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Ve Chvojkových lomech od-

startovala výstavba nové ma-

teřské školky, která by od zá-

ří měla novým žáčkům nabíd-

nout celkem 75 míst. Stavba 

školky vyjde téměř na 17 milio-

nů korun bez DPH. Na jejím fi -

nancování se spolupodílí dru-

hý městský obvod s plzeňským 

magistrátem. Jaká bude nová 

školka?

„Bude se jednat o přízemní budo-
vu se třemi plně vybavenými třída-
mi, nezbytnou technickou a admi-
nistrativní částí a bude mít i vlast-
ní kuchyni. Školce připadne celý ji-
hovýchodní cíp venkovního areálu 
slovanských bazénů, který je téměř 
nevyužívaný,“ uvedl starosta dru-

hého obvodu Lumír Aschenbren-

ner. Na tomto pozemku bude kromě 

stavby i zahrada s dětskými prvky. 

Směrem k Úslavské ulici vznikne 

15 parkovacích míst.

 Výstavba školky formou dře-

vostavby přinese několik výhod. 

„Protože jsme se rozhodli novou 
školku postavit technologií monto-
vané dřevostavby, podařilo se nám 
podstatně snížit náklady na její vý-
stavbu oproti původně předpokláda-
né ceně klasické zděné stavby. Při-
tom i montovaná školka vyhovu-
je všem požadovaným standardům 
a normám. Navíc i doba výstavby 
bude podstatně kratší,“ sdělil prv-

ní místostarosta MO Plzeň 2 – Slo-

vany Jan Fluxa.

Pracovní název zařízení je Mateř-

ská školka se sportovním zaměře-

ním. Předpokládá se, že vychova-

telky budou využívat k většímu 

pohybovému vyžití dětí i okolní 

sportovní zařízení, jako je právě 

bazén nebo městská hala. Hlavně 

ale park Chvojkovy lomy. O prázd-

ninách chce obvodní radnice budo-

vu školky využít k pořádání oblíbe-

ných příměstských táborů.

.. pokračování na str. 2

Na místě budoucí školky 
se klepalo do kamene 
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Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle našeho obvodního Zpravodaje 

jsem vám nabídl možnost setkávat se netradičně 

– mimo kancelářské prostory – konkrétně na la-

vičce, resp. lavičkách, protože možností setkání i 

míst, kde se můžeme potkat, bude víc.

Nyní vám mohu s radostí sdělit, že „Lavička tour 

2014“ odstartovala! 

První, trochu mimořádné setkání, se uskutečnilo na pozvání orga-

nizace POINT 14 v Božkově už 22. května, podrobnosti o tomto příjem-

ném setkání se můžete dočíst uvnitř informačního Zpravodaje. 

                                                       Na posezenou se těší

 Lumír Aschenbrenner, starosta
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Zprávy z jednání 
Zastupitelstva 
městského obvodu 
Plzeň 2 - Slovany

Mimořádné 

jednání ZMO 

dne 13.  05. 

2014

ZMO přija-

lo celkem 2 

usnesení,  z 

nichž vybí-

rám:

- souhlasilo 

 1. s návrhem „Vyhlášky o komu-

nálních odpadech“

 2. s upraveným návrhem „Vy-

hlášky o poplatku za komunální od-

pad“ (doporučilo snížení poplatků na 

max. 50 % stávajícího stavu)

 HRA.KU.LÉTO 2014 
na Plovárně v Hradišti

Program kulturního léta v Hradišti bude i letos nabitý. 

Připravena jsou hudební vystoupení i oblíbené letní kino.

... dokončení ze str. 1

Nová školka se stane odlouče-

ným pracovištěm 80. MŠ na Miku-

lášském náměstí. Tam je školka v 

nájmu a není vyloučeno, že v nej-

bližších letech objekt opustí. Přesu-

ne se právě do Chvojkových lomů. 

Letos to ale ještě nebude, takže ve 

školce vzniknou zcela nová místa. 

Zatím obsazena nejsou. Březnový 

zápis se „sportovní“ školky netý-

kal. „Zápisy do tohoto zařízení bu-
dou vypsány podle toho, kdy bude 
stavba skutečně dokončena a provo-
zuschopná. Rádi bychom, aby moh-
ly děti nastoupit hned od 1. září. To 
bychom zápisy vypsali na polovinu 
srpna,“ uvedla druhá místostarost-

ka Slovan Irena Rottová.

Druhý městský obvod, stejně ja-

ko celá Plzeň, se v posledních le-

tech potýkají s nedo-

statkem míst ve škol-

kách. V loňském roce 

převyšoval počet žá-

dostí o umístění dítě-

te kapacitu školek o 

1100. Důvodem je, že 

do školek nastupovaly 

silné populační roční-

ky. Slovanská radnice 

proto v posledních čty-

řech letech rozšiřovala 

kapacity školek zejmé-

na rekonstrukcí bytů 

školníků.

„V roce 2010 až 2011 jsme zvýši-
li kapacity školek v obvodu téměř o 
80 míst, celková kapacita školek na 
Slovanech tak vzrostla na zhruba 
1100 míst. Jednalo se o 5. MŠ v Zele-
nohorské ulici, 17. MŠ na Čapkově 
náměstí, 25. MŠ v Ruské ulici a 89. 

MŠ v Habrové ulici. Víc už stávají-
cí školky „nafukovat“ nejdou a vý-
stavba nové je možností, jak situaci 
řešit,“ uvedl starosta Slovan Lumír 

Aschenbrenner.

Další informace najdete na str. 12

Na místě budoucí školky se klepalo do kamene 

Ve středu 23. dubna se uskuteč-

nil v Obřadní síni městské radnice 

slavnostní akt, při kterém bylo oce-

něno na sedm desítek strážníků a 

zaměstnanců plzeňské městské po-

licie včetně významných hostů. Ak-

ce se mimo dalších význačných hos-

tů zúčastnil primátor statutárního 

města Plzně Martin Baxa a radní 

pro oblast bezpečnosti Robert Hou-

dek, kteří osobně pře-

dali čestná ocenění ve 

formě stužek a medai-

lí nejen strážníkům a 

zaměstnancům Měst-

ské policie Plzeň 

Slavnostní atmosfé-

ru celého ceremoni-

álu podpořily barvi-

té ústní projevy i ži-

vé vystoupení hudeb-

ní skupiny OKI Band. 

Věrnostního oceně-

ní se dostalo příslušníkům, kteří u 

městské policie slouží 20, 15, 10 a 5 

let. Další čestná ocenění byla předá-

na za statečnost, mimořádné činy a 

záchrany životů. 

     Na seznamu oceněných se ob-

jevila také jména policistů ČR a vý-

znamných hostů. „Medaili cti MP“ 

uděluje primátor statutárního měs-

ta Plzeň, zastupitel pověřený říze-

ním MP nebo velitel MP pracovní-

kům veřejné správy, zaměstnancům 

jiných obecních policií, 

hasičům, policistům ČR 

a jiným fyzickým i práv-

nickým osobám a jejich 

součástem, které se vý-

znamným způsobem za-

sloužily o zajišťování ve-

řejného pořádku v Plz-

ni, prevenci kriminality, 

bezpečnost osob, ochra-

nu majetku, přispěly k 

záchraně života nebo se 

zásadním způsobem po-

dílely na řádném fungování a roz-

voji MP.

Tohoto čestného ocenění se do-

stalo primátoru Statutárního měs-

ta Plzně – Mgr. Martinu Baxovi, dá-

le členu rady města Plzně Mgr. Ro-

bertu Houdkovi a současnému veli-

teli Městské policie Plzeň Mgr. Bc. 

Marku Šilhanovi.

„Medaili cti MP“ rovněž převzali 

dva příslušníci Policie ČR, kteří v 

součinnosti s hlídkou městské po-

licie zadrželi 11. prosince loňského 

roku pachatele loupežného přepa-

dení, který ohrožoval střelnou zbra-

ní hosty a personál vinárny v Mar-

tinské ulici. Pachatele se podařilo 

odzbrojit a společnými silami zadr-

žet v samém centru města.

Jana Pužmanová,  

tisková mluvčí MP Plzeň

Stužky a medaile pro Městskou policii

Foto: zleva L. Aschenbrenner, J.Fluxa a L. Křesťanová, 
ředitelka 80. MŠ.
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S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen pro-
jekt „Bezpečné město“. V rámci tohoto projektu Komise bezpečnosti
a Městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily bezplatnou tele-
fonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím které mů-
žete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi na
takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

Ohlédnutí za rokem 2011

Letošní rok začal tak trochu
jarně, beze sněhu, ale nám to vů-
bec nevadí. Určitě ještě nějaká
zima přijde. Členové výboru
Svazu důchodců se shodli na
tom, že rok 2011 byl rokem
úspěšným. Naše akce měly velmi
dobrou úroveň. Musíme se sna-
žit, senioři jsou opravdu náročné
publikum. Střídaly se zájezdy,
přednášky se zajímavou témati-
kou, exkurze, vycházky i masá-
ženky byly k dispozici. Bojovali
jsme také za úspěšné řešení „Po-
rodnice na Slovanech“ a převe-
dení na dům pro seniory.

Máme výborné zázemí na na-
šem ÚMO 2, kde jsme vlastně ja-
ko doma. Laskavost a vstřícnost
starosty pana Ing. Aschenbren-

nera i ostatních pracovníků je
příkladná.

Motorem našeho výboru je
předseda Jiří Egermaier, který
nás nenechá zahálet. Říká, že nic
nedělat a pracovat může jen poš-
tovní schránka. Připravujeme
na únor náš tradiční ples a v
březnu budeme bilancovat čin-
nost za rok 2011 na výroční člen-
ské schůzi.

Milí senioři, těšíme se na vás
každé pondělí od 11 do 12 hodin a
samozřejmě i na vaše připomín-
ky. Vzájemně si přejeme pevné
zdraví, ale máme jedno přání,
aby k nám našli cestu i další lidé.
Vždyť samota je nemoc zlá.

Závěrem mi dovolte připome-
nout slova Karla Čapka: „Nej-
krásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny!“

Ludmila Ševčíková

NAPSALI NÁM

Jednání RMO dne 

09. 04. 2014

RMO přijala celkem 

12 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválila  návrh 

smlouvy na zajištění 

služby na kontroly, do-

dávky, údržbu a opravy 

prvků městského mobi-

liáře v Městském obvo-

du Plzeň 2 – Slovany s 

fi rmou Stanislav Palek, 

IČ 648 68 532; 

- jmenovala zástupce 

MO Plzeň 2 – Slovany do školských 

rad:

1. Školská rada při 20. 

ZŠ Plzeň, Brojova 13 – 

Mgr. Michal Vozobule; 

2. Školská rada při 25. 

ZŠ Plzeň, Chválenická 

17 – pí Eva Trůková;

Jednání RMO dne 07. 

05. 2014

RMO přijala celkem 

16 usnesení, z nichž 

vybírám:

- schválila poskytnutí 

dotací neziskovým a pří-

spěvkovým organizacím 

a fyzické osobě na základě 98 žádos-

tí v celkové výši 1.193.000,- Kč; 

- schválila použití 

investičního fondu 5. 

MŠ, příspěvkové or-

ganizace, se sídlem 

v Plzni, Zelenohor-

ská 25, 326 00 Plzeň, 

IČO: 70940673, ve výši 

200.000,- Kč na nákup 

konvektomatu;

- schválila vyhlá-

šení zadávacího říze-

ní a zadávací a kvali-

fikační dokumentaci 

vč. smlouvy o dílo na 

stavební práce na ak-

ci „51. MŠ Částkova 

6 v Plzni – změna využití stav-

by“ formou výzvy nejméně 3-8 do-

davatelům a dále složení výběrové 

komise;

- schválila vyhlášení zadávací-

ho řízení na dodavate-

le stavby „Povrchové 

úpravy ulice K Sa-

du“ formou výzvy nej-

méně 3-8 uchazečům, 

znění smlouvy o dí-

lo a složení výběrové 

komise;

Jednání RMO dne 

13. 05. 2014

RMO přijala celkem 

2 usnesení, z nichž 

vybírám:

- souhlasila se změ-

nou vyhlášky statutárního města 

Plzně č. 5/2005, o stanovení škol-

ských obvodů a doporučila ji Za-

stupitelstvu města Plzně ke schvá-

lení;

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

Zefektivnit dosavadní práci 

a posílit odbornou způsobilost 

při práci s ohroženými skupina-

mi má projekt s názvem Podpo-

ra standardizace orgánů sociál-

ně-právní ochrany, do kterého se 

zapojilo město Plzeň. Hlavním 

cílem je vytvořit podmínky pro 

systematickou práci orgánů so-

ciálně-právní ochrany dětí půso-

bících v rámci Magistrátu města 

Plzně a úřadů městských obvodů 

Plzeň 1 až 4 při práci s rodinami a 

dětmi, a tím napomáhat v oblas-

ti integrace osob ohrožených so-

ciálním vyloučením. Dalších cílů 

by mělo být dosaženo naplněním 

personálního standardu, pro-

hloubením odborných znalostí 

stávajících i nových zaměstnan-

ců podle novely zákona o sociál-

ně-právní ochraně dětí, vytvoře-

ním podmínek pro práci s klien-

ty a také nastavením spolupráce s 

dalšími subjekty a odborníky. Na-

plnění projektu bude přínosem 

pro vlastní práci a pomůže k na-

plnění standardizace orgánů so-

ciálně-právní ochrany děti.

Město Plzeň se zapojilo do vý-

zvy C2 grantových projektů z ope-

račního programu lidských zdro-

jů a zaměstnanost v rámci oblas-

ti podpory 3.1 – Podpora standar-

dizace orgánů sociálně-právní 

ochrany. Rozhodnutím mu byla 

přislíbena dotace ve výši 6,3 mi-

lionu korun. Projekt bude napl-

ňován v období únor 2014 až čer-

ven 2015.

Město Plzeň posílí díky 
novému projektu práci orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO 
PLZEŇ 2 – SLOVANY

Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou čer-
ných bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale 
u nás se začíná objevovat až v poslední době a poměrně po-
zvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední hodiny našeho 
úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytré-
ho“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomocí 
čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, 
které pak už nemusíte přepisovat např. do počítače. 

IZS:     112
Policie:    158
alternativní spojení ve formě SMS :  603 111 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči:    150

Městská policie:   156
alternativní spojení ve formě SMS :  737 489 778

 

Projekt je realizován z prost�edk� EU Opera�ního programu lidských zdroj� a zam�stnanosti. 

�

PhDr. Jan Fluxa, 
1. místostarosta 
MO Plzeň 2-Slovany

Irena Rottová, 
2. místostarostka 
MO Plzeň 2-Slovany
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OSLAVY OSVOBOZENÍ NA SLOVANECH

Představitelé MO Plzeň 2 – Slovany uctili památku padlých z první a dru-
hé světové války a k pomníkům položili válečným obětem květinové věnce.  
Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a první místostarosta Jan Fluxa při-
jeli vzdát hold padlým nejen k pomníkům v centru Slovan, ale zavítali i do 
okrajových částí Hradiště a Koterov. V Koterově se oba zúčastnili tradičního 
průvodu a pietního aktu. Tradiční průvod přes Koterov se uskutečnil v úte-
rý 6. května těsně před 17. hodinou. Za rytmického hudebního doprovodu se 
účastníci průvodu vydali přes Koterovskou náves až k pomníku za mostem. 
Zde uctili všichni přítomní památku padlých z obou světových válek minu-
tou ticha a položením květinových věnců. Hudebníci zahráli státní hymnu i 
další skladby. Akce probíhala v režii TJ Sokol Koterov a SDH Koterov.

Házenkáři Talentu Plzeň
oslavili zisk trofeje 

V osmém kole nadstavbové části 

házenkáři Talentu Plzeň porazili 

v neděli 11. května Jičín 30:18. Po 

zápase převzali zlaté medaile za ti-

tul v extralize. Ten vybojovali už v 

minulém kole v Lovosicích. Jičín 

tak symbolicky předal mistrovský 

trůn házenkářům Talentu M. A. T. 

Plzeň, kteří v osmi kolech nadstav-

by neztratili ani bod. 

„Jdeme do zápasu naplno, jako po-
každé chceme vyhrát. A zvlášť teď 
doma s Jičínem,“ prohlásil před zá-

pasem kouč Martin Šetlík. 

Medaile házenkářským mistrům 

předávala místostarostka Slovan 

Irena Rottová.

Od začátku pravidelných házen-

kářských soutěží si Plzeň v lize 

získala pověst korunního prince. 

Od roku 1954 do konce sezony 1972 

byli Plzeňané osmkrát druzí, šest-

krát třetí. 

Prvního mistrovského titulu se 

klub pod názvem Škoda Plzeň do-

čkal až v sezoně 1973/74, ale i před-

chozí léta byla tradičně velice 

úspěšná. Dvě druhá místa v lize v 

letech 1970 – 1972.

V neděli 2. června 1974 se hrálo 

utkání Plzeň - Dukla Praha, Plze-

ňané zvítězili 20:16. 

Přesto, že do konce nejvyšší sou-

těže ještě chybělo sehrát tři kola, 

bylo jisté, že v západočeské metro-

poli se poprvé v historii klubu bu-

de slavit mistrovský titul. Medaile 

získali Říha, Rybář, Kugler, Haber, 

Rojík, Lhotský, Jarý, Ebrle, Tuček, 

R. Šulc, Krepindl, Čejka, J. Šulc, Še-

divec, trenérem byl Václav Eret, ve-

doucím týmu Miroslav Eret.

Druhý titul se stěhoval do Plzně 

až po dlouhých čtyřiadvaceti letech, 

v roce 1998. Rozhodl o tom třetí zá-

pas play-off, který se uskutečnil na 

karvinské palubovce. Plzeň v sesta-

vě J. Štochl, P. Štochl - Bokr, Špalek, 

Pauza, Piroch, Bečvář, Nocar, Mráz, 

Blecha, Tonar a Šetlík porazila Kar-

vinou 24:23, domácí Baník Karviná 

prohrál po dvou letech poprvé v do-

mácím prostředí, mužstvo koučoval 

Vladimír Haber.

V zápase s Lovosicemi se o titul 

mistra extraligy zasloužili Radek 

Motlík, Karel Šmíd, Leoš Petrovský, 

Jiří Fořt, Petr Linhart, Jan Blecha, 

Karel Květoň, Petr Vinkelhöfer, Mi-

chal Tonar, Martin Loskot, Jakub 

Škvařil, Lukáš Horký, Jakub Šin-

delář, Martin Kavka.
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Bambiriáda potěšila děti opět skvělou zábavou

Bambiriáda pohostila děti a mlá-

dež zábavou a nabitým programem 

v Plzni už pošestnácté. Chvojkovy 

lomy na Slovanech se proměnily v 

dějiště her, soutěží a pódiových vy-

stoupení v pátek a sobotu 23. a 24. 

května. Skvělé zábavy si návštěvní-

ci užívali po oba dva dny.

Slavnostní zahájení Bambiriá-

dy proběhlo v pátek 23. května v 10 

hodin. Plzeňští patroni Bambiriá-

dy starosta Slovan Lumír Aschen-

brenner, druhá místostarostka Ire-

na Rottová a hejtman Václav Šlais 

přestřihli slavnostní pásku a popřá-

li této akci mnoho zdaru.

Chvojkovy lomy zaplnily stánky s 

tvořivými dílnami a různými zají-

mavými atrakcemi pro děti. Již od 

zahájení se na scéně začali střídat 

různí účinkující, vystoupily napří-

klad svěřenkyně taneční skupiny 

Spider, nadaní zpěváci skupiny Jen 

tak a další. Nechyběly ani ukázky 

činností Armády ČR, policie, hasi-

čů nebo prezentace dovedností asi-

stenčních psů z organizace Pomoc-

né tlapky.

Na fotografii zleva: hejtman V. Šlajs, druhá místostarostka I. Rottová, starosta 
L. Aschenbrenner.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje z Požární stanice Slovany zpes-
třil dopolední program dětem z 80. MŠ.  Předvedl jim hasičskou techniku s 
praktickou ukázkou požárního zásahu. Nadšení malých diváků nebralo kon-
ce a hra na hasiče se stala jejich oblíbenou činností.

HASIČI DĚTEM
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Tým 12 amerických dobrovolníků z 

Texasu přijíždí již desátým rokem po-

máhat plzeňské organizaci Point 14. 

Celkem stráví v České republice 10 

dní, během kterých se seznámí se vše-

mi poskytovanými službami organi-

zace Point 14 a také prakticky přiloží 

ruku k dílu. Americký tým je zastou-

pen různými  věkovými kategoriemi, 

jedná se o studenty až po seniory. 

Členové týmu během pobytu navští-

ví  školku a 4 základní školy, kde před-

staví krátkou prezentaci o životě v Te-

xasu a místních zvycích, a to s ohle-

dem  na věk posluchačů. Dále v průbě-

hu týdne budou mít možnost nahléd-

nout do místního dění v rámci tzv.  La-

vičky tour, při kterém se setkává sta-

rosta Slovan Lumír Aschenbrenner  s 

místními občany na lavičce v předem 

avízovaném místě. Podněty pro disku-

zi na lavičce přicházejí přímo od obča-

nů a starosta je takto otevřen naslou-

chat všem názorům. Setkání je tento-

krát situováno do Střediska následné 

péče organizace Point 14.

Koncem týdne se Američané setka-

jí s krajskou a městskou protidrogo-

vou koordinátorkou a dozví se zají-

mavé informace o drogové situaci v 

Plzni. Mezi každodenní práci ame-

rického týmu  hlavně patří činnost 

ve Středisku následné péče, např. 

úprava a údržba zahrady, malová-

ní interiéru střediska či drobné sta-

vební úpravy. 

Kromě práce a setkávání s místní-

mi občany a představiteli města ne-

bo spolupracovníky z organizace Po-

int 14 si   členové týmu užijí i turistic-

ké prohlídky Plzně, Prahy nebo Mari-

ánských Lázní, výlet na Karlštejn či 

třeba pravé české večeře v českých 

rodinách. 

Až z Texasu přijíždějí pomáhat organizaci Point 14

Point 14 aktivně hledá možná společ-

ná východiska pro lidi se závislostí nebo 

ohrožené závislostí s ohledem na jejich mi-

nulost a aktuální situaci s cílem podpořit 

a pozvednout osobnost člověka.

POINT 14 je aktivní v poskytování obec-

ně prospěšných služeb v oblasti primární, 

sekundární a terciární prevence. V Plzni 

organizace působí 20 let. V současnosti 

provozuje 5 na sebe navazujících progra-

mů. Primární prevenci (PP), Terénní pro-

gram (TP), Kontaktní a poradenské služ-

by (KPS), Nízkoprahové denní centrum 

(NDC) a Středisko následné péče (SNP).

1. Oblast specifické primární pre-

vence 

Dlouhodobý kontinuální program pro 

žáky ZŠ, SŠ, SOU. Posláním primární pre-

vence je poskytnout mladým lidem objek-

tivní  informace o závislosti nejen na dro-

gách a jejích možných příčinách,  vytvo-

řit prostor pro vyjádření vlastních emocí 

a názorů, posilovat komunikační doved-

nosti a učit se zvládat tlak vrstevníků ve 

skupině a tím předcházet vzniku a rozvo-

ji závislostí.

 Vzdělávání školních metodiků PP, pe-

dagogů a rodičů. Nízkoprahový klub ja-

ko návazná mimoškolní aktivita pro žá-

ky, kteří absolvovali primární prevence. 

Nabízí prostor pro individuální poraden-

ství (pro které nemusí být vhodné místo 

v rámci besed PP) a možnost trávení vol-

ného času. Součástí služby je také e-mail 

help a klubový FB.

2. Terénní program

Mapování drogové scény v Plzni, posky-

tování informačního servisu v oblasti HR, 

základní zdravotní ošetření, testování na 

HEP a HIV, poradenství, vyhledávání a 

kontaktování uživatelů drog, krizová in-

tervence, asistence a nově také výměnný 

program, zájmové činnosti a akci „Čis-

tý podchod“.

3. Kontaktní a poradenské služby 

Nízkoprahové zařízení poskytující po-

radenství pro uživatele drog, pro rodiče a 

blízké uživatelů drog; sociální, zdravotní a 

hygienický servis pro uživatele drog ve fá-

zi sociálního debaklu; motivační trénink 

a zprostředkování léčebné péče, podpůr-

ná práce s rodinami, poradenství a testy v 

oblasti infekčních onemocnění (HIV, HEP, 

syfi lis), testování na přítomnost metaboli-

tů drog v moči a specifi cké aktivity: dám-

ský klub a zájmové činnosti. 

4. Nízkoprahové denní centrum

Je součástí kontaktních a poraden-

ských služeb. Centrum je určeno osobám 

bez přístřeší. Nabízí hygienický a potra-

vinový servis a pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí. Dále nabízí zájmo-

vé činnosti.

5. Středisko následné péče – Chráněné 

bydlení, Ambulantní program

Program Střediska následné péče umož-

ňuje bezpečný přechod z terapeutické ko-

munity do společnosti a pomáhá s naleze-

ním práce a vhodného bydlení, s hospoda-

řením a upevněním zdravých návyků, kte-

ré klienti získali v léčbě. 

Poslání organizace POINT 14
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SOCHY 2014 ovládly Chvojkovy lomy
Originální akce Sochy 2014 pro-

běhla ve Chvojkových lomech na 

Slovanech od 15. do 19. května. Ná-

vštěvníci měli možnost pozorovat, 

jak sochaři zpracovávají surový 

materiál a přetváří jej v umělecká 

díla. Sochy se tvořily zejména ze 

dřeva, ale i z kamene a kovu.

Ve Chvojkových lomech působili 

sochaři Michal Sýkora, Tom Kůs, 

Miloslav Hrubec, Jožka Osoba, Jan 

Buchar, bratři Poslední, Bartoloměj 

Štěrba a Pavel Černý Večerný.  Spo-

lečným tématem všech byla „kul-

tura a sport“. Kromě sochařského 

umění se v parku odehrával i boha-

tý doprovodný program plný spor-

tovních her, soutěží pro děti a ve-

černího kulturního programu.

Slavnostní odhalování soch po pě-

tidenním úsilí nalákalo do Chvojko-

vých lomů spoustu zvědavých divá-

ků. Odhalovací akt předznamenala 

dvojice hudebnic LUKA, která za-

hrála na housle a violoncello ně-

kolik skladeb. Po předehře se slo-

va ujal starosta MO Plzeň 2 - Slova-

ny Lumír Aschenbrenner a druhá 

místostarostka Irena Rottová, kte-

ří se vzápětí pustili do odhalování 

jednotlivých soch. Odkrývání soch 

si nenechal ujít ani první místosta-

rosta Slovan Jan Fluxa.

Titul nejzdařilejší sochy patří bra-

trům Honzovi a Zdeňkovi Posled-

ním, kteří vyřezali ze dřeva prvo-

republikového vzpěrače. Odměně-

ni byli za své dílo lahodnými ham-

burgery. Obdivuhodné jsou ale i 

další sochy, které ve Chvojkových 

lomech vznikly. 

Kromě dřevěných soch bylo ztvár-

něno také jedno dílo z kamene, je-

hož autorem se stal Bartoloměj 

Štěrba. Do tvaru vlnky opracoval 

základní kámen nedaleko vznika-

jící mateřské školy na Slovanech. 

Pozoruhodné dílo ztvárnil také Pa-

vel Večerný, který z mohutného ko-

řene vytvořil sochu s názvem Čas. 

Všechny sochy budou ve Chvojko-

vých lomech k vidění jen dočas-

ně, než jim bude vybráno nové sta-

noviště.

Aby kultura v Plzni vzkvétala i 

nadále, zasadil starosta Aschen-

brenner společně s druhou mís-

tostarostkou Slovan Irenou Rotto-

vou ve Chvojkových lomech sym-

bolické semínko kultury. 

Prvorepublikový vzpěrač

V parku mezi konečnou trolej-

busu č. 12 a Vřesinskou v Božkově 

si nyní děti mohou hrát na nové 

atrakci. Herní sestava „Mateřin-

ka“ byla do parku umístěna dne 13. 

května 2014 a rodiče s dětmi ji zde 

mohou využívat dle libosti.  S nad-

šením ji uvítaly i děti z místní ZŠ a 

MŠ Božkov, které park ve volných 

chvílích rády navštěvují. 

Multifunkční atrakce nabízí dě-

tem možnost několika aktivit – dě-

ti mohou využívat skluzavku, la-

nový most, šikmou rampu, stěnu 

na lezení a další. Herní sestava je 

určena pro děti od tří let. „Mate-

řinku“ pořídil MO Plzeň 2 - Slova-

ny od výrobce TR Antoš, s. r. o. za 

cenu 140.487,- korun. Kromě nové  

sestavy jsou dětem v parku stále 

k dispozici i pružinová houpadla, 

pískoviště, šlapadla a houpací hníz-

do, které byly do parku instalová-

ny v roce 2010.

V Božkově stojí nová  
atrakce pro děti

O Kostelík U Ježíška začal jar-

ní sezónu řadou vydařených ak-

cí a koncertů. Tou největší byla 

bezpochyby Noc kostelů, která 

přivedla do kostelíka více než ti-

sícovku poutníků, přičemž  600 z 

nich vstoupilo do podzemní kryp-

ty.  Velký zájem byl i o výtvar-

nou dílnu, která byla pro malé 

návštěvníky připravena se ZUŠ 

Chválenická a s jejím výtvarným 

oddělením. Novinkou byla i před-

náška o kostele Ing. arch. Jana 

Soukupa, tentokrát doplněná za-

jímavou fotodokumentací.

Také v červnu je připravena řa-

da koncertů, na kterých vás rá-

di uvítáme. Vrcholem bude zce-

la jistě koncert Setkání genera-

cí, na němž se představí světově 

proslulý kytarový virtuóz a ro-

dák ze Slovan Lubomír Brabec. 

Společně s ním stanou „na pódiu“ 

mladé plzeňské kytarové naděje – 

oba laureáti hudební ceny Nada-

ce 700 let města Plzně Plzeňský 

Orfeus junior – Kryštof  Kohout 

a Tomáš Kozák.

11. června, 18.30  - pěvecký 
recitál Jany Hoffmannové

12. června, 17.00 -  Absol-
ventský koncert ZUŠ Chvá-
lenická – fl étnová tř. Hany 
Hlavaté

17. června, 18.00 – Koncert 
učitelů ZUŠ Chválenická

18. června, 18.30 – Koncert 
ZUŠ B. Smetany – Jan Kotrč 
– akordeon

23. června, 19.00 – Setká-
ní generací - Koncert Lu-
bomíra Brabce a laureá-
tů ceny Plzeňský Orfeus                                    
junior Kryštofa Kohouta  a 
Tomáše Kozáka

26. června, 18.00 – Kon-
cert žáků fl étnové třídy Pe-
try Brabcové

Bližší informace o akcích a pří-
padné rezervace na kontaktech 

Alena Kozáková, 602 549 220, 
alena@kozaci.cz

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni! 

Nejen stan, který vypadá jako hro-

mada lentilek, ale i spoustu dalších 

si můžete prohlédnout na tradiční 

prodejní výstavě, která startuje 12. 

června v Plzeňské hale TJ Lokomo-

tiva. Kromě téměř stovky postave-

ných turistických i rodinných stanů 

tu najdete i spací pytle, karimatky, 

batohy, kempingový nábytek a další 

doplňky zpříjemňující pobyt v pří-

rodě. Můžete se těšit i na různé akč-

ní a výstavní slevy  a už neodmysli-

telný „outlet“ oblečení a obuvi. 

Výstava potrvá do 27. června, a 

to denně od 11 do 19 hodin. V so-

botu 28. června pak na vás od 9 ho-

din čeká velký výprodej vystave-

ného zboží. Vstup na výstavu je 

zdarma. Pokud ji nestihnete, ane-

bo se nerozhodnete hned na mís-

tě, nezoufejte, vystavovaný sorti-

ment je možné zakoupit i v obcho-

dech LIMAN SPORT a OUTDOOR 

SHOP  Bezručovka v Plzni nebo 

na www.limansport.cz

UŽ  JSTE  VIDĚLI  
LENTILKOVEJ  STAN ? ŽE NE ?

Jarní probuzení 
U Ježíška



Zdaleka ne všechno, co domác-

nosti už nepotřebují, musí skončit 

v popelnici a pak na skládce nebo 

ve spalovně.  Stále větší důraz se 

dnes klade na maximální využití 

všech materiálů, které lze znovu 

použít. Stručně se tento přístup dá 

vyjádřit heslem „nejlepší odpad je 

ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to 

sice o něco pracnější, než všechno 

smetí vysypat na jednu hromadu, 

přijde nás to ale mnohem levněji. 

Platíme totiž jen za likvidaci směs-

ného komunálního odpadu. O oba-

ly nebo třeba staré elektro se na 

konci životního cyklu postarají je-

jich výrobci. Vysloužilé elektrospo-

třebiče v současnosti celosvětově 

tvoří asi pět procent hmotnosti pev-

ného domácího odpadu, tedy zhru-

ba tolik, jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste

Všichni Evropané vyprodukují 

ročně na osm milionů tun elektro-

odpadu, jeho množství přitom rok 

od roku roste. Proto vznikl celý sys-

tém sběru, evidence a dopravy sta-

rých spotřebičů ke zpracovatelům, 

který končí recyklací a návratem 

drtivé většiny použitých materiá-

lů do výroby. 

Výrobci a dovozci se v České re-

publice přiklonili k osvědčenému 

modelu vytvořenému a prověřené-

mu nejprve ve skandinávských ze-

mích. Založili takzvané kolektiv-

ní systémy, neziskové společnosti, 

které zajišťují plnění jejich zákon-

ných povinností. 

Míst zpětného odběru stále při-

bývá

Díky tomu máme všichni možnost 

zcela zdarma odevzdat jakýkoli vy-

sloužilý elektrospotřebič na nejbliž-

ším místě zpětného odběru. Jen nej-

větší z českých kolektivních sys-

témů, ELEKTROWIN, jich za osm 

let své existence vytvořil na 12 000. 

Další stále přibývají. Jde o to, aby to 

nikdo neměl se svou starou lednicí, 

pračkou nebo třeba elektrickou za-

hradní sekačkou na nejbližší sběr-

né místo příliš daleko. 

Abychom mohli nabízené mož-

nosti využít, musíme splnit vlast-

ně jen jednu – zato důležitou – pod-

mínku. Odevzdávaný spotřebič ne-

smí být zbaven žádné důležité části. 

Pokud se totiž pustí do demontáže 

někdo jiný než odborník na zpra-

cování disponující vysoce specia-

lizovanou technologií, dochází k 

úniku škodlivých látek, které mo-

hou velmi vážně poškodit životní 

prostředí. 

Typickou ukázkou jsou freony ze 

starých lednic, které zvětšují ozo-

novou díru. Kvůli tomu se také ta-

ková lednice bez kompresoru be-

re jako odpad – a za jeho zpraco-

vání bychom už museli platit. Tím 

by byl zbytečně zatěžován náš roz-

počet. 

                                      

 Článek zpracován na základě 

materiálu společnosti 

ELEKTROWIN
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Konání sběrného dne na posekanou trávu

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 1 
  

  
Hodina p�istavení 

  

    
Še�íková (u fotbal. stadionu) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
Hradišt� (za kone�nou MHD) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Na Vyhlídce (Božkov) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Hluboká (u potravin) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
St�ední cesta (k�ižovatka s Karafiátovou) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Jiráskovo nám. (bývalá to�na trolejbus�) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

 
�apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 

 
15:50 – 16:50 hod. 

Konání sběrných dnů v roce 2014 v MO Plzeň 2 – Slovany:
Termíny svozů:  21. června, 30. srpna, 18. října a 29. listopadu     

 
  
Stanovišt� velkokapacitního kontejneru 

�. 2 
  

  
Hodina p�istavení 

  

  
Pod Chalupami (Koterov) 

  
8:00  - 9:00 hod. 

  
U Jezu (Božkov) 

  
9:10 – 10:10 hod. 

  
Sladovnická (z Jiráskovy ulice) 

  
10:20 – 11:20 hod. 

  
Sporná (Plze�ská cesta) 

  
12:20 – 13:20 hod. 

  
Do Zámostí (autosalon Hyundai) 

  
13:30 – 14:30 hod. 

 
Táborská x Úslavská (hala LOKO) 

 
14:40 – 15:40 hod. 

U P O Z O R N Ě N Í – Konání sběrných dnů v 1. pololetí 2012 v MO Plzeň 2 – Slovany
Svoz velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu

HARMONOGRAM  PŔISTAVOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
(na každém stanovišti dva kontejnery – 1 na objemný a komunální odpad, druhý na biologicky rozložitelný)

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!

V den konání sběrného dne bude otevřen i sběrný dvůr na Koterovské 522 a to od 8:00 hod. do 15:30 hod.

��
Stanovišt��velkokapacitního�kontejneru��.�1�

��

��
Hodina�p�istavení�

��
Sladovnická�(z�Jiráskovy�ulice)�

��
09:00�–�10:00�hod.�

��
Sporná�(Plze�ská�cesta)�

��
10:10�–�11:10�hod.�

��
Na�Vyhlídce�(Božkov)�

��
11:20�–�12:20�hod.�

��
Hluboká�(u�potravin)�

��
13:20�–�14:20�hod.�

��
St�ední�cesta�(k�ižovatka�s�Karafiátovou)�

��
14:30�–�15:30�hod.�

��
Do�Zámostí�(autosalon�Hyundai)�

��
15:40�–�16:40�hod.�

„ZELENÝ DEN“ – přistavení kontejneru na posekanou trávu
Termín svozů:  28. června 2014



Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Ko-
misí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich
osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto sku-
tečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občán-
ků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad při-
hlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář
č. 112, 1. patro, u pí Škubové, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat
jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální,
Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání občánků do života“.

Jméno a příjmení dítěte: ............………………………………………
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ..............………………………………………

Jméno a příjmení rodičů: ..............………………………………………

...............……………………………………..

Trvalé bydliště: ..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………

Číslo telefonu ..................................................................

....................................................
Podpis

Odbor sociální ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské
obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pořádá pro občany s trvalým bydlištěm
na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 – Slovany
v Kulturním domě v Šeříkově ulici“

(v roce 2012 se budou konat ve dnech 29. 2., 28. 3., 25. 4.,
26. 9., 31. 10. a 28. 11. 2012 od 16 do 19 hodin)

Blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku,
85 let věku, 90 let věku a více.

Slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové
a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu

Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň,
či blahopřání v rodině.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, nemají pracovníci ÚMO Plzeň 2 – Slovany,
odboru sociálního, možnost získat údaje o narození občanů, uzavření
sňatku. Na základě této skutečnosti je nutné, aby výše uvedení jubilan-
ti vyplnili a předali na ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, kancelář
č. 112, 1. patro, pí Škubové, č. t. 378 036 279, níže uvedený souhlas,
abychom mohli zajistit blahopřání v rodině a předat malou pozornost.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blaho-
přání v rodině) musí být doručena nebo oznámena na Odbor sociální
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc
předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil
níže uvedená data k osobnímu blahopřání při příležitosti mého život-
ního jubilea v místě bydliště.

Jméno a příjmení: ........…………………………………………..
(hůlkovým písmem)

Datum narození: ………………………………………………....

Trvalé bydliště: .....………………………………………………

Zdržuji se na adrese: ……………………………………………........

Číslo telefonu: ....................................................................

…………………………
Podpis
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„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v 

Šeříkové ulici, blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 

let věku, 90 let věku a více, slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, 

diamantové, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či bla-

hopřání v rodině. 

  „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2014 se budou 

konat ve  dnech 24.09., 29.10. a 26.11. 2014 od 16 do 19 hodin. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2014: 

17.06., 16.09. a 18.11. 2014

 V letošním školním roce první 

a páté třídy ze 13. ZŠ v Plzni úzce 

spolupracovaly. Jejich cílem bylo 

posílit čtenářské gramotnosti žá-

ků, a tak se  opakovaně  setkávali 

nejmladší školáčci s těmi, kteří 1. 

stupeň ZŠ letos ukončí, tedy s žáky 

pátých tříd.

Starší školáci několikrát navštívi-

li obě první třídy, aby zde předvedli 

své čtenářské a herecké dovednos-

ti. Opravdu – „naši herci“ – tak o 

nich hovořili malí prvňáci. Kdy za-

se přijdou? Co si pro nás připraví? 

To byly časté otázky, na které mu-

sely paní učitelky z prvních tříd 

odpovídat.

A páťáci se připravovali velmi peč-

livě. Nejen na vlastní čtení umělec-

kého textu, ale také na přednes bás-

ní, dramatizaci pohádek, jasné for-

mulování hádanek, organizování 

pracovního prostoru pro tanečky 

a rozpočítadla, uvádění a komento-

vání své práce, převleky a přenos 

dobré nálady na malé posluchače. 

Že to nebyla někdy práce vůbec leh-

ká, si všichni účinkující vyzkouše-

li na vlastní kůži. Nejčastěji jsme 

bojovali se srozumitelností a hlasi-

tostí mluveného projevu, ale také 

s trémou a ostychem. Prvňáčci by-

li trpělivými posluchači a vděčný-

mi diváky. Za naše výkony jsme by-

li odměněni potleskem, úsměvem, 

někdy drobnými dárky a sladkost-

mi. Vrcholem našeho setkávání je 

obrácení rolí. Nyní v červnu je na-

plánována poslední návštěva v 1. A 

a 1. B, kde účinkujícími budou na-

opak zase prvňáci. Oni se v letoš-

ním školním roce také naučili číst 

a budeme moc rádi, když stejně ja-

ko my budou používat čtení k po-

znávání světa.

I. Fikrlová a M. Cinkaničová

Netradiční podpora čtenářství
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Senioři to umějí... a užili si svůj den
 V sobotu 17. května 2014  se v Ma-

lém sále  Měšťanské besedy v Plzni 

konal již tradiční program „SENIO-

ŘI opět BAVÍ SENIORY“, ovšem ne-

jen je, ale i jejich známé a přátele. 

Slavnostního zahájení se ujal rad-

ní Jiří Kuthan, senátorka doc. Em-

merová, za odbor OSS MMP   Mgr. 

Hynková a paní Srbková. Moderá-

torem tohoto dne byl výborný Sta-

nislav Jurík. 

Program byl velmi pestře sestaven 

– hudba – tanec – recitace se střídaly 

a připravily divákům příjemné chví-

le. První nastoupila osvědčená „Se-

nior kapela“ a naladila přítomné na 

tu správnou strunu. Taneční projev 

byl perfektní v podání děvčat z TJ  

Sokol Doubravka se skladbou „Tan-

go aerobic“. Paní Zoernerová před-

nášela jemné verše z vlastní tvorby. 

Taneční formace „Hanka“ z Doma-

žlic připravila pestrý program. Sou-

bor již tradičně vystupuje na setká-

ní seniorů a nyní ve spolupráci se 

souborem „Jamáček“ z TOTEM - 

RDC.  Jejich společné vystoupení s 

názvem „Pražské a vojenské hašler-

ky“ rozezpívaly celý sál!

Divadelní představení Klubu seni-

orů Křimice nemohlo mít jiný název 

než „O křimickém zelí“!

Soubor „Dobřanské bábinky“ má 

nápady na zpívání i tancování, kte-

ré na tomto setkání seniorům před-

vedly dokonale a návštěvníci si s 

nimi zanotovali známé lidové hity. 

Musím se zmínit  i o dalších sou-

borech, protože všichni vystupují-

cí byli skvělí a předváděli vynika-

jící výkony. Písničky s plzeňskými 

„Trio šviháci“, „Plzeňstí heligonká-

ři“, nebo pěkné povídání s názvem 

„Ze života seniorů“ a také na závěr 

programu  k poslechu i tanci zahrá-

lo duo „Originál“.

Návštěvníci si mohli  prohlédnout 

v chodbě před Malým sálem přichys-

tanou výstavu ručních prací krouž-

ku „Dovedné ruce“, ale i práce jed-

notlivců, kteří vyrábějí drobné zají-

mavosti, např., Quilling nebo výšiv-

ky a háčkování. Háčkované klobouč-

ky – to byl hit dnešního dne.

Je velmi příjemné vidět dobře se 

bavící seniory, kterých přišlo vel-

ké množství na tento zábavný den. 

Mohou zde potkat své známé, ale i 

poznat nové přátele. I když počasí 

bylo deštivé, náladu příchozím to 

nezkazilo a „Den seniorů“ si uži-

li skvěle.

Iva Pulicarová

PROGRAM:
 

18. - 19.7. - areal motokary papirna

18. 7. 2014 – PÁTEČNÍ MASÁŽ – FRIDAYS 

MASSAGE start 15:00

 

ŘEZNÍK 

HENTAI CORPORATION  

TRAUTENBERK              

ATARI TERROR

STREETFIGHTERS 

NIL

DONNIE DARKO

FOX TAIL ROCKETS  

NO GOOD OK  

THE TRUTH IS OUT THERE 

FACES ARE FICTION 

19. 7. 2014 – SOBOTNÍ KARNEVAL – RIO 

DE PILSEN start 10:30

RAMBANBÁM 

OCHO RIOS  

HEAD DOWN 

BÁRA ZEMANOVÁ    

ELECTRIC LADY

STRÝČKOVA ZAHRÁDKA

LOLA BĚŽÍ 

SELFISH SON

CHEERS!  

THE DELIVERY 

INTERITUS    

POSITIVE_MIND 

BOUNCE!BOUNCE!

ON THE WAY  

Y? 

MUERTA MENTE 

RAMMSTEIN members club 

INFINITO   

PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND  

WOMBO ORCHESTRA (FR)

SMACKWOOD (FR)

MATAHARI 

WAY TO 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

MOTOKÁRY | ZORBING FOOT-

BALL | SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 

MASKY | HUDEBNÍ ŠKOLKA 

FOTBÁLKY | ŠIPKY | NAFU-

KOVACÍ SKLUZAVKA | RUSKÉ 

KOLO | DĚTSKÉ DIVADLO

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO 

DĚTI 19.7. 2014 OD 10:30

pilsnermusic@gmail.cz

V Koterově byla vyhlášena nejlepší velikonoční nádivka
Soutěž o nejlepší velikonoční ná-

divku, kterou pořádali koterovští 

hasiči ve spolupráci s MO Plzeň 2 

- Slovany,  zaznamenala  v Kotero-

vě velkou odezvu u místních i přes-

polních. O titul nejlepší nádivky se 

ucházelo celkem 32 soutěžících, kte-

ří přinesli vzorky svých vlastnoruč-

ně zhotovených pochoutek. 

Soutěžící nádivky byly rozmani-

té nejen svou chutí a vůní, ale také 

vzhledem. Ty nejlahodnější   hod-

notila porota v čele se starostou Slo-

van Lumírem Aschenbrennerem. 

Oceněno bylo deset nejlepších ná-

divek, ale také ta nejhorší.

Zajímavý program byl připraven 

i pro nesoutěžící. Děti se mohly po-

vozit na ponících, nechat si nama-

lovat obličej nebo se naučit, jak se 

plete pomlázka. Vyzkoušet si mohly 

také zdobení vajíček nebo vytváření 

dalších velikonočních dekorací. Pří-

jemným oživením se pro všechny 

návštěvníky stala divadelní scénka 

s velikonočním námětem.

Během akce nebyla nouze o hu-

dební program a jako občerstvení 

se podávaly výtečné klobásy. I přes 

aprílové počasí se Velikonoční ná-

divka v Koterově vydařila.

Co je důvodem neoznamování čas-
to závažných trestných činů, jako na-
příklad znásilnění, loupež, domácí 
násilí?  Oběti  skryté kriminality v 
průzkumech napříč Evropou shodně 
uvádějí, že to jsou strach z pachatele, 
obavy z velkého průlomu do soukro-
mí, nemožnost  kontroly nad proce-
sem objasňování trestného činu, před-
chozí špatná zkušenost s prvním kon-
taktem na policii, pochybnosti o za-
dostiučinění ve formě náhrady ško-
dy a odpovídajícho trestu.  Znamená 
to, že oběti postrádají  garanci bez-
pečí, ochrany, dostatečné informova-
nosti a satisfakce. V loňském roce se 
v ČR zvýšil počet oznámených trest-
ných činů o 7 procent.  Za každým 
z nich je minimálně jedna oběť,  ale 
také minimálně jeden neoznámený 
trestný čin. 

 Velkou naději na posílení důvěry a 
ochoty oznamovat trestné činy nabídl 
zákon o obětech trestných činů, který 
je v České republice účinný od 1. srp-
na 2013. Jelikož je pro běžnou popula-
ci, stejně jako téměř  každá nová práv-
ní norma, i tento zákon náročný z hle-
diska srozumitelnosti a jeho aplikace 
v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí 
u příležitosti letošního Evropského 
dne obětí (22. února) zpřístupnit na 
internetu  obsáhlé a srozumitelně for-
mulované informace pro oběti a svěd-
ky trestných činů. Občan zde nalezne 
informace počínaje oznámením trest-
ného činu, právem na ochranu, sou-
kromí, peněžitou pomoc, hlavní líčení 
u soudu, postavení jednotlivých osob 
aj. Tyto stránky Bílý kruh připravil 
v rámci mezinárodního projektu IN-
FOVICTIM a jsou dostupné prostřed-
nictvím www.bkb.cz kliknutím na 
„rady pro oběti“. 

 Informované a včas poučené oběti 
dokáží  lépe uplatnit svá práva, získat 
pocit spravedlnosti v  individuálním 
případě a ochotněji spolupracují s or-
gány činnými v trestním řízení. Bílý 
kruh bezpečí poskytuje své bezplatné, 
odborné a diskrétní služby obětem již 
23 let. Prostřednictvím nonstop linky 
krizové pomoci na čísle 257 317 110 a 
sítě poraden této organizace v ČR tak 
ročně získá radu, informace a pomoc 
několik tisíc obětí včetně pozůsta-
lých.

Bílý kruh bezpečí - nové 
informace pro oběti 
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Aukce vám ušetří peníze za energie
Zdá se vám, že platíte příliš mno-

ho za energie a nevíte, jak se roz-

hodnout mezi různými nabídkami 

na změnu dodavatele? Řešením mů-

že být elektronická aukce. Tu pro 

zájemce připravil  Městský úřad Pl-

zeň 2 a společnost eCENTRE. 

Podmínkou účasti na elektronic-

ké aukci není trvalý pobyt ve měs-

tě, přihlásit se mohou i zájemci z 

okolních obcí. Společnost eCEN-

TRE je spojí dohromady, stanoví 

podmínky, které musí dodavate-

lé dodržet, a všechny dodavatele 

na trhu osloví, aby o své zákazní-

ky soutěžili v on-line elektronic-

ké aukci. 

„Tento způsob je velmi průhledný 

a také férový. Občané za tuto službu 

nic neplatí. Aukční poplatek fi rmě 

eCENTRE zaplatí vítězný dodava-

tel. Pokud by vysoutěžená cena by-

la pro domácnost vyšší než stávají-

cí, občan není povinen smlouvu s 

novým dodavatelem uzavřít,“ ubez-

pečila Renata Hackerová ze společ-

nosti eCENTRE, a.s.

Vlastní e-aukce se uskuteční kon-

cem srpna. Organizátor občanům 

po skončení dražby zajistí podpis 

smlouvy s vítězným dodavatelem 

a její předání. Ten na základě zpl-

nomocnění od občanů, které je sou-

částí smlouvy, zajistí výpověď u stá-

vajícího dodavatele. Vítězný doda-

vatel poté zahájí dodávku elektřiny 

a zemního plynu. Smlouvy s vítěz-

ným dodavatelem na dva roky bu-

dou na kontaktním místě připrave-

ny k podpisu od poloviny září.
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ČESKÝ REPREZENTAČNÍ TÝM KADETEK ZÍSKAL V LOŇSKÉM ROCE 
STŘÍBRNÉ MEDAILE NA ME DO 16 LET.

PŘIJĎTE PODPOŘIT NADĚJNÉ ČESKÉ LVICE!

www.cbf.cz

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU VE SKUPINĚ:

sobota 28. 6. ČR vs. Korea 18:00 Klatovy
neděle 29. 6. Maďarsko vs. ČR 18:00 Klatovy
úterý 1. 7. ČR vs. Kanada 18:00 Klatovy
středa 2. 7. Osmifinále 18:00 Klatovy
ve dnech 4.-6. 7. se budou hrát zápasy o konečné pořadí

KLATOVY PLZEŇ

 Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D
Česká rep. Brazílie Austrálie USA

Kanada Španělsko Mexiko Mali
Maďarsko Itálie Slovensko Francie

Korea Egypt Japonsko Čína

Jak se p�ihlásit a co p�inést s sebou? 

P�ij�te do zasedací místnosti M�stského ú�adu Plze� 2, Koterovská 83, v termínu od 
23.6. do 30.7.2014 a to každé pond�lí a st�edu od 10h do 17h. Zde podepíšete smlouvu s 
organizátorem aukce, spole�ností eCENTRE, které p�edáte všechny pot�ebné podklady. 

Organizátor po aukci porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z dražby. Je-li cena z e-Aukce 
nižší než stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi domácností a vít�zným 
dodavatelem. Je tak zajišt�n 100% administrativní servis. Za tuto službu ob�ané nehradí 
žádné poplatky. 

S sebou vezm�te: 

� kopii stávající smlouvy na dodávky elektrické energie a zemního plynu,  
� kopii ro�ního vyú�tování v�etn� detailního rozpisu za každé odb�rné místo jak u 

elektrické energie, tak zemního plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis 
vyú�tování)  

� �íslo SIPO nebo �íslo ú�tu, ze kterého se strhávají platby za energie 

Ráno s dopravními asistenty  
O bezpečný provoz na frekven-

tovaných křižovatkách v Plzni na 

Slovanech před základními škola-

mi se během několika dubnových 

a květnových týdnů ráno před vyu-

čováním starají dopravní asistenti. 

Tento projekt vznikl ve spolupráci s 

obvodním oddělením Policie ČR Pl-

zeň 2-Slovany Městského ředitelství 

Plzeň, 25. ZŠ ve Chválenické ulici a 

Vyšší odbornou školou zdravotnic-

kou, managementu a veřejnospráv-

ních studií. Funkci dopravního asi-

stenta zastávají studenti z této školy 

v rámci své praxe u policie ČR. Zá-

stupkyně ředitele 25. ZŠ paní Mgr. 

Eliška Syřínková uvedla, že je-

jich škola má s tímto projektem 

velmi dobré zkušenosti a kvito-

vala aktivitu místního oddělení 

Policie ČR.

2.místostarostka obvodu Irena 

Rottová se za účasti vedoucího 

obvodního oddělení Policie ČR 

Plzeň 2 – Slovany npor. Ing. Bc. 

Martina Černého (viz foto) byla 

osobně podívat před 25. ZŠ, jak 

tento projekt funguje v praxi. „Ví-
tám každou iniciativu, která zvy-
šuje bezpečnost dětí přicházejících 
ráno do školy. Dopravní asistenti 
fungují u škol již několik let a ško-
ly i rodiče jsou s tímto projektem 
velmi spokojeni. Nejen žákům pří-
tomnost policistů i asistentů připo-
mněla zásady a pravidla silniční-
ho provozu a bezpečného chování 
na silničních přechodech,“ sděli-

la místostarostka obvodu Irena 

Rottová.

Výlet na zámecký statek  
 Na pátek 11. dubna 2014 se všech-

ny děti z 80. MŠ Mikulášského ná-

městí v Plzni moc těšily.

Důvodem byl plánovaný výlet na 

zámecký statek do Újezda nade Mží. 

V 8 hodin ráno děti před MŠ zamá-

valy z autobusu maminkám a jelo 

se. Počasí nám přálo, a tak i v auto-

buse vládla dobrá nálada. Na stat-

ku nás přivítaly tři  mladé, usmě-

vavé  průvodkyně a zavedly nás do 

zámku, kde si děti snědly svačinku, 

kterou jim na cestu připravily paní 

kuchařky.

Pestrý program začal u velkého 

stromu, ke kterému se vázal zajíma-

vý příběh a u něhož si děti přály svá 

tajná přáníčka.

Následovala prohlídka zvířátek, 

o kterých se děti dozvěděly mnoho 

zajímavých věcí a některá z nich vi-

děly dokonce poprvé v životě. A tak 

jsme pozorovali slepice, bojovného 

kohouta, pávy, kozy s kůzlátky, koně, 

rodinku oslíků, malé prasátko, ale i 

fretky, lamu a dokonce i velblouda 

a pštrosy. Některá zvířátka si děti 

směly i nakrmit. A protože se blíži-

ly Velikonoce, program byl směro-

ván k těmto svátkům.

Děti si společně ozdobily stromek 

( lýto) barevnými vajíčky, dozvěděly 

se, co znamenalo vynášení Smrtky, 

vyzkoušely si, jak řehtají řehtačky, 

prohlédly si krásně malovaná slepi-

čí, ale i velká pštrosí vejce a velikou 

pomlázku. V dílničce děti voskem 

zdobily vajíčka a polevou malého 

perníkového beránka. Tyto výrobky 

si pak vzaly s sebou do školky. Na zá-

věr ještě každý ochutnal pečené jidá-

še s dobrým čajem. Dopoledne pro-

žité na zámeckém statku se dětem 

moc líbilo, a proto všem ze statku v 

Újezdě nade Mží patří velký dík za 

skvěle připravenou akci, na kterou 

budeme dlouho vzpomínat a kam 

opět rádi pojedeme.

A co se děti na výletě naučily, vy-

užily na Velikonočních trzích ve 

své školce.

    Jarmila Kašová, 

učitelka  80. MŠ 
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Jak jsme informovali již v minu-

lých zpravodajích, v prostoru mezi 

Chvojkovými lomy a bazénem na 

Slovanech vyrůstá nová mateřská 

škola pro 75 dětí. Smlouva o dílo by-

la uzavřena 31. března 2014 se spo-

lečností Metrostav a.s., která se sta-

la výhercem zadávacího řízení na 

tuto dřevostavbu. Metrostav začal 

od 1. dubna s výstavbou a v součas-

né době je hotová základová deska 

vč. lapače tuků, přípojky vody, ka-

nalizace a vsaku pro dešťovou vo-

du,  montují se stěny budovy, osazují 

se okna, je namontována střecha  a 

provádí se  vnitřní rozvody sítí.

Souběžně se provádí rovněž opra-

va stávajícího oplocení kolem po-

zemku – nátěr a oprava zídky pod 

plotem. Připraveno je také zadávací 

řízení na vybavení mateřské školy, 

o dodavateli by mělo být rozhodnu-

to během června. Bohužel nám do 

stavby nemile zasáhlo deštivé po-

časí, které práce zpomaluje. Dou-

fáme, že nepříznivé počasí zásadně 

neovlivní datum ukončení stavby, tj. 

15. srpna 2014, a noví malí školáčci 

budou moci od 1. září do nové škol-

ky nastoupit. 

Na Slovanech nám roste 
nová mateřská škola 

Pátý ročník Milníku času nabíd-

nul návštěvníkům opět odpoledne 

nabité bigbítovými peckami. Příz-

nivci rockové a bigbítové hudby se 

sešli ve čtvrtek 1. května   v hojném 

počtu. Počasí bylo přející, a tak si 

lidé mohli užívat muziku pod ši-

rým nebem plnými doušky.

Záštitu nad Milníkem času tra-

dičně poskytl starosta MO Plzeň 

2 – Slovany Lumír Aschenbren-

ner, který má k hudbě velmi blíz-

ký vztah. O kvalitní kapely nebylo 

ani v letošním ročníku nouze. Na 

scéně se vystřídalo několik kapel, 

které divákům předvedly skvělou 

show.  Na Milník času dorazili ná-

vštěvníci mladších i starších roč-

níků a celé bigbítové odpoledne si 

užívali, jak se patří. Zábava trvala 

ve Chvojkových lomech až do ve-

černích hodin.

Milník času opět ve Chvojkových lomech

V Kulturním domě Šeříkovka se dne 23. dubna  uskutečnila výroční člen-
ská schůze PTP Plzeň, které se, mimo jiných vážených hostů, zúčastnil i 
starosta MO P2-Slovany Lumír Aschenbrenner. 
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Jak na reklamaci zájezdu
 Vrátili jste se z dovolené rozčaro-

vaní ze služeb, které vám poskytla 

cestovní kancelář? Ubytování bylo 

horší, vzdálenost od moře neodpo-

vídala informaci v katalogu a slibo-

vaný bazén chyběl zcela? Vězte, že 

obrana existuje.

Cestovní kancelář jako pořadatel 

zájezdu odpovídá za to, že zájezd bu-

de v souladu s uzavřenou smlouvou, 

ať už má služby poskytovat ona sa-

ma nebo jiný smluvený poskytovatel 

(hotel, letecký přepravce). S rekla-

mací se tedy můžete vždy obrátit pří-

mo na cestovní kancelář.  Pokud byl 

zájezd zprostředkován jinou cestov-

ní kanceláří či agenturou, je možné 

oznámit vady zájezdu i zde. To, jak 

zájezd má vypadat, určuje sepsaná 

smlouva nebo vystavené potvrzení 

o zájezdu. Jedno z toho musí mít pí-

semnou podobu. Odkazují-li se tyto 

dokumenty v popisu zájezdu na je-

ho katalogové číslo, nastudujte si a 

uchovejte onu nabídku v katalogu. 

Ohlídejte si, aby vše, co pracovníci 

cestovní kanceláře přislíbili ústně, 

bylo i uvedeno ve smlouvě, potvrze-

ní, katalogu či dalších pokynech. 

Jestliže dovolená neprobíhá tak, 

jak by měla, a rozchází se ujištění 

cestovní kanceláře nebo očekávání 

zákazníka s realitou, má cestovní 

kancelář povinnost zajistit nápra-

vu. Vaše nároky se liší podle závaž-

nosti nedostatků a možnosti jejich 

odstranění. Předně se cestovní kan-

celář musí postarat o pokračování 

zájezdu i za cenu nižší kvality slu-

žeb, kdy se rozdíl v ceně zákazníkovi 

vrací. Naopak vyšší standard hradí 

vždy cestovní kancelář ze svého. Jed-

ná-li se však o vadu podstatnou (tře-

ba objednaný hotel s nadstandard-

ním sportovním areálem se teprve 

buduje nebo právě rekonstruuje), je 

právem zákazníka pokračování zá-

jezdu odmítnout a nechat se dopra-

vit zpět domů.

Neodpovídá-li například výhled z 

pokoje nebo jeho vybavení smluve-

ným požadavkům, je zapotřebí jed-

nat hned a reklamovat na místě. Zá-

kazník by měl ihned upozornit své-

ho delegáta, pokud je taková osoba 

na zájezdu přítomna, že situace je 

odlišná od uzavřené smlouvy, a poža-

dovat okamžitou nápravu nebo ales-

poň žádat vystavení písemného do-

kladu o uplatněné reklamaci. Mějte 

na paměti, že veškeré vytýkané ne-

dostatky bude nutné nějakým způ-

sobem doložit. Nejlépe tím, že poří-

díte fotografi e stavu a vzhledu po-

koje, jeho vybavení, výhledu z bal-

konu atd. Písemný doklad je rovněž 

možné zkusit vyžádat na personálu 

hotelu či dopravce. Jako důkaz mů-

že posloužit také svědectví dalších 

účastníků zájezdu. Ke zjednání ná-

pravy určete lhůtu. Nečinnost ces-

tovní kanceláře či delegáta vás pak 

opravňuje si potřebná opatření zaří-

dit sami a vzniklé náklady předložit 

cestovní kanceláři k úhradě. V pří-

padě zvláštního zájmu na okamži-

té nápravě, nemusíte na nic čekat. 

Když tedy například po dlouhém le-

tu zjistíte, že cestovní kancelář neza-

jistila navazující transfer do hotelu a 

děti už měly tři hodiny spát, můžete 

si prostě vzít taxík a nechat si ho od 

cestovní kanceláře proplatit  

U vad, se kterými se toho moc ne-

nadělá, zbývá pouze právo na fi nanč-

ní kompenzaci. Sleva přichází do 

úvahy za situace, kdy typicky není 

možné vadu odstranit nebo už na to 

není čas, například chybějící slibo-

vaný bazén nebo nižší komfort při 

zpáteční cestě na letiště. Otázkou je, 

na jak velkou slevu budete mít ná-

rok. Vodítkem může být Frankfurt-

ská tabulka slev, podle které rozho-

dují zejména německé soudy. Uvá-

dí se v ní často řešené druhy nedo-

statků a jim odpovídající výše slev, 

které soudy zákazníkům přiznáva-

jí. Tak například u uvedených ne-

dostatků ve formě chybějícího ba-

zénu by bylo možné požadovat 10 

až 20 % a u nižší třídy dopravního 

prostředku až 15 % z ceny zájezdu. 

Nejzazší lhůta pro uplatnění práva 

na slevu je jeden měsíc od skončení 

zájezdu, dříve to byly tři měsíce. Po-

čítá se, i když reklamaci s požadav-

kem na slevu uplatníte u zprostřed-

kovatele vašeho zájezdu. Reklama-

ci musí cestovní kancelář vyřídit 

nejpozději do 30 kalendářních dnů. 

Přes její zamítavý postoj můžete ná-

rok na slevu uplatnit u soudu nebo 

spor řešit mimosoudní cestou pro-

střednictvím služby VašeStížnos-

ti.cz přístupné na webové stránce 

na www.vasestiznosti.cz. U soudu 

si však dejte pozor na námitku ces-

tovní kanceláře, že jste vady nevy-

tknuli včas. Soud by vám pak slevu 

přiznat nemusel. Proto vše řešte bez 

zbytečného odkladu.

Právem požadovat slevu však výčet 

nároků nekončí. Pokud vám zároveň 

vznikla škoda, je možné vůči kance-

láři pořádající zájezd uplatnit navíc 

i nárok na její náhradu, kupříkladu 

již zaplacená víza u nečekaně zruše-

ného zájezdu. Kancelář však neod-

povídá v případě, kdy škoda vznik-

la objektivními okolnostmi nebo by-

la zaviněna třetí osobou, která není 

spojena s poskytováním služeb ces-

tovního ruchu. Cestovní kancelář 

musí nově kompenzovat i naruše-

ní dovolené například jejím zkráce-

ním nebo úplným zmařením. Jedná 

se o takzvanou ztrátu radosti z dovo-

lené, která byla dosud našemu prá-

vu cizí. Máte-li tedy již nahlášenou 

dovolenou u zaměstnavatele a ces-

tovní kancelář posune termín ko-

nání zájezdu tak, že se ho nebude-

te moci zúčastnit, budete mít právo 

na náhradu újmy za zmařenou do-

volenou, i když budete muset sami 

od smlouvy o zájezdu z tohoto dů-

vodu odstoupit.

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné 
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen ne-
jste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

• Poradenství  v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání 
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytová-
ní v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky 
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince 
a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze 
cena běžného hovoru.  

Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředko-
vává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde 
o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách 
www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat 
stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podni-
katele k řešení jeho stížnosti.  

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webo-
vých stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pra-
videlné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků

• Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro kon-
krétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)

• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační bro-
žura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích 
a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vo-
zu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitel-
ská práva v novém a další.

web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při rekla-
maci a vrácení zboží, co dělat s nebez-
pečným výrobkem,  jak odstoupit od 
smlouvy uzavřené na předváděcích ak-
cích či přes internet, jaká práva máte, 
když si vezmete spotřebitelský úvěr a 
mnoho dalšího.

Více rad a informací o cestovním po-
jištění, zájezdu, jeho reklamaci  a stor-
nopoplatcích, včetně praktického vzo-
ru reklamace služeb naleznete v pří-
ručce „Pomocník na cesty“, volně ke 
stažení na webové stránce 

www.dtest.cz/cestovatel.  

ODPOVĚDI NA DOTAZY ČTENÁŘŮ

Při vybírání dovolené jsme byli vždy zvyklí procházet různé 
nabídky na internetu a zajímavou z nich si hned zarezervovat, 
ale až podpisem písemné smlouvy bylo vše defi nitivní. Do té do-
by jsme si to mohli ještě rozmyslet a udělat rezervaci u jiné ces-
tovní kanceláře. V letošním roce jsme postupovali stejně, ale 
cestovní kancelář nám tvrdí, že cestovní smlouvu jsme uzavře-
li už tím, že jsme si zájezd objednali přes jejich webové strán-
ky. Je to pravda? A jestli ano, můžeme do 14 dnů od ní odstou-
pit? Denis K.

Cestovní kancelář má pravdu. Nový občanský zákoník již nevyžaduje 
písemnou formu cestovní smlouvy pod sankcí její neplatnosti, ale nově 
připouští její uzavření třeba po telefonu nebo přes internet. Je však po-
vinností cestovní kanceláře dodat spotřebiteli neprodleně písemné potvr-
zení, které má zákonem přesně defi novaný obsah. Odstoupení od cestov-
ní smlouvy bez jakékoliv sankce do14 dnů od jejího uzavření není mož-
né, i když byla uzavřena právě přes internet. Jedná se totiž o zákonnou 
výjimku z práva na odstoupení. Je však právem spotřebitele před zahá-
jením zájezdu od smlouvy odstoupit podle zvláštní právní úpravy zá-
jezdu. Není-li však důvodem odstoupení porušení smlouvy cestovní kan-
celáří, je tato oprávněna požadovat přiměřený storno poplatek odstup-
ňovaný podle doby zbývající do zahájení zájezdu a zohledňující dosud 
vynaložené náklady kanceláře se zařizováním zájezdu. 



únor 2012214 červen 2014

Je architektura něco, co ovlivňuje 

každého z nás? A může se každý z nás 

zapojit, aby ovlivnil architekturu? 

Mohou se zapojit i žáci základní ško-

ly? To ukázal experimentální work-

shop „Předškolí 21. základní školy“, 

který proběhl 6. května 2014  v Plzni. 

Na této úvodní části soutěže spolupra-

covali architekti i krajinářští archi-

tekti se žáky, aby společně nalezli nej-

lepší řešení pro úpravu prostoru před 

školou – malého náměstí, které hraje 

důležitou úlohu v urbanistickém sys-

tému plzeňské čtvrti Slovany.

Samotný nápad žáků 5. a 6. třídy na 

zkvalitnění místa, kde nejen oni, ale 

i řada obyvatel této čtvrti tráví svůj 

čas, přišel v roce 2012, kdy se přihlá-

sili do programu „Kreativní demokra-

tická škola: Pěstuj prostor“ nezisko-

vých organizací Plzeň 2015 a Centrum 

pro komunitní práci západní Čechy. 

Děti navrhly několik témat, ze kte-

rých vyhodnotily jako nejdůležitěj-

ší upravit místo před vlastní školou. 

Žákovský tým „Lachtani“ spolu s pa-

ní vychovatelkou Zuzanou Štěpáníko-

vou pak na projektu pracoval několik 

měsíců. Během nich žáci vymýšleli a 

grafi cky zpracovávali nápady na pro-

měnu prostoru, konzultovali svůj zá-

měr s úřady, sbírali názory veřejnos-

ti, sestavovali rozpočty i úspěšně hle-

dali pomocníky a sponzory z řad sou-

kromých fi rem.

„Projekt pak veřejnosti představi-
li na závěrečné konferenci Kreativní 
demokratická školy: Pěstuj prostor v 
březnu 2013. Porota jej hodnotila vel-
mi kladně, ocenila zejména pragma-
tický přístup žáků i komplexnost je-

jich úvah a analýz. Ani po konferenci 
ale tým ve své snaze neustal a kontak-
toval nás, zda bychom mu pomohli do-
vést projekt do realizace,“ popisuje je-

den z koordinátorů programu Marek 

Sivák (Plzeň 2015).

Výsledkem další společné práce 21. 

ZŠ a Plzně 2015 se stalo právě v úvo-

du popsané „souběžné zadání“ (spe-

ciální druh vyzvané architektonické 

soutěže), s jehož odbornou přípravou 

pomohla Nadace Proměny a ke které 

se připojilo město Plzeň prostřednic-

tvím Správy veřejného statku města 

Plzně a městské části Plzeň 2 – Slova-

ny. Na workshopu všechny přítomné 

uvítal místostarosta obvodu PhDr. 

Jan Fluxa, ředitel školy Mgr. Martin 

Prokop i porota. Žáci architektům 

svůj projekt podrobně představili, 

připravili si pro ně hranou scénku 

i několik fyzických modelů. Po krát-

ké prohlídce řešeného území násle-

dovaly vzájemné konzultace ve for-

mě kulatých stolů. Účelem této spo-

lupráce je dosažení architektonicky 

kvalitního výsledku, který zohlední 

potřeby místních obyvatel i žáků, za-

městnanců a návštěvníků školy; a zá-

roveň zúročí již odvedenou práci žá-

kovského týmu.

Tři soutěžící architektonické týmy 

nyní čeká šestitýdenní práce na pro-

jektu, během které ho znovu budou 

konzultovat s žáky. V úterý 24. červ-

na 2014 proběhne hodnocení poroty. 

V ten samý den je veřejnost zvána na 

slavnostní vyhlášení výsledků a pro-

hlídku soutěžních návrhů, která se 

bude konat od 17:30 hodin v budově 

21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 13.

Společně „pěstujeme prostor“ před 21. základní školou v Plzni 

Přítomné přivítal 1. místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Jan Fluxa.
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Prázdninový provoz 
mateřských škol 
v roce 2014

měsíc  ČERVENEC

89. MŠ, 

Habrová 8, Plzeň

měsíc  SRPEN

23. MŠ, 

Topolová 3, Plzeň

Bližší informace podá přísluš-

ná MŠ.

Mnozí Plzeňané, ale i přespolní 

si pravidelně rok co rok zapisují 

do svých kalendářů vždy v polovi-

ně června datum Historického ví-

kendu, který v režii Nadace 700 let 

města Plzně již od roku 1995 láká 

malé i velké.

Mnohé je již tradiční a najdete to 

i na dvacátém ročníku od 13. do 15. 

června 2014. Tržiště, Pohádkovou 

cestu, interaktivní dětskou scénu 

s historickými hrátkami, průvody 

městem nebo noční vešlap straši-

del a ohňostroj. Vystoupí i folklor-

ní soubory, hosté Mezinárodního 

folklorního festivalu – tentokrát 

např. z Makedonie nebo Indoné-

sie. V neděli se v přehlídce před-

staví nadějní hudebníci, šermíři, 

divadelníci … Vždy očekávaná ve-

černí představení nás tentokrát 

provedou staletími od dob krále 

Artuše po divoký Západ v podá-

ní vynikající šermířsko-divadelní 

skupiny Maledictus v představe-

ní „Stroj času“. V sobotu vás pak 

několikrát pobaví Švejkovy c. k. 

MANÉVRY.

Nad největším gotickým náměs-

tím v republice se bude nad hlava-

mi procházet provazochodec. Kdo 

to bude? To bude pro všechny malé 

překvapení. Jeho doprovodem bu-

dou obří krosnové loutky divadla 

T.E.J.P. - městem budou procházet 

žirafy, slon či obří houslista.

Večerní vejšlap strašidel bude již 

druhým rokem osvětlen lampio-

ny, světýlky, pochodněmi …, které 

si přinesou sama strašidla. Tento-

krát vytvoříme Světelného draka 

– jeho délku cestou změříme a vě-

říme, že ustanovíme rekord.

Neděle ožije opravdu netradičně. 

Do centra města se sjedou historic-

ké automobily a bude co obdivovat. 

A kdyby si někdo řekl, že automo-

biloví veteráni jsou celkem běžně 

k vidění, tak jako třešničku na dor-

tu si návštěvníci prohlédnou ta-

ké unikátní parní silniční vozidlo 

Baffrey z roku 1886, a to nejen za-

parkované, ale i v pohybu.

V každém případě bude dvacátý 

Historický víkend něco, co si opět 

nenechte ujít. Podrobný program 

je k dispozici na www.nadace700.cz 

nebo v Informačním centru města. 

Vstup je na všechny venkovní scé-

ny zdarma.

Dvacátý Historický víkend v Plzni překvapí 

Už druhým rokem pokračuje v 13. 

ZŠ v Plzni zájmový kroužek, který 

nese název „Přírodovědně – turis-

tický“. Žáci se v něm seznamují s 

nejbližším okolím Plzně, učí se po-

hybovat v přírodě za pomoci turis-

tických značek, poznávají stromy, 

rostliny, zvířata, starají se o školní 

zahradu nebo pěstují bylinky na 

svém vlastním záhoně.

Kroužek žáky opravdu zaujal a 

chodí do něj rádi, protože mají rá-

di také přírodu, která je obklopu-

je. Novým prvkem je Geocaching, 

kdy sbíráme ukryté poklady v pří-

rodě za pomoci moderních techno-

logií GPS. Například ve středu 30. 

dubna 2014 jsme využili slunného 

dne a vyrazili   na výpravu do Lo-

bez. Cílem bylo prozkoumat jezír-

ko v Lobzích - co tady žije a roste 

a jaké stromy se vyskytují v okolí. 

Byli jsme tady už na podzim a slí-

bili jsme si, že se sem vrátíme na 

jaře a že to bude stát za to.

Měli jsme opravdu šťastný den na 

pozorování. Největší atrakcí bylo 

sledování užovky obojkové v přiro-

zeném prostředí. Přes hodinu jsme 

pozorovali, jak užovky plavou, jaké 

mají znaky a v jakém prostředí ži-

jí. Krátce jsme si pověděli o jejich 

dalším způsobu života, ale žáci ze 

živých hadů nemohli spustit oči, a 

tak spíše jen naslouchali. Užovky je 

opravdu zaujaly a  dokonce jim vy-

kouzlily úsměvy na tvářích.

Naše nejbližší výpravy jsou na-

plánovány přes Krkavec do Cho-

tíkova, na Radyni do Starého Pl-

zence nebo třeba kolem Berounky 

do Chrástu. Pochvalu si zaslouží 

všichni účastníci. Jedná se o dru-

háky a bez problému tyto trasy 

ujdou a navíc se těší na další na-

šlapané kilometry. 

PhDr. Josef  Levý, 

vedoucí kroužku

Výpravy přírodovědného kroužku se líbí

Atraktivní průjezd areálem pl-

zeňské Škodovky v Doudlevcích 

nabídl 11. ročník Škoda Bike Mara-

thonu, který pro milovníky závodů 

na horských kolech zorganizovaly 

společnosti Summit Drive a Škoda 

Transportation pod záštitou rad-

ní pro sport a místostarostky Slo-

van Ireny Rottové. Závod odstar-

tovala společně se starostou dru-

hého městského obvodu Lumírem 

Aschenbrennerem v 10 hodin do-

poledne. Účastníci si mohli vybrat 

trať dlouhou 30 nebo 70 kilomet-

rů, děti musely zvládnout okruh 

na šest kilometrů. Na kolech bylo 

možné vidět také bikera Ivana Ry-

baříka, herce Jiří Langmajera a vi-

oloncellistu Plzeňské fi lharmonie 

Davida Niederleho.

Na Škoda Bike 
Marathonu testovali 
svoji kondici
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Festival Sportu je novým pro-

jektem Nadace sportující mláde-

že. Konat se bude 18. června v pro-

storách Plaza Plzeň a parku za ní. 

Představí se zde kolem 40   sportů 

a pohybových akti-

vit, jak tradičních, 

tak outdoorových. 

Program doplní 

nejrůznější ukáz-

ky a vystoupení, 

rozhovory se zají-

mavými lidmi. V 

odpoledních hodi-

nách volně navážou koncerty. Vy-

stoupí skupiny jako Fixed Light, 

Walda Gand, Xindl X nebo Bára Ze-

manová and band. 

Do Festivalu sportu, který probí-

há pod záštitou  plzeňského  primá-

tora Martina Baxy a  radní Ireny 

Rottové,  se aktivně zapojili i úspěš-

ní sportovci  v čele se spoluorgani-

zátorkou Festivalu Kateřinou Em-

mons. Ti si vezmou návštěvníky do 

osobní péče  a 

vyzkouší   s ni-

mi nejrůznější 

aktivity. Vítá-

ni jsou všichni. 

Jak děti, školá-

ci a mladí stu-

denti, tak i ro-

diče a prarodi-

če. Pro každého se tam najde něco 

zajímavého. 

Více informací bude k dispo-

zici na webu (www.nsm.cz) a fa-

cebooku.

Festival Sportu –  
pro všechny!

Mezinárodní kampaň Ukliďme 

svět! každoročně vyzývá k zájmu o 

životní prostředí. A tak v neděli 6. 

dubna čistilo více než padesát dob-

rovolníků dva kilometry břehů ře-

ky Radbuzy – od mostu Milénia k 

Doudlevecké lávce v Plzni. 

Za odpoledne tady nasbí-

rali dva vrchovaté kontej-

nery odpadků, tedy asi dvě 

a půl tuny. Mezi odpadky 

se našly staré pneumatiky, 

molitany, dokonce i štafl e a 

uklízely se pozůstatky bez-

domoveckých skrýší a čer-

ných skládek. Plastový od-

pad a především odhozené 

a naplavené PET lahve byly 

vytříděny k recyklaci.

Akci připravila nezisková organi-

zace Nová Akropolis o.s., která půso-

bí v Plzni již patnáct let a vyvíjí svou 

vzdělávací a dobrovolnic-

kou činnost v zájmu města. 

Vše proběhlo s podporou 

městských úřadů Plzeň 2 a 

3, které poskytly kontejne-

ry, a Českého svazu ochrán-

ců přírody, jenž daroval pyt-

le a rukavice. Všem zúčast-

něným a sponzorům patří 

velký dík za čistší město. 

Také děkujeme skautskému 

oddílu Delfínů, který posky-

tl svou klubovnu jako hygienické zá-

zemí. Akce se bude jistě opakovat, a 

tak se budeme těšit, že se do úklidu 

zapojí více lidí, abychom mohli vy-

čistit další úsek od Doudlevecké láv-

ky ke Škoda parku.

Martina Flaitingrová,

vedoucí pobočky

Nová Akropolis Plzeň

Dobrovolníci vyčistili břehy Radbuzy

Výsledky výzkumu o vztahu 

dětí ke čtení, který provedla v 

loňském roce Národní knihovna 

ČR, moc nepotěší. Pro 18 % dětí 

je čtení spojeno s nudou. Čtou 

výrazně více děvčata než chlap-

ci, třetina dětí nepřečte za mě-

síc ani jednu knihu. Na otázku -  

PROČ NEČTOU? jako hlavní dů-

vod uvádějí, že je to „nebaví“. 

My všichni, kteří jsme zažili 

černobílou televizi, se shodneme 

na tom, že doma se tehdy běžně 

poslouchalo rádio, více se poví-

dalo a dětem se četlo. Ve chvíli, 

kdy české domácnosti okupovalo 

video, internet a počítačové hry, 

tato doba skončila.  Co s tím? Po-

sloucháním pohádek totiž děti 

rozvíjejí svou fantazii. Předsta-

vují si, jaké asi měla ta princez-

na šaty, jaký meč tasil princ, jak 

vypadal drak, proti kterému bo-

joval? U televize si nemusí před-

stavovat nic. Obrazovka nabídne 

princeznu barevnou a v šatech, 

které berou dech. Ty už ale vy-

myslel někdo jiný a zpravidla 

dospělý.

Nejdůležitější podmínkou pro 

to, aby dítě četlo, je, aby se chtě-

lo naučit číst plynule a bez ná-

mahy. A k tomu jim můžeme po-

moci tím, že jim budeme od ma-

lička číst. Pokud dítěti čteme, 

můžeme se na rozdíl od televize 

kdykoliv zastavit a vysvětlit mu 

pojem, kterému nerozumí. Při 

čtení spolu s dítětem prožíváme 

stejný příběh a  stáváme se pro 

něj důležitou osobou, která umí 

číst (a ono ne). A bude to chtít 

umět co nejdříve také. 

Ingrid Posoldová,

 Obvodní knihovna Slovany

ČTĚME DĚTEM!

ZAMYŠLENÍ
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