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Letos investuje obvod
do sportu i mateřských škol
Slovany minulý rok hospodařily s přebytkem, který umožní rozšířit nabídku ve sportovních areálech a zlepšit stav spravovaného majetku. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se také vynaloží více ﬁnancí na péči o stromy.
Zastupitelstvo rozdělilo částku ve
výši přibližně 20 mil. Kč.
První velká investice letošního
roku započala ve sportovním areálu Škoda sport park. Zde se začalo
s úpravami již v roce 2018, kdy byla revitalizována a prodloužena inline dráha a odstartovala stavba nového skate parku.
„Ve Škoda sport parku bylo na ploše o výměře 1490 m2 postaveno jedno z
největších skate hřišť v Čechách. Původní kovové již nevyhovující překážky byly nahrazeny moderními prvky a nově zde vznikl prostor pro začínající a děti. Stavbu hradil obvod
kompletně z vlastního rozpočtu a do
skate hřiště investoval více než 7 mi-

lionů korun,“ uvedl starosta Lumír
Aschenbrenner.
Stavba skate hřiště byla dokončena na přelomu března a dubna 2019.
V areálu budou následovat terénní
úpravy kolem skate hřiště a bowlu,
čímž se obě stavby propojí a zlepší se
tak hledisko bezpečnosti a komfortu uživatelů. Dokončení této etapy
je naplánované během měsíce května 2019. Za terénní úpravy ve Škoda
sport parku zaplatí obvod zhruba 900
tisíc korun. Slavnostní otevření revitalizovaného Škoda sport parku proběhne 5. června 2019 od 14 hodin.
Slovanská radnice se letos chystá dokončit i modernizaci dalšího sportovního areálu na Božkovském ostrově. V letech 2010-2015 využila dotačních zdrojů, díky kterým
vzniklo na ostrově mnoho sportovišť. V areálu však dosud chybí potřebné sociální zázemí pro návštěvníky i pro správce.

Informace
pro
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ZDARMA
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Duben představí
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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané a čtenáři,
dnes bych se s vámi rád podělil o několik zajímavých osobností, které jsou vždy nějakým způsobem spjaty s Plzní a Slovany. Tou první je válečný
veterán generál Milan Píka, syn generála Heliodora Píky, jehož jméno nese i část našeho městského obvodu, konkrétně náměstí. Nedávno jsme se
s ním, bohužel, rozloučili ve věku 96 let.
Na druhé straně jsme naopak mohli popřát k
95. narozeninám plzeňskému rodákovi, skautovi a politickému vězni
Jiřímu Světlíkovi. Tento nositel Ceny Paměti národa i ve svém věku
je stále plný energie a chuti do života. Jsme také pyšni na to, že žije
u nás na Slovanech a jak sám říká, ač v důchodu, denně si dává tolik
úkolů, že by je bez veselé mysli ani nemohl stihnout.
Rád bych připomněl ještě další osobnosti, které i díky našemu obvodu jsou trvale zapsány na zvonech katedrály sv. Bartoloměje. Jak
si jistě vzpomenete, náš obvod přispěl na pořízení nových zvonů pro
katedrálu částkou 80 000 korun. Za tento obnos získal možnost nechat vyrýt do pláště zvonu několik jmen. Ta patří například básníku a literátu Josefu Hrubému, cestovateli Miroslavu Zikmundovi,
jehož stoleté výročí jsme si na počátku letošního roku připomněli.
Další významné jméno na zvonu patří brigádnímu generálu Miroslavu Štanderovi, nositeli celé řady českých, francouzských a britských vyznamenání.
Mohu říci jenom jedno, na všechna tato jména jsme náležitě hrdi.
Lumír Aschenbrenner starosta,
MO Plzeň 2 - Slovany

pokračování na str. 4

Výtěžek použijí na pořízení
slavnostních krojů

Starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner předal finanční šek starostovi TJ Sokol Plzeň – Koterov Františku Bartovskému

První reprezentační ples druhého městského obvodu, který se konal 8. února 2019 v KD Šeříkovka,
měl kromě zábavné části i záměr
pomáhat. Vedení slovanské radnice se shodlo na tom, že výtěžek ze
vstupného a tomboly bude věnován
TJ Sokol Plzeň – Koterov.
„Jsme rádi, že se nám podařilo spojit zábavné s užitečným. Výtěžek z
plesu věnujeme TJ Sokol Koterov.
Finančním šek ve výši 22 tisíc korun poslouží jako příspěvek na pořízení dvou slavnostních krojů, které
sokolové využijí například při pietních akcích, slavnostních cvičeních
nebo sletech. Těší mě, že jsou sokolové v Koterově stále velmi aktivní

a mám radost z toho, že jejich činnost můžeme podpořit,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
Předání ﬁnančního šeku se uskutečnilo dne 26. března 2019.
„Vzhledem k slavnému výročí naší
jednoty 100 let od založení a vzhledem k velkému počtu našich cvičenců najdou nové slavnostní kroje své
využití. Budou sloužit k reprezentaci
naší jednoty při slavnostních příležitostech pořádaných nebo souvisejících s TJ Sokol Koterov. Důstojnou
prezentaci si zaslouží nejen historie,
ale i současnost naší jednoty,“ uvedl starosta TJ Sokol Koterov František Bartovský.
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 26.
3. 2019
ZMO přijalo celkem 12
usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018 a účetní závěrku MO Plzeň 2 – Slovany za
rok 2018;
- schválilo
a) stav účelových fondů
po finančním vypořádání roku
2018:
Sociální fond 1 684 605,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje
23 051 786,50 Kč
b) rozpočet účelových fondů na
rok 2019:
Sociální fond
3 764 000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje
23 051 000,00 Kč
- souhlasilo s návrhem vyhlášky statutárního města Plz-

ně č. …/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně
č. 4/2017, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně
z nemovitých věcí;
- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Spolupráce
ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2018;
- Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za
rok 2018;
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
02-03/2019;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
02-03/2019;

Hradiště velkolepě oslaví sté výročí Sokola
Sobota 1. června bude v Hradišti velkolepá. TJ Sokol Plzeň – Hradiště totiž slaví významné výročí 100 let od svého vzniku. Oslava bude spojena i s tradičním dětským
dnem. Hlavní program se odehraje
na plovárně.
Akce začíná průvodem s historickým hasičským vozem a koňmi, půjdou v něm členové Sokola
a zástupci jednotlivých oddílů. Průvod sejde za doprovodu živé muziky ze Slovan, od Nepomucké třídy
do Hradiště.
Ve 14 hodin odstartuje program na
hlavním podiu u Plovárny Hradiště a zároveň začne dětský den. Klukům i holkám bude patřit celá louka za náhonem, dětský den se odehraje tradičně v režii SDH Hradiš-

tě a oddílu Kometa Pionýrské skupiny Homolka. Na účastníky čeká
bohatý program, soutěže, ceny, ale
i obří nafukovací skluzavka, 4 bungee trampolína a další atrakce. Na
hlavním podiu se organizace zábavy ujmou hlavně místní hudební
uskupení a kapely.
„Od 17 hodin začne slavnostní ceremonie, při které oceníme významné členy Sokola a také lidi, kteří se
zasloužili o rozvoj Hradiště. Připraveny pro všechny oceněné budou pamětní plakety a kniha 100 let Sokola
Hradiště, která bude k tomuto výročí
vydána,“ uvedl Jan Horny, předseda Sokolu Hradiště. Oslavy budou
mít i bohatý doprovodný program,
zakončeny budou v noci velkým ohňostrojem.

Slavnosti svobody Plzeň
– pro každého něco
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události, které se odehrály na začátku
května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození americkou
armádou, se uskuteční od pátku 3.
do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem.
K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské
kempy, stejně
tak setkání s válečnými veterány, vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení,
letos například
s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica,
Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra.
Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty
projede Plzní v neděli 5. května. Ce-

lý program završí hlavní vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S
celou Evropou si tak připomeneme
75. výročí otevření Druhé fronty ve
francouzské Normandii.
Bojů o přístavy u kanálu La
Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - Československá samostatná

obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.
Více o programu:
www.slavnostisvobody.cz

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 100 Mb/s
ceny již od 300,Mobil - 100 min za 99,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22
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Zprávy z jednání Rady městského
obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání RMO dne 20. 2. 2019
RMO přijala celkem 16 usnesení, z nichž vybírám:
- schválila plán kontrol 12 mateřských škol – příspěvkových organizací, pro které RMO Plzeň 2 – Slovany vykonává funkci zřizovatele, na
rok 2019;
- schválila smlouvu na zajištění
služby na výměnu písku v pískovištích na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s ﬁrmou: S. D. Služby, s. r. o., Losiná 28, 332 04 Nezvěstice, IČ: 29109671;

- schválila
smlouvu na
zajištění služby na celoroční pronájem
mobilních
kabin WC na
území městského obvodu
Plzeň 2 – SloPhDr. Jan Fluxa,
vany s ﬁrmou:
místostarosta
TOI TOI, saniMO Plzeň 2-Slovany
tární systémy,
s. r. o., Pražská
264, 274 01 Slaný, IČ: 49551655;
- schválila smlouvu na zajiš-

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale u nás se začíná objevovat až v poslední době a
poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední
hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ 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.

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

tění provo zu
vodních děl ve
veřejných plochách v městském obvodu
Plzeň 2 – Slovany s ﬁrmou:
Emil Mundl,
330 11 Druztová 240, IČ:
11374772;

- s ch vá l i l a
smlouvu na zajištění služby na kontroly, dodávky,
údržbu a opravy prvků městského
mobiliáře a na práce s tím spojené
na území městského obvodu Plzeň
2 – Slovany s ﬁrmou: Stanislav Palek, Šťáhlavice 88, Šťáhlavy, 332 04
Nezvěstice, IČ: 64868532;

Jednání RMO dne 13. 3. 2019
RMO přijala celkem 13 usnese-

ní, z nichž vybírám:

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

- schválila
vyhlášení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby
„Revitalizace
Škoda sport
parku – terénn í ú p r av y “ ,
znění smlouvy
o dílo a složení

hodnotící komise;
- poskytla předchozí souhlas s
přijetím daru do vlastnictví 23. MŠ,
příspěvkové organizace, Topolová 3,
Plzeň, IČ: 70940737;
- poskytla předchozí souhlas s
přijetím darů do vlastnictví 25. MŠ,
příspěvkové organizace, Ruská 83,
Plzeň, IČ: 70940860;

Místa v Plzeňské senior akademii jsou volná
Plzeňská senior akademie se specializuje především na vzdělávání seniorů a osob ZTP. Vzhledem k tomu,
že kapacita akademie zatím nebyla
naplněna, zájemci se mohou stále
ještě přihlašovat na recepci ÚMO
Plzeň 2 – Slovany (KoterovNAPSALI
NÁM
ská 83,
Plzeň) nebo telefonicky na čísle 378 031 112. Plzeňskou
seniorrok
akademii
při- trochu
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Ohlédnutí za rokem 2011

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

nera i ostatních pracovníků je
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Šeříkovka uvítala první
reprezentační ples obvodu

Letos investuje obvod
do sportu i mateřských škol
dokončení ze str. 1
V průběhu letošního roku se začne s jeho realizací a návštěvníci se sociálního zázemí tak konečně dočkají.
„Budova zázemí je navržena jako
dvoupodlažní stavba. V přízemí budou umístěny toalety pro návštěvníky areálu, které zde dlouhodobě chyběly, v prvním patře bude mít kancelář správce. V patře je dále navrženo zázemí pro strážníka městské policie a společenská místnost pro konání různých akcí. Místnost může
být využita také během konání příměstských letních táborů při nepřízni počasí,“ prozradil místostarosta Jan Fluxa.
Nový objekt vznikne z původního starého skladu, který slovanská radnice odkoupila od TJ Božkov. Stavba zahrnuje i realizaci čističky odpadních vod a novou vodovodní přípojku. Do technického zázemí na Božkovském ostrově investuje obvod ze svého rozpočtu téměř
9,5 milionu korun.
Kromě budovy se sociálním zázemím chce obvod investovat i do
úpravy stávajícího sportovně rekre-

Historicky první ples MO Plzeň 2 – Slovany se konal dne 8. 2. 2019. Hudební
program zajistila kapela KH Band a Turbo. Večer také zpestřila svými vystoupeními taneční skupina Diamonds Dance group Plzeň.
Součástí programu plesu bylo poděkování významným osobnostem Slovan.
Oceněna byla ředitelka 17. MŠ Plzeň Dana Valdmanová, mladá mistryně světa v triatlonu Pavlína Vargová, velitel služebny obvodního oddělení Plzeň 2
PČR Jan Špiroch, příslušnice Městské policie Plzeň Marta Divišová a aktivní žena v oblasti aktivit pro seniory Ludmila Ševčíková.
V pořadí druhý reprezentační ples městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se
uskuteční v příštím roce, konkrétně 17. ledna 2020.

ačního travnatého hřiště včetně realizace automatického závlahového
systému z řeky. Celkové náklady dosáhnou dvou milionů korun.
„Hřiště už několik let hojně využívají sportovní kluby nebo dobrovolní hasiči a pohybují se zde zejména děti. Povrch je však ve velmi neutěšeném stavu, místy až nebezpečný.
Je proto třeba odstranit nerovnosti a
přizpůsobit ho poptávce sportovců,“
doplňuje Jan Fluxa.
Opravené travnaté hřiště bude přístupné veřejnosti, do budoucna ale bude možné si ho také
zarezervovat.“
Radnice vyčlenila část ﬁnančních
prostředků také k investicím do mateřských škol.
„Částka 3,75 milionu korun bude poskytnuta na zateplení budovy
51. MŠ v Částkově ulici. Jedná se o
poslední budovu mateřské školy ve
správě obvodu Slovany, která dosud
nebyla nijak rekonstruována. O zbytek nákladů z celkové částky 7,5 mil.
Kč jsme požádali město Plzeň,“ sdělil starosta Aschenbrenner. Dalších
1 - 2 mil. Kč je vyčleněno na kompletní výměnu plotu a opravu omítek 89. MŠ v Habrové ulici.
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Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady:
Stromy se zlepšení podmínek částečně dočkají už letos
Stromy jsou jedním z nejčastěji skloňovaných témat od počátku příprav na rozsáhlou obnovu
Jiráskova náměstí na Slovanech.
Projekt má přinést pokrokový
systém pro zadržování dešťové
vody a co nejvíce zlepšit životní
podmínky zachovávaných stromů v ploše parku. Zahájení stavby se předpokládá až v roce 2021,
ale prvních ochranných opatření
si mohou lidé všimnout už letos v
dubnu a květnu. Týkat se budou
37 stromů z celkových 68, které
jsou zařazeny do režimu zvýšené ochrany. Jde o to, aby zachovávané stromy stavebním zásahem trpěly co nejméně a naopak
co nejdéle prosperovaly.
„Chceme, aby zachovávané stromy stavebním zásahem trpěly co
nejméně a naopak co nejdéle prosperovaly,“ říká technický náměstek primátora města Plzně Pavel
Šindelář.
Předběžná opatření se budou
provádět u stromů vystavených
při rekonstrukci náměstí stresové situaci. Zejména tam, kde dojde
v kořenové zóně stromů ke změně
povrchů, tedy i v místech nových
travnatých ploch. Počítá se s využitím unikátní technologie „vzduchového rýče“, která umožňuje
provádět šetrným způsobem dříve
nerealizovatelné zásahy v kořenových systémech stromů a přivést k
nim chybějící vodu a vzduch.
U části stromů dojde k výměně
půdy tak, aby se kořeny stihly posílit před zátěží při rekonstrukci
náměstí. Díky předběžným opatřením bude také od jara možné
všechny stávající ponechávané
stromy efektivněji zalévat.
Správný průběh prací se uskuteční pod odborným dohledem.
„Ochranná opatření budou zajištěna ve všech fázích stavby – ještě
před jejím zahájením, během ní i
v průběhu dokončovacích prací,“
upřesňuje místostarosta městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jan Fluxa.
V průběhu rekonstrukce bude
klíčové zabránit narušení kořenů
a poškození nadzemní části stromů těžkou mechanizací. Ochranu
stávajícím stromům zajistí speciální oplocení a bednění kmenů.
Intenzivní péče o všechny stávající a nově vysazené stromy
bude pokračovat i po dokončení
rekonstrukce. Jejich okolí bude
lépe uzpůsobeno potřebám stromů v městském prostředí, voda
a vzduch se snadněji dostanou ke
kořenům.
Obnova Jiráskova náměstí má
dlouhodobě zabezpečit větší komfort lidem i zeleni. Zaváděné hos-

Ilustrační foto: Ochrana stromů – Praha, Letná
podaření s dešťovou vodou a snížení množství tepla odráženého
od zpevněných ploch jsou jen některými z nich.
Vznikne kvalitní parkové náměstí, které obyvatelům poskytne všechny důležité funkce, jež
vzešly z úvodních plánovacích
setkání. Ze 136 stromů zůstane 68
nejperspektivnějších, tedy přesně

Harmonogram péče o stromy
2019 / PŘED STAVBOU - předběžná opatření na ochranu a zlepšení stanovištních podmínek
2021 / BĚHEM STAVBY - ochrana před narušením kořenů a před
poškozením nadzemní části stromů těžkou mechanizací (speciální
oplocení, bednění kmenů)
2022 / PO DOKONČENÍ STAVBY – plán následné péče

ZEPTALI JSME SE
Davida Hory, certiﬁkovaného arboristy, který se zabývá dendrologickými průzkumy, dlouhodobou péčí o stromy a jejich ochranou při
stavební činnosti:
V souvislosti s plánovanými stavebními zásahy na Jiráskově
náměstí, které má projít včetně parku kompletní obnovou, se už
nyní chystají opatření na ochranu a zlepšení podmínek stromů.
Je to běžný standard?
Jak rád bych řekl, že jde o běžný standard, bohužel, opak je pravdou.
Přestože stromy chrání před poškozováním zákon 114/1992 Sb., a norma ČSN 83 9061 nám od 90. let říká, na co si dát pozor, ochrana stromů,
zejména jejich podzemních částí, je stále v plenkách. Když se stavba přibližuje ke stromu, potkávají se dva odlišné světy - technický a biologický.
Právě proměnlivost biologického světa vyžaduje přítomnost odborníka
od zahájení projektu po jeho realizaci. Postup, kdy je odborník na stromy přizván k projektu již v počáteční fázi, je přitom spíše výjimkou. Máli mít ochrana stromů šanci na úspěch, je to však nezbytné.
Jsem rád, že tomu tak na Jiráskově náměstí je, a pevně věřím, že zásluhou všech zúčastněných se bude jednat o vzorový postup řešení. Ale
nebudu předbíhat, cesta k tomu bude ještě poměrně dlouhá.

polovina. Těm bude věnována maximální péče a vytvořeny co nejlepší stanovištní podmínky, které
aktuálně postrádají.
Další výsadby zajistí novou generaci stromů, aby náměstí zůstalo zelené i v budoucnosti.
Autoři návrhu rekonstrukce re:architekti studio s.r.o. – na projektu spolupracují s krajinářskými architekty a předními arboristy u nás.

Harmonogram projektu
2019 / Územní řízení
2020 / Stavební řízení, výběr
dodavatele
2021 / Stavební a vegetační úpravy
2022 / Dokončení stavby, otevření parku
Odbornou a ﬁnanční podporu
projektu zajišťuje Nadace Proměny Karla Komárka, která se proměnám městských parků věnuje
od roku 2006.
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Sportovci Plzně 2018 jsou Simona Spěšná a Jonáš Forejtek
Nadace sportující mládeže vyhlásila výsledky ankety Sportovec Plzně 2018 v kategoriích žactva a dorostu. Mezi oceněnými
nechyběli ani zástupci z druhého
plzeňského obvodu, kterým přišel blahopřát také starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a místostarostka Eva Trůková.
„Město Plzeň se snaží podporovat činnost sportovních klubů, ale
bez vašich rodičů a trenérů, kteří se
vám věnují, podporují a starají se o
vás, bychom se tady dnes nesešli. Je
to tedy velká příležitost poděkovat
všem a společně s nimi se radovat z
vašich úspěchů,“ uvedl při zahájení slavnostní akce primátor města
Plzně Martin Baxa. Ten také mladým sportovcům pogratuloval a poděkoval za vynikající reprezentaci
města Plzně.
Z premiérového titulu Sportovec
Plzně v kategorii staršího žactva se
raduje cyklistka Simona Spěšná. V
roce 2018 získala titul mistryně Evropy MTB XCO v kategorii jednotlivců, navíc přidala bronz ze štafety.
Na horském kole se stala mistryní
Šimon Korčák - plavání ml. žactvo jednotlivci

Kristýna Štemberová - plavání - dorost- jednotlivci
České republiky, ovládla také celkové pořadí Českého poháru horských
kol i na silnici.
Sportovcem Plzně 2018 v kategorii
dorostu se stal tenista Jonáš Forejtek. Dorostenecký mistr Evropy ve
dvouhře patří k velkým nadějím českého tenisu, což
dokazuje i v letošním roce, který zahájil titulem z
juniorského deblu na Australian Open.
Poděkování za dlouholetou a obětavou práci s
mládeží se dostalo fotbalovému trenérovi Antonínu
Dvořákovi, který v letošním roce oslavil sedmdesáté narozeniny.
Titul pro Trenérku roku mládeže obhájila Lucie
Plašilová (atletika – AK

Denisa Brunátová - biatlon - st .žactvo jednotlivci

Bílý kruh bezpečí má své místo i v Plzni
Plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí, která
funguje také ve většině dalších krajů, byla založena v roce 1998. Cílem celé organizace bylo již
od samého začátku podpořit
oběti kriminality ve zvládání nelehké situace způsobené trestnou činností a jejich
provázení v rámci trestního
řízení. Pomoc organizace se
vztahuje nejen na oběti, ale také na pozůstalé
po obětech a svědky, kteří mohou být stejně tak
silně traumatizováni.
Za dvacet let se mnohé změnilo – v Bílém
kruhu bezpečí i v zákonech. Pomoc obětem se
profesionalizovala. Kromě dobrovolníků z řad
psychologů, sociálních pracovníků, advokátů,
soudců, státních zástupců a studentů coby asistentů je zvlášť zranitelným obětem k dispozici případová manažerka. Ta dlouhodoběji poskytuje psychosociální podporu a seznamuje
klienta s jeho právy v rámci trestního řízení,
jakožto například s nárokem na peněžitou pomoc státu a čerpání ﬁnanční pomoci z různých
fondů, podporuje a edukuje oběti neoznáme-

Škoda Plzeň), která se podepsala
pod úspěchy Kateřiny Skypalové
nebo dvojčat Forejtových. Do trojice nejlepších patří ještě Adéla Hasmanová (aerobik - Studio J&A Plzeň) a Věra Jordanovová (házená –
DHC Plzeň).
„Máme velkou radost z toho, jak
velká konkurence se v nominacích na
Sportovce Plzně objevuje. Svědčí to o
tom, že se v Plzni sportu opravdu daří. Na druhou stranu to znamená, že
se mezi oceněné nedostala řada sportovců, kteří dosáhli vynikajících výsledků a ocenění by si také zasloužili. Právě proto Nadace sportující
mládeže vedle samotného vyhlášení
Sportovce Plzně prezentuje všechny
nominované také na internetových
stránkách www.sportovecplzne.cz
nebo na Facebooku,“ uvedl František Berka, předseda správní rady
Nadace sportující mládeže.

ných trestných činů. Z hlediska legislativy byl
zásadní rok 2013, kdy vstoupil do praxe Zákon
o obětech trestných činů, jenž výrazně zlepšil
postavení oběti v trestním řízení – do této
doby byla totiž brána pouze jako svědek.
Navíc zákon přináší kategorii zvlášť zranitelné oběti (dětské oběti, oběti znásilnění a obchodování s lidmi atd.).
Dnešní podoba pomoci obětem v Plzeňském kraji funguje ambulantně, tzn. poradna pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech každé úterý a čtvrtek (pouze pro objednané) od 16.00
do 18.00. A dále od pondělí do pátku je k dispozici případová manažerka na telefonu 773 551
311, která poskytuje individuální konzultace a
krizovou pomoc, vyjíždí do terénu. Celorepublikově je provozována nonstop bezplatná linka
pomoci obětem kriminality a domácího násilí
na čísle 116 006. V neposlední řadě se plzeňská
pobočka věnuje prevenci kriminality formou
odborných přednášek a seminářů pro laickou
i odbornou veřejnost.
Mgr. Simona Vlčková
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Pojďte se seznámit se svými sousedy!

S tímto podtitulem probíhá Evropsky den sousedů (EDS ) v Plzni už od roku 2014. I letos nabízí
přiležitost uspořádat vlastní sousedskou slavnost a pečovat o dobré
sousedské vztahy, tentokrát v sobotu 25. května 2019.
Po registraci se stanete součástí
webové mapy večeří, budete moci

využít dárkový MAKRO šek a pokud budete chtít, můžete vybírat
z nabídky dětských divadel a kapel, které přijedou zahrát až před
váš dům.
Mrkněte na web a nebojte se přidat, čas máte do 10. 5. 2019.
Od roku 2014 je součástí EDS každoročně 2 000 sousedů na více jak

Ordinace MVDr.Vítězslav Honsa,
Radyňská 12
NOVĚ – Střihání a trimování psů první dva měsíce za polovinu!
Pavla Albrechtová - objednávky na telefon: 737341158
Osobní přístup, poradím si i s hůře zvladatelnými psy.
Podrobnosti na: www.strihani-psu-plzen.webnode.cz
nebo FB strihani psu plzen

60 místech po celé Plzni. Spolu s návštěvníky sobotních programových
ohnisek a nedělních procházek je to
5 000 Plzeňanů, kteří tradičně využívají poslední květnový víkend k
hýčkání sousedských vztahů.
Více se dozvíte na webu:
www.evropskydensousedu.cz.

Výstava
Jaro v alpinu 2019
Tak jako v minulých letech se i letos mohou na začátku května milovníci přírody těšit na výstavu skalniček, květin a okrasných dřevin,
kterou pořádá Alpinum klub Plzeň,
z.s. na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí. Na tomto místě se
jarní výstavy konají již od roku 1978.
Samotná výstava i prodej s ní spojený se setkávají se značným ohlasem
veřejnosti. Návštěvníci zde mohou
spatřit nejen běžné rostliny z trvalé
výsadby, ale i četné vzácné exponáty,
které pro tuto příležitost zapůjčili
členové klubu. Velký zájem je i o prodej rostlin. Je to dáno jak bezkonkurenčním sortimentem prodávaných
rostlin, tak i nízkými cenami, kterým nemohou konkurovat žádné z
profesionálních zahradnických podniků v blízkém i vzdálenějším okolí.
Důvodem je skutečnost, že prodávající členové Alpinum klubu pěstují
rostliny pro radost a teprve v druhé
řadě pro výdělek. Výstava s názvem
Jaro v alpinu 2019 se uskuteční od 2.
do 10. května. Otevřeno bude denně
od 9. do 19. hodin, v sobotu 11. kvěrtna pak bude otevřen jen prodej do 12
hodin, přičemž vstup do prodeje bude tento den zdarma.
Podrobnosti na:
http://skalnicky-plzen.cz/
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V Depu můžete pěstovat
Zeleň po sněhové kalamitě
zeleninu i zahradnické znalosti
Rádi byste sklízeli vlastní úrodu, ale chybí vám ve městě prostor pro pěstování, nebo nevíte, jak na to? Komunitní zahrada PěstírnaDEPO, provozovaná
spolkem Pěstuj prostor, nabízí
pronájem záhonků i tematické
vzdělávací workshopy.

Na úspěšnou loňskou sezónu naváže také Zahradnický klub – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmannovou. Jednou měsíčně se podělí o
své zkušenosti s řadou zajímavých
témat. Vstupné je 100 Kč, pro členy
zahrady 80 Kč.

Jeden z koutů nádvoří bývalého
trolejbusového depa již pět let ozeleňuje komunitní zahrada. Pěstební
nádoby jsou poněkud netradiční –
obří betonové květináče s keramickou mozaikou od Františka Pavlase, které se v minulosti nacházely
na hlavním náměstí či u výstaviště.
Najdete tady vše potřebné k zahradničení, kromě semínek a sazenic, jejichž výběr je na každém zahradní-

Program Zahradnického klubu:
23. dubna / 17.30: Čtverečková
zahrádka – Zapomeňte na pěstování v řádcích, teď frčí čtverce. Budete překvapení, jak pestrou úrodu
z nich sklidíte.
21. května / 17.30: Bylinky v kuchyni a na zahradě – Bylinky jsou
sexy, vydrží skoro všechno a v kuchyni umí zázraky. Naučte se je s námi pěstovat a zpracovávat.
25. června / 17.30: Hmyzí krmítka a domky – Chcete mít na balkoně a zahradě opravdu živo? Otevřete si hmyzí hotel! Poradíme vám,
jak na to.
17. září / 17.30: Zpracování úrody – Schovejte si léto do sklenic, ať
vám voní a chutná i v zimě. Máme
pro vás tipy, jak sušit, nakládat a
zavařovat.
15 října / 17.30: Kompostování a
péče o půdu – Když je půda zdravá
a v kondici, pěstování jde samo. Naučte se o ni pečovat a míchat pro ni
dokonalý výživný koktejl.

Foto: Pěstu prostor (Václav Čubr)
kovi. Časově vytížené pěstitele jistě
potěší možnost střídat se v zalévání
s ostatními a nemuset do Depa docházet každý den, aby o jejich rostliny bylo dobře postaráno. Senioři
zase ocení, že se k vyvýšeným záhonům nemusejí ohýbat. Sklizeň pak
obohatí také mnoho druhů bylinek
ze společného záhonu a prostory zahrady mohou zahradníci využít i k
posezení s přáteli či grilování.

Adresa: Nádvoří DEPO2015,
Presslova 14, Plzeň
Kontakt: Silvie Hašlová (haslova@pestujprostor.cz, 776 806 005),
fb.com/pestirnaDEPO

Začátkem února nás
překvapila bohatá sněhová nadílka. Mokrý, těžký sníh však na stromech
způsobil mnohá poškození. Nejvíc nánosem sněhu utrpěly borovice, kterým se zlámaly terminály i větve. Z mnohých
zbyl téměř jen kmen. Zato smrků, které přirozeně patří do vyšších poloh a jsou tedy přívalům
sněhu tvarem koruny i
postavením větví přizpůsobené, se to téměř nedotklo. Kromě borovic vznikaly největší škody
na kultivarech dřevin s kulovitou
či hustou korunou. Například na

NAPSALI NÁM
Chtěl bych upozornit na událost, která se mi stala při lednové procházce s naším pejskem.
Na Slovanech u objektu stavebnin Na Libušíně vtáhli dva agresivní hlídací vlčáci mezi mřížemi
hradby našeho pejska do areálu a
na místě ho roztrhali.
Pes byl na odvíjecím vodítku a
snažil jsem se mu přes hradbu pomoci. Došlo tak i k mému poranění ruky, které dodnes není vyléčené a hrozí mi amputace prstu. Nyní po jeden a půl měsíčním šetření policie ČR mně bylo oznámeno,
že nedošlo k žádnému porušení
zákona ze strany majitele pozemku, kde se vše odehrálo.

Francouzské zůstalo
jen par jedinců kulovitých javorů bez zlomu. Dílo zkázy poté
dovršily větrné dny.
Při sněžení došlo i k
mnohým vývratům,
a to nejvíce šeříků a
škump. Konec zimy
dal tedy zahradníkům
a arboristům zabrat.
Můžeme si teď jen
přát, aby se alespoň
neopakovalo suché
léto a dřeviny mohly
nabrat sil a další roky dál plnit své
nenahraditelné funkce.
Nina Myslíková, OŽP

Očekával jsem, že si majitel inkriminovanou část hradby, která je u cesty vedoucí na vlakovou
zastávku Plzeň – Koterov, zabezpečí tak, aby již nedošlo k žádnému dalšímu zranění zvířat, nedej bože dětí nebo dospělých. Zatím se tak, bohužel, nestalo. Jak
jsem se později dozvěděl od spoluobčanů, v této lokalitě se to nestalo poprvé.
Chtěl bych tímto varovat majitele psů a zejména maminky
malých dětí. Dávejte si, prosím,
všichni pozor při procházkách v
této části Slovan, ať nemusíte prožívat stejné trauma, které postihlo mě a celou moji rodinu.
(redakce zná jméno
a adresu autora)

Víte, jaký odpad odkládat do velkých kontejnerů?
V tomto zpravodaji je informace
– harmonogram přistavování velkých kontejnerů. V této souvislosti
připomínáme, že je rozdíl v druhu
odkládaného odpadu, pokud kontejnery jsou určeny pro objemný
odpad nebo pro biologicky rozložitelný odpad.
Objemný odpad
Objemným odpadem rozumíme
odpad, který se pro svou velikost
nevejde do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Mezi objemný
odpad patří například starý poškozený nepoužitelný nábytek a jiná
vybavení bytu, pneumatiky a další.
Do objemného odpadu nepatří lednice, zářivky, stavební suť aj.
Často dochází k ukládání objemného odpadu vedle nádob na směsný komunální odpad či separovaný
odpad v domnění, že ho svozová společnost odveze spolu s pravidelným
svozem odpadu. Svozové vozy však
nejsou ke sběru objemného odpadu

uzpůsobeny. Zároveň je ukládáním
odpadu mimo nádoby k tomu určené porušována Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č.
5/2014, přičemž takové jednání je
možno postihnout i dle zákona o
přestupcích.
Biologicky rozložitelný odpad
Jednou ze složek komunálního odpadu je biologicky rozložitelný komunální odpad, označován také jako BRKO. Tento odpad tvoří cca 15
% až 25 % objemu směsného komunálního odpadu v závislosti na typu zástavby. Naskýtá se otázka, co
vlastně je biologický odpad? Je to
odpad, který je tvořen zejména rostlinnými zbytky, jako je tráva, listí a
organickými zbytky z kuchyní. Doposud se biologický odpad ukládá na
skládky, přičemž při jeho zahnívání
vzniká spolu s ostatním odpadem
skládkový plyn metan. Únikem metanu do ovzduší se podílí skládky na
globálním oteplování planety Země,

poškozování ozónové vrstvy a vzniku tzv. skleníkového efektu.
Biologicky rozložitelný odpad by
se měl tedy především kompostovat. Ale kompostování tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický odpad musí být čistý, bez
chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů.
Kompostovaný biologický odpad
se používá při zpracování zeminy,
kterou lze využít při rekultivačních pracích na skládkách, následných rekultivací stavenišť nebo dokončovacích terénních úprav na
staveništích, popřípadě při údržbě
městských parků. Vzniklou hmotu z kompostárny lze používat i jako hnojivo a doplňovat jím živiny
na poli.
Jak třídíme biologický odpad?
Biologicky rozložitelný odpad
ukládáme do hnědé nádoby. Do
těchto nádob lze odložit zejména
zbytky z kuchyní, potraviny s pro-

šlou lhůtou spotřeby, ale bez obalu, shnilá jablka, zvadlé květiny a v
omezeném množství také trávu nebo listí ze zahrad, plevel, nalámané
větvičky apod. Větší množství posekané trávy nebo větve vzniklé po
ořezu stromů je vhodnější odložit
do velkoobjemového kontejneru,
který je pravidelně přistavován na
předem určená místa dle harmonogramu.
Do hnědých nádob nepatří uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, tekuté potraviny, obaly od potravin,
sklo, plasty, plechovky, papír. Tento odpad samozřejmě nepatří ani
do kontejnerů na bioodpad.
K zpracování článku byly též použity podklady z webových stránek
města Plzně https://odpady.plzen.
eu/mesto-a-odpady/trideni-odpadu/
chap_5463293/trideni-odpadu.aspx,
kde je možno nalézt i další podrobnosti o třídění odpadů.
OŽP
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Umísťování velkokapacitních kontejnerů
v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2019
Harmonogram tzv. Sběrných dnů – velkokapacitní kontejnery určené pro odkládání objemných odpadů,
neodkládá se biologicky rozložitelný odpad
Termíny svozů: NEDĚLE 19. května, 21. července, 15. září, 17. listopadu

Termíny svozů: NEDĚLE 26. května, 28. července, 22. září, 24. listopadu

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 1

Hodina pistavení

Stanovišt velkokapacitního kontejneru . 2

Hodina pistavení

Šeíková (u fotbal. stadionu)

8:00 - 9:00 hod.

Pod Chalupami (Koterov)

8:00 - 9:00 hod.

Hradišt (za konenou MHD)

9:10 – 10:10 hod.

U Jezu (Božkov)

9:10 – 10:10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov)

10:20 – 11:20 hod.

Sladovnická (z Jiráskovy ulice)

10:20 – 11:20 hod.

Hluboká (u potravin)

12:20 – 13:20 hod.

Sporná (Plzeská cesta)

12:20 – 13:20 hod.

Stední cesta (kižovatka s Karafiátovou)

13:30 – 14:30 hod.

Do Zámostí (autosalon Hyundai)

13:30 – 14:30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá tona trolejbus)

14:40 – 15:40 hod.

Táborská x Úslavská (hala LOKO)

14:40 – 15:40 hod.

apkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici)

15:50 – 16:50 hod.
Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Velkoobjemové kontejnery budou pistavovány poátkem vegetativního období v urený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v msících erven až záí v prodlouženém ase od 10:00 do 20:00,
a budou pravideln pistavovány až do konce msíce listopadu.

Plze2Slovany



Vyšehrad
Slovany
Hradišt
Bruná
echurov

VelenickáxJená
Srázná
UHamruxNaRycht
DoZámostí(Hyunday)
MeziPlotyxSpolená

Plze2Slovany



Božkov
Slovany
echurov
Koterov

Božkovskénám.
PlzeskácestaxSporná
S ednícestaxKarafiátová
PodChalupami

sudý týden

lichý týden

pondlí



pondlí
pondlí
pondlí
pondlí
pondlí

S
S
S
S
S

pondlí



pondlí
pondlí
pondlí
pondlí

L
L
L
L

Tuto službu zajišťuje společnost Čistá Plzeň, www.cistaplzen.cz.

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady
msíc

kvten
kvten
erven
erven
ervenec
ervenec
srpen
srpen
záí
záí
íjen
íjen

den

1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle
1.nedle
2.nedle

datum

05.05.2019
12.05.2019
02.06.2019
09.06.2019
07.07.2019
14.07.2019
04.08.2019
11.08.2019
01.09.2019
08.09.2019
06.10.2019
13.10.2019

8:0010:00
Božkovskénám.
VelenickáxJená
Stednícesta
DoZámostí
Jiráskovonám.
Srázná
MeziPloty
PodChalupami
UHamruxNaRycht
Plzeskácesta
Božkovskénám.
VelenickáxJená

aspistavení
10:3012:30
Jiráskovonám.
Srázná
PodChalupami
MeziPloty
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
VelenickáxJená
Božkovskénám.
DoZámostí
Stednícesta
Jiráskovonám.
Srázná

13:0015:00
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
Božkovskénám.
VelenickáxJená
Stednícesta
DoZámostí
Srázná
Jiráskovonám.
MeziPloty
PodChalupami
Plzeskácesta
UHamruxNaRycht
Službu zajišťuje městský obvod
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2012
duben
2019
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Informace pro voliče

Oznámení
o dob a míst konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

Starosta Mstského obvodu Plze 2 - Slovany

v pátek 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

oznamuje :

v sobotu 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

1. Volby do Evropského parlamentu se uskutení

Občan České republiky má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu (EP) na území ČR
za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
V těchto volbách má právo hlasovat i občan jiného členského státu
EU za předpokladu, že tento občan
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45
dnů před konáním voleb přihlášen
v městském obvodu k trvalému nebo přechodnému pobytu (tj. nejméně od 10. 4. 2019), a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Občan jiného členského státu EU,
který má právo volit ve volbách do
EP na území České republiky, je
automaticky veden v seznamu voličů pro volby do EP jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do EP
na území ČR v minulých volbách a
od té doby nepožádal o vyškrtnutí
z tohoto seznamu. Ostatní občané
jiného členského státu EU nejsou
zaneseni do seznamu voličů automaticky, ale musí projevit svou
vůli hlasovat ve volbách do EP a to
tak, že osobně podají žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do
EP (nejpozději do 16:00 hodin dne
14. 4. 2019).
Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud
volič hlasuje na voličský průkaz.
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda
je zapsán ve stálém seznamu voličů
vedeným v MO Plzeň 2-Slovany.
Volič může požádat o vydání vo-

ličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději
do 22. 5. 2019 do 16 hodin, písemným podáním opatřeným úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 17. 5. 2019 do 16 hodin.
Převzít lze voličský průkaz nejdříve 9. 5. 2019, a to osobně nebo na základě plné moci s ověřeným podpisem, nebo jej úřad voliči zašle do
vlastních rukou.
Hlasování při volbách do Evropského parlamentu
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u
2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Zájemci o práci v okrskové volební komisi se mohou hlásit na
tel. 378036230, v kanceláři č. 209
ÚMO Plzeň 2-Slovany, Koterovská
83 nebo e-mail: postaumo2@plzen.
eu. Členem okrskové volební komise může být občan ČR nebo občan
jiného členského státu, u něhož nenastala překážka výkonu volebního
práva, není kandidátem pro volby
do EP a alespoň v den složení slibu
dosáhl věku 18 let. Zájemci nejsou
do komisí zařazeni automaticky, ale
na základě zákona musí být nejprve zohledněny delegace volebních
stran. Členům komise náleží odměna za výkon funkce.

v pátek 24. kvtna 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 25. kvtna 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v obvodu Plze 2-Slovany ve volebních okrscích . 2001-2034 jsou
místnosti pro volie podle místa, kde jsou pihlášeni k trvalému pobytu:

viz píloha
3. Volii bude umožnno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obanství eské
republiky (platným obanským prkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
eské republiky, cestovním prkazem eské republiky), nebo totožnost a státní obanství
jiného lenského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. K zajištní poádku a dstojného prbhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokyn pedsedy okrskové volební komise.
5. Volii budou dodány nejpozdji 3 dny pede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
mže voli obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Každý voli se musí ped hlasováním odebrat do prostoru ureného pro úpravu hlasovacích
lístk, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Ing. Lumír ASCHENBRENNER v.r.
starosta MO Plze 2 - Slovany

VO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

území volebního okrsku
Barrandova
Božkovská
Guldenerova
Lobezská
Rubešova
Sladkovského
Úslavská
Železniní
Guldenerova
Lobezská
Plzenecká
Sladkovského
Táborská
Úslavská
Hlavní nádraží D
Barrandova
Božkovská
Koterovská
Mikulášská
Mikulášské nám.
Rejskova
Rubešova
Sladkovského
Úslavská
U Ježíška
Železniní
Božkovská
Houškova
Jablonského
Koterovská
Mikulášské nám.
Rubešova
Sladkovského
Houškova
Jablonského
Jiráskovo nám.
Mikulášské nám.
Plzenecká
Radyská
Sladkovského
Táborská
Božkovská
Jablonského
Koterovská
Plzenecká
Sladkovského
Táborská
Úslavská

19-31, 30-34
5-15
3-23, 2-52
1-9
29, 33
57-71
3-43, 2-10
3-21,14-42
25-49, 54-68
10-18
65-77, 72-90
58-72
31-45
45-67

volební místnost

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

13. základní škola
Habrmannova 45

1-7, 2-28
19-47, 4-26
1-27, 4-32
3-13, 2-14
3-25, 24-28
51-55
14-34
2-12
30-48
3-13
1-13, 4-16
29-53, 34-48
15
4-18
19-45, 44-50
17-35, 4-36
18-92
31-35, 32, 34
17,19,23,16,18,22
19-35, 36-40
3-37
9-15, 16-28
3-9, 2-18
51-71, 56-70
19-39
55-61, 52-72
37-59, 46-70
32-42, 52-56
15-27
40-58

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Gymnázium
Mikulášské nám. 23

Církevní gymnázium
Mikulášské nám. 15

Církevní gymnázium
Mikulášské nám. 15
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

území volebního okrsku
Farského
Habrmannova
Hlavanova
Jiráskovo nám.
Klášterní
Kostelní
Lužická
Mikulášské nám.
Modínová
Papírnická
Plzenecká
Radyská
Sladkovského
Slovanská
Zahradní
Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Mezi Stadiony
Táborská
Úslavská
Gruzínská
Habrmannova
Habrová
Hradištská
Jedlová
Jugoslávská
Kyjevská
Liliová
Polní
Slovanská
Suvorovova
Zahradní
Cyklistická
Habrová
Hradištská
Jetelová
Kaštanová
Kvtná
Liliová
Motýlí
Na Skalce
Olšová
Pod Dubem
Polní
Slovanská
Zahradní
ástkova
Gruzínská
Jetelová
Liliová
Motýlí
Polní
Slovanská
Sudova
Suvorovova
Zahradní
Hluboká
Jasanová
Javorová
K Parku
K Vodojemu
Kaštanová
Kvtná
Malostranská
Na Bradlavce
Olšová
Plzeská cesta
Pod Hájem
Pod Homolkou
Polní
Píkrá
Slovanská
Srázná
Úhlavská
Vesová
Za Homolkou
Zahradní
ástkova
Habrmannova
Jiráskovo nám.
Jugoslávská
Kyjevská
Lužická
nám. Gen. Píky
Suvorovova
U Bachmae


volební místnost

3-19, 4-20, E6,E13
21-29, 36-46
5,7,17-27,2-10,16-30

2014

3-17
20,21

3-15, 2-22
4-38
1-7, 4-12
3-53, 4-44
1,2,2a,3
33-43
43-55
69-79,78-90

Masarykova základní
škola
Jiráskovo nám. 10

2016

13. základní škola
Habrmannova 45

20-36
71, 75
3-9, 4-16
3-9, 2-20
1-5
3-15, 2-30
2-26
22-36
4-18
3-15
59-73, 50-82
1-35
4-22, 15-27
11-13, 2-24, 38, E371
17, 19
20
3-21, 2-12
1-47, 2-44
17-51, 22-66
3-37, 18-46

2015

2017

TJ Sokol V.
Klášterní 2

2018

TZÚS
Zahradní 15

2019

15-27, 2-30
31-39, 2-28, 42-60
118-126
61-69, 56-64
1, 3
18-32
2-16, 1-35
1-15
2-16
19-25
75-97, 86-114
1-5, 4-10
2-14
29-57, 26-52

2020

2021

Autoškola Sládek
Slovanská 93
2022

3-11, 8-14
2023

14-52
53-71

1-13
7-43, 2-42

Vodárna Plze
spoleenský sál
Malostranská 2
2024

66-82, 45-63
130-172

71-93, 66-88
37-45
22-34
13, 14
3-31, 28-44
3-37, 2-16
4-38
9-17, 8-16
37-51
13-35, 18-46

2025

2026

13. základní škola
Habrmannova 45

ástkova
Gruzínská
Kpt. Jaroše
Kyjevská
Rychtaíkova
Slovanská
Sudova
Suvorovova
U Bachmae
Habrmannova
Jablonského
Koterovská
Lužická
nám. Gen. Píky
ástkova
Lobezská
nám. Gen. Píky
Nohova
Stanko Vodiky
U Lom
Wolkerova
Blatenská
ástkova
Drážní
Lobezská
Na Cihláce
Nohova
Sušická
U Lom
Vyšehradská
Wolkerova
Blatenská
Koterovská
Na Celchu
Petínská
Sladovnická
Sušická
Barákova
Jená
Koterovská
Na Celchu
Petínská
Sladovnická
Sušická
U Svtovaru
Brojova
Koterovská
Krejíkova
Sladová
Spojovací
Francouzská t.
Krejíkova
nám. Gen. Píky
Spojovací
Brojova
Francouzská t.
Slovanská alej
ástkova
Kpt. Jaroše
Kyjevská
nám. Gen. Píky
Neumannova
Ruská
Rychtaíkova
Slovanská
U Hvzdárny
apkovo nám.
Francouzská t.
Kyjevská
Neumannova
Ruská
Rychtaíkova
Strnadova
U Hvzdárny
Francouzská t.
Chválenická
nám. M. Horákové
Nepomucká
Slovanská alej
U Školky
Kyjevská
nám. M. Horákové
Oechová
Ruská
Slovanská alej
Slovanská
Strnadova
U Hvzdárny

7-33, 2-32
13-27
1-35
39-75, 40-72
4-12
107-119
9-15
16-40
1-9, 2-14
48-52
71-103
83, 92-96
19-35
1-7,2-6,33-37,32-36
47-49,73-105,52-54
54-64
30, 31
3-27, 18-34

Myslivecký spolek
Plze-sever
Ruská 16

Radnice MO
Plze 2 - Slovany
Koterovská 83

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

9-15
19-35, 18-30
3-29
58, 76, 78
15-67, 20-50
2-16
1, 4-30
1-5
1-20
1-17
2-48
87-101
2-12
1-13
14-18
34-42
15-31, 12-30
3-17
105-131
1-29
17-45, 4-46
11-29, 20-48
44-58, 23-31
1-43, 4-26
13-35, 18-28
114-148
8-12
3-9, 16-24
3-15, 29-39
1-7, 2-6
27
4-12
3-11, 4-16
17-27, 41-65
29, 31,33,33A
38-50
4-30
77-89, 74-84
19-26
3-9
15-33, 20-36
16-30
123-139
3-29
2-22
93-113, 88-112
4-18
35-53
3-13,32-52
13-35,20-28
14-30
24-44
4-10
15-17
3-19
13-25
3-13
106a, 106b
3-9, 2-10
1-19, 2-14
57-95, 38-98
1-11
141-201
1-7, 4-18
4-8

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

20. základní škola
Brojova 13

20. základní škola
Brojova 13

20. základní škola
Brojova 13

VOŠ a SPŠE
Koterovská 85

21. základní škola
Slovanská alej 13

21. základní škola
Slovanská alej 13

21. základní škola
Slovanská alej 13
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2027

2028

2029

2030

2031

území volebního okrsku
Chválenická
Nepomucká
U Pumpy
U Školky
Za Vodárnou
Zelenohorská
Barákova
Cukráská
Jená
Jiráskova
Jubilejní
Koterovská
Libušínská
Na Ržku
Pivovarská
Sladovnická
Slovanská alej
Tetínská
U Svtovaru
Velenická
Božkovské nám.
Buksická
Dubnická
K Bukové
K Hrádku
K Jezu
K Potoku
K Sadu
Kristinovská
Krokova
Letkovská
Libušínská
Lobezská
Meruková
Na Píce
Na Spojce
Na Špitálkách
Na Vyhlídce
Nad Roklí
Okružní
Palírenská
Poíní
Rumburská
Sládkova
Strmá
Sušická
Švestková
Údolní
U Kížku
U Památníku
U Pošty
V Podluí
Ve Višovce
Vesinská
Zahradnická
Kostincova
K eišti
K Starým valm
Na Bajnerce
Na Rycht
Nad Hradištm
Nad Zátokou
Nepomucká
Osadník
Plzeská cesta
Pod Hradem
Sporná
Strážní
U eského dvora
U Hamru
Zelenohorská
Do zámostí
Fialková
Hlohová
Jalovcová
Karafiátová
Kostincova
Koukolová
K ece
Lomená
Na Drahách
Nad Údolím
Nepomucká
Plzeská cesta
Pod Brunou
Postranní
Pední cesta

16-42
21-41, 2-18
6-12, 5-11
2-6
2-12, 3-7, 9-11, 7A, 9A
2-12
33-85, 32-80

volební místnost
25. základní škola
Chválenická 17

23-51, 2-30, 26A

139-179, 156-164
1-37

Autoškola
Václav Synek
Jiráskova ul. 56

33-75, 54-78
30, 36
30-58

2032

39, 39A,39B-67, 48-98
72,74
Základní škola
a mateská škola
Vesinská 17

33-117, 60-132

2033

1-9, 2-18

46-78
45-75,103-105, 58,102

Hasiská zbrojnice
Hradišt
Na Rycht 17

2034

4-14, 28, 30
31-51,34-52

Stední cesta
Slavií
Štefánikova
U eského dvora
U Stezky
V Bezinkách
V Obilí
V Olších
Zadní cesta
Zelenohorská
Barvínková
Chrpová
K ešníkm
K Dráze
K Hornovce
K Hrce
K Rozhraní
Maková
Mezi Ploty
Mezi Silnicemi
Na Boích
Na Brázd
Na Líše
Na Mezi
Na Výsluní
Nepomucká
Nová
Ovesná
Pnkavova
Písecká
Plaménková
Podélná
Pohanková
Pomnnková
Pšeniná
Spolená
Šafránová
U Pivade
U Seadišt
U Staré hospody
V Kamení
V Polích
V Zahradách
Zelenohorská
Bidlicová
ediová
chata E55
Ke Kolešovce
Koterovská náves
Na Behu
Na Dílcích
Na Hakách
Na Hradanech
Na Lipce
Na Nivách
Nade Vsí
Pastýská
Pod Chalupami
Pod Kopcem
U Krytu
U Mlýna
U Velníku
V Závrtku
Žulová
Chválenická
Jasmínová
Koterovská
Mezi ekami
Na Prtahu
nám. M. Horákové
Skladová
Slovanská alej
Šeíková
Topolová
U Pumpy
U Školky

9-49, 14-64
3-47

53-85, 34-90

32-44, 43-79,123-201

Klub U Motorkáe
Nepomucká 108
vchod z ul. Pod Brunou

23-29,14-32

Hasiská zbrojnice
Koterov
Koterovská náves 15

1-59
166-192

13, 14

Kulturní dm
Šeíková 13

2-28, 2A
4-16, 5-9
15-25, 16-28
8-18, 19-21

17a-17g,19-49,20-60

Hotel PRIMAVERA
Nepomucká 128
82-120,150-204
79-83
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Aktuální informace o zájezdech pro důchodce s trvalým
pobytem na území MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2019
Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň
2 – Slovany informuje důchodce s trvalým pobytem na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, že z důvodu velkého počtu zájemců o zájezd č. 1 – Poděbrady, Kersko, Čáslav dne 15. 05.
2019 bude tento zájezd zrealizován ještě jednou,
a to 22. 05. 2019. Na tento nově zařazený zájezd
je možné podávat přihlášky, stejně jako na zájezdy ostatní. V případě, že nebude nově zařazený
zájezd obsazen přednostními zájemci, budou na
tento zájezd zařazeni náhradníci, kteří se přihlásili na původní zájezd a projevili zájem o zájezd
v novém termínu.
1. PODĚBRADY, KERSKO, ČÁSLAV
Termín: 15.05.2019 a 22.05.2019 (nový termín)
Cena: 250,- Kč. Bude zajištěn společný oběd,
není zahrnut v ceně zájezdu.
2. Z WINDSORU DO BUDĚJIC – PO VLTAVĚ!

Termín: 29.05.2019
Cena: 315,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

4. PRAHA – PLAVBA
PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI
Termín: 19.06.2019
Cena: 390,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

6. KRATOCHVÍLE, PÍSEK,
HOSLOVICE
Termín: 25.09.2019
Cena: 240,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

5. NE - ZAKÁZANÉ BRDY
Termín: 11.09.2019
Cena: 260,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

Přihlášky jsou přijímány na ÚMO Plzeň 2 –
Slovany, Koterovská 83, Plzeň, v kanceláři č.
113, I. patro. Zde rovněž získáte i podrobnější informace o jednotlivých zájezdech

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
souvislosti
s přijetím
zákona
101/2000
Sb., o ochraně
osobních
VVpřípadě,
že rodiče
dítěte
mají oč.účast
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Úřadusociálměstlze
se na
obřad přihlásit
osobně
na odboru
ského
obvodu
Plzeň
2 – Slovany
bez souhlasu
přístup
k jejich
ním
ÚMO
Plzeň
2 - Slovany,
kancelář
č. 112, 1.občanů
patro, nebo
vyplnit
níosobním
údajům,
včetně
datajej
narození
S ohledem
nana
tuto
skuže
otištěný
tiskopis
a předat
osobně, dítěte.
nebo zaslat
poštou
adresu:
tečnost
nelze automaticky
zvát2rodiče
novorozenců
na „Vítání
občánÚřad
městského
obvodu Plzeň
– Slovany,
odbor sociální,
Koterovská
83,
53 Plzeň.
ků“307
osobní
pozvánkou.
Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přislavnostních
obřadů
v roce
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na odboru
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ní na slavnostní uvítání občánků do života.

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

Souhlasím
s tím, aby
ÚMO Plze
2 – Slovany,
odborbudou
sociální,použity
použil níže
uvedená
data
Poskytnuté
informace
o osobních
údajích
pouze
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na obad
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do do
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Souhlasím
tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
Jméno
a píjmení sdítte:
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání
občánků
do života“.
(hlkovým
písmem)
Datum narození:
Jméno
a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

..............………………………………………

Trvalé bydlišt:

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu:
Kontaktní telefon*

Trvalé
Kontaktníbydliště:
e-mail*

Odborsociální
sociálníÚMO
ve spolupráci
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pro sociální
věci a občanské
Odbor
Plzeň 2 – Slovany
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MO
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Zde odstihnout

Jméno a píjmení rodi:

Datum narození:

Foto: archiv VLM

3. KLÁŠTER ZLATÁ KORUNA, ČESKÝ
KRUMLOV
Termín: 05.06.2019
Cena: 400,- Kč včetně vstupů. Bude zajištěn společný oběd, není zahrnut v ceně zájezdu.

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

Zde odstihnout

Vodní mlýn Hoslovice

...............……………………………………..

Souhlasíms tím,
s tím,
aby
ÚMO
Plzeň
- Slovany,
odbor
sociální,
použil
Souhlasím
aby
ÚMO
Plzeň
2 -2Slovany,
odbor
sociální,
použil
níníže
uvedená
datak k
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životže
uvedená
data
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životníního
jubilea
v místě
bydliště.
ho
jubilea
v místě
bydliště.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souJméno a příjmení:
........…………………………………………..
hlasu.
(hůlkovým písmem)
Jméno a příjmení:
........…………………………………………..
(hůlkovým
písmem)
Datum
narození:
………………………………………………....

..............………………………………………
Datumbydliště:
narození:
Trvalé

………………………………………………....
.....………………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
Podpis rodie

Trvalé bydliště:
Zdržuji
se na adrese:

.....………………………………………………
……………………………………………........

*Nepovinný
údaj
Číslo
telefonu

Zdržuji
se na adrese:
Číslo
telefonu:

……………………………………………........
....................................................................

Číslo telefonu:

....................................................................
…………………………
Podpis
…………………………
Podpis

..................................................................

Upozornní:
....................................................
Žadatel bere na vdomí, že slavnostní
obady se konají v obadní místnosti ÚMO
Podpis
Podpis
Plze 2 – Slovany, tj. na veejném míst a že pi obadu
buderodiče
pítomen profesionální fotograf.
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúastnných. Fotografie poízené
pi jednotlivých slavnostních obadech úad nezveejuje.
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Oslavte s námi český ﬁlm a buďte hrdí na naše ﬁlmaře!
Finále Plzeň zveřejňuje program
svého 32. ročníku, který proběhne
od 11. do 16. dubna v Plzni. I v letošním roce je ﬁlmová přehlídka
především oslavou českého ﬁlmu
a jeho tvůrců – jako jediný domácí festival má v hledáčku svého
zájmu českou ﬁlmovou, televizní
i internetovou tvorbu a nověji také počiny, které vznikly v české
koprodukci.
Šestidenní program nabídne divákům celkem 124 projekcí, filmy v 5 soutěžních a 10 nesoutěžních sekcích, doprovodné koncerty, autorská čtení a mimo jiné také třeba venkovní silent kino s

maratony nových seriálů České
televize Most! a Zkáza Dejvického divadla.
Zahajovacím ﬁlmem festivalu bude ve čtvrtek 11. dubna od 19.00 cestopisný dokument Cesta jako žádná ze sta s aktéry Lukášem Sochou
a Tomášem Vaňourkem. Ti se rozhodli vydat se po stopách legend Jiřího Hanzelky a plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda, který letos oslavil 100. narozeniny.
Průvodci festivalem - a moderátory zahajovacího i ﬁnálového večera - budou herci Jan Cina a Petr
Vančura, kteří jsou rovněž hlavními tvářemi festivalové kampaně.

Hosté 32. ročníku ﬁlmového
festivalu Finále Plzeň
Vybrané festivalové projekce doprovodí jako každý rok ﬁlmové delegace tvůrců a herců, jejichž jména postupně přibývají. Účast zatím
přislíbili například Michal a Šimon Cabanovi, kteří uvedou ﬁlm Panovnice, Petra Nesvačilová, Halka Třešňáková, Jiří Havelka za snímek Mars, Jan Budař představí Hovory s TGM, Jaromír Hanzlík dorazí na promítání Léta s gentlemanem. Ondřej Trojan, Kristýna Boková a Kateřina Winterová seznámí diváky s ﬁlmem Toman. Radka
Třeštíková, Rudolf Havlík v Plzni uvedou snímek Po čem muži touží. Režisér David Ondříček pohovoří o svém dvoudílném televizním
snímku Dukla 61. Herečka Marika Šoposká se objeví v delegaci k televiznímu ﬁlmu Beze stopy.

Finále Plzeň se tradičně bude konat v
prostorách Měšťanské besedy, dále DEPO2015, Anděl Music
Baru, Café Re gner,
MōōVEMENTu a program bude zasazen i do
Kopeckého sadů.
Pro rychlejší pohyb
me zi festivalovými
stanovišti mohou návštěvníci využít půjčovnu kol před Besedou, kterou zajistí Kolem Plzně. „Rádi bychom, aby festival lidem umožnil užít si
českou ﬁlmovou tvorbu
a podpořit ji. Stejně jako fandíme českým hokejistům nebo vyhledáváme lokální potraviny, můžeme být hrdí i
na naše ﬁlmaře,“ vzkazuje ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová. „Finále Plzeň
již několikátým rokem
není pouhou bilanční
přehlídkou, tedy neobsahuje kompletní přehled ﬁlmů z minulého
roku, ale vybíráme pozoruhodné ﬁlmové, televizní a internetové počiny z uplynulého roku nebo také ﬁlmy v premiéře či předpremiéře. A nově jsou

v soutěži zahrnuty také snímky, které vznikly v mezinárodních koprodukcích,“ dodává.

Nový filmový klub
V Plzni vzniká ﬁlmový klub, pravidelně ho bude pořádat tým kreativní zóny DEPO2015. Filmová selekce se bude orientovat na výrazné
snímky nedávných let, které získaly ocenění na významných festivalech. Klub povede Dominik Dolejš,
absolvent střihu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
„Chceme doplnit chybějící nabídku
v Plzni. Náš klub se soustředí hlavně na novější ﬁlmy, které diváci třeba ani neměli možnost vidět na velkém plátně. Velké multiplexy je nenabízejí,“ říká programový ředitel
DEPO2015 Tomáš Fridrich. Promítat se budou díla, která zaujala poroty světových ﬁlmových festivalů i diváky.
Součástí večerního promítání bude i úvodní seznámení s ﬁlmem. Po
jeho skončení ještě navazuje diskuze diváků a Dominika Dolejše, který je zapálený milovník kinematograﬁe. Filmová nabídka je naplánovaná do konce května. Pokud
diváci projeví zájem, v dalších měsících by se pak klub přeměnil na
letní kino.
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Craft team running v Plzni ve Škoda sport parku,
aneb přijďte si zaběhat s olympijskými vítězi
Druhý ročník seriálu týmových
půlmaratonů Craft team Running hlásí ještě před startem další novinku. Dějiště plzeňského
závodu se stěhuje nejen z prázdnin na 1. června, ale také díky
podpoře MO Plzeň 2-Slovany do
nově zrekonstruovaného areálu
Škoda sport parku.
„Na dvojce již tradičně sport podporujeme. Navíc běhání je fenomén
doby a nám se na projektu team runningu líbí, že tomuto individuálnímu sportu dává zajímavý kolektivní rozměr, který ho odlišuje od ostatních tradičních běžeckých akcí,“ říká Eva Truková, místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany.
„Věřím, že to bude děti i dospělé
sportovce bavit a že si užijí fajn den.
Ať již aktivně, jako členové dětských
či dospělých štafet nebo jen tak jako
diváci. Ostatně, my se jako úřad také zapojíme a postavíme svůj běžecký tým. Těším se na vás 1. června na
startovní čáře,“ dodává.
Stejně jako vloni se můžete těšit
na setkání či dokonce přímý souboj
s kvartetem, v jehož barvách se objeví dva olympijští vítězové – zimní
Kateřina Neumannová (běh na lyžích Turín 2006) a letní David Svoboda (pětiboj Londýn 2012).
Týmový půlmaraton přináší nevídané běžecké zážitky, uplatní se
tu víc než kde jinde taktika, strategie, koučink i správné střídání –
nejen samotná běžecká výkonnost

jednotlivce.
Je to ideální možnost také pro
utužení přátelských či obchodních
vztahů.
Anebo můžete účast pojmout jednoduše jako neobvyklý závod nebo
přípravu na další už „jen“ individuální podniky.

Protektorát a holocaust
očima židovských dětí
Národopisné muzeum Plzeňska
(NMP), nám. Republiky 13, konírna, nabídne ve dnech od 30. dubna
do 28. července hned dvě zajímavé
výstavy. Vstupné zdarma.
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA:
PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
Výstava představí dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava,
a to z pohledu jejich šesti tehdejších
vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou
menšinou.
PŘÍBĚH DĚTÍ: KRESBY DĚTÍ Z
TEREZÍNSKÉHO GHETTA
Sbírka dětských kreseb z ghetta
Terezín je naprosto ojedinělou a

nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během
druhé světové války terezínským
ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v
hodinách kreslení organizovaných
absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava
za holocaustu s důrazem na život v
Terezíně, a to především tak, jak byl
vnímán dětskýma očima.
Dvojice putovních panelových výstav je zapůjčena z Židovského muzea v Praze. Výstavy tvoří volnou tematickou součást letošního ročníku
Jom ha-šoa (Den památky obětí holokaustu), který v roce 2019 připadá
na 2. dubna.

Základní pravidla znějí následovně: Trať má půlmaratonské parametry (tedy 21,094 km), závodí čtyřčlenná družstva (muži, ženy nebo
mix 2+2) na 16 úsecích. Tam už mohou libovolně nasazovat běžce, rozhodovat se v průběhu závodu podle
vývoje. Každý musí odběhnout nej-

méně dva úseky.
„Běháme na krátkém okruhu obvykle okolo 1,3 km, takže po celou
dobu se dá sledovat vývoj. K tomu se
rozjíždí doprovodný program s DJ´s
a muzikou. Je to show,“ říká Martin
Dvořák, bývalý český reprezentant
v plavání a triatlonu, nyní organi-

V Plzni odchovali korovce mexické
V zázemí expozice Království jedu plzeňské ZOO nyní pečují chovatelé o osm mláďat korovce mexického (Heloderma horridum exasperatum).
Je to jeden ze čtyř poddruhů tohoto druhu. Jedná se o jedovatého
ještěra.
Pochází ze severozápadního Mexika,
dorůstá délky až
80-90 cm. Jde o vejcožravý, na stromy
vázaný druh ještěra. Je zvyklý v zimě hibernovat, což
je důležité i pro odchov v zoo i pro reprodukční chování
samice.
Podle informací ošetřovatele Jana Dohnala získala plzeňská ZOO
v rámci Evropského záchranného programu EEP dospělý pár od
kolegů ze ZOO Zagreb v roce 2017.
Koncem srpna 2018 nakladla samice celkem 10 vajec, z nichž se po 167

dnech inkubace, během týdne na počátku února 2019, vylíhlo 8 mláďat.
U tohoto druhu korovce je to v Plzni
poprvé a podruhé po odchovu v Zoo
Ústí nad Labem. Mláďata jsou nyní
krmena jedenkrát týdně křepelčími vajíčky a myšími holaty.

„Plzeňská ZOO chovala oba druhy
korovců poprvé na přelomu 60. a 70.
let. Nyní tady návštěvníci potkají
rodiče těchto mláďat v expozici Sonorská poušť a korovce jedovaté v Sukulentním skleníku,“ sdělil tiskový
mluvčí ZOO Martin Vobruba.
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Na Plzeňsku je přes 2500 Dobrých andělů
dý den vidíme, že i malý příspěvek
pomůže a dokáže vykouzlit úsměv
na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.

Dobrým andělem se stává každý,
kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a
prostřednictvím pravidelných ﬁnančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze

soukromých zdrojů Petra Sýkory
a dalších ﬁlantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde
vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a
celkem odesílá příspěvky více než
3400 rodinám.

Udělejte si čas!
Vážení občané a všichni obyvatelé vnitrobloku Chválenická - U Školky – Nepomucká náměstí Milady Horákové, rádi bychom vás tímto pozvali
na veřejné projednání studie
revitalizace zmíněného vnitrobloku, které se bude konat
11. června 2019 v koncertním
sále 25. Základní školy Plzeň,
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
od 17 hodin.
Na vaši účast se těší organizátoři.

!

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více
než 6300 rodinám, z Plzeňska pochází 110 z nich. Dárců, Dobrých
andělů, u vás najdeme přes 2500.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Kaž-

Naši klienti mají z čeho vybírat
Mezinárodní den darování knihy se slaví
ve stejný den jako svátek zamilovaných, tedy
14. února.
A právě z tohoto důvodu nás Univerzitní
knihovna ZČU v Plzni oslovila, abychom se zapojili do krásného projektu Daruj knihu. V jeho rámci
mohli dárci nosit knihy všech žánrů na pobočky Univerzitní knihovny ZČU v Plzni.
Autoři projektu nám pak osobně přivezli neuvěřitelných 16 velkých krabic knih, od romantické

beletrie až po cestopisy.
Takže naši klienti mají
opravdu z čeho vybírat.
V našem SeniorCentru
sice ve společenských
místnostech již knihovny máme, ale klienti na
nové tituly s velkou radostí čekali
a těšili se, co nového si budou moci přečíst nebo naopak, ke které
své oblíbené knize z mládí se budou moci vrátit.
Radek Vyhnálek,
ředitel SeneCura
SeniorCentrum Plzeň
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Nejlepší škola v soutěži
Best In English v ČR

Duben představí výtvarníky z 21. ZŠ
Pokud si najdete chvilku nebo budete mít cestu okolo městského úřadu na
Slovanech v Koterovské ulici, můžete
si ve vitrínách prohlédnout malby, kresby či koláže, které vytvořili žáci 2. stupně 21. ZŠ.
Mezi žáky naší školy je spousta šikovných a nadaných výtvarníků, proto jsme
se rozhodli ukázat jejich díla širší veřejnosti.
Pro výstavu nám nejprve na celý měsíc únor byly poskytnuty prostory v prvním patře renesanční radnice na náměstí Republiky.
Poté se velká část výstavy přesunula
právě na UMO 2, kde bude ke zhlédnutí
po celý měsíc duben.

Výborné umístění naší školy
v celostátní soutěži
Ředitel gymnázia Mikulášské náměstí Mgr. Petr Mazanec a projektový manažer soutěže Ing. Jindřich Josífek

Studentka Gymnázia Janika Pokorná a projektový manažer soutěže Ing. Jindřich Josífek
Vítězem 8. ročníku největší on-line středoškolské soutěže v anglickém jazyce na světě Best In English
v rámci kategorie škol v ČR se stalo opakovaně Gymnázium z Plzně
na Mikulášském náměstí, které se
umístilo na celkovém 11. místě. Nejlepší studentkou z tohoto gymnázia
je Janika Pokorná, která skončila
čtvrtá v rámci ČR z 8500 studentů
středních škol.
Soutěže, kterou každoročně pořá-

dá Institut rozvoje kompetencí společně se vzdělávací a cestovní agenturou Czech-us, se letos zúčastnilo
21110 studentů z 922 středních škol
reprezentujících 30 zemí.
Studenti i školy obdrželi certiﬁkáty s umístěním v soutěži. Nejlepším
z nich předal certiﬁkáty projektový
manažer soutěže Best in English
Ing. Jindřich Josífek.
Více informací o soutěži najdete
na www.bestinenglish.org .

Naše 21. ZŠ Plzeň se prezentuje
jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, a to AJ, NJ, FJ a RJ. V
rámci nich se snažíme zapojovat do
konverzačních, výtvarných, recitačních, dramatizačních, korespondenčních i jiných soutěží a akcí.
Letos v lednu přišla nabídka zúčastnit se již 17. ročníku soutěže
Frankofonie 2019, jejímž cílem bylo a je podpořit znalosti žáků ZŠ a
studentů SŠ v oblasti historie, geograﬁe, kultury a umění frankofonních zemí.
Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně 10 výrazů používaných
v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže.
Kategorie ZŠ je výtvarného a také
písemného zaměření a probíhá na
úrovni školního a poté hned ústředního (celostátního) kola. Soutěžící

předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotograﬁi, koláž) ve formátu max. A3 a musí v ní být zobrazen význam alespoň 1 z 10 výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže. K této výtvarné části
pak musí být přiložen ještě krátký
„vysvětlující“ text ve FJ. Každá škola může zaslat maximálně 7 soutěžních příspěvků.
Mezi oceněnými byla nakonec
i jedna žákyně naší školy, Terezka Dvořáková ze 7. C. Ve středu
20. března, což je Mezinárodní den
frankofonie, si v Praze na MZV v
Černínském paláci v rámci slavnostního ceremoniálu převzala diplom a ceny za 12. místo v kategorii ZŠ.
Máme z tohoto umístění obrovskou radost, o to větší, že mezi oceněnými jsme byli jedinou ZŠ z celé
republiky.
Mgr. Jitka Králová, 21. ZŠ
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Škola přijímá děti s různými zdravotními potížemi
Zápisy prvňáčků do zdravotních tříd ZŠ a MŠ při Fakultní
nemocnici Plzeň, jediné školy
tohoto druhu v České republice,
jsou určeny zejména dětem prvostupňového věku, které potřebují odbornou péči, laskavost, důslednost, individuální přístup a
rodinné prostředí. Přijímáme děti se závažnými zdravotními potížemi, s hyperaktivitou, s problémy se soustředěním apod., jež
jim brání zařadit se do kolektivu
tradiční ZŠ.
V Brojově ulici na Slovanech sídlí část naší ZŠ a MŠ při FN Plzeň –
zdravotní třídy Slovany pro 1. stupeň. Jsme školou speciﬁckou, počet
dětí v našich třídách je maximálně
14 žáků, abychom všem mohli věno-

vat co nejvíce péče. Třídy jsou též
na Borech a Lochotíně.
Naše škola přijímá děti s různými zdravotními potížemi na základě doporučení odborného lékaře a
pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického
centra. Může se jednat o potíže respiračního rázu, hyperaktivní jedince s vývojovými poruchami učení i soustředění při učení, anebo o
různé závažné diagnózy (např. epilepsii, diabetes, atd. – více informací na www.skola-pri-fn-plzen.cz).
Některé z uvedených poruch nesou s sebou i různé fobie, například strach z velkého prostoru nebo z velkého počtu lidí.
Naše učebny jsou dostačující k
tomu, aby zde žáci měli ve volných
chvílích dostatek místa pro rela-

xaci. K pěti učebnám patří navíc
i místnosti pro inhalaci, zdravotní masáže, v obou patrech školy se
využívají i cvičebny jógy. Po celou
dobu vzdělávání jsou zapnuté pračky vzduchu, které tak čistí vzduch
od bacilů – jedná se o zásadní vliv
na nemocnost žáků i pedagogů. V
letošním roce se počítá mimo jiné
i s rekonstrukcí učeben i relaxačních prostor.
Jógu, masáže i inhalace provádějí v rámci ozdravného programu
naše speciálně vyškolené paní vychovatelky, které jsou kompetentní i k výuce hry na ﬂétnu. Středobodem naší práce je ovšem výchovně vzdělávací proces podle našeho
školního vzdělávacího programu.
Jako každá jiná škola vycházíme
z rámcového vzdělávacího progra-

Zápisy do plzeňských mateřských škol
Zápisy do mateřských škol v Plzni
se uskuteční v období od 15. dubna,
a to v těchto jednotlivých krocích:
I. fáze: Vyplnění přihlášek
– od 15. 4. – 1. 5. 2019
II. fáze: Sběr přihlášek
– od 2. 5. – 3. 5. 2019
III. fáze: Přijímací řízení
– od 4. 5. – 31. 5. 2019.
Předškolní vzdělávání je povinné
pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2019.
Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku, nebo
lze povinnost splnit za určitých
podmínek individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v

přípravné třídě nebo vzděláváním
v zahraniční škole na území České republiky.
Povinné předškolní vzdělávání
se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90
dnů. Naopak se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající
v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou
povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové
mateřské škole.
Město řeší spádové mateřské
školy obecně závaznou vyhláškou
tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů.
Území Křimic, Radčic a Malesic je
dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty.
Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.
Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na www.
mszapis.plzen.eu jako v minulých

mu. Naše děti po ukončení 5. ročníku pokračují na 2. stupni ve zvolené plzeňské základní škole, ti s výborným prospěchem na víceletých
gymnáziích.
Naši žáci se učí vzájemné toleranci a empatii. Potřeba tolerance
tkví v přijetí spolužáků s různorodými handicapy. Proto vítáme každého žáka, který chce být co nejzdravější, vybavený kvalitními znalostmi a emocionálními pozitivními zkušenostmi. Jedná se o naplňování vize naší paní ředitelky Mgr.
Alice Kozákové při úzké týmové
spolupráci všech našich speciálních pedagogů.
Mgr. Elena Adámková,
asistent pedagoga
ve zdravotní třídě na Slovanech

letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ.
Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý
pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku,
kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší
od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).
Pokud zákonný zástupce nemá
přístup k internetu či k tiskárně,
bude na Magistrátu města Plzně i
na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou.
Stejně tak pomohou s vyplněním
přihlášky přímo v dané MŠ.

únor 201219

duben 2019
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Plzeská krajská asociace Sport pro všechny
Regionální centrum Plze

Zveme všechny dti pedškolního vku ke zmení sportovních výkon v
atletických disciplínách v soutži pod názvem

Mj první závod pro dti ve vku 3 – 7 let
aneb atletika pro nejmenší
Datum konání:

tvrtek 30. kvtna 2019

Místo:

hišt TJ Sokol Petín, Koterovská t.
(tramvají . 2 na konenou Svtovar )

Zahájení závodu:

16:30 hodin

Prezence:

16:00 – 16:30 hodin

Rozsah soutže:

- bh na 20 m (30 m) z vysokého startu
- skok daleký z místa
- hod tenisovým míkem
Vložená disciplína pro dti 6 – 7 let:
- bh za vodiem v trvání 1 minuty
Hodnotí se každá disciplína zvláš.
Bh se bží na as.
U dalších dvou disciplín jsou 3 pokusy, nejlepší se
hodnotí.
V kategorii 6 - 7 let budou vyhlášeny 3 nejlepší
dosažené výsledky v každé disciplín.
20,- K za každého závodníka
Všichni závodníci obdrží úastnický diplom s výsledky
dosažených výkon a drobnou odmnu.

Hodnocení:

Startovné:
Odmny:

Jana Sovová
vedoucí PD

Eskymáci ve Vlnce si zimu užili
Už se pomalu blíží jaro, na které
se všichni moc těšíme. To však neznamená, že jsme si v zimě neužili spoustu legrace. Naučili jsme se
spousty nového. Letošní zimu jsme
dlouho čekali na sněhovou nadílku.
Ale na začátku února jsme se konečně dočkali a přes noc napadlo
tolik sněhu, že jsme naši zahradu
ve školce skoro nepoznali. Všechno vypadalo jako v pohádce o sněhovém království.
Užili jsme si nejen sáňkování, ale i
malování do sněhu, otiskování stop
a dělání andělíčků. Dokonce jsme si

sníh a led nanosili i do školky a využili ho k nejrůznějším pokusům.
Sněhu bylo tolik, že se v něm dalo
skoro plavat. Nejvíce jsme si ale užili, když jsme stavěli iglú. Ruce k dílu s nadšením přiložili i ti nejmenší kamarádi ze školky, a tak práce
šla hezky od ruky. Byla to sice dřina, ale o to krásnější byl výsledek.
Cítili jsme se jako praví Eskymáci.
Těšíme se, jaké dobrodružství nám
přinese příroda na jaře.
Mgr. Jana Junková
učitelka 80. mateřské školy Plzeň

Ivana Šormová
vedoucí závodu

Masarykova ZŠ zve na červnový
Víkend otevřených zahrad
I letos se Masarykova základní
škola Plzeň připojuje ke svátku otevírání běžně nepřístupných zahrad
veřejnosti.
Druhý červnový víkend, 8. a 9.
června, se už posedmé otevřou zahrady dominikánského kláštera na
Jiráskově náměstí v Plzni, se kterým Masarykova ZŠ sousedí.
Návštěvníci se mohou těšit na výstavu bylin a léčivých rostlin, tradiční bylinnou čajovnu, kreativní
dílny i koncert školního pěveckého sboru Beránci. Nebudou chybět
přednášky o bylinkách plzeňské botaničky RNDr. Zdeňky Chocholouškové a Ing. Štěpánky Janoutové z
Kotvičníkové farmy.

V sobotu je také v plánu celodenní workshop výroby bylinné kosmetiky.

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

QR kódy do 1/16 strany
1
/8 strany
¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč

únor
2012
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2019
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Představujeme první české Billy Ellioty - Šimona a Mildu
Na počátku května se na Nové
scéně DJKT uskuteční česká premiéra napjatě očekávaného muzikálu Billy Elliot o jedenáctiletém chlapci, který i přes nepřízeň okolí touží realizovat svůj
sen a věnovat se tanci. V titulní roli, herecky, pěvecky a především tanečně mimořádně obtížné, uvidíme dva mladé talenty
– Miloslava Frýdla a Šimona Fikara. Zatímco Milda již ztvárnil
několik muzikálových rolí (včetně Zahrady divů nebo Donaha! v
plzeňském DJKT), pro Šimona
bude Billy Elliot jeho muzikálovým debutem – herecké zkušenosti sice má, ovšem zejména z
dabingu. Jeho hlasem česky promluvil například Miguel v animované pohádce Coco nebo Nemo v Hledá se Dory. Těsně před
zahájením zkoušek jsme oběma
položili několik otázek.
Na svoji roli pilně trénujete již
několik měsíců, jaké jsou vaše
dosavadní dojmy?
Šimon: Někdy je to pro mě dost náročný, ale zároveň i zábavný. Líbí
se mi, že Billy bude v České republice úplně poprvé, a jsem moc rád, že
právě já můžu být Billy.
Milda: Souhlasím se Šimonem, i
pro mě je to hodně náročné, ale podle mě jsme se oba dva od začátku už
hodně zlepšili. Začínáme se trochu
vyznávat ve správném protahování
a tanci. A i já jsem rád, že můžu být
první český Billy!
Co vás v tanci baví nejvíc a co
naopak nejméně?
M: Určitě mě nejvíc baví step, je živý a je v něm energie, a naopak nejvíc mě otravuje jazz. Ne, že by mě
vůbec nebavil, ale rozhodně to není
moje nejoblíbenější činnost.
Š: Určitě i mě nejvíc baví step, naopak nejtěžší jsou pro mě asi tréninky klasiky a jazzu.
Zkoušíte někdy mimo tréninky
i sami doma?
M: Rozhodně, doma jsem si udělal takový vlastní tréninkový koutek, dal jsem si na zem desku a na
ní stepuju a taky se protahuju. Občas zkusím i pohyby z klasiky, ale
že bych vyloženě půl hodiny zkoušel
balet, to ne.
Š: Já už dlouho závodně lyžuju,
a tak se každou středu protahuju
v rámci tréninku tam. Navíc máme
pravidelně dvakrát týdně tréninky
tance na Billyho. Doma ale klasiku
netrénuju.

pak se mu tak zalíbí, že nechce dělat nic jinýho. I box jde stranou, jen
aby mohl tajně tancovat. Takže to jeho nadšení je pro mě nejzajímavější. Já sám sice žádné takové problémy nemám, ale rozhodně chci tančit i nadále, hlavně stepovat, to by
mě bavilo.

Co se vám na muzikálu Billy
Elliot líbí a je vám osobně Billy
něčím blízký?
Š: Byl jsem na tomhle muzikálu v
Londýně, pamatuju si, jak při „Angry Dance“ Billy nalítával na štíty
policajtů a dělal i akrobatické prvky. My jich tam tolik asi mít nebu-

deme, ale i tak to pro nás bude dost
náročné. A taky se mi líbily stepy, ty
baví i mě.
M: Mě nejvíc zaujala odhodlanost
toho kluka. I přesto, jaké má podmínky a kolik lidí mu stojí v cestě,
jde si za svým snem. Nejdřív se sice
baletu vysmívá, že je to blbost, ale

Co očekáváte od nadcházejícího zkoušení?
Š: Že nebudu chodit do školy, budu
mít totiž individuální studium. Úplně radost z toho ale nemám, protože
se dlouho neuvidím se spolužáky.
M: Co se týče zkoušení, tak je nám
jasné, že naše dosavadní tréninky
jsou jen malá část toho, co nás během zkoušení čeká. Ale jsem rád, že
jsme už získali základy a díky tomu
pro nás nebude zkoušení tak těžké.
Když ty začátky překonáme teď, bude to pro nás na zkouškách o to jednodušší. Nevím, mám smíšené pocity, bojím se, těším, raduju…
Š: To je pravda, dostat do sebe techniku je asi nejhorší. Na zkouškách
už nám budou jen zadávat choreograﬁe, pohyby rukama, nohama.
Pak samozřejmě přijde i herectví,
texty, to bude taky dost těžký, ale na
to se těším. Je to můj první muzikál
a zrovna takovej velkej kus, to je super pocit. Dost se bojím, že něco pokazím, ale od toho by měly být zkoušky,
abychom to zvládli. Tréma – alespoň
u mě – teda je.
M: I u mě, já za sebou sice už pár
muzikálů mám, ale tohle je fakt velkej muzikál, bude to opravdu výzva.
Co říkali rodiče na vaše obsazení do titulní role?
Š: Mamka byla nadšená, taťka sice
nejdřív nebyl moc pro, podle něj má
totiž být na prvním místě učení a až
potom další věci, nakonec se s tím ale
nějak vyrovnal a už je v pohodě.
M: Já chci našim hrozně poděkovat, protože mi dávají velkou podporu, ve všem mi pomáhají, koupili
mi i stepky. Mám radost, že když od
nich potřebuju podpořit, tak jsou tady vždycky pro mě.
Proč by měli diváci na Billyho
Elliota přijít?
Š: Protože je to první příležitost
vidět tenhle muzikál u nás a věřím, že bude stejně úspěšný jako v
Londýně.
M: Myslím, že když se nám to povede, tak to bude moc pěkný zážitek,
který bude stát za cestu i peníze.
(bar)
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