvodě. V sobotu 
18. dubna se zúčastnily celorepub-
likové akce Ukliďme Česko 2015. 
Jedna skupina sbírala odpadky 
v oblasti od Kalikovského mlýna 
podél řeky směrem na Roudnou, 
druhá pak na Sylvánu a Vinicích. 
Městský obvod Plzeň 1 v pondělí 
zajistil svoz odpadu z nahlášených 
stanovišť do sběrného dvora. Po 
zvážení ho bylo rovných 970 ki-
logramů.

„Jsem rád, že se i u nás v obvo-
du našli nadšenci a dobrovolníci, 
kterým není lhostejné, jak to u nás 
vypadá a obětovali svůj volný čas 
pro zkvalitnění života na našem 
obvodu,“ pochválil obě skupiny 
starosta Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1 Miroslav Brabec.

Letos se konal už druhý ročník 
akce Ukliďme Česko. Celkem se 
ho zúčastnilo 30 tisíc dobrovol-
níků, kteří sesbírali 800 tun od-
padků.

(red)

Sběrový den odpadu
Překážejí vám doma věci, které nepatří do nádob na směsný ko-

munální odpad a vy nevíte, kam s nimi? Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 ve spolupráci se sdružením firem Versado s.r.o. a AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o. pořádají sběrový den odpadu.

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

Místo konání Termín konání Hodiny odbìru odpadu
ROUDNÁ
Na Roudné  16. 6. 2015 13.00–18.00 hod.
(manipulační plocha naproti vjezdu do FN)

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

Jednička je kvalitní adresou pro život

Vítání občánků i rozkvetlé narcisky kolem Totemu
Vážení a milí 

spoluobčané,
děkuji vám za 

podporu ve vol-
bách do zastupi-
telstva obvodu, 
ve kterém tak 
mám možnost být 
už druhé volební 

období. Stejně jako v minulém období 
jsem vždy ochotna pomáhat občanům 
našeho obvodu. Přestože jsem bydli-
štěm na Roudné, reflektuji problémy 
celého našeho velkého obvodu.

 K problémům, které trápí mě, bez-
pochyby patří zdlouhavá rekonstrukce 
Křížkovy ulice, která vázla na přeložce 

plynovodu a následném dokončení sta-
vebních prací. Stavba má být dokončena 
do 30. 5. 2015, tak věřím, že po tomto 
datu se uleví jak občanům, kteří zde žijí 
prakticky na staveništi, tak i dětem z ma-
teřské a základní školy. Dále věřím, že 
bude zahájena příprava rekonstrukce uli-
ce Pod Všemi svatými, kde chybí chod-
ník a občané i děti ze 17. ZŠ a MŠ musí 
chodit po vozovce. V neposlední řadě je 
to samozřejmě chybějící část cyklostez-
ky v zadní časti Roudné směr Bolevecké 
rybníky. Na tento nebezpečný úsek pro 
cyklisty upozorňuji již opakovaně.

Na obvodě jsem členkou komise soci-
ální a komise pro vítání občánků. Právě 
vítání občánků je vždy velmi pozitivním 

zážitkem. V této souvislosti mě ovšem 
napadá, zda až tito naši nejmenší vy-
rostou, jestli pro ně bude dostatek míst 
v mateřských školách na obvodě. Vede-
ní obvodu se snaží situaci s nedostatkem 
míst ve školkách řešit. Navrhuje využít 
budovu Sportovního gymnázia, která 
bude v příštím roce volná a kam lze 
přemístit vyšší odbornou školu sídlící 
v současné době v Ledecké ulici. Uvol-
něný areál po této škole pak využít pro 
vybudování nových tříd mateřské školy, 
které jsou jednoznačně potřeba. Při pro-
jednávání v orgánech města jsem tento 
záměr zásadně podporovala, ne všem 
zastupitelům obvodu ovšem záleží na 
dostatečné kapacitě MŠ na jedničce. 

Tento záměr zatím schválen nebyl. Dou-
fám, že zvítězí zdravý rozum a všechny 
maminky na plzeňské jedničce budou 
mít pro své dítě místo v MŠ.

Velmi mě potěšilo vítání občánků 
a také rozkvetlé narcisky kolem To-
temu, které jsem pomáhala sázet. Pro-
tože nejen ti nejmenší potřebují naši 
ochranu, stejnou lásku a péči musíme 
věnovat seniorům. V oblasti péče o se-
niory je činnost Totemu nenahraditel-
ná a po zásluze byl Totem odměněn 
oceněním nejvyšší kvality.

Milí spoluobčané, přeji vám všem 
mnoho slunných dnů.

Mgr. Ilona Jehličková
zastupitelka obvodu za TOP 09

poprvé od vo-
leb mám mož-
nost vás pozdra-
vit na stránkách 
zpravodaje měst-
ského obvodu 
Plzeň 1.

Po 15 letech 
jsem se vrátila 

zpět do politického dění na našem 
obvodu v roli zastupitele. Mohu tedy 
porovnat změny, které za tuto dobu 
proběhly. Mezi ty pozitivní změny 
rozhodně patří navýšení počtu míst 

pro umístění dětí do mateřských 
škol. Co stále zůstává nedořeše-
no, je nedostatek parkovacích míst 
v části Lochotín, Košutka i Vinice. 
Jako členka komise sociální vidím 
kus dobře odvedené práce v sociální 
sféře, a to především v aktivitách, 
které podporují seniory.

Náš obvod patří mezi nejlidnatější 
části města Plzně. Jsme obklopeni 
krásnou přírodou, kterou máme na 
rozdíl od ostatních obvodů vyslo-
veně za domem. Pyšnit se rozhod-
ně můžeme boleveckými rybníky 

a turistickými stezkami kolem nich. 
Změnou prochází Lochotínský park 
a okolí Jezírka, kde je ovšem smutný 
pohled na chátrající budovu býva-
lého Bacardi, které dříve fungovalo 
jako kulturní zařízení a později jako 
místo k posezení.

Někdy nechápavě kroutím hlavou 
nad zastupiteli, kteří získali důvěru 
svých voličů, a přitom se za kaž-
dou cenu snaží prioritně prosadit 
podnikatelské aktivity nad zájmy 
obyvatel obvodu. Každý zastupitel 
je zodpovědný za své hlasování. 

Měli bychom si uvědomit, že svým 
rozhodnutím v rámci určitého sys-
tému ovlivňujeme budoucí vzhled 
obvodu a život kolem sebe. Mi-
nulost nezměníme, budoucnost je 
to, co můžeme ovlivnit. Na konci 
volebního období chci s klidným 
srdcem vše, co jsme pro obvod udě-
lali, podtrhnout a sečíst s vědomím, 
že jsme pro občany našeho obvodu 
udělali maximum.

Monika Magdalena Štefanová
zastupitelka MO Plzeň 1 

za KSČM

Chtěl bych 
vás seznámit 
s tím, jak v le-
tošním roce 
pokračuje pl-
nění volebního 
programu a rea-
lizace investič-
ních akcí našeho 

obvodu. Některé investiční akce již 
byly dokončeny, další budou reali-
zovány v průběhu roku. Dokončena 
již byla například rekonstrukce ven-

kovního bazénu plaveckého areálu, 
která začala minulý rok v září a také 
již proběhlo zařazení Fitprvků do 
parku U Bazénu. V průběhu letoš-
ního roku budou ještě rekonstruo-
vána čtyři dětská hřiště v ulicích 
Sokolovská, Bzenecká, V Stráži 
a na Roudné. Pro zlepšení ochrany 
a bezpečnosti dětí bude v areálech 
mateřských škol instalován bezpeč-
nostní kamerový systém. Připravuje 
se také otevření první třídy jeslí na 
Lochotíně. V září letošního roku 

dokončíme rekonstrukci Bolevecké 
návsi. Postupnými úpravami okolí 
boleveckých rybníků se snažíme 
vytvářet pro vás co nejlepší pod-
mínky pro letní rekreaci. Přestože 
došlo k výraznému snížení přílivu 
peněz z městského rozpočtu, daří 
se nám naše záměry naplňovat. Na 
léto máme připravenou celou řadu 
kulturních akcí. V období prázdnin 
se za účasti různých zpěváků a sku-
pin v parku U Bazénu uskuteční 
oblíbený FolkPark. Nezapomněli 

jsme na vás ani s obvyklým letním 
promítáním filmů. Také Sdružení 
boleveckých rodáků uskutečňuje 
s naší podporou celou řadu zajíma-
vých akcí. K letošnímu 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa bude na 
Bolevecké návsi odhalena jeho bus-
ta. Snažíme se pro občany Locho-
tína vytvářet co nejlepší podmínky 
pro život. Do jaké míry se nám to 
daří, musí posoudit oni sami.

Jaroslav Výborný.
zastupitel MO Plzeň 1 za ČSSD

Vážení spoluobčané,

Tak takhle 
jsem uvedl svoji 
řeč v našem ča-
sopise v prosin-
covém vydání 
naší „Jedničky“ 
v roce 2012. Pro-
tože se jednalo 
o vánoční vydá-

ní, většinou jsem hodnotil uplynulý 
rok 2012 a přemýšlel co přinese ná-
sledující rok 2013. Jistě většina z vás 
přemýšlí, proč píši právě o přelomu 
let 12 a 13? Zde je celkem jednodu-
chá odpověď. Přesně 7. ledna 2013 
se otevřel bazén Lochotín tehdy 
v Centrálním parku pro veřejnost od 

pondělí do neděle po celý rok. Bazén 
Lochotín se stal majetkem Statutární-
ho města Plzně a jeho správu získa-
la Slávia VŠ Plzeň, která se starala 
a stará o bazén Slovany. Velmi rád 
bych připomněl, co se do dnešních 
dnů na bazénu Lochotín podařilo, ne-
jen s přispěním finančních prostřed-
ků našeho obvodu, ale i z prostřed-
ků města Plzně, evropských dotací 
a jiných zdrojů. Za dva a půl roku 
se podařila zrekonstruovat vana ba-
zénu, které říkají lidé od bazénového 
fochu srdce bazénu. Dále se podařilo 
vybudovat pánské a dámské sauny. 
A v letošním roce jsme slavnostně 
před několika dny otevřeli nově re-

konstruovaný venkovní bazén, který 
je součástí bazénu Lochotín. Zúčast-
nil jsem se tohoto slavnostního ote-
vření a nyní si uvědomuji, že jsme 
nepozvali spoustu lidiček, kteří pro 
tento venkovní bazén, jeho realizaci, 
sehnání peněz z evropských dotací 
a jeho provoz, udělali téměř nemož-
né. Pokud mi dovolíte, velmi rád 
Vás s nimi prostřednictvím tohoto 
článku seznámím. Jedná se o paní 
ředitelku Ekonomického úřadu Hanu 
Kuglerovou, vedoucího odboru fi-
nancování a rozpočtu Lubomíra 
Složila, paní Dagmaru Polovou, ve-
doucí oddělení mimorozpočtových 
zdrojů a Helenu Regnerovou a ze 

stejného oddělení, paní Jitku Poja-
rovou, vedoucí finančního odboru 
našeho úřadu, pana Zdeňka Hanze-
lína, pověřeného vedoucího staveb-
ně správního úřadu našeho obvodu, 
pana Jiřího Kozohor ského, ředitele 
Technického úřadu, pana Miloslava 
Soukupa, vedoucího odboru správy 
infrastruktury, pana Petra Zelenku, 
koordinátora a metodického pracov-
níka téhož odboru a paní Veroni-
ku Krupičkovou, vedoucí oddělení 
sportovišť a samozřejmě všechny 
zastupitele našeho obvodu, kteří vy-
konávali a vykonávají zastupitelskou 
funkci. VÁM VŠEM VELKÝ DÍK.              

Jiří Uhlík
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Venkovní bazén na Lochotíně už čeká na první plavce

Teplé letní dny budou v prvním 
plzeňském obvodě zase o něco zá-
bavnější. Ve středu 29. dubna se 
slavnostně otevřel zrekonstruova-
ný venkovní bazén v plaveckém 
areálu na Lochotíně. Bude přístup-
ný denně od 10 do 20 hodin.

Venkovní bazén je odpočinko-
vý, zaměřuje se hlavně na rodiny 
s dětmi a lidi, kteří se chtějí ve 
vodě vyřádit. Je v něm brouzdališ-
tě a do začátku prázdnin přibydou 
dvě dětské vodní atrakce. Koupa-

liště má vlastní zázemí, dámské 
a pánské šatny, sprchy i pokladnu.

„V pracovním týdnu budou ven-
kovní a vnitřní bazén fungovat 
nezávisle na sobě. O víkendech 
a o prázdninách, kdy se uvnitř ne-
konají kurzy, se celý areál propojí. 
Lidé tak budou moci volně přechá-
zet. Jeden rodič například zůstane 
s dětmi venku a druhý si může jít 
zaplavat dovnitř, pak se vystřída-
jí,“ vysvětluje ředitel lochotínského 
i slovanského bazénu Tomáš Kotora.

Celý areál okolo venkovního 
bazénu ještě čekají drobné úpra-
vy. Vznikne občerstvení, sezení, 
návštěvníkům budou k dispozici 
lavičky a lehátka. Voda v koupa-
lišti se bude přihřívat na 21 °C, 
o zbytek se postará sluníčko.

„Rekonstrukce venkovního ba-
zénu, který byl v žalostném stavu 
schovaný za vzrostlými tujemi, 
stála 11 milionů korun. Z toho 
7,7 milionů pokryla dotace z Ev-
ropské unie. O zbytek nákladů se 
podělil plzeňský magistrát a Měst-
ský obvod Plzeň 1,“ upřesňuje 
starosta obvodu Miroslav Brabec.

Vstupné do lochotínského pla-
veckého areálu je totožné s bazé-
nem na Slovanech. Děti do šesti 
let mají vstup zdarma. Plné vstup-

né na 1,5 hodiny je 65 korun, na 
3 hodiny 95 korun a na celý den 
110 korun. Nárok na slevu mají 
senioři, studenti a zdravotně po-
stižení. V nabídce je i rodinná 
vstupenka nebo permanentka.

Obsazenost bazénu mohou zá-
jemci sledovat přes webkameru 
na www.bazenlochotin.cz. Zde 
získají také další informace. (red)

Globus junior cup 2015 – „po deváté“ A znovu úspěšně!

„Čas běží rychleji, než si mys-
líme“. I tento obecně známý fakt 
si bylo možno osvědčit první má-
jovou neděli roku 2015 v prosto-
rách u hypermarketu Globus. Zde 
se, a to již podeváté, uskutečnila 
soutěž dětských družstev v po-
žárním útoku, kterou již tradič-
ně pořádali hasiči z Občanského 
sdružení Hasiči Plzeň – Košutka, 

a to v úzké součinnosti s SDH 
Úněšov.

Obdobně jako v letech přede-
šlých soutěžila družstva mladých 
hasičů o pohár starosty MO Plzeň 
1. Hodnotné ceny poskytl nejen 
Městský obvod Plzeň 1, ale také Pl-
zeňský kraj a hypermarket Globus.

Od desáté hodiny do 15.30 
hodin se na startovní čáře vystří-

dalo celkem 18 družstev starších 
a 29 mladších dětských družstev. 
Podle pravidel soutěže dostaly 
všechny kolektivy dvakrát šanci 
prezentovat se kvalitou a rychlostí 
svého požárního útoku. Dosažené 
časy většiny družstev vypověděly 
o kvalitní přípravě všech týmů, kte-
rá probíhala během uplynulé zimy. 
Vítězné časy 17,90 vteřin v kate-
gorii starších, družstva z SDH Líté, 
a 20,16 vteřin týmu SDH Horní 
Bělá v kategorii mladších, toto tvr-
zení beze zbytku potvrdily s tím, 
že se v obou kategoriích vtěsnalo 
vždy prvních osm celků do časo-
vého odstupu tří vteřin.

MO Plzeň 1 měl také v závodu své 
„pomyslné želízko v ohni“. Jednalo 
se o mladé hasiče z Bolevce, kteří 
bohužel ve velice silné konkurenci 
skončili až ve druhé polovině star-
tovního pole. Věřím však, že to naše 
mladé hasiče neodradilo, a právě 
naopak je to bude motivovat k ještě 
vyššímu tréninkovému úsilí.

Velký dík patří tedy všem, kte-
ří zabezpečili logistickou podporu 
a pomohli s organizací této již pev-
ně etablované sportovně a spole-
čensky prospěšné akce konající se 
na našem obvodě.

 Pro všechny z vás, které tato 
událost jakkoliv zaujala, jsme 
připravili videosestřih z průběhu 
celého dne, který jsme umístili 
na náš facebookový profil Hasiči 
Plzeň – Košutka.

Občanské sdružení
Hasiči Plzeň – Košutka



vložit pdf
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Před Boleveckou základní školou se 5. května konala vzpomínka 
na padlé a umučené bolevecké občany ve II. světové válce

Sdružení boleveckých rodáků 
s Městským obvodem Plzeň 1 
pořádaly dne 5. května u pomní-
ku před Boleveckou základní ško-
lou pietní akt v rámci 70. výročí 
skončení II. světové války. Vzpo-
mínalo se na padlé a umučené bo-
levecké občany. Za velké účasti 
veřejnosti, zástupců MO Plzeň 
1 pana Mgr. Miroslava Brabce, 
paní PhDr. Ivany Mádlové, Jaro-
slava Čechury – starosty Sdruže-
ní boleveckých rodáků, paní Mgr. 
Brunclíkové – ředitelky Bolevecké 
základní školy, zástupců Bojovní-
ků za svobodu, hasičského sboru 
a dětí Bolevecké základní školy 
zahájil pietní akt pan Čechura. Ob-

sáhlou informaci o průběhu a his-
torii II. světové války přednesl pan 
Ing. Bohuslav Strejc a akci ukončil 
starosta MO Plzeň 1 pan Mgr. Mi-
roslav Brabec. K pomníku pak 
byly položeny věnce a květiny. 
Paní ředitelka Bolevecké základní 
školy Mgr. Brunclíková pozvala 
účastníky na návštěvu školy, kde 
byli přítomní seznámeni s aktivita-
mi školy v různých zájmových čin-
nostech a ve zkvalitňování výuky 
ve škole. Vedení školy připravilo 
pro účastníky malé občerstvení, při 
kterém se diskutovalo s pamětníky 
o zajímavostech a novinkách školy 
a její historii. 

Jaroslav Čechura

Sdružení boleveckých rodáků 
připravuje na 6. červenec v 16 ho-
din u bývalé školy na Bolevecké 
návsi vzpomínkovou akci k 600. 
výročí od upálení Mistra Jana 
Husa. K tomuto významnému 
výročí bude odhalena na bývalé 
staré škole Vondruškova ulice 1 
nová busta M. Jana Husa s novou 
pamětní deskou. Této významné 
vzpomínkové akce se zúčastní zá-

Sdružení boleveckých rodáků 
dále připravuje velmi význam-
nou akci na Bolevecké návsi, a to 
otevření nově upravené Bolevecké 
návsi pod názvem „Den Bolev-
ce“, která se uskuteční 5. září od 
13 hodin v parku na návsi. Tato 
akce měla být konána již v červnu 
t. r., ale vzhledem ke střetu někte-
rých akcí v rámci hlavního města 
kultury byla přesunuta na září, 
kdy náves po rozsáhlých komu-
nikačních a zahradnických úpra-
vách slavnostně otevřeme a tuto 
nesmírně významnou investici 
města oslavíme. Již po 12. hodi-
ně odpolední bude akce zahájena 

Vzpomínka na upálení Mistra Jana Husa

Den Bolevce

Správa veřejného statku připravujedalší akci 

„Poznávej přírodu rekreační oblasti Bolevec“ 
a pro nejmenší jsou připraveny kolotoče a vláček. 

Kulturní akci zpestří tradiční řemesla 
v deseti stáncích a nebude chybět bohaté občerstvení.

Sdružení Boleveckých rodáků informuje o připravovaných kulturních akcích

Beseda s veterány 
2. světové války

V úterý 5. května 2015 se zú-
častnili žáci devátých tříd besedy 
s veterány 2. světové války v sále 
Měšťanské besedy v Plzni. Stu-
denty například zajímalo, s ja-
kými pocity přijížděli po letech 
zpět do Plzně, jak vzpomínají na 
setkání s německými vojáky, jak 
vypadalo vylodění v Normandii. 
Naše žáky dojalo vyprávění Kar-
la Lindquista. Ten byl odveden 
v srpnu roku 1943. Zpočátku pů-
sobil jako průzkumník, poté jako 
zdravotník. Je jedním z pěti pře-

živších členů z původně 180 pří-
slušníků jednotky, která přistála 
ve Francii. O svých prožitcích 
a zkušenostech z války napsal 
knihu. Po skončení besedy požá-
dali naši žáci Karla Lindquista, 
zda by se s ním mohli vyfotit. Se-
tkání s ním a ostatními muži bylo 
skvělé. Odcházeli jsme a přemýš-
leli nad hodnotami vlastenectví, 
svobody, míru, přátelství.

Mgr. Martina Šmejkalová,
7. ZŠ a MŠ Plzeň

stupci města, obvodu, Církve čes-
koslovenské husitské, Evangelické 
metodistické, zástupci Hasičského 
sboru v Bolevci a boleveckých 
rodáků. V průběhu vzpomínkové 
akce zažehneme oheň před hasič-
skou zbrojnicí, kde bude zajištěno 
občerstvení a posezení pro účast-
níky akce. Závěr doplní hudební 
produkce. 

Jaroslav Čechura

koncertem pana Václava Žákovce. 
„Den Bolevce“ bude zahájen ve 14 
hodin panem starostou Mgr. Miro-
slavem Brabcem a dalšími přesta-
viteli města a Boleveckých rodáků 
v plzeňských krojích. V průběhu 
odpoledne vystoupí folklorní 
dětské skupiny ze škol a školek, 
jsou připraveny divadla pro děti, 
CK Švejkův Šraml s programem 
„Když jsem mašíroval“, uvidíme 
šermíře, divadlo Jezírko a průběh 
akce bude doplňovat kapela MHS. 
Jsou připraveny doprovodné pro-
gramy TOTEMU RCD, ukázky 
malých hasičů.

Srdečně vás zveme na tyto akce.
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V centru panelového sídliště se zazelenají 
mrkve, rajčata nebo třeba ředkvičky

V samém srdci lochotínského 
sídliště vyroste 6. května nová ko-
munitní zahrada. Společné pěstování 
je stále populárnější způsob, jak si 
mohou lidé, kteří bydlí na sídliš-
ti nebo uprostřed města a nemají 
vlastní zahradu, vypěstovat vlastní 
zeleninu nebo třeba bylinky. Zahra-
da nenabídne lidem jen možnost vy-
pěstovat si vlastní plodiny, ale také 
potkat a poznat své sousedy a užít si 
trochu klidu v dnešní stále rychlejší 
době. Lidé se také díky komunitní 
zahradě mohou podílet na proměně 
města a místa, ve kterém žijí.

S nápadem zřídit komunitní zahra-
du přišli sami obyvatelé lochotínského 
sídliště (OC Atom a okolí). Obyvatelé 
lokality v průběhu září 2014 až února 
2015 odpovídali na dotazníky, co se 
jim v místě, kde žijí, nelíbí a co by 
rádi změnili. V únoru a březnu 2015 
proběhlo také několik veřejných de-
bat, na kterých místní vymýšleli, jak 
vylepšit prostor okolo sebe. Výsled-
kem setkání místních občanu je právě 
vznikající komunitní zahrada.

Nápad měnit prostor kolem sebe 

a přizvat do toho lidi z okolí se 
zrodil v Klubu Atom pro děti 
a mládež, který zřizuje Diakonie 
západ. „Kaž dý den cestou do prá-
ce jsme naráželi na místa, která se 
nám nelíbila a zasloužila by vylepšit, 
opravit nebo natřít. A tak vznikl pro-
jekt „Natři to sousedovi“. Rozhod-
li jsme se zapojit místní obyvatele 
a zjistit, co si o místě, kde žijí, myslí 
i oni. Na začátku jsme vůbec nevě-
děli, jak to všechno dopadne, a pro-
to pro nás komunitní zahrada byla 
velkým překvapením,“ vysvětluje 
s úsměvem Mgr. Kristýna Paulová, 
vedoucí Klubu Atom. „Samozřejmě 
bez podpory a finančních prostředků 
by to nešlo, proto musím poděkovat 
Poštovní spořitelně, která prostřed-
nictvím nadace Via celý projekt za-
financovala,“ dodává Paulová.

Komunitní zahrada ale není to 
jediné, co z projektu „Natři to sou-
sedovi“ vznikne. Například budou 
opětovně vysázeny růže u nedale-
kého památníku lidickým ženám, 
které zahynuly za 2. světové války. 
V prostorách OC Atom také přibude 

několik laviček, které budou sloužit 
všem lidem z okolí.

Nadšení zahrádkáři se mohou 
hlásit na e-mailu atom.zapad@
diakonie.cz nebo na telefonním 
čísle +420 739 244 795.

NATŘI TO SOUSEDOVI! – vy-
zývá místní obyvatele nový projekt, 
který realizuje Klub Atom pro děti 
a mládež, Diakonie Západ. Projekt, 
který podpořila Poštovní spořitelna 
prostřednictvím Nadace VIA, rea-
guje na současný vzhled OC Atom 
v Sokolovské ulici, kterému by jeho 
organizátoři prostřednictvím podpory 
aktivní spolupráce místních lidí chtě-
li pomocí barev a květin vdechnout 
nový život. Hlavním cílem projektu je 
nejen samotná revitalizace OC Atom 
a jeho blízkého okolí, ale především 
podnícení veřejnosti měnit k lepší-
mu věci kolem sebe. OC Atom tedy 
v nadcházejících měsících čeká řada 
změn! Těšit se můžete například na 
nově osázené květníky, schodiště zá-
řící barvami či výstavu fotografií pro 
veřejnost. Do projektu se prozatím 
zapojili: SVČ Domeček, Gymnázi-

um Františka Křižíka a základní ško-
la, s. r. o., Dětský diagnostický ústav 
a Středisko výchovné péče v Plzni 
a místní obyvatelé, kterým nejsou 
lhostejné podmínky, ve kterých žije-
me a mají odhodlání a chuť přiložit 
ruku k dílu.

Více informací o projektu a mož-
nostech, jak se do něho zapojit, 
naleznete na: www.facebook.com/
Natritosousedovi

Klub Atom pro děti a mládež 
Plzeň je jednou ze sociálních služeb, 
kterou poskytuje Diakonie Západ. 
Pracovníci Klubu doprovází a pod-
porují děti a mládež v dané lokalitě 
při řešení obtížných i každoden-
ních situací a zvyšují jejich šance 
uspět v dalším životě. Služby jsou 
poskytovány anonymně, bezplatně 
a diskrétně v atraktivním prostředí 
Klubu.

Kontakt:
Mgr. Kristýna Paulová

kristyna.paulova@diakonie.cz
Tel.: +420 739 244 795
www.diakoniezapad.cz

Klub Atom pro děti a mládež
Sokolovská 1327/74

323 00 Plzeň

Manželé Černí oslavili zlatou svatbu
Zlatou svatbu oslavili 2. května 

v obřadní síni Úřadu MO Plzeň 1 
manželé Jitka a Pavel Černí. Zavzpo-
mínali na padesát společně prožitých 
let a připomněli si, jak je pro ně vzá-
jemný vztah důležitý. Při příležitosti 
významného jubilea se také podepsa-
li do pamětního listu úřadu.

Manžele při slavnostním obřadu 
doprovázela široká rodina. Vycho-
vali čtyři děti, od nichž mají sedm 
vnoučat a těší je i čtyři pravnou-
čata. Všichni jim poděkovali za 
lásku a péči, kterou jim po celá 
léta věnovali.

(red)

V postapokalyptickém tématu 
zvítězila Denisa Czervoniaková.

První dubnovou neděli přivítal 
kulturní dům Šeříkovka už 19. roč-
ník soutěže pro dívky od 13 do 15 
let Dívka roku. Do Plzně se tradičně 
sjelo 12 nejúspěšnějších dívek z ce-
lých Čech, které už měly za sebou 
základní kolo a casting Čech. Porota 
měla za úkol vybrat šestici soutěží-
cích, která postoupí do celostátního 
finále do Jičína.

Před samotným semifinálem ještě 
proběhlo soustředění v sídlu nové-
ho pracoviště DDM Talent, který je 
zároveň pořadatelem této soutěže. 
Zde se dívky pečlivě připravovaly na 
všechny čtyři disciplíny, mezi které 
patří představení a rozhovor s mo-
derátorem, volná disciplína, taneční 
cvičení Bokwa a módní přehlíd-

Dívka roku 2015 má už za sebou semifinále
ka. To vše probíhalo pod vedením 
odborného týmu, do kterého patří 
například choreograf Petr Čejka, 
fotograf Ivan Štefko (jenž nafotil 
i tablo) apod.

Samotná soutěž letos proběhla 
v postapokalyptickém tématu, kdy 
celý svět měla spasit tzv. vyvolená. 
Dívky se předvedly v choreografii 
Petra Čejky a prezentovaly mód-
ní kolekci ateliéru Kirké Kateřiny 
Líblové. U poroty nakonec nejvíce 
zabodovala Denisa Czervoniaková 
z Postoloprt, která získala i titul 
Dívka sympatie. Hosty letošního 
ročníku byli Karel Hynek z pořadu 
Na stojáka nebo zpěváci Miloš No-
votný, Genny Ciatti a Matěj Vávra. 
Moderovala známá modelka Lucie 
Křížková. 

Michal Křížek

Konečné pořadí semifinále Dívka roku (Plzeň):
1. místo: Denisa Czervoniaková (Postoloprty), 2. místo: Natalia Eiseltová 
(Hostivice), 3. místo: Katka - Tram Ann Nguyen (Ústí nad Labem)
Dále postupují do finále: Sára Zwickerová (Pelhřimov), Tereza Varva-
žovská (Ústí nad Labem), Lucie Rumlová (Zruč - Senec)
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Plzeň se poslední víkend v květ-
nu již podruhé připojí ke stovkám 
evropských měst a oslaví Evropský 
den sousedů. Akce, která je jedním 
z hlavních bodů programu Evrop-
ského hlavního města kultury 2015, 
proběhne během posledních dvou 
květnových dnů. Jde o příležitost 
udělat něco pro druhé, zpříjemnit 
si své bydliště, poznat příběhy ze 
svého nejbližšího okolí a především 
ty, kteří v něm společně s vámi žijí.

PŘEDSTAVENÍ AKTIVIT

V sobotu 30. května se od 14:00 
na třinácti místech v Plzni před-
staví aktivity komunitních center, 
která připravují pestré kulturní 
odpoledne. Program se odehraje 
na Mikulášském náměstí, Vinicích 
u dobrovolnického centra DoRA, 
ve Lhotě u Mušky, na Lochotíně 
v ul. K. Světlé, na Bolevecké návsi, 
v komunitní zahradě Pod Vinicemi, 
v zámeckém parku v Křimicích, 
u Totemu na Bolevci, na borském 
nádraží Plzeň – Zastávka, na Měst-

Oslavte den sousedů a pozvěte je na večeři!
EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ 30.–31. 5. 2015

ské plovárně u Radbuzy, náměstí T. 
G. Masaryka a Husově náměstí, ale 
třeba i v centru Plzně na nové pěší 
zóně v Riegrově ulici.

POZVĚTE SOUSEDY

Do sobotního dne sousedů se ov-
šem můžete zapojit i vy! Pozvěte 
své sousedy na večeři a na kus řeči 
přímo před vaším domem, na dvorku 
nebo na hřišti vedle. Připravit pro ně 
můžete nejen pohoštění, ale i dopro-
vodný program – soutěže, bazary, 
výstavy, závody, promítání, zpívání, 
kreativní dílny apod. 

SOUSEDSKÉ PROCHÁZKY

V neděli 31. května se v 10.00 

nebo ve 14.00 můžete vydat na ko-
mentované Sousedské procházky, 
které představí historii i současnost 
vybraných míst. 

Kompletní informace o programu na-
jdete na www.evropskydensousedu.cz.

ORGANIZÁTOŘI

Těší se na vás tým Plzně 2015 

a partneři akce (Plzeňský prazdroj, 
Plzeňská teplárenská, MasterCard, 
Pekařství Malinová, Schneider, MM 
Car – Nehoda.cz, ROP jihozápad, 
CrossCafe, Farmářský obchod, Milk-
natur, Křimické zelí, SBD Škodovák, 
OZ Sylván, LBD v Plzni, Triumfa, 
Reaas, Plzeňské služby). A samozřej-
mě také vaši sousedé!!

Dopravní hrátky
Dětské dopravní hřiště otevřelo 

sezónu 24. 4. 2015 akcí Dopravní 
hrátky, kterou zahájila paní místosta-
rostka Městského obvodu Plzeň 1 
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA. 
Na akci přišly děti z mateřských ško-
lek a školních družin z městského 
obvodu.

Soutěže a úkoly s dopravní téma-
tikou, se kterými dětem pomáhaly 
strážnice MP a zaměstnankyně 
SVČ RADOVÁNEK, byly přizpů-
sobené věku dětí a jejich schop-
nostem. Pro děti byla připravena 

např. jízda zručnosti, dopravní 
kvíz, skládání a určování doprav-
ních značek, povídání o IZS, se-
maforech, přechodech pro chodce 
a nově také dopravní bludiště. 
Kromě jiného si děti mohly vy-
zkoušet opilecké brýle a zjistit, jak 
promile alkoholu mohou ovlivnit 
jejich schopnost chůze. Odměnou 
pro děti, kromě nově získaných vě-
domostí, byly ceny od Městského 
obvodu Plzeň 1, BESIPU a skákací 
hrad od Městské policie Plzeň.

Chtěla bych touto cestou podě-

Sportovní areál 1. ZŠ je otevřený!
Otevírací doba
duben, říjen: po–pá 15.00 až 19.00, so–ne 10.00 až 19.00
květen, červen, září: po–pá 15.00 až 20.00, so–ne 10.00 až 20.00
červenec, srpen: po–ne 10.00 až 21.00
svátky a dny volna – jako o víkendu v daném měsíci
K dispozici je velké fotbalové hřiště, atletický ovál, hřiště pro 
různé sporty. Možnost zapůjčení sportovního vybavení.
Projekt „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 
1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“ byl spolufinancován 
Evropskou unií.

kovat MO Plzeň 1, Městské policii 
Plzeň, BESIPU a zaměstnancům 
SVČ RADOVÁNEK za spolupráci 
a pomoc na této dopravní akci.

Dětské dopravní hřiště je pro ve-

řejnost otevřeno denně v odpoled-
ních hodinách.

Více informací na www.radova-
nek.cz           Ivana Jeslínková,

vedoucí pracoviště

 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, z.s. DoRA bazárek dětského zboží, Brněnská 14, Vinice
 Envic, občanské sdružení  Sousedské odpoledne v komunitní zahradě, Pod Vinicemi 3
 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 – Lochotíně  Přijďtte si hrát, přijďte na koláč, 
 Bolevecká náves 2, Bolevec
 Ledovec, o.s.  Dny Světlé 2015 K. Světlé, Lochotín
 Totem – regionální dobrovolnické centrum  Sousedský jarmark, Kaznějovská 51, Lochotín

SEZNAM MÍST, KDE SE KONÁ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE 30. 5. OD 14.00 HOD.: 

Na pátek 3. července je připravený charitativní koncert revivalových 
kapel na Ranči Šídlovák. Zahrají kapely Rammstein tribute show, 

Metallica revival – Beroun a Kabát revival Plzeň. Úkolem připravo-
vané akce je získat finanční prostředky pro domov pro osoby se zdra-
votním postižením Nováček. Koncert začne v 17 hodin. Akce se koná 
pod záštitou náměstkyně primátora Plzně paní Evy Herinkové. (red)

Revivalové kapely zahrají pro Nováček
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Jedničky z jedničky
Tento seriál bude v roce 2015 pravidelně představovat úspěšné sportovce se zdravotním handicapem, 
kteří žijí v našem obvodě. Také vám představíme sporty, kterým se věnují.

Václav Augusta (36 let)
Vašek Augusta je téměř dvoumet-

rový chlap, čehož si na první pohled 
ani nevšimnete. Vašek je totiž již 5 
let vozíčkář. Stačila chvilka nepo-
zornosti a život se mladému člo-
věku obrátil naruby. Vašek v roce 
2010 sjížděl s partou kamarádů Ohři 
a jednoho rána šel k vodě, uklouzl 
na mokrém kameni a zlomil si krční 
páteř. Následkem toho došlo k po-
rušení míchy a ochrnutí celého těla. 
Dnes žijí manželé Augustovi v 1. pl-
zeňském obvodu nedaleko radnice 
v bezbariérovém bytě a jednou z je-
jich společných aktivit je sport. Tím 
sportem je boccia – paralympijský 
sport pro jedince s nejtěžším těles-
ným handicapem. Vašek byl vždy 
velkým sportovcem, před úrazem se 
věnoval především triatlonu a lyžo-
vání. Ani po úrazu se sportu nevzdal, 
závodně hraje bocciu a rekreačně ly-
žuje na speciálně upravené lyži pro 
vozíčkáře, tzv. kartski.

Boccia je sport, který by se dal při-
rovnat k více známé hře pétanque. 
Tyto dvě hry mají stejný cíl a tím 
je přiblížit své míče (v případě bo-
ccii) co nejblíže cílovému míči. Ve 
světě je 53 států, které se tomuto 
sportu věnují a jsou členy BISFed 
(Boccia international sports federa-
tion). V naší republice je přes 120 
registrovaných hráčů boccii, kteří 
hrají národní soutěž. V tomto sportu 
se nerozdělují kategorie dle pohlaví, 
takže se jedná o tzv. smíšený (mix-
gender) sport. Rozdělení je pouze 

podle stupně zdravotního postižení. 
V boccie jsou tedy 4 zdravotní ka-
tegorie. BC1 – BC4.

V kategorii BC1 jsou hráči, kteří 
hází nebo kopou míč sami, ale po-
třebují sportovního asistenta, který 
jim míče připravuje a podává. Tento 
asistent jim také může pomoci s na-
stavením vozíku do správné pozice.

V kategorii BC2 jsou hráči, kteří 
musejí celou hru zvládat sami a ne-
mají tedy povoleného asistenta pro 
hru.

V kategorii BC3 jsou nejvíce 
handicapovaní sportovci, kteří pro 
hru potřebují ještě speciální po-
můcku a tou je odhodová rampa. 
K ovládání rampy využívají spolu-
hráče, který je bez handicapu, ale 
během hry nesmí sledovat hru. Je 
tedy po celou dobu hry řízen povely 
od svého hráče.

V kategorii BC4 jsou hráči, kte-
ří opět nemají povoleného asistenta 
a celou hru musejí zvládnout sami 
jako BC2. Rozdíl mezi kategorií 
BC2 a BC4 je pouze v typu dia-
gnózy.

V tomto sportu se hrají 3 druhy 
soutěží. Jsou to soutěže jednotlivců 
ve všech kategoriích, soutěže párů 
BC3, soutěže párů BC4 a soutěž 
tříčlenných týmů, která je složená 
z hráčů BC1 a BC2.

Vašek hraje v kategorii BC3, tedy 
se spoluhráčem. Tím nejbližším ve 
sportu je mu osoba nejpovolanější, 
jeho manželka Zuzka. Ne vždy je 
však možné, aby s ním trénovala 

a jezdila na závody, proto má Va-
šek ještě další asistentku, která s ním 
bocciu hraje. Vašek se snaží trénovat 
pravidelně, jednou týdně, přestože by 
určitě bylo potřeba častěji.

Jak dlouho se boccie věnuješ?
Boccie se věnuji čtvrtou sezonu, 

takže jsem ještě pořád na začátku 
své kariéry.

Co ti tento sport přináší?
Je to pro mě jediný sport, kterému 

se mohu závodně věnovat a pokra-
čovat tak alespoň v nějakém aktiv-
ním sportovním životě.

Jaké vybavení potřebuješ pro bo-
cciu a kolik takové vybavení stojí?

Pro moji kategorii je vybavení 
dost specifické. Bez kvalitních 

míčků a rampy tento sport nelze 
provozovat. Rampa musí být zá-
vodníkovi vyrobená na míru dle 
typu hendikepu. Základní pořizo-
vací cena se pohybuje kolem 20 
tisíc korun. Rampu si hráč musí 
přizpůsobit dle svých potřeb, ale 
k tomu je zapotřebí šikovný kutil. 
Cena kvalitních míčů na bocciu se 
pohybuje od 10 000 Kč, ale může 
být také dvojnásobná.

Kde tě můžeme vidět trénovat?
Trénuji společně s další prvoli-

govou hráčkou Katkou každé úterý 
v DoŘE (Regionální Dobrovolnic-
ká Agentura DoRA), kde máme 
možnost trénovat zdarma. Za tuto 
možnost jsme velmi rádi, i přesto-
že místnost zrcadlového sálu není 
typickou sportovní halou.

Jaký je tvůj oblíbený sport, který 
rád sleduješ jako divák?

Mám rád fotbal a jsem fanouškem 
plzeňské Viktorky. Když mi to čas 
a zdraví dovolí, chodím svému týmu 
fandit na stadion do Štruncových 
sadů. Rád se také podívám i na 
ostatní sporty.

Můžeš nám vyjmenovat 3 důvody, 
proč žít v Plzni?

Mám Plzeň rád, jelikož jsem se 
zde narodil a prožil tady své dětství.
1. Plzeň je město sportu a kultury.
2. Jsou tu dobře dostupné sociální 
služby, které potřebuji (pečovatelská 
služba, osobní asistence atd.)
3. Z pohledu vozíčkáře je na tom 
Plzeň celkem dobře s bezbariérovos-
tí. Řekl bych, že lépe než v Praze.

Mgr. Roman Suda
trenér zdravotně postižených sportovců

koordinátor projektu 
Paralympijský tým Plzeňského kraje
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Rukodělný bazar znovu až před Vánoci

V sobotu 11. dubna se v Re-
gionálním dobrovolnickém cent-
ru TOTEM v Kaznějovské ulici 
v Plzni konal první ročník Ruko-
dělného bazaru.

„Příjemně mě překvapila účast 
vystavovatelů i prodejců ruko-
dělných a originálních výrobků, 
kterých se na naší první akci pre-
zentovalo více než dvacet,“ říká 
místostarostka prvního plzeňské-
ho obvodu Ivana Mádlová, pod 

jejíž záštitou se Rukodělný bazar 
konal.

Akce, jejíž opakování je naplá-
nováno na adventní čas tak, aby 
si návštěvníci mohli domů odnést 
netradiční a ručně dělané vánoční 
dárky, se zúčastnili výrobci z Plz-
ně i širokého okolí. Prezentovaly 
se zde nejrůznější techniky výroby 
šperků z FIMA hmoty, polymeru, 
minerálů i skla, originální chňapky 
a další textilní produkty vyráběné 
technikami patchwork, háčkova-
né, plstěné, zakoupit bylo možné 
i výrobky drátkované, keramické 
či produkty z pedigu.

Návštěvníci měli možnost si ně-
které techniky sami vyzkoušet – 
např. výrobu na tkalcovském stavu 
či hrnčířském kruhu, děti vyráběly 
zápichy z korálků.             (red)

Na léto plné zajímavých kulturních 
akcí se mohou těšit obyvatelé první-
ho plzeňského obvodu. Lochotínské 
kulturní léto, které zahrnuje promítá-
ní letního kina, folkové a promenádní 
koncerty a řadu dalších lákadel, potě-
ší úplně všechny návštěvníky. 

MO Plzeň 1 připravil na léto 
tradiční kulturní pořady v parku 
U Bazénu. Návštěvníci se mohou 
těšit na Lochotínské letní kino 
LOLEK, nebudou chybět čtvrteč-
ní promenádní koncerty – Tremo-

Lochotínské kulturní léto slibuje zábavu

lo, Orchestr Oty Hellera i kapela 
plzeňského pěšího pluku Foligno. 
Novinkou letos bude vystoupení 
Andílků, které si posluchači budou 
moci užít hned třikrát. Od půlky 
května do poloviny září je připra-
vena série osmnácti folkových kon-
certů v rámci festivalu FolkPark. 

Další tradiční letní akcí je Město 
her aneb prázdniny na Boleváku, 
které se bude konat 25. července. 
O den dříve se utkají amatérské 
kapely v Boleveckém plážohraní. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
18. 5. – 14. 9. FolkPark 

– pondělní folkové koncerty v parku U Bazénu

18. 6. Tremolo, Andílci 
– promenádní koncerty v parku U Bazénu

24. 7. Bolevecké plážohraní 
– soutěž amatérských skupin u Boleváku

25. 7. Město her aneb prázdniny 
na Boleváku

29. 7. – 1. 8. LOLEK 
– Lochotínské letní kino v parku U Bazénu

3. 9. – Orchestr Oty Hellera 
– promenádní koncert v parku U Bazénu

10. 9. – Foligno 
– promenádní koncert v parku U Bazénu
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Výstava Pavla Kantorka
V atriu Gymnázia Františka Křižíka v Plzni na 

Lochotíně (Sokolovská 54) proběhne v termínu 
4.–30. června výstava Pavel Kantorek – to nejlepší 
z kreslených vtipů.

Pavel Kantorek (*1942) je český karikaturista 
a vědec, který se proslavil svými vtipy z prostředí 
vědy, politiky i zvířat (velmi známé jsou jeho vtipy 
s kočkami) na konci 60. let. Po roce 1968 emigro-
val a dodnes působí na univerzitě v Torontu, kde 
přednáší teorii relativity a kosmologii.

Na výstavě bude k vidění okolo 70 zvětšenin kres-
lených vtipů ze všech období jeho práce. Je otevřená 
od 4. června do 30. června vždy od 10 do 18 hodin 
ve všední dny, o víkendech od 14 do 17 hodin. Vstup 
je zdarma, do Atria GFK se vchází z centrálního 
parku U bazénu na Lochotíně. Výstavu pořádá Stře-
doškolský klub při Gymnáziích v Plzni a Gymnázi-
um Františka Křižíka za podpory statutárního města 
Plzeň a městského obvodu Plzeň Lochotín. 

Srdečně Vás zveme!
Mgr. Jan Hosnedl, zástupce ředitele

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

V parku U Bazénu se setkali vinaři a milovníci vína

V parku U Bazénu na Lochotíně se v sobotu 16. 5. 
konala Slavnost růžovek a klaretů. Na akci se představili 
moravští malovinaři a vinařství. S návštěvníky si poví-
dali o víně a připraveny samozřejmě byly i degustace.

„Jsem velmi rád, že se nám na akci podařilo při-
lákat opravdu špičkové moravské vinaře, kteří patří 
vůbec k nejlepším. Kromě nich přijeli i vinaři až 

hezčí etiketě růžového vína. Po-
hár starosty MO Plzeň 1 převzal 
vinař Omasta z Horních Bojano-
vic, jehož etiketa na víně se stala 
vítěznou.                           (red) 

z Portugalska se svými portskými 
víny. Chceme šířit osvětu o víně. 
Stále poměrně malá část lidí má 
pojem o vinařské kultuře. Snaži-
li jsme se, aby víno lidi bavilo,“ 
podotkl organizátor Petr Návara.

K vynikajícímu vínu musí 
být něco na zub. Na Slavnosti 
růžovek a klaretů bylo možné 
ochutnat prvotřídní sýry, výrob-
ky poctivého řezníka nebo třeba 
kuřecí steaky.

Součástí akce byl zajímavý 
doprovodný hudební program. 
Návštěvníci také rozhodli o nej-
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Apetit Festival je teď FRESH! 
Tak zní letošní motto oblíbené-
ho kulinářského festivalu, kte-
rý už popáté přinese možnost 
ochutnat skvělou gastronomii 
nejen ze západočeského regio-
nu. Oficiálním spolupořadate-
lem akce se od letošního roku 
stala televize Prima, a tak se 
původní název Apetit Festival 
změnil podle kulinářské znač-
ky televize na FRESH Festival. 
V západočeské metropoli se vel-
ká kulinářská show odehraje od 
pátku 22. do neděle 24. května 
2015, hlavní program se usku-
teční u OC Plzeň Plaza. 

FRESH Festival letos slibuje 
jedinečné gastronomické zážit-
ky a také celou řadu osobností 
spojených se špičkovým jídlem. 

Apetit Festival se do Plzně vrací s novým názvem 
FRESH Festival. Nabídne i hadí maso.

„Přijďte se podívat na skvělé ku-
chařské show. Na hlavním pódiu 
své umění ukáže „zlý šéf“ Zdeněk 
Pohlreich, slovenský kuchařský 
mág, který mimo jiné působil jako 
zástupce šéfkuchaře v restauraci 
Jamieho Olivera, Marcel Ihna-
čák nebo Jiří Štift, vyhlášený 
šéfkuchař známý z televizní sou-
těže MasterChef,“ zve pořadatel 
festivalu Petr Jirásek. Tím výčet 
známých tváří nekončí. Své ku-
chařské umění ukáží také Ivan 
Vodochodský, Gondíci, Riccar-
do Lucque, Karolína z pořadu TV 
Prima a avantgardní kuchař Petr 
Koukolíček představí molekulární 
kuchyni a extrémní catering

FRESH Festival bude mít nově 
i druhé pódium, ze kterého budou 
známé osobnosti vést kulinářské 
workshopy. Přijďte se naučit vařit 
se šéfkuchaři Pohlreichem, Ihna-
čákem či Štiftem, foodblogerkou 
Veronikou KOKO Kokešovou, 
s Karolínou z TV Prima, Marké-
tou Hrubešovou, Petrem Havlíč-

kem nebo s Petrem Ocknechtem, 
který vytvoří speciality z hmyzu. 
„Pro čtyři vybrané návštěvníky 
budou připravené plně vybave-
né kuchyně, ingredience, nádobí 
a vše potřebné… Pod vedením 
známých osobností budou pokr-
my vařit naživo společně s nimi,“ 
doplnil Petr Jirásek.

Tradiční součástí festivalu je 
soutěž o Západočeskou restau-
raci roku, které se již tradičně 
účastní TOP restaurace západo-
českého regionu se svým soutěž-
ním degustačním menu. Přímo na 
festivalu pak návštěvníci ochut-
nají některé opravdu mimořádné 
pokrmy. Avantgardní kuchař Petr 
Koukolíček zde bude mít hned dvě 
restaurace. V jedné z nich se budou 
podávat extrémní pochutiny – kraj-
ta královská, krokodýl, žáby, maso 
ze zebry. Druhá pak představí mo-
lekulární gastronomii. V dalším 
stánku u Petra Ocknechta se hosté 
zakousnou do specialit z hmyzu, 
Veronika KOKO Kokešová ve 
spolupráci s restaurací Tamarind 
Tree představí svoje chilli menu. 

Soutěže o pivo FRESH Fes-
tivalu se zúčastní dvě desítky 
pivovarů a minipivovarů. Chu-
ťové buňky milovníků vína zase 
uspokojí desítka vinařství.

FRESH Festival je letos sou-
částí projektu Plzeň 2015, což 
vede k jeho dalšímu vylepšení. 
Festival díky tomu nabídne vý-
razně lepší zázemí pro návštěv-
níky, včetně velkokapacitních 
stanů, i zbrusu nové pódium 
pro účinkující. „Ve spolupráci 
s projektem Plzeň 2015 se nám 
podařilo do Plzně dostat show 
Michelinského kuchaře ze špa-
nělského San Sebastianu,“ uza-
vírá Petr Jirásek.

Díky vzrůstající oblibě bude 
letos festival třídenní, což také 
přispěje k pohodlí návštěvní-
ků. V pátek 22. května bude 
program probíhat od 15 do 
21 hodin, v sobotu 23. května 
od 10 do 21 hodin a v nedě-
li 24. května od 10 do 16:30 
hodin. Více informací na www.
freshfestival.cz

(red)
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Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské
To je tradiční akce, kterou v le-

tošním roce uspořádá v historickém 
centru města Plzně Nadace 700 let 
města Plzně ve spolupráci s EHMK 
2015, od 12. do 14. června.

Tentokrát se vše ponese v duchu 
oslav 720. výročí založení Plzně. 
Město navštíví panovníci, jejichž 
jména jsou s ním spjata, budou mít 
svoje scény s bohatým programem, 
a to nejen na náměstí Republiky, ale 
i v sadovém okruhu od Branky až po 
Mlýnskou strouhu. Návštěvníci se 
mohou těšit na desítky rytířů v ple-
chové zbroji, historické automobily, 

rekonstrukci atentátu na následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d´Este, 
průvod účinkujících vč. rytířů ve 
zbroji v sobotu v 11.00 či obnovené 
představení Madona v plzeňské ka-
tedrále. Dominanta města bude také 
důležitou součástí večerních a noč-
ních programů. Pro děti bude opět 
připravena interaktivní dětská scéna 
a v sobotu i v neděli se budou moci 
vydat na zábavnou cestu se soutěže-
mi i poučením – Pohádkové putování 
za panovníky. Zajímavostí budou také 
komentované prohlídky katedrály, bu-
dovy U Červeného srdce na náměstí 

Republiky a historické budovy České 
spořitelny ve Františkánské ulici. So-
botní večer bude patřit tradičně stra-
šidlům – ve 21.00 se vydají na svůj 
oblíbený Vejšlap. Otevře se i historic-
ké tržiště, budou bojovat šermíři, za-
zní dobová hudba… Program zakončí 
vždy večer komponované představení 
z historie Plzně „Návrat panovníků“ 
a poté následuje audiovizuální show 
„Oživlá katedrála“, kdy znovu zazní 
všechny zvony.

V sobotu udělá tečku za boha-
tým programem ohňostroj.

Novinkou letošního roku jsou od-

polední programy U Branky v týdnu 
před samotným Historickým víken-
dem. V pondělí 8. 6. je na progra-
mu šerm a hudba aneb „20 let šer-
mířské skupiny Abbadon“, v úterý 
9. 6. se představí ZUŠ B. Smetany 
a divadelní soubor Sebranka, středa 
10. 6. bude patřit ZUŠ Chválenická, 
čtvrtek 11. 6. pak swingu v podání 
Pilsner Jazz Bandu.

Podrobný program celé akce je 
k dispozici na stránkách pořadatele 
www.nadace700.cz.

Alena Kozáková, 
Nadace 700 let města Plzně

Růže pro děti
Při jedné z procházek okolo 

naší školy, Gymnázia Františka 
Křižíka a základní školy, jsme 
si povšimli malého nenápadného 
pomníčku. Zjistili jsme, že patří 
lidickým ženám a bylo nám líto, 
že je tak trochu zapomenutý. 
Když nás oslovil Klub Atom pro 
děti a mládež s projektem Natři 
to sousedovi, napadlo nás proto, 
že bychom společně mohli něco 
s tímto památníkem udělat. Pro-
jekt podpořila i Poštovní spořitel-
na prostřednictvím Nadace VIA 
a Zahradnictví Bouzek v Radči-
cích, takže jsme se mohli dát do 
práce. V pondělí 11. 5. už bylo vše 
připraveno a naši prvňáčci s druhá-

ky se pustili do úpravy terénu. Za 
odborného dohledu pana Bouzka 
děti vysadily společně 82 růží za 
82 lidických dětí, které byly od-
vlečeny do koncentračních táborů 
nebo na převýchovu do Německa. 
U památníku bylo rušno i odpole-
dne, kdy školáci ukazovali cestou 
domů rodičům, kterou růži zasadi-
li. Byli jsme velmi rádi, že okolí 
památníku získalo větší důstojnost 
a zavázali jsme se podílet se dál 
na jeho údržbě a rozšíření. 

Rádi bychom ještě později do-
plnili každou růžičku o cedulku se 
jménem lidického dítěte.

Učitelky 1. a 2. tříd Gymnázia 
Františka Křižíka a základní školy



Z dřevěných boxů 
vykukují ředkvič-
ky, kedlubny, mr-
kev, salát, špenát 
a hrášek. Zatím jen 
rostlinky… Úroda 

je ještě daleko, ale terasa se mění 
v příjemné posezení. Velice nám 
pomohly sdružení Envic a spo-
lečnost Přírodní zahrady. Finanč-
ní dar od nadace České pošty byl 
přesně tou poslední – v našem 
případě spíše první – kapkou.

Co je to „Městská komunitní 
zahrada?“ Jde o zahradu, kde se 
v prostředí města skupina lidí spo-
lečně stará o kousek země, společně 
plánuje, pěstuje a také sklízí. A pro-
tože jsme v TOTEMu, zahradniče-
ní je pro nás vítaným prostředkem 
k budování mezilidských vztahů. 
Rozhodli jsme se nabídnout pro-
stor zahrady na terase seniorům, ale 
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Střípky z TOTEMu
Městská komunitní zahrada na terase mezigeneračního centra TOTEM-RDC

také dětem. Věříme, že společná za-
hradnická práce bude obohacující 
pro obě strany.

V polovině dubna 2015 jsme si 
pozvali děti ze 7. MŠ a na prv-
ním setkání jsme zaseli 6 druhů 
zeleniny: mrkev, kedluben, ředk-
vičky, hrášek, salát a špenát. Pak 
už zbývalo jen zalít a svěřit zahradu 
do rukou nás z TOTEMu, kteří se 
budou o vše starat, než zas budou 
moci děti přijít. Když děti dorazi-
ly následující týden k „záhonkům“, 
jásaly nad klíčícími rostlinkami. Co 
myslíte, která zelenina je nej-
rychlejší? Kdo vystrčil ze země 
první klíčky? Pokud to chcete vě-
dět, zastavte se u nás v TOTEMu, 
kde si vše v Deníku naší měst-
ské komunitní zahrady můžete 
přečíst. Je tam i žebříček našich 
zeleninových „závodníků“, uvá-
dějící, která zelenina si dala na 

čas a která naopak pospíchala za 
sluncem a dětmi.

O zahradu se v TOTEMu sta-
rá každý, kdo o to projevil zájem, 
ale vítáme i další zájemce, kteří 
by se chtěli připojit. Mít možnost 
vypěstovat si čerstvé rajče, udělat 
si salát či osvěžující pití z vlastních 
bylinek je zážitek k nezaplacení. 
Děti přicházejí každé pondělí 
dopoledne, ale vítáme každou 
pomocnou ruku i v ostatní dny.

Velmi si ceníme i finanční pod-

Dar hotelu IBIS významně pomůže TOTEMovým mentoringovým aktivitám!
Dar v hodnotě 60 000,- Kč pře-

vzala ve středu 18. března 2015 
do vlastních rukou ředitelka mezi-
generačního centra TOTEM-RDC 
Vlasta Faiferlíková od zástupců 
francouzské hotelové sítě IBIS. 
S IBISem TOTEM spolupracuje 
již delší dobu a podobné dary cen-
tru pomáhají rozvíjet mentoringové 
programy, které pomáhají zejména 
dětem a mládeži v těžkých život-
ních situacích. TOTEM například 
pomáhal zajistit pomoc dobrovolní-
ka pro těžce postiženého šestnácti-
lého chlapce, zcela nepohyblivého 

quadriplegika. Dobrovolník, který 
se tomuto chlapci věnoval, sho-
dou okolností mladý medik, mu 
pomáhá objevit nové dimenze ži-
vota, a pokračovat ve vzdělávání se 
v oblastech, které chlapce zajímají. 
Při společných setkáních rozkrývali 
pravidla a možnosti strategických 
počítačových her, řízené imagina-
ce, tráví společný čas nad tématy, 
která každého mladého muže za-
jímají. Dary, jako je ten z IBISu, 
nacházejí v práci TOTEMu jasné 
a prokazatelné zhodnocení. Jsou 
důležité zejména proto, že centru 

pory od Plzeňské teplárenské a.s 
nebo sponzorského daru v podo-
bě rostlin od zahradnictví Fytos. 
Díky tomu máme možnost zahradu 
budovat, rozšiřovat a dopřát jí vše, 
co potřebuje.

Na zahradu se přijďte kdykoli 
podívat (po–čt 8.00–20.00 hod., 
pá 8.00–15.00 hod., o víkendu 
dle aktuálních akcí) a přihlásit 
se do týmu zahradníků můžete 
u Jany Pittnerové (pittnerova@
totem-rdc.cz, tel.: 777 980 462).

pomáhají kofinancovat projekty, 
při nichž se žádá o státní dotace 
a TOTEM se musí na dotovaném 
projektu finančně spolupodílet.

Mentoringové projekty se ale za-
měřují na širokou škálu dětí a mláde-
že, kterým je třeba pomoci. Může jít 
o děti z rodin v těžké životní situaci 
nebo i problémovou mládež. Zde 
TOTEM samozřejmě spolupracuje 
s odbornými zařízeními, psychology, 
diagnostickým ústavem apod. V loň-
ském roce TOTEMoví dobrovolníci 
podpořili 22 dětí a rodin v plzeňském 
regionu. Předání dobrot i finanční-

ho daru TOTEMu se konalo také 
za přítomnosti šéfky hotelové sítě 
IBISu v České republice paní Evy 
Paškové. Přítomnost hlavní mana-
žerky velmi uvítala ředitelka mezi-
generačního centra TOTEM-RDC, 
protože přítomní zástupci TOTEMu 
mohli osobně představit činnost 
centra a nastínit další možné ob-
lasti budoucí spolupráce. Příjemně 
strávené odpoledne bylo zakončeno 
pořízením společné fotografie s ce-
dulí dokládající výši významného 
daru, poskytnutého na TOTEMové 
mentoringové aktivity.
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Večerníčkové postavičky
potěšily malé i velké

I přes nepřízeň počasí prošlo 
v sobotu 14. 3. 2015 TOTEMovo 
Večerníčkovou stezkou okolo Šíd-
lováku a blízko Boleveckého rybní-
ku asi 1000 účastníků. Samotných 
dětí bylo 227, každý si ale přivedl 
dva, tři i více průvodců, tedy ta-
tínka, maminku, nesoutěžící souro-
zence a často i někoho z prarodičů. 

Na zážitkové trase všechny ví-
tali loupežnický synek Cipísek, 
víla Amálka či králíci z klobouku 
Bob a Bobek, Mach se Šebestovou 
a vodní skřítek Rákosníček. Všichni 
účastníci se báječně bavili. Nejvíce se 
líbily koloběžky, na kterých se pře-
jíždělo mezi Machem a Šebestovou. 

Malé děti naskočily oběma no-
žičkama a mohli se svézt i rodiče. 
Všechny děti plnily řadu úkolů v pří-
tomnosti rodičů, prarodičů i večerníč-
kových postaviček. Ty, které úspěšně 

prošly celou stezku a nasbíraly plný 
počet razítek, čekala na konci odmě-
na – taška s dárkem, která obsahovala 
nějaké sladkosti, pastelky k rozvíjení 
kreativity dětí, omalovánky a z ba-
zénku si děti mohly „vylovit“ také 
kamaráda plyšáka. 

Nakonec se všichni sešli ve vel-
kém sále mezigeneračního centra 
TOTEM – RDC na Kaznějovské 
51. Dům a šálek horkého čaje 
se v chladném počasí stal přívě-
tivým azylem pro cíl celé trasy. 
Koloběžky zapůjčil zdarma pan 
Jun, majitel půjčovny koloběžek 
KOLOBĚHsport, který byl na-
víc po celou dobu na stanovišti 
s TOTEMovými dobrovolníky. 
TOTEMové poděkování patří také 
touškovské pekárně pana Kanty 
U radnice, která věnovala pečivo 
na občerstvení pro dobrovolníky. 

V sobotu 30. 5. 2015 se opět při-
pojíme k oslavě Evropského dne 
sousedů Plzně 2015 a vytvoříme 
v Bolevci jedno z „ohnisek“ se zají-
mavým programem. Příjemný pravý 
jarmareční ruch propukne v TOTE-
Mu odpoledne a podvečer. Program 
na třech scénách (JEVIŠTĚ – POD-
JEVIŠTNÍ SCÉNA – TRŽIŠTĚ)
přinese hudební vystoupení, tanec 
nebo bubnování. Představí se (ne-
jen) bolevecké organizace. Program 
připravený pro všechny bez ohledu 
na věk či zájmy je umístěn na webu 
TOTEMu: www. totem-rdc.cz. Pro-
gram všech ohnisek lze najít na http://
www.evropskydensousedu.cz

Jednou z aktivit bude také prodej-
ní BAZÁREK, máte-li tedy již ne-
potřebné věci, nebo vlastní výrobky, 
neváhejte a rezervujte si svůj stůl na 

Sousedský jarmark podruhé
tržišti. Stoleček stojí na celé odpoledne 
80,- Kč a informace získáte v TOTE-
Mu u Moniky Molcarové (rezervace@
totem-rdc.cz, tel.: 377 260 425).

Během celého odpoledne bude 
také možné přinášet na ochutnávku 
vlastní moučníky nebo přispět na 
společný stůl projektu Domácí je 
holt domácí. Slovenská umělkyně 
Ludmila Horňáková společně s kli-
enty TOTEMu dva měsíce inten-
zivně pekla rozličné sladkosti a své 
moučníky pak roznášela po okolních 
domech. Smyslem jejího konání 
je povzbudit obdarované k done-
sení vlastní ochutnávky v sobotu 
30. 5. 2015 na společný podnos na 
moučníky. Těšíme se na barevnou 
mozaiku moučníků, na mozaiku 
chutí a vůní, které dohromady vy-
tvoří dynamické umělecké dílo.

20. 5. 2015 od 16.00 hod. se v galerii mezigeneračního centra 
TOTEM-RDC (Kaznějovská 51, Plzeň) koná vernisáž výstavy 
Cukrárna U Továrny. Představí se práce, které vytvořili studenti 
a přátelé uměleckoprůmyslové školy Zámeček.

25. 5. 2015 od 16.00 hod. přivítá v TOTEMu Stanislav Jurík 
v pořadu NA KUS ŘEČI... s osobností plzeňského regionu ten-
tokrát Mgr. Davida Růžičku – historika, památkáře, dnes „pohl-
ceného“ TOTEMem.

25. 5. 2015 od 17.30 hod. přednáší v mezigeneračním centru 
TOTEM-RDC Václav Vít na téma Jak si chránit své zdraví – 
celostní medicína.

26. 5. 2015 od 17.00 hod. bude v Zimní zahradě mezigeneračního 
centra TOTEM-RDC vernisáží zahájena výstava Petra Zname-
naného Pohlednice – fenomén minulého století.

Květnové akce v TOTEMu TOTEMoví dobrovolníci 
darovali krev...

V rámci akce 15 kapek za TO-
TEM, která byla jednou z částí oslav 
15 let dobrovolnické práce tohoto 
plzeňského mezigeneračního cen-
tra pro region, vstoupili 9. dubna 
2015 TOTEMoví dobrovolníci 
mezi 10 000 aktivních dárců krve 
v plzeňském regionu. Výběr a síto, 
kterými vhodný dárce musí projít, 
jsou velmi pečlivě nastaveny. Někdo 
vypadl hned na začátku při vyplňo-
vání dotazníků, kde byly zmonito-
rovány prodělané nemoci, alergie 
i aktuální stav, další naopak prošel 
a mohl vystoupat po schodech o pa-
tro výš. A tak TOTEMáci v každém 

kole postupovali dál a dál, někteří až 
do vítězného konce. Čtyři z úspěš-
ných účastníků konkurzu na červe-
nou kapičku, která byla odměnou za 
úspěšný odběr, darovali krev úplně 
poprvé, ale jak se shodli, určitě ne 
naposledy. Celé dopoledne bylo 
vlastně velmi příjemně stráveným 
časem v dobré partě a velkou roli 
sehrál i laskavý a trpělivý personál 
Transfuzní stanice Plzeň. Jestli ně-
kdo váháte, rozhodujete se, nebo 
se darování obáváte, hoďte strachy 
za hlavu ... a přidejte se k nám... 
15 kapek za TOTEM si určitě ještě 
někdy zopakujeme...
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Den zdraví
Umíte poskytnout první pomoc při zástavě srdce? Dokážete se maximálně 

soustředit? Že zdraví je to nejdražší, co máme? Právě takové otázky si pokládali 
žáci 2. stupně na 17. ZŠ a MŠ v Plzni, Malická 1. Ptáte se proč? Parta nadšenců 
ze sekce přírodních věd uspořádala ve spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou Plzeňského kraje projektový den, který se nesl v duchu „Dne zdraví“.

Úterý 14. 4. 2015 bylo jiné než obvykle. Žáci zapomněli učebnice a sešity 
doma a dychtivě procházeli připravená stanoviště, kde se seznamovali s té-
matem zdraví z různých stránek.

Na jednom ze stanovišť, které obsluhovali „vyslanci“ Katedry fyzioterapie 
a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, si žáci ověřili, jak 
jsou na tom se svými chodidly. Pomocí přístroje „PodoCan“ mohli zjistit, zda 
mají zdravé nohy, ploché či příčně ploché nohy, případně v jakém stavu jsou 
jejich Achillovy šlachy. V druhé části tohoto stanoviště si pak vyzkoušeli 
nepřeberné množství cviků na posílení svalů chodidel.

Další stanoviště bylo věnováno první pomoci. Skupina 10 studentů, tentokrát 
v roli záchranářů, z Katedry záchranářství a technických oborů FZS ZČU, učila žáky 
ošetřovat drobná zranění po popálení, krvácení, epileptický záchvat či uložení raně-
ného do zotavovací polohy. Nedílnou součástí byl i nácvik nepřímé masáže srdce.

Největší úspěch sklidila stanoviště v tělocvičně, kterou „okupovala“ Katedra 
informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Žáci si prakticky 
vyzkoušeli svůj postřeh, tedy reakční rychlost, pomocí svého vlastního soustředění 
ovládali PC hru, soustředěním a fénem ovládali počítačovou hru nebo kuličku, se 
kterou procházeli záludnou dráhu. Dlouhou frontu museli žáci vystát u stanoviště 
mozkových vln. Zde si žáci mysleli nějaké číslo a lektoři je určovali z mozkových 
vln, lze říci, že téměř se 100% úspěšností. Nadšení a obdiv pokračoval i dále, neboť 
ovládat tabletem robotickou kouli si musela vyzkoušet i děvčata.

Za zmínku stojí i další aktivity, které byly pro žáky připraveny. Zubní hygiena 
ukázala žákům moderní dostupné pomůcky k péči o chrup. Na počítačích se žáci 
seznámili s výrobky zdravé výživy a většina žáků si pak během dne připravila 
zdravé chutné občerstvení, které bylo takovou malou odměnou po náročném dni.

Každý si tento den užil po svém a odnesl si plno zajímavých poznatků 
a informací.

Děkujeme touto cestou i lektorům, kteří nám pomohli s organizací a přípravou 
dne a ukázali žákům osobu člověka i z jiných stránek vědy.
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Tělovýchovná jednota Košutka 
Plzeň, působící na obvodu Plzeň 1 
více než 100 let, sdružuje 546 čle-
nů v šesti sportovních oddílech, 
z nichž přes polovinu tvoří mládež 
do 23 let. Na mládež také vsadil 
šachový oddíl a do soutěže nasa-
dil družstvo z poloviny sestavené 
z mladých hráčů a vhodně doplně-
né zkušenými šachisty. A výsledek 
se dostavil, družstvo vyhrálo bez 
zaváhání krajský přebor a poprvé 
v historii po 44 letech od založení 
klubu vybojovalo postup do druhé 
ligy. Od podzimu se tak na našem 
obvodu bude hrát nejvyšší šachová 
soutěž v Plzni.

O postup do ligy se zasloužilo 
družstvo ve složení od nejmlad-
šího Matouše Ereta (12) let až po 
nejstaršího Josefa Štojdla (74 let), 
v sestavě na jednotlivých šachov-
nicích:

1. Jaroslav Eret (53), 2. Martin 
Kopřiva (18), 3. Jonáš Eret (14), 
4. Jitka Jánská (15), 5. Jan Ka-
deřávek(37), 6. Karel Liška (67), 
7. Lojza Soukup (46) 8. Matouš 

Šachisté TJ Košutka Plzeň postoupili do 2. ligy
Eret (12), 9. Martin Simet (14), 
10. Lenka Šroubová (18), 11. Petr 
Přibyl (34), 12. Jan Lešetický (64), 
13. Václav Václavík (63) 14. Ja-
roslav Líska (48) 15. Josef Šne-
berger (58), 16. Josef Štojdl (74).

TJ Košutka zároveň děkuje za 
podporu z ÚMO1, jak ze strany 
starosty Mgr. Brabce, místosta-
rosty p. Uhlíka, ale i ostatních 
pracovníků úřadu, kterým nejsou 
lhostejné sportovní aktivity zejmé-
na mládeže a jejich rozvoj.

Bc. Václav Václavík
předseda TJ

Letní olympiáda dětí a mládeže 2015
Ve dnech 14.–19. června 2015 se 

koná v Plzni Letní olympiáda dětí 
a mládeže ČR 2015 (LODM 2015) 
pod záštitou Českého olympijského 
výboru a v rámci Evropského hlav-
ního města kultury. Jednou z disci-
plín je i jachting, který pro repre-
zentanty 14 krajů bude soustředěn 
na Velkém Boleveckém rybníku. 
Soutěž je uvedena v celostátní ter-
mínové listině a významem je na 
úrovni mistrovství ČR. Z kvalifi-
kačních závodů vyšli reprezentanti 

našeho kraje a jsou to: za děvčata 
Tereza Dobrá, 12 let, 6. třída 7. ZŠ 
Plzeň, za chlapce Fanda Viták, 
12 let, 6. třída 15. ZŠ Plzeň

Tréninky na Boleveckém rybní-
ku jsou vždy ve středu od 16 do 
18 hod. Přijďte se na nás podívat 
a seznámit se s jachtingem a pod-
mínkami závodů. Děti v případě 
zájmu svezeme.

František Viták 
předseda Sdružení Plzeňského 

a Karlovarského kraje ČSJ

Děti z Plzně budou 
mít své vlastní město

Rodiče, kteří budou mít své děti 
v Plzni kdykoli během prvních tří 
červencových týdnů, jim mohou 
zdarma zajistit ojedinělé vyži-
tí. Mezi 29. 6. a 17. 7. se bude 
v plzeňské městské hale TJ Lo-
komotiva konat akce Mini-Plzeň. 
Jedná se o prázdninový projekt 
pro děti od 8 do 15 let. Děti si 

budou hrát na město od pondělí 
do pátku mezi 10. a 17. hodinou. 
V Mini-Plzni mohou trávit den, 
týden nebo jen pár hodin. Stanou 
se z nich občané města se všemi 
právy i povinnostmi, vyzkouší si 
řadu různých povolání. Více na 
http://miniplzen.eu/.

Lucie Sichingerová



strana 20Zprávy z TOTEMU

„Perly“ barokní hudby
Pod tímto názvem se v minulých 

dnech uskutečnil v sále L-klubu 
Obvodní knihovny Lochotín fa-
mózní večer barokní hudby, se-
stavený z nejpopulárnějších vo-
kálních a instrumentálních skla-
deb z období světového baroka. 
V h nosných barokních kostýmech 
a v kulisách barokního zámecké-
ho interiéru se představila řada pl-
zeňských hereckých a pěveckých 
sólistů.

Barokní večer byl jakousi diva-
delní procházkou životem a hud-
bou velkých skladatelů vrcholného 
baroka. Slovem večer provázel 
sám veliký barokní umělec Georg. 
F. Händel v podání plzeňského 
operního tenora Přemysla Kubiš-
ty. Hlasovým sopránem jej skvě-
le doplňovala hraběnka v podání 
pěvkyně Jitky Kubištové, mezzo-
soprán, barokní trubku a housle 
představila Markéta Kubištová 
a za varhany, spinet a klavír usedla 
známá plzeňská hudebnice Taťána 
Vaněčková.

Večerem zazněly velkolepé ba-
rokní skladby tehdejších nejslav-
nějších hudebních umělců jako 
např. M. A. Charpentiera, W. Boy-
se, G. Giordaniho, G. B. Pergole-
siho, A. Scarlattiho, A. Vivaldiho, 

aj., ale i českého autora Adama 
Michny z Otradovic. Samozřejmě 
nechyběly skladby ústřední posta-
vy večera G. F. Händela.

Pořad skvěle doplňovaly barok-
ní fotoobrazy – portréty vytvoře-
né zvláštní a ojedinělou technikou 
klatovského fotografa Luboše 
Jakubčíka, které tvořily součást 
zámecké barokní scény pořadu. 

Závěrem si pak mohli diváci nejen 
pohovořit s vystupujícími a pří-
tomným autorem barokních foto-
grafií, ale i prohlédnout výstavu 
obrazů zblízka, kdy je sám G. F. 
Händel pozval postupně na jeviště.

Večer barokní hudby v L-klubu 
na Lochotíně byl v pořadí prvním 
tohoto druhu, kdy umělci přibli-
žují dávno minulou dobu honos-

ných sídel, rozlehlých zámeckých 
zahrad, blyštivých a nákladných 
kostýmů, ale i mluveným slovem 
vypodobňují tehdejší šlechtické 
zvyky, „drby“ z tzv. vyšší spo-
lečnosti a přibližují tak dávno za-
šlou okázalost tehdejší zámecké 
šlechty. Další pořady tohoto druhu 
budou následovat v předvánočním 
období.                              (da)

Zahradní slavnost v RADOVÁNKU
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 od 15.30 

představí Středisko volného času 
RADOVÁNEK celoroční činnost 
zájmových útvarů.

Uvidíte zde vystoupení hudeb-
ních kroužků, divadelní předsta-
vení, malou módní přehlídku, vy-
stoupení dětí z miniškoličky, ukáz-
ku předvedou děvčata z kroužku 
ZumbAtomic, Freedance a za 

zhlédnutí bude stát ukázka se-
beobrany a historického šermu. 
Připravené jsou soutěže pro děti, 
výstava z dílen výtvarných krouž-
ků a bohatý doprovodný program.

Na akci Zahradní slavnost se po-
dílí Městská policie Plzeň a Sdru-
žení dobrovolných hasičů z Bolev-
ce. Můžete se těšit na skákací hrad 
a dětmi oblíbenou hasičskou pěnu.

Nedílnou součástí této tradiční 
prezentační akce, na zahradě pra-
coviště Ledecká 23, je představe-
ní nabídky zájmových činností na 
další školní rok 2015/2016. Přihla-
šovat se na kroužky bude možné 
od června na našich internetových 
stránkách www.radovanek.cz.

Tato akce je vyvrcholením naší 

celoroční činnosti a je určená ne-
jen rodičům účastníků zájmových 
kroužků, ale široké veřejnosti. 
Přijďte podpořit účinkující na pó-
diu, zasoutěžit si s dětmi nebo jen 
posedět v příjemné atmosféře roz-
kvetlé zahrady uprostřed sídliště.

Těšíme se na vás.
kolektiv SVČ RADOVÁNEK
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Špičkové laboratoře pro zubní techniky na VOŠ 
zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni

Studenti oboru Diplomovaný 
zubní technik se mohou těšit od 
školního roku 2015/2016 na nové 
laboratoře a odborné učebny, kte-
ré budou vybaveny nejmodernější 
technikou. Modernizaci, která při-
jde na více než 8 milionů korun, 
umožní především finanční dotace 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, reg. číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve výši 
7,2 miliónů korun.

Hlavním cílem je kompletní re-
konstrukce obou výukových zub-
ních laboratoří, aby umožňovaly 
výuku podle nejmodernějších tren-
dů používaných v praxi. Laboratoře 
vybavíme špičkovým přístrojovým 
zařízením a novým funkčním ná-
bytkem. Studentům tím vytvoříme 
prostředí, které odpovídá novým 

Rozdávaly se zlaté čtyřlístky
V dalším ročníku celoměstské 

soutěže mateřských škol v Plz-
ni „O zlatý čtyřlístek“ pořádané 
občanským sdružením Bublina 
a zaštítěné plzeňským primátorem 
Martinem Zrzaveckým opět vý-
razně zabodovaly děti z mateřinek 
prvního plzeňského obvodu. Letoš-
ní téma soutěže – hrady, zámky, 
výlety – mimořádně inspirovalo 
malé soutěžící i jejich učitelky. 
Nejvíce byla obeslána výtvarná 
část soutěže, ale pozadu nezůstala 
ani část pěvecká. Finále se kona-

lo ve Společenském sále SOUE 
v Plzni Skvrňanech. V porotě fi-
nále pěvecké části byla sólistka 
operety Divadla J. K. Tyla Venu-
še Dvořáková Zaoralová společně 
se svou kolegyní z divadla Hanou 
Spinetovou. Finálové odpoledne již 
tradičně moderoval zkušený Zdislav 
Princ. Velký dík patří nejen organi-
zátorům soutěže, ale hlavně soutěží-
cím a jejich učitelkám. Příprava dětí 
na takovou akci je zcela nad plán 
běžných pracovních povinností.

Daniela Rousová

trendům ve vývoji zubní protetiky 
a techniky.

V rámci projektu vznikne nová 
počítačová učebna pro zubní tech-
niky, kde bude nainstalována tech-
nologie CAD/CAM, která slouží ke 
zhotovení zubních náhrad. Další 
součástí projektu je zařízení Eclip-
se. Jde o novou technologii, která 
je založena na použití UV materi-
álu při zhotovování snímatelných 
náhrad.

K celkovému zkvalitnění výuky 
přispěje vybavení výukových la-
boratoří audiovizuální technikou, 
především interaktivními tabulemi, 
dataprojektory, vizualizéry a dal-
ším zařízením, bez kterého se dnes 
moderní způsob vzdělávání nemů-
že obejít.

Výtvarná část: 

I. místo jednotlivci Stanislava Dejmková 91. MŠ
I. místo dvojice Tomáš Moravec 90. MŠ
 Damián Vychron 90. MŠ
I. místo Společná práce 2. třída 46. MŠ

Pěvecká část:

I. místo jednotlivci Anna Kadlecová 46. MŠ
I. místo dueta Aneta Reitspiesová 46. MŠ
 Jakub Kuneš 46. MŠ
I. místo sbor Kosíci 87. MŠ

Zlatý čtyřlístek
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Projekt Odkaz Mistra Jana 
Husa aneb Když učí děti

Šestisté výročí upálení Jana 
Husa si 17. základní a mateřská 
škola v Plzni připomněla formou 
projektu Odkaz mistra Jana Husa.

Žáci 9. A připravili pro ostatní tří-
dy samostatně vedenou hodinu, v níž 
nejprve pomocí prezentace seznámili 
s životem a dílem Jana Husa, poté 
děti získané vědomosti uplatnily při 
vyplňování pracovních listů a luštění 
křížovek a nakonec se ještě pokouše-
ly sestavit historické domino.

Třída 5. A zase při hodinách 
českého jazyka a hudební výchovy 
nacvičila pásmo v latinském jazy-
ce, se kterým pak vystupovala ve 
třetích, čtvrtých a pátých třídách. 
Žáci nejdříve přečetli latinsky i čes-
ky bajku O mladém a starém psu 
(Parabola canis iuvenis et senis) 
a poté zazpívali latinsky známou 

lidovou písničku Holka modrooká 
(Virgo oculis nigris) – tady nebylo 
třeba překládat. Ke zpěvu se ná-
sledně přidaly i děti sledující celé 
pásmo.

Latina děti velmi zaujala, do 
přípravy pásma se pustily s vel-
kou chutí a velice brzy zvládly 
latinskou výslovnost. Někteří se 
dokonce naučili text písně zpa-
měti. Ohlasy naslouchajících tříd 
byly také kladné.

Do třetice všeho dobrého – lite-
rárně dramatický kroužek přispěl 
k historické tematice projektu nastu-
dováním divadelní hry o dívčí válce.

Celý projekt se žákům líbil, oce-
nili jeho netradiční pojetí a snad 
si i odnesli nové poznatky o Janu 
Husovi a době, v níž žil.

Mgr. Jitka Kučerová

Besedy s Městskou policií 
Plzeň na 34. základní škole

Ve spolupráci s Městskou poli-
cií Plzeň proběhly v 6.–9. ročníku 
besedy, při kterých se žáci nejprve 
seznámili s činností městské policie, 
zjistili, co obnáší práce strážníka, 
v jednotlivých ročnících pak me-
todici prevence kriminality Andrea 
Vlčková a Jan Barfus probírali té-
mata týkající se prevence rizikové-
ho chování. V 6. ročníku se řešilo 
téma šikany a jak jí předcházet, 

v 7. ročníku nebezpečí kyberšikany, 
v 8. a. 9. ročníku se jednalo o téma 
legální, nelegální drogy a pyrotech-
nika. Prostřednictvím besed byly 
vhodně doplněny hodiny výchovy 
k občanství a ke zdraví o nejaktuál-
nější témata v rámci prevence riziko-
vého chování, žáci nejvíce oceňovali 
příklady z praxe, které jim lektoři 
v hojné míře uváděli.

Lenka Paurová, 34. ZŠ Plzeň

Amfiteátr zve na operu, zazní i unikátní pochod
Užít si operní galakoncert pod 

širým nebem, přijít v džínách, 
dát si k tomu pivo a klobásu, vzít 
i děti, které nevydrží sedět tři ho-
diny v divadle. To vše bude možné 
26. června v lochotínském amfite-
átru. Akce s názvem Noc s operou 
je novinka, kterou připravuje Di-
vadlo J. K. Tyla a měla by se stát 
novou plzeňskou tradicí. 

Program zaujme všechny příz-
nivce kvalitní hudby. Během je-
diného večera zazní nejkrásnější 
a nejefektnější české i zahraniční 
operní árie, například z Rusalky, 
Toscy, Carmen, Prodané nevěsty 
a dalších. Jako hlavní hosté ve-
čera vystoupí hvězdy operního 
nebe Eva Urbanová a Miroslav 
Dvorský. Představí se také špič-
koví sólisté a sbor a operní orche-
str Divadla J. K. Tyla, které mají 
celkem více než sto členů. 

Kromě toho budou mít návštěv-

níci jedinečnou možnost slyšet 
velkou raritu – velkolepý instru-
mentální Pochod Třetí americké 
armády generála Pattona, který 
složil a osobně dirigoval americký 
seržant během osvobození Plzně 
v roce 1945. Od té doby zazní 
skladba v Čechách poprvé, a to 
pod taktovkou dirigenta Olivera 
Dohnányiho. Právě on získal noty 
na skladbu od svého amerického 
kolegy. 

V hledišti se navíc možná ná-
vštěvníci potkají i s odcházejí-
cí fotbalovou legendou Pavlem 
Horváthem, kterého na koncert 
pozval osobně 27lety šéf plzeň-
ské opery Tomáš Pilař. Vstupen-
ky na Noc s operou jsou k za-
koupení v pokladnách Divadla 
J. K. Tyla nebo na www.plzen-
skavstupenka.cz. 

Sýkorová Lucie
technická redaktorka DJKT

Rozličné hudební obory studují 
žáci všech věkových kategorií

V Základní umělecké škole Ele-
mentária v Jesenické ulice v Plzni 
Bolevci vyučují výuku hry na hu-
dební nástroje a zpěvu pro všech-
ny věkové kategorie. Ke studiu 
se zde hlásí žáci od 5 let stejně 
jako studenti středních a vyso-
kých škol. Samozřejmostí je in-
dividuální a profesionální přístup 

ke každému žákovi. Škola nabízí 
velkou řadu hudebních oborů – só-
lový i sborový zpěv, hru na klavír, 
housle, kytaru, keyboard, zobcovou 
i příčnou flétnu, trubku, saxofon, 
akordeon, bicí i hoboj. Kromě toho 
zde mohou zájemci prohlubovat 
své znalosti i studováním literárně 
dramatického oboru. (red)
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Vítáme jarní dny

Tak jsme se konečně dočkali 
jara. I když zima nebyla nijak 
mrazivá ani sněhová, právě na-
opak. Letos jsme si zimy ve školce 
vlastně vůbec neužili, i přesto jsme 
ale rádi, že začaly již teplejší dny.

Právě teplé počasí nás v MŠ při-
mělo k delší vycházce, kdy jsme 
se vypravili až na Roudnou, kde 
jsme chtěli jaro přivítat prohlídkou 
statku. Jakmile jsme přišli do blíz-
kosti statku, přivítala nás zde zví-
řátka. K plotu přiběhly kozy, ovce, 
ale i kůzlata a jehňata. Měli jsme 
možnost sledovat, jak umí mláďata 
dovádět. Pozorovali jsme i slepi-
ce a kohouty. Ve vedlejší ohradě 
jsme sledovali i dovádění koní. 
Vzhledem k tomu, že nemáme 
možnost tyto zvířecí hrátky vidět 
každý den, byl to pro nás velký 
zážitek.

Během týdne jsme měli možnost 
oslavit příchod jara ještě jednou 
spolu se svými rodiči. Pro děti 
a jejich rodiče, kteří navštěvují 

naši MŠ, jsme připravili „Veli-
konoční dílnu“. Děti si mohly za 
pomoci svých rodičů vytvořit ve-
likonoční výtvory, které si odnesly 
domů, aby si mohly domov slav-
nostně vyzdobit na Velikonoce.

V MŠ byly vytvořeny tři dílny 
a děti zde vyráběly slepičku, zajíč-
ka a košíček. Slepičku děti tvořily 
z papírových talířků a detaily si 
vystřihovaly a přilepovaly. Někteří 
své fantazii nekladli žádné meze 
a mezi slepičkami se objevovaly 
nejen bílé, ale i kropenaté slepice.

Velmi kreativní byly i papíro-
vé košíčky. I když rodiče s dětmi 

měli k dispozici předlohu, i zde 
byl každý košíček originál. Právě 
rodiče pomáhali dětem rozvíjet 
jejich fantazii a vymýšleli na ko-
šíčky nejrůznější tvary květin. Do 
košíčků si potom mohli naaranžo-
vat travičku ze skartovaného pa-
píru a při odchodu do nich děti 
dostávaly sladkou odměnu – ve-
likonoční čokolády.

Třetím výrobkem byl zajíček 
z pilin. Rodiče dětem zajíčka 
obkreslili na tvrdý karton a po-
tom jej vystřihli, nakonec přile-
pili zajíčkovi špejli. Děti potom 
zajíčka natřely tekutým lepidlem 

Úspěch žáků 7. ZŠ a MŠ v soutěži „Mladý cyklista“
Ve středu 6. 5. 2015 se uskuteč-

nilo okresní kolo dopravní soutě-
že mladých cyklistů Plzeň 2015, 
kterou vyhlásilo Ministerstvo do-
pravy – BESIP a pořádal AUTO-
KLUB Plzeň v areálu dopravního 
hřiště 33. ZŠ, ul. T. Brzkové. Cílem 
soutěže je podněcovat a zvyšovat 
zájem žáků o dopravní výchovu, 
ověřovat znalosti žáků – cyklistů, 
přispívat ke zvýšení efektu výchov-
ně – vzdělávací práce při dopravní 
výchově ve školách a tím napomá-
hat snižování nehodovosti dětí.

7. ZŠ a MŠ Plzeň, Brněnská 
ul. reprezentovali žáci V. B – 
Jiří Hanus, Daniel Soukup, Sára 
Hartmanová a Marie Hokrová. 
Soutěžilo se teoreticky ve znalos-
tech z pravidel silničního provozu 
– 20 testových otázek v elektro-
nické podobě, do praktické části 
patřila jízda po dopravním hřišti, 
jízda zručnosti, poskytování prv-

ní pomoci a práce s mapou. Ve 
všech disciplínách plnili soutě-
žící své úkoly samostatně. I přes 
nepříznivé počasí se I. kategorie 
zúčastnilo 19 družstev z plzeň-
ských základních škol. Při závě-
rečném vyhodnocení se žáci naší 
školy radovali z 3. místa a za svůj 
úspěch byli odměněni pěknými 
hodnotnými cenami.
Mgr. Martina Truxová, tř. uč. V. B

a mohly ho obalit z obou stran 
v pilinách. Potom už zajíčka do-
zdobily očima, vytvořily vousy 
ze slámy a čumáček z filce. Pod 
hlavičku na špejli přivázaly ba-
revné stuhy.

Na závěr si děti spolu s rodiči 
v jídelně pochutnaly na malém zá-
kusku s čajem nebo kávou, který 
pro ně připravila paní kuchařka. 
Podle ohlasů rodičů a nadšení dětí 
byla naše „Velikonoční dílna“ vel-
mi zdařilá a všichni se těší na další.

Jan Havlíková,
učitelka 46. mateřské školy Plzeň, 
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FolkPark 2015 začíná, nabídne čtyři měsíce koncertů
Druhý ročník FolkParku je 

tady. První koncert se uskuteční 
už v pondělí 18. května, kdy v par-
ku U Bazénu na Lochotíně zahraje 
od 18 do 20 hodin folková legen-
da Devídka. Pondělní podvečery 
budou folku a country patřit až 
do poloviny září. V programu se 
vystřídají více než dvě desítky ka-
pel a písničkářů. Vstup je zdarma.

„Loňský první ročník FolkPar-

Program FolkParku 2015 na květen a červen
18. 5.   Devídka – folková legenda

25. 5.  Na starý kolena band – jižanské country akusticky

1. 6.  The Bowře – country/folk

8. 6.  Semtex trio – trio plzeňské legendy

15. 6.  Pája Janča duo, Hynek Kočí a Michal Wilie Sedláček 
  – večer písničkářů

22. 6.  Apple – New Grass z Plzně

29. 6.  od 15 hod. „Hurá na prázdniny“
Jen tak – dětská kapela + Čáry Máry – vítěz Plzeňské Porty 2014

ku se povedl, takže neváháme 
a uspořádáme ho i letos. Lidem 
z celé Plzně i návštěvníkům 
z jiných míst nabídne příjemně 
strávené jarní a letní podvečery 
a představí kapely, které třeba ne-
hrají každý den z rádií, ale mají 
svoji velkou kvalitu,“ říká sta-
rosta Městského obvodu Plzeň 1 
Mgr. Miroslav Brabec.






