
V sobotu 21. září rozhýbal pl-

zeňský Škoda sport park sportov-

ně-osvětový Den s handicapem. 

V rámci programu se návštěvní-

kům mj. představily tradiční i ne-

všední sportovní disciplíny při-

způsobené zdravotním omezením, 

které si mohli zdraví i handicapo-

vaní návštěvníci sami vyzkoušet. 

Za projektem Dne s handicapem 

stojí značka nápojů Nero, která 

dlouhodobě fi nancuje a v týmu Ne-

ro Heroes sdružuje profesionální i 

amatérské handicapované sportov-

ce. Na plzeňskou pilotní akci navá-

žou další projekty po celé České re-

publice a na Slovensku. 

Akce se konala pod záštitou sená-

tora a starosty městského obvodu 

Plzeň 2 - Slovany Lumíra Aschen-

brennera, který akci zahájil. 

„Slovanský Škoda sport park je ve-
řejně přístupný všem. Budeme proto 
rádi, když si jej oblíbí i handicapo-
vaní. Pokud by se tato akce stala do 
budoucna tradicí, jen to uvítáme,” 
řekl starosta, v jehož obvodě se ak-

ce konala.

„Místo pro premiéru jsme vybíra-
li pečlivě s ohledem na handicapo-
vané návštěvníky akce. Doudlevec-
ký Škoda sport park splňuje všechny 
nároky a poskytuje potřebný kom-
fort,“ konstatuje Petr Rund, orga-

nizátor a zástupce garanta akce, 

značky vitaminových nápojů Ne-

ro. „Návštěvníci si mohli aktivně 
vyzkoušet celou řadu sportů v ne-
tradičním pojetí a poznat pozitivní 
i stinnější stránky života se zdravot-
ním omezením.“ 

pokračování na str. 4
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ZDARMANEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU

j Památníky a ulice připomínají
boj za svobodu
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tvrdil Josef Piorecký
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j Ragbynašlo svémísto
naBožkovskémostrově

– str. 8

Slovo úvodem 
Zřejmě si přečtete na str. 6 našeho Zpravodaje, že letos 

v září uplynulo  sto let od založení Tělocvičné jednoty 

Sokola Plzeň – Petřín. A právě u této události bych se 

rád zastavil. Jak jistě víte, byli to sokolové, kteří pod-

porovali vznik samostatného Československa, stáli u 

zrodu nové československé armády a naši tělovýchovu 

obohatili o výstavbu hřišť, tělocvičen a závodišť. Byl si 

toho dobře vědom i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kte-

rý jejich počin ocenil slovy: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by ne-
bylo Československa!“

Tuto skutečnost si  uvědomuje celá řada občanů, ale i politiků. A prá-

vě díky nim budeme od letoška v naší republice slavit vždy 8. října dal-

ší významný den – Památný den sokolstva. V současnosti náš kalendář 

obsahuje celkem 13 významných dnů, které jsou pracovními dny. Pa-

mátný den sokolstva se tak stal 14. významným dnem. Určitě zaslou-

ženě, protože…

1. Sokol se stal symbolem českého národa a později státu.

2. Sokolové byli nositeli demokratických humanistických principů.

3. Žádná vlastenecky orientovaná událost se neobešla bez účasti so-

kolů.

Věřím proto, že letošní Památný den sokolstva jako Významný den 

České republiky oslavíme společně jako uznání dosavadní práce všech 

sokolů. Osobně bych si to moc přál.

Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany

XXVII. ročník
číslo 5
říjen 2019

Den s handicapem přilákal 
rodiny i sportovce

 Povinné čipování psů  Povinné čipování psů 
 platí od 1. ledna 2020       platí od 1. ledna 2020      

Divadlo J. K. Tyla spouští Divadlo J. K. Tyla spouští 
předprodej předplatného! předprodej předplatného!       

 Ohňostroj završí oslavy  Ohňostroj završí oslavy 
 vzniku samostatného státu        vzniku samostatného státu       

 Nepomucká – rekonstrukce Nepomucká – rekonstrukce
 přinutí vyměnit stromořadí       přinutí vyměnit stromořadí      

j
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Revoluce ve školním 
stravování začala v 51. MŠ

V pražské „Makro akademii“ se 29. srpna 2019  konal již druhý ročník sou-
těže „Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování“. Kuchařky na-
ší 51. MŠ, Částkova,  se zúčastnily již i prvního ročníku v roce 2018 a po-
stoupily do finále této soutěže. 
Její průběh  je velmi namotivoval a s chutí se proto přihlásily do roční-
ku druhého.
Tématem soutěže byly tentokrát „Nejchutnější svačinky v MŠ“, a to dvě 
slané a jedna sladká. Jejich intenzivní příprava  na soutěž přinesla vytou-
žené ovoce. Kuchařky Helena Stránská a Lenka Mottlová se v letošním roč-
níku umístily na prvním místě. Komise dokonce označila jejich výkon jako 
„Revoluci ve školním stravování“.
Na závěr chci říci, že jsem na svůj tým kuchařek pyšná.

Blanka Linhartová,
ředitelka 51. MŠ



Jednání ZMO dne 

3. 9. 2019

ZMO přijalo cel-

kem 9 usnesení, z 

nichž vybírám:

- schválilo  roz-

bor hospodaření MO 

Plzeň 2 – Slovany za 

období leden – čer-

ven 2019;

- schválilo zařaze-

ní nových investičních akcí – „zpra-

cování projektové dokumentace na 

úpravu komunikace v rámci do-

pravního řešení ul. Chválenická a 

projektové dokumentace na rekon-

strukci křižovatky Mikulášská uli-

ce x Mikulášské nám.“;

- souhlasilo s návrhem novely 

obecně závazné vyhlášky statutár-

ního města Plzně č. 4/2014, kterou 

se stanoví poplatek za komunální 

odpad;

- souhlasilo s návrhem nove-

ly obecně závazné vyhlášky statu-

tárního města Plzně č. 5/2014, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 

3/2015 a vyhlášky č. 2/2018, kterou 

se stanoví systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního 

odpadu vznikajícího na území 

města Plzně, včetně jejich bio-

logicky rozložitelné složky a 

včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, ve znění 

předloženém MMP a doporu-

čilo před jednáním Zastupitel-

stva města Plzně posoudit a po-

drobněji zanalyzovat výhody a 

nevýhody ponechání možnosti 

bezplatného odložení stavební-

ho odpadu od občanů v omezeném 

množství daném současně platnou 

vyhláškou a předložit jej ZMP;

- vzalo na vědomí informativní 

zprávy:

 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slo-

vany s Městskou policií Plzeň – slu-

žebnou Slovany a Policií ČR – ob-

vodním oddělením Plzeň 2, za I. po-

loletí roku 2019;

 - Činnost JSDH a SDH, působí-

cích v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. 

pololetí roku 2019;

 - Činnost Finančního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

07-08/2019;

 - Činnost Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

06-08/2019;
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Zprávy z jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Před radnicí byl 

předán sociální vůz

Před budovou Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany se 19. září 2019 
uskutečnilo slavnostní předání vozu Dacia Dokker, a to v rámci projektu 
„Sociální automobil“, který je určený pro organizaci Domov - plzeňská hos-
picová péče, z.ú. Za Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se předání zúčastni-
la místostarostka paní Eva Trůková. Obvod přispěl na zakoupení vozu část-
kou 20 tisíc korun. 

Navš� vte naše prodejny barev a laků na Slovanská 74 
nebo Karlovarská 298/30 (obě bývalé AAA barvy)
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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

Zprávy z jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany

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

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt, 

jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu 

Komise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily 

bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím 

které můžete 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.

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany 

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany 

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 objevo-
vat až v poslední době a poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahu-
je úřední hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji po-
mocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem, který jej pak pomo-
cí čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, které pak 
už nemusíte přepisovat např. do počítače. 

Jednání RMO dne 21. 8. 2019

RMO přijala celkem 19 usnese-

ní, z nichž vybírám:

- souhlasila se zařazením nových 

akcí „zpracování projektové doku-

mentace na úpravu komunikace v 

rámci dopravního řešení ul. Chvále-

nická a projektové dokumentace na 

rekonstrukci křižovatky Mikulášské 

ulice x Mikulášské nám.“ do rozpisu 

plánu investic pro rok 2019, krytých 

z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany;

- schválila nájemní smlouvu s 

vykonavatelem akce STOCK MIX-

FEST – agenturou     M-ocean, s. r. 

o., - event&promotion agency, se síd-

lem Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 

– Chodov, IČ: 27960404, na areál Bož-

kovského ostrova dne 5. – 7. 9. 2019;

- schválila dohodu o společném 

provozu ČOV na Božkovském ostro-

vě, uzavřenou 

mezi Statutár-

ním městem 

Plzeň, MO Pl-

zeň 2 – Slova-

ny a TJ Bož-

kov z.s., týka-

jící se budou-

cího provozu 

čističky od-

padních vod 

budované na 

pozemku parc. 

č. 1191/3, k. ú. 

Božkov, vzájemném podílu na jejím 

provozu a umístění tzv. suchovodu 

ve výkopu společně s vodovodní pří-

pojkou;

- schválila uzavření smlouvy o vý-

půjčce nebytového prostoru o výmě-

ře 25 m2 v budově 23. mateřské ško-

ly, Topolová 3, 

Plzeň, na dobu 

určitou, tj. od 1. 

9. 2019 do 30. 6. 

2020, za účelem 

výuky hudební 

přípravky a an-

gličtiny pro dě-

ti; 

Mimořádné 

jednání RMO 

dne 3. 9. 2019

RMO přijala 

celkem 2 usnesení: 

- schválila Memorandum o spolu-

práci při zajišťování extramurálních 

aktivit odsouzených ve výkonu tres-

tu odnětí svobody v oblasti veřejně 

prospěšných prací; 

- pověřila příslušného místosta-

rostu MO Plzeň 2 – Slovany k jedná-

ní s orgány a odbornými složkami 

města Plzně o možnostech osazení 

světelného signalizačního zařízení 

na křižovatce Koterovská x Slovan-

ská alej a uložila tajemnici ÚMO Pl-

zeň 2 – Slovany zajistit ve spolupráci 

s odbornými složkami města zpraco-

vání studie technického řešení, a to 

včetně odhadu nákladů na realizaci 

a zhodnocení dopadů zřízení světel-

né signalizace na této křižovatce na 

plynulost dopravy na Slovanech;

Jednání RMO dne 11. 9. 2019

RMO přijala celkem 8 usnese-

ní, z nichž vy-

bírám:

- schválila 

      - nejvýhod-

nější nabídku 

na provedení 

kácení 9 ks dře-

vin, frézování 

9 ks  pařezů, 

výsadbu 21 ks 

stromů, pový-

sadbovou péči 

21 ks dřevin, v 

lokalitě Ruské 

ulice (od ulice U Hvězdárny po ulici 

Kapitána Jaroše), 

 - smlouvu o dílo a o poskytnutí zá-

ruky na vysazené stromy včetně po-

výsadbové péče se společností JVV 

Ginkgo s.r.o., se sídlem Vyhlídková 

17, 312 00 Plzeň, IČ: 25219456, 

 - smlouvu o poskytnutí nadační-

ho příspěvku z Grantového progra-

mu ŠKODA STROMKY;

- schválila uzavření smlouvy na 

pronájem budovy bez č. p., č. e. 1755 – 

objekt prodejny umístěný na pozem-

ku parc. č. 14286 v k. ú. Plzeň, nám. 

Milady Horákové, ve vlastnictví sta-

tutárního města Plzeň, s panem Pav-

lem Bechyně, bytem Karla Čapka 820, 

340 22 Nýrsko, IČ: 06863931, s cenovou 

nabídkou pronájmu za cenu 10.500,- 

Kč/měsíc/objekt a podnikatelským 

záměrem celotýdenního provozu ka-

várny; 

SLOVANY

Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 100 Mb/s
ceny již od 300,-
Mobil - 100 min za 99,-

www.trustnetwork.cz
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Společnost Člověk v tísni v Plzni 

hledá dobrovolníky a dobrovolni-

ce pro individuální doučování dětí, 

pomoc při organizaci volnočaso-

vých aktivit pro děti či mento-

ring dospívajících lidí, kteří 

pocházejí z komplikované-

ho prostředí.

Zajímá Vás práce s dět-

mi? Přemýšlíte o dobrovolnic-

tví? Pojďte doučovat děti přímo 

v jejich domácnosti jednou týdně 

na dvě hodinky, nebo se staňte star-

ším kamarádem mladých lidí, kteří 

teprve hledají, co by je v životě ba-

vilo. Netroufáte si na individuální 

práci, ale rádi byste se zapojili? Po-

mozte nám s plánováním a realiza-

cí volnočasových aktivit pro děti a 

mládež a podpořte jejich smyslupl-

né trávení času.

Našimi hlavními požadavky je 

minimální věk 15 let a zájem 

o práci s dětmi. Můžete zís-

kat cenné zkušenosti s 

prací v sociální oblasti 

se zaměřením na vzdělá-

vání, potvrzení o dobrovol-

nické činnosti či praxi. Nabízí-

me dlouhodobou spolupráci a mož-

nost proplácení jízdného do místa 

doučování.

V případě zájmu a pro bližší in-

formace nás kontaktujte na emailu 

doucovani.plzen@clovekvtisni.cz 

nebo telefonicky na 777 787 373.

Člověk v tísni hledá dobrovolníky

Škoda Sport Park ožil muzikou

První sobotu v měsíci září se ve Škoda Sport Parku po roce opět uskutečni-
ly Slovanské slavnosti. Dobrou náladu přijel rozproudit plzeňský Kabát re-
vival, po něm vystoupil známý zpěvák Jaro Smejkal, tentokrát především v 
roli dirigenta a svým dívčím pěveckým sborem „J-Voices“ který nastudoval 
společně se svým sbormistrem krásné světové populární melodie.
Hudební odpoledne zakončil se svou skupinou „Milan Schelinger Band“ 
bratr legendárního českého zpěváka Jiřího Schelingera.
Akci přišli podpořit také známí fotbalisté Daniel Kolář s brankářem Domi-
nikem Sváčkem z FC Viktoria Plzeň, kteří se během autogramiády podepi-
sovali svým fanouškům, pro které měli přichystán i speciální dárek - pla-
kát klubu. 
Na akci vystoupily rovněž i sportovkyně z oddílu Narama, které na pódiu 
předvedly různé techniky bojových umění.

dokončení ze str. 1

Na akci se představili také členo-

vé týmu handicapovaných sportov-

ců Nero Heroes, mj. paralympijský 

plavec Jan Povýšil, zlatý medailista 

v para lukostřelbě z letní paralym-

piády z Pekingu 2008 David Draho-

nínský či hráč kvadrurugby Ond-

řej Tupý. Návštěvníkům Dne s han-

dicapem přiblížili svoje sportov-

ní disciplíny i inspirativní život-

ní příběhy.

„Aktivní podpora a propagace 
sportu handicapovaných patří me-
zi základní poslání značky Nero,“ 

dodává Petr Rund.

Den s handicapem přilákal 
rodiny i sportovce

více na str. 12



      v    tis. K�                                v    tis. K�

P r o v o z n í    p � í j m y   ROZPO�ET Skute�nost Zbývá plnit P r o v o z n í    v ý d a j e ROZPO�ET Skute�nost Zbývá �erpat

Da�ové 4 590 3 420 1 170 Veterinární pé�e 250 49 201

Správní poplatky 1 235 777 458 Komunikace 15 920 7 412 8 508

Poplatek ze ps� 900 767 133 Cestovní ruch 300 28 272

Poplatek za užívání ve�ejného prostranství 1 250 1 224 26 Vodní hospodá�ství 1 013 6 1 007

Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 646 554 P�íp�vky na provoz MŠ + jesle 13 268 8 065 5 203

Z dobývání nerost� 5 6 -1 Místní zastupitelské orgány 9 560 4 347 5 213

Zrušené místní poplatky 0 0 0 Údržba a opravy v MŠ + pojišt�ní 4 603 1 712 2 891

Zne�išt�ní ovzduší 0 0 0 Dotace dle usnesení ZMO a RMO 1 000 10 990

Neda�ové 8 314 5 650 2 664 KD Še�íkova, budova ÚMO P 2 5 736 2 007 3 729

Úroky 1 1 0 Kot.náves,DH,B.O+ŠSP, nebyt.prostory 2 198 963 1 235

Pokuty všech odbor� 163 179 -16 Nebezpe�ný odpad 0 0 0

Poskytování služeb 707 528 179 Komunální odpad 2 440 939 1 501

P�íjmy z pronájm� neby.prostor ÚMO,KD,MŠ 2 536 1 436 1 100 Sb�rný dv�r, separovaný odpad 100 1 99

P�ijaté dary 0 0 0 Vzhled obcí, zele� 15 360 4 446 10 914

P�ijaté p�ísp�vky a náhrady 0 57 -57 Komunální služby (WC) 613 168 445

P�ijaté vratky transfer� soc.odbor 0 25 -25 Obrana, bezpe�nost, právní ochrana 105 47 58

P�íjmy z pronájm� pozemk� - SVS 4 800 3 281 1 519 Kronika + vítání ob�ánk� OOV 152 66 86

Náhrada poskytnutých služeb - SDH 0 0 0 Poh�ebnictví 130 10 120

P�íjmy z prodeje zboží 0 0 0 �erpání ze SF 3 764 1 497 2 267

Ostatní p�íjmy 59 94 -35 �innost MS, opat�ení pro kriz.stavy 50 554 22 194 28 360

P�íjmy z prodeje DHM - JSDH 48 49 -1 Volby, referendum 880 505 375

Kult.a zájm.�innost, LDT, tisk IZ 2 383 868 1 515

Dotace na výkon st.správy a na SPOD 3 724 3 724 0 Jednotky dobrovol.hasi��,ochrana obyv. 1 946 728 1 218

Financování  +/- p�evody, vlastní zdroje 146 781 66 885 79 896 Výdaje z fin. operací, fin. rezerva, dopln�ní pokladny 573 27 546

P�evody z MMP, PO na daních, VSS, hazard   (+) 124 072 62 312 61 760 Konzulta�ní, poradenské a právní služby 10 3 7

Použití vlastních fond� (+) 26 565 7 389 19 176 SOU�ET 132 858 56 098 76 760

  - fond rezerv a rozvoje 22 801 5 892 16 909

  - fond sociální 3 764 1 497 2 267

Tvorba vlastních fond� a p�evod na MMP (-) -3 856 -2 816 -1 040

 - p�evody na MMP -1 776 -1 776 0

 - FRR - finan�ní vypo�ádání 0 0 0

 - fond sociální -2 080 -1 040 -1 040 K a p i t á l o v é    v ý d a j e 30 551 6 837 23 714

SOU�ET 163 409 79 679 83 730 Investi�ní výdaje 30 551 6 837 23 714

Celkový objem p�íjm�   MO P2 - Slovany pro r. 2019 16 628

Celkový objem výdaj�   MO P2 - Slovany pro r. 2019 163 409 CELKEM výdaje 163 409 62 935 100 474

Financování  MO P2 - Slovany  v roce 2019 146 781 Aktuální výsledek �erpání rozpo�tu: 16 744

Ing. Miroslav N�mec
d í db E P

Čerpání  rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
v roce 2019 k 30. 6. v tisících Kč

únor 20122 5říjen 2019

Ing. Miroslav Němec, vedoucí odboru EaP
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Spolupráci mezi městským obvo-

dem a Věznicí Plzeň upravuje tzv. 

„Memorandum o spolupráci při 

zajišťování extramurálních akti-

vit odsouzených ve výkonu tres-

tu odnětí svobody v oblasti veřej-

ně prospěšných prací“. Obvod zís-

ká na základě Memoranda užiteč-

nou pracovní sílu, díky čemuž se 

podaří ušetřit peníze obvodu. Me-

morandum podepsali zástupci Vě-

zeňské služby ČR a Městského ob-

vodu Plzeň 2 – Slovany dne 4. 9. 2019 

v sídle plzeňské věznice. 

Osoby ve výkonu trestu z Věznice 

Plzeň se zapojí například do úklidu 

veřejných prostranství. Pracovní 

týmy se budou skládat z maximál-

ně desetičlenných skupin. Dozor 

nad osobami zajistí odpovědný pra-

covník Vězeňské služby ČR a obvod 

se pak postará o potřebné pracovní 

pomůcky. „Při vzájemné spoluprá-
ci s Vězeňskou službou ČR poskytne-

me osobám ve výkonu trestu možnost 
pracovního zapojení, čímž docílíme 
i efektivního využití fi nančních pro-
středků obvodu. Výkon veřejně pro-
spěšných prací bude mít navíc příz-
nivý dopad na čistotu v ulicích, tím 
pádem i na životní prostředí,“ uvedl 

starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lu-

mír Aschenbrenner.

Memorandum je platné do 31.12. 

2025. „Rádi bychom poděkovali ve-
dení plzeňské věznice  za velmi rych-
lé, operativní a vstřícné jednání. Vě-
řím, že memorandum povede k vše-
stranné spokojenosti a vykonávané 
práce ocení především občané Slo-
van,“ uvedl místostarosta MO Pl-

zeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

K obsahu memoranda se vyjádřil 

rovněž ředitel plzeňské věznice plk. 

Petr Vlk, který ve spolupráci s měst-

ským obvodem vidí možnost další-

ho smysluplného pracovního zapo-

jení odsouzených osob.

Obvod poskytne pracovní příležitosti osobám ve věznici 

Jak neplýtvat vodou? Co do ní ne-

patří? Co jde vyrobit z použitých 

kartonů od nápojů? Jak se znovu 

využívají plasty nebo hliník? 

Nejen odpovědi na řadu otázek, 

ale také tvůrčí dílny pro děti i do-

spělé, prohlídky svozové techniky 

Čisté Plzně, exkurze do ZEVO Pl-

zeň, DEPO CAFFÉ OPRAVÁRNU 

nebo recyklované dětské hřiště na-

bídne v sobotu 26. října Fest Čistá 

Plzeň 2019. 

Přijďte si užít nultý ročník festi-

valu s tematikou plzeňského odpa-

dového hospodářství. 

Program festivalu a prohlídky 

jsou zdarma. Více informací na 

www.cistaplzen.cz.

www.cistaplzen.cz

Vyrazte za zábavou i poznáním 
na Fest Čistá Plzeň 2019

PROGRAM FEST ČISTÁ PLZEŇ 2019
sobota 26. října od 10 do 17 hodin

� recy tvůrčí dílny

� recyklované dětské hřiště

� prohlídky svozové techniky a areálu Čisté Plzně

� prohlídky ZEVO Plzeň (spalovna Chotíkov)

� DEPO CAFFÉ OPRAVÁRNA

Máte doma rozbitou hračku, elektrospotřebič nebo něco ze zahradní 

techniky? Potřebuje vaše kolo “poštelovat”? Přineste a přivezte je s se-

bou. Mistři z DEPO2015 a ze spolku Plzeň na kole vám je opraví, nebo 

poradí, jak na to. Možná dříve, než si u nás stihnete dopít kávu.

Dne 12. září 2019 uplynulo sto let 

od  založení Tělocvičné jednoty So-

kola Plzeň – Petřín. Toto výročí jed-

nota oslavila akcí nazvanou i poja-

tou jako Den otevřených dveří. 

Zúčastnili se jí   zástupkyně Plzeň-

ského kraje JUDr. Jaroslava Havlíč-

ková, za UMO2 – Slovany místosta-

rosta PhDr. Jan Fluxa, dále pak ře-

ditelka Sportovního gymnázia Pl-

zeň Mgr. Milena Majerová, členo-

vé Sokolské župy Plzeňské, Sokol-

ských jednot Koterova, Blovic, Spá-

leného Pořičí, Skvrňan a rovněž  z 

domácí jednoty. 

V běžném tréninkovém a cvičeb-

ním dnu měli možnost hosté navští-

vit hodiny sokolské všestrannosti a 

tréninky oddílů atletiky a sportov-

ního šermu. 

Došlo i na pietní akt, u pamětní 

desky za asistence praporové čety 

položil PhDr. Jan Fluxa věnec a ky-

tici padlým sokolům. Po pietním ak-

tu předvedla praporová četa hostům 

v tělocvičně historické prapory jed-

noty a také nový prapor pro období 

dalších sta let. 

V přísálí sokolovny byla rovněž 

instalována zajímavá výstava k his-

torii jednoty.

     

Starosta TJ Sokol Plzeň – Petřín

   Ing. Jiří Bastl

Oslava 100. výročí založení 
TJ Sokola Plzeň – Petřín   



únor 20122 7říjen 2019

Chovatelé psů musí do konce 

letošního roku nechat své čtyř-

nohé kamarády opatřit čipem – 

co se za touto povinností skrý-

vá, kdo tak musí učinit a jak 

to bude pro pejsky žijící trva-

le v Plzni? 

Protože Plzeň patří mezi města a 

obce, které již čipování provádějí, 

konkrétně v Plzni se už psi čipují 

od roku 2006, pravděpodobně vět-

šina chovatelů má své psy očipo-

vané a pokud je i číslo čipu řádně 

zapsané v dokladu o očkování psa, 

je vše v pořádku.

Pozn.: Vyhláška statutárního měs-
ta Plzně č. 19 z roku 2006 stanovu-
je povinnost trvalého označování 
všech psů ve městě starších šesti mě-
síců, jejichž držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má na území 
města trvalý pobyt nebo sídlo, for-
mou čipu. Držitel psa staršího šesti 
měsíců je povinen psa trvale označit 
čipem na náklady města. 

Obecné informace k čipová-

ní a spojitost s očkováním pro-

ti vzteklině 

Veterinární zákon ukládá chova-

teli povinnost zajistit, aby byli psi, 

jakož i lišky a jezevci držení v zaje-

tí, ve stáří od 3 do 6 měsíců plat-

ně očkováni proti vzteklině a po-

té během doby účinnosti předcho-

zí použité očkovací látky přeočko-

váni, uchovávat doklad o očkování 

po dobu platnosti očkování a na po-

žádání jej předložit úřednímu vete-

rinárnímu lékaři. 

K povinnému očkování proti 

vzteklině přibyde od 1. ledna 2020 

i povinnost mít psa označeného 

identifi kačním číslem, tj. čipem. 

Výjimku tvoří pouze ti psi, kteří by-

li označeni čitelným tetováním pro-

vedeným před 3. červencem 2011, je-

jich tetování je uznatelným identi-

fi kačním znakem.   

Co má chovatel psa starší-

ho šesti měsíců učinit, aby 

měl od 1. ledna 2020 vše v 

pořádku? 

:::: Chovatel má psa, který je 

řádně naočkovaný proti vztek-

lině, pes je očipovaný a identifi -

kační číslo čipu bylo zazname-

náno v dokladu o očkování psa: 

vše je v pořádku, žádný další čip ani 

žádné mimořádné očkování pro-

ti vzteklině není zapotřebí a cho-

vatel bude dál dodržovat termíny 

vakcinace psa proti vzteklině, jak 

byl zvyklý doposud.

:::: Chovatel má psa, který je 

řádně naočkovaný proti vztek-

lině a je očipovaný, ale identifi -

kační číslo čipu není zapsáno v 

dokladu o očkování psa: chovatel 

je povinen zajistit, aby identifi kač-

ní číslo psa (čtečky mají veterinár-

ní lékaři, strážníci městské policie) 

bylo zaznamenáno v dokladu o očko-

vání psa. Zápis provede veterinární 

lékař do očkovacího průkazu, kte-

rý již pes má, případně mu očkova-

cí průkaz vystaví a zapíše do něho 

všechny zákonem stanovené náleži-

tosti. V očkování proti vzteklině bu-

de chovatel pokračovat tak, jak byl 

se svým psem zvyklý doposud. 

:::: Chovatel má psa, který je 

řádně naočkovaný proti vztek-

lině, ale nemá ho očipovaného, 

a pes je starší 6 měsíců: chovatel 

musí splnit povinnost nechat psa 

označit čipem do konce letošního 

roku. Záznam o očipování (zapsání 

identifi kačního čísla psa) provede 

veterinární lékař do dokladu o oč-

kování psa. Termíny očkování proti 

vzteklině bude chovatel dál dodržo-

vat tak, jak byl se svým psem zvyk-

lý doposud.  

Závěrem

Každý pes chovaný v České repub-

lice musí mít od 1. 1. 2020 čip a toto 

identifi kační číslo musí být řádně 

zapsané v dokladu o očkování psa. 

Nesplnění této zákonné povinnosti 

bude možno postihnout uložením 

pokuty do 20.000 Kč. 

Na podrobnosti ohledně čipování 

se informujte u svého veterinární-

ho lékaře. 

                                                                            

Za odbor životního prostředí 

Hana Morávková 

Povinné čipování psů – od 1. ledna 2020

Kvůli suchu v jarním období, kte-

ré nás několik let trápí, dochází ke 

směrování výsadeb do podzimní-

ho období. Během října a listopa-

du dojde tedy v našem obvodě k vý-

sadbám nových stromů, letos jich 

bude minimálně 119 kusů.  Tyto vý-

sadby jsou většinou náhradní vý-

sadbou za kácené suché nebo pro-

vozně nebezpečné stromy. Výběr 

sortimentu se snažíme přizpůsobit 

klimatickým změnám, volíme stro-

my, které snášejí více sucha, přitom 

snášejí mrazy střední Evropy. Vý-

běr budeme muset přizpůsobovat i 

odolnosti k stále častějšímu výsky-

tu škůdců (krasců, kůrovců) a cho-

rob. Do stávajících alejí doplňuje-

me obvykle stromy, které již v ale-

ji rostou. Toto se však netýká ulice 

Liliová, kde budeme suché liliov-

níky vyměňovat za třešně, které lé-

pe snesou tamní zřejmě nepříznivé 

podmínky.     

Kromě těchto výsadeb dojde v le-

tošním roce k dalším dvěma etapám 

výměny stromořadí dřezovců (Gle-

ditsia triacanthos) v Ruské ulici. 

Důvodem je snížená provozní bez-

pečnost těchto stromů kvůli sesaze-

ní korun v předchozích letech, kaž-

doročnímu hlavovému řezu a napa-

dení invazivní dřevokaznou houbou 

– sírovcem žlutooranžovým. V roce 

2018 začala výměna v lokalitě Ruské 

po pravé straně mezi ulicí Ořecho-

vou a Strnadovou, kde byl stav dře-

vin nejhorší. V letošním roce bude 

pokračovat až k ulici Kapitána Ja-

roše. Na výměnu dřevin od ulice U 

Hvězdárny po ulici Kpt. Jaroše, kde 

dojde ke kácení 9 ks dřevin a výsad-

bě 21 ks dřevin, jsme požádali o fi -

nanční příspěvek v rámci grantové-

ho projektu Škoda stromky. Nadace 

rozvoje občanské společnosti schvá-

lila poskytnutí příspěvku 42.000,- 

Kč. Dřezovce budou zaměněny za 

jiné druhy méně vzrůstných stro-

mů z důvodu požadavků veřejnosti 

na výsadbu menších dřevin a z dů-

vodu snahy o redukci množství zá-

sahů do dřevin (každoroční řez dře-

zovců ´na hlavu´ je fi nančně nároč-

ný a oslabuje dřeviny).

U všech stromů vysazených měst-

ským obvodem bude zajištěna tříle-

tá péče (zálivky, výchovné řezy,..) o 

tyto dřeviny, aby došlo k co nejrych-

lejšímu ujmutí těchto dřevin, které 

jsou přesazením a růstem v měst-

ském prostředí ve velkém stresu. 

Doufejme, že příští rok bude na 

vláhu pro vegetaci bohatší a stromy 

se brzy zazelenají k naší radosti.

Za OŽP Ing. Nina Myslíková

Podzimní výsadba dřevin v našem obvodě 

Na konci tohoto roku bude provedena závěrečná etapa čištění bývalého 

mlýnského náhonu v rekreačně sportovním areálu na Božkovském os-

trově. S těmito pracemi jsme začali již před nějakým časem, v roce 2012 

byla provedena první část čištění a prohlubování koryta náhonu, v roce 

2014 pak druhá část. 

Nyní přichází na řadu třetí, tedy závěrečná etapa čištění, která se týká 

úseku od betonového mostku podél areálu Větrník až k zatrubnění. To od-

vádí vody z náhonu pod Božkovské náměstí a dále do řeky. Převážná část 

prací proběhne do konce roku, na jaře pak budou odvezeny vybrané usa-

zeniny po jejich vyschnutí na skládku. Účelem těchto prací bylo a je kro-

mě vyčištění koryta náhonu jeho prohloubení, a tím i zkapacitnění prů-

toku při povodních, které tu v minulosti často bývaly. Dojde tím k odsu-

nutí vylití vody z náhonu a zaplavení areálu na ostrově, které zde probíhá 

dříve, než se vylije voda ze samotného koryta řeky.   

Vladimír Černý, 

odbor majetku a investic  

Čištění náhonu na Božkovském ostrově

Současný stav připomíná 
tak trochu divočinu      
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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  17. listopadu

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. 

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. 

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

Termíny svozů:  NEDĚLE  24. listopadu 

Velkoobjemové kontejnery budou p�istavovány po�átkem vegetativního období v ur�ený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v m�sících �erven až zá�í v prodlouženém �ase od 10:00 do 20:00, 
 a budou pravideln� p�istavovány až do konce m�síce listopadu. 

Harmonogram velkokapacitních kontejnerů pro svozy biologicky rozložitelných komunálních odpadů

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

Službu zajišťuje městský obvod

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Vyšehrad� Velenická�x�Je�ná� pond�lí� S�

Slovany� Srázná� pond�lí� S�

Hradišt�� U�Hamru�x�Na�Rycht�� pond�lí� S�

Bru�ná� Do�Zámostí�(Hyunday)� pond�lí� S�

�echurov� Mezi�Ploty�x�Spole�ná� pond�lí� S�

Plze��2���Slovany� �� pond�lí� ��
Božkov� Božkovské�nám.� pond�lí� L�

Slovany� Plze�ská�cesta�x�Sporná� pond�lí� L�

�echurov� S	ední�cesta�x�Karafiátová� pond�lí� L�

Koterov� Pod�Chalupami� pond�lí� L�

sudý týden

lichý týden

i�)�

Doplňkový svoz velkokapacitních kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady

m�síc� den� datum� �as�p�istavení�
�� �� �� 8:00���10:00� 10:30���12:30� 13:00���15:00�

�íjen� 1.�ned�le�� 06.10.2019� Božkovské�nám.� Jiráskovo�nám.� Plze�ská�cesta�
�íjen� 2.�ned�le� 13.10.2019� Velenická�x�Je�ná� Srázná� U�Hamru�x�Na�Rycht��

https://umo2.plzen.eu/
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 13.08.2019 oslavila 102. narozeniny paní Ludmila Šloufová. K tomuto vý-
znamnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu, štěstí 
a pohody popřála paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany, a 
zástupce odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Dne 26.09.2019 oslavila 100. narozeniny paní Božena Bartošová. K tomu-
to významnému životnímu jubileu jí vše nejlepší, pevné zdraví, hodně elá-
nu, štěstí a pohody popřál zástupce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany.

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

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Še-

říkové ulici;

• blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let 

věku a více;

• slavnostní obřady  u příležitosti zlaté, smaragdové, diamanto-

vé, kamenné, 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 2019 se budou konat ve dnech  

30.10. a 27.11.2019 od 16 do 19 hodin.  

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komi-

sí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro ob-

čany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé spole-

čenské akce a obřady:

 

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich život-

ního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit 

níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a 

předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání 

v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo ozná-

mena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předsti-

hem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občan-

ský průkaz a oddací list manželů. 

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, 

lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociál-

ním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit ní-

že otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 

83, 307 53 Plzeň. 

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvá-

ní na slavnostní uvítání občánků do života. 

Termíny slavnostních obřadů v roce 2019: 

 19.11. 2019

Podpis rodiče

 
Zde odst�ihnout 
 
Souhlasím s tím, aby ÚMO Plze� 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže uvedená data 
k osobnímu pozvání na ob�ad „Vítání ob�ánk� do života“. 
 
 
Jméno a p�íjmení dít�te: 

 
 

 (h�lkovým písmem) 
  
Datum narození:  
  
Jméno a p�íjmení rodi��:  
 
 

 

  
Trvalé bydlišt�:  
 
Pozvánku zaslat na adresu:                                 

 

  
Kontaktní telefon*  
  
Kontaktní e-mail*  
 
 

 

 Podpis rodi�e 
 
*Nepovinný údaj 
 
Upozorn�ní: 
 Žadatel bere na v�domí, že slavnostní ob�ady se konají v ob�adní místnosti ÚMO 
Plze� 2 – Slovany, tj. na ve�ejném míst� a že p�i ob�adu bude p�ítomen profesionální fotograf. 
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zú�astn�ných. Fotografie po�ízené 
p�i jednotlivých slavnostních ob�adech ú�ad nezve�ej�uje. 

Zde odst�ihnout 

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, odbor sociální, použil ní-

že uvedená data    k osobnímu blahopřání při příležitosti mého životní-

ho jubilea v místě bydliště. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto sou-

hlasu.

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

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

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

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

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

…………………………
Podpis
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V polovině měsíce září se v Prášilech na Šumavě po roce 

opět sešli senioři z obvodu Slovany, kde prožili  pestrý  tý-

den v rámci kurzu „Nedám se“, který je součástí  pokraču-

jícího projektu plzeňské Senior Akademie. Slovanský měst-

ský obvod ve spolupráci s Městskou policií a sociálním od-

borem MMP a Policií ČR Plzeňského kraje pro seniory opět 

připravil nabitý program na každý den.

„V krásném prostředí šumavských lesů je čekaly napří-
klad vědomostní soutěže, střelba z paintballových zbraní ne-
bo zdravověda. Senioři si tak měli možnost na vlastní kůži 
ověřit znalosti, které získali v kurzu Senior Akademie. A já 
mám velkou radost z toho, že právě naši, slovanští senioři, 
prokázali své dovednosti na jedničku a vyhráli ať již ve vě-
domostních nebo střeleckých soutěžích většinu hlavních cen, 
čímž prokázali, že oni se opravdu nedají,“ popsal místosta-

rosta MO Plzeň 2-Slovany Roman Andrlík, který si akci ne-

nechal ujít a přijel své seniory osobně podpořit.

Na závěr pobytu se uskutečnil společenský večer, na kte-

rém se hrálo, zpívalo a povídalo. „Musím říci, že senioři opět 
prokázali mimořádný smysl pro humor, a tím se závěrečný 
společenský večer a vlastně celý kurz nesl v opravdu dobré 
náladě a opět se velmi vydařil,“ pochvaloval si místostaros-

ta Roman Andrlík.

Slovanští senioři patří k nejlepším  

najdete nás i na facebooku: facebook.com/u3v.zcu

Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové p�átele?

P�IJ�TE SE ZAPSAT NA U3V!

Zápisy probíhají na 
všech pobo�kách.
Do volných kurz� 

se�m�žete
p�ihlašovat
pr�b�zn�.

Máme pro vás teoretickou, praktickou i�terénní výuku, odborné 
exkurze, laborato�e, ateliéry, workshopy a�spole�enské aktivity.

info na www.u3v.zcu.cz

Studium pro seniory

U3V_letacekDL_2019.indd   1 21.08.19   17:12

Slovanští účastníci kurzu „Nedám se“ na společné fotografii s místostarostou Romanem Andrlíkem

U3V_letacekDL_2019.indd   1 21.08.19   17:12
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Máte potíže s viděním při řízení za zhoršených světelných podmínek jako jsou déšť, soumrak či noc? 
Obtěžuje Vás oslnění od protijedoucích vozidel? Máte problémy s přeostřením z pohledu na dálku 
na palubní desku nebo zpětná zrcátka?  Téměř každý z nás se někdy setkal s takovou situací.  
Mnozí se při řízení v těchto podmínkách cítí velmi nejistě, vystresovaně a nepohodlně.

Máme pro Vás řešení.
Všechny tyto zmiňované problémy dokáže brýlová čočka DriveSafe 
od společnosti Carl ZEISS úspěšně vyřešit:

1. Nabízí lepší vidění během špatných světelných podmínek.  

2. Snižuje oslnění během noci z protijedoucích aut a pouličního osvětlení.

3. Přináší pohodlný komfort pro celodenní nošení.

Revoluční novinka
Brýlové čočky nejen pro řízení - DriveSafe

Voucher��������	
������ na nákup brýlových
�
�������

opticz s.r.o.

oèní optika
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Základním předpokladem 

dobrého vidění je zjištění 

aktuálních dioptrických 

hodnot. Firma OPTICZ s r.o. 

Krejčíkova 10, Plzeň má 

možnost vyšetřit Vaši 

zrakovou ostrost.

Námi prováděné postupy 

měření zraku jsou 

nadstandardní péčí o zrak, 

jež Vám ve většině optikách 

nejsou schopni poskytnout. 

Opticz s.r.o je oční optika, 

která disponuje unikátním 

přístrojem na měření 

zraku. Měření u nás 

provádí optometristka 

registrovaná u MZČR . 

Pro kvalitní přesnou 

diagnostiku je důležité 

přístrojové a technické 

vybavení. Od roku 2011 

jsme součástí projektu 

fi rmy Carl Zeiss Relaxed 

Vision Center.

Oční optika

OPTICZ s.r.o. 

a ZEISS produkty 

jsou pro Vás tou 

nejlepší volbou.

Hana Štrajtová 
a Tereza Jurigová
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA SLOVANECH   1. 12. v 17:00

Máte doma předškoláka, který se 

chystá k zápisu? Nebo páťáka, pro 

kterého vybíráte vhodný 2. stupeň 

ZŠ? Pak by Vás mohlo zaujmout po-

zvání k návštěvě Církevní ZŠ Plzeň.  

Co to znamená, když je škola církev-

ní? Čím se liší od ostatních škol? Co 

je ve škole to nejdůležitější? A také 

kdy a jak se uskuteční zápisy? 

To vše se dozvíte, na Dni otevře-

ných dveří ve čtvrtek 21. listopa-

du, od 8 do 17 hodin. 

Můžete nahlédnout do výuky, pro-

hlédnout si prostory školy, zeptat se 

na vše, co vás zajímá. 

Děti se mohou vydat se na expedi-

ci v prostorách školy. 

První úkol je snadný – trefit na 

správné místo, Táborská 28, Plzeň 

– Slovany. 

Více info na www.cisplzen.cz 

Den otevřených dveří v Církevní ZŠ Plzeň 

Již sedmnáctý ročník tradičního Adventního zpívání na Slovanech se 

blíží a zájemci o vystoupení už mohou začínat zasílat přihlášky. Stejně ja-

ko v předchozích ročnících si pěvecké soubory mohou vybrat, zda chtějí 

účinkovat u rozsvíceného vánočního stromu u slovanské radnice, v kos-

tele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí nebo během Vánoční-

ho charitativního trhu v Koterově dne 15.12. Podrobný rozpis si můžete 

prohlédnout na přihlášce.

Zájemci, kteří by rádi vystoupili na jedné či více z našich akcí, mohou 

vyplněnou přihlášku poslat na adresu honzikovaiv@plzen.eu. 

Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 11. 2019.

Adventní zpívání a Vánoční charitativní trh v Koterově

Hodina Soubor Vedoucí Kontakt 
(e-mail, telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

14:00     

14:30     

15:00     

15:30     

16:00     

16:30     

17:00     

17:30     

Datum Hodina  Soubor Vedoucí Kontakt 
(e-mail, telefon) 

Po�et 
ú�inkujících  

16:30     Po 2.12. 

Radnice 17:00     

16:00     St 4.12. 

Kostel 16:30     

16:30     Po 9.12. 

Radnice 17:00     

16:30     St 11.12. 

Radnice 

 
17:00     

16:00     Po 16.12. 

Kostel 16:30     

17:30 Církevní gymnázium    

18:00 Spole�né zpívání koled    

St 18.12. 

Radnice 

Zpívání s �Ro      

P�ihláška na vystoupení p�i Váno�ních charitativních trzích v Koterov� v ned�li 15.12. 2019 

 
P�ihláška k 17. Adventnímu zpívání 2019 

KAM DO ŠKOLY? 
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Děkujeme, sousedé!
Letos v listopadu to bude dva roky, co jsme my, Lidušky, otevřely 
na Slovanech náš farmářský obchod U Lidušky. Za tu dobu už jsme 
stihly mnohé – přilákat zákazníky, najít mezi nimi přátele i zjistit, 
co vám nejvíce chutná. Za to vše jsme velmi vděčny. Ale největší 
díky vám patří za podporu, které se nám od vás i slovanské 
radnice dostávalo a stále dostává během rekonstrukce Slovanské 
třídy. Je jasné, že klopýtat přes rozkopaný chodník, nebo 
zažívat komplikace spojené s parkováním a městskou dopravou, 
chce vedle lásky k dobrému jídlu i sílu a odhodlání. A my vám 
za to děkujeme, bez vás bychom tak náročné období nepřečkaly.

Máme vás rády, jste u nás vždy vítáni � 
Lidušky z farmářského obchodu u zastávky Liliová

U Lidušky

Slovanská 82, Plzeň

www.obchodulidusky.cz

www.nakupulidusky.cz (nákup online)

tel. 737 406 008

pondělí–pátek 8–18 hod.

sobota 8–12 hod.

Tak moc chcete jít na vytou-

žené divadelní představení, 

ale vždy si zapomenete koupit 

vstupenky včas, a když si vzpo-

menete, nejlepší místa už jsou 

pryč. Nebo ještě hůř, představe-

ní je beznadějně vyprodané. To-

hle se Vám s předplatným Diva-

dla J. K. Tyla už nikdy nestane! 

Pro rok 2020 můžete vybírat z 51 

předplatitelských skupin, které 

budou v prodeji od 1. října 2019 

jak v pokladně předprodeje, tak 

i on-line. Skupiny jsou sestave-

né ze tří až sedmi představení, a 

to tak, aby si každý divák mohl 

vybrat okruh podle svého vku-

su a časových možností. Vybí-

rat lze z odpoledních i večerních 

skupin, žánrově vyhraněných 

titulů či skupin pro děti. 

Pro abonenty jsou opět připra-

veny mimořádné výhody jako 

nižší cena oproti běžnému pro-

deji, stálé místo v hledišti a na-

bídky zvýhodněného vstupné-

ho na speciální akce, například na 

Mezinárodní koncert Plzeň – Odě-

sa s názvem Bílý akát, výroční kon-

cert Souznění Pavly Břínkové a Ja-

na Ježka či na open air projekt Noc 

s operou. 

A na jaká představení se může-

te v rámci předplatného těšit? Ve 

skupinách naleznete osvědčenou 

klasiku, nové, moderní tituly i dí-

la, která vznikla přímo pro plzeň-

ské divadlo. 

Milovníky opery jistě potěší ener-

gická a roztančená Carmen či svě-

tová premiéra opery Broučci z pera 

uznávaného skladatele Jana Jirás-

ka, balet zaujme velkým klasickým 

baletem Korzár a soubor muzikálu 

nechá ožít Novou scénu velkolepým 

příběhem rakouské císařovny Sisi 

v muzikálu Elisabeth a na jaře při-

vede na totéž jeviště prostořekou 

květinářku Lízu Doolittleovou v po-

pulárním klasickém muzikálu My 

Fair Lady. Celou nabídku 

pak doplní činohra mimo 

jiné slavným Čapkovým 

dramatem R.U.R nebo jed-

nou z nejslavnějších kome-

dií všech dob Brouk v hla-

vě s Martinem Stránským 

v hlavní dvojroli! 

Bojíte se, že nebudete mít 

čas na všechna představe-

ní zařazená do abonmá? 

Abonentku Divadla J. K. 

Tyla můžete darovat i půj-

čit a také ji lze využít jako 

jízdenku plzeňského MHD, 

vždy hodinu před a hodinu 

po představení. Pokud má-

te pocit, že výběr ze skupin 

předplatného je příliš slo-

žitý, můžete si nechat pora-

dit v pokladně předprodeje 

ve Smetanových sadech 16 

či na telefonním čísle +420 

378 038 186, nebo si může-

te prohlédnout nabídku 

předplatného v pohodlí do-

mova na webových stránkách diva-

dla, www.djkt.eu. 

Předplatné na rok 2020 je v pro-

deji od 1. října 2019, rezervace stá-

vajícím předplatitelům platí do 29. 

listopadu 2019, od 2. prosince 2019 

budou uvolněná místa nabídnutá 

novým zájemcům.

Divadlo J. K. Tyla spouští předprodej předplatného!

Č I N O H R A

B A L E T

O P E R A

M U Z I K Á L

KAŽDÝ MÁME 
SVOJI ROLI ! 

www.djkt.eu 
facebook.com/djktplzen Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje

PŘEDPLATNÉ 2020
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První zářijovou neděli se městský 

obvod Slovany ve spolupráci s pro-

dukcí TV Šlágr podílel na koncer-

tě kapely Šlágr parta, kterou tvo-

ří oblíbené tváře této televizní li-

dové stanice. Akce se uskutečnila 

v kulturním domě Šeříková a by-

la beznadějně do posledního místa 

vyprodaná.

 „Trendem dnešní doby je, že se bě-
hem roku pořádá řada akcí, které 
jsou zaměřené spíše pro mladší pu-
blikum, ale na seniory jakoby se tro-
chu zapomínalo. Tímto směrem náš 

obvod rozhodně nepůjde. My se nao-
pak pro dříve narozené snažíme vy-
mýšlet neustále nové akce, při kte-
rých by si mohli přijít na své. Jednou 
z nich je právě spolupráce s televizí 
Šlágr,“ uvedl místostarosta Roman 

Andrlík, který se akce zúčastnil a 

přítomné obecenstvo osobně přišel 

pozdravit. 

„Akce byla velmi úspěšná a jistě ne-
byla poslední. Náš obvod bude s te-
levizí Šlágr ve spolupráci určitě po-
kračovat,“ ujistil místostarosta Ro-

man Andrlík. 

Šlágr parta dorazila na Šeříkovku 

JSME TU STÁLE PRO VÁS  
s nabídkou širokého sor� mentu. 

VŠE  PRO CYKLISTY - kola, díly, doplňky, servis
Nové modely kol r. 2020 již v prodeji.

HEPOS Cyklocentrum, Slovanská 53, Plzeň

Moderní a bezpečné oplocení

Pro letošní rok  jsme mimo běžné provozní opravy v mateřských školách 
připravili i kompletní výměnu oplocení největší zahrady ze všech, které u 
mateřských škol máme. Jedná se o zahradu u 89. MŠ Habrová 8 v Plzni. 
Jediným kritériem výběrového řízení byla cena prací a jako nejvýhodněj-
ší byla vybrána nabídka společnosti SIVRES, a.s. se sídlem v Plzni s cenou 
1,114 mil. Kč. Realizace probíhá od  června 2019  s datem ukončení nejpoz-
ději do 30. září 2019.  Mateřská školka tak dostane nové, funkční, moder-
ní a bezpečné oplocení.
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Ceník inzerce v informačním zpravodaji 
rozměry inzerátu cena inzerátu (bez DPH) 

QQR kódy do
   1/16 sstrany      (cca š. 5 cm, v. 3,2cm)        1.000,- Kč 

                           1/8 sstrany      (cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)        1.500,- Kč 

                 ¼  sstrany     (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)        2.500,- Kč 

                 ½  sstrany     (cca š. 20 cm, v. 13 cm)        5.000,- Kč 

                celá strana     (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)       10.000,- Kč 

Národopisné muzeum Plzeňska 

Vás co nejsrdečněji zve na podzimní 

kurz paličkování pro dospělé. Kurz 

je určen začátečníkům, kteří se chtě-

jí seznámit s touto výjimečnou tex-

tilní technikou, popř. pro pokročilej-

ší paličkářky / paličkáře, kteří by se 

v paličkování rádi zdokonalili. Za-

čátečníci se naučí navíjet paličky a 

osvojí si základní paličkovací tech-

niky (paličkování řetízku, plátén-

ko na očka, pláténko pod dva páry, 

kroucené páry, háčkování, plátén-

ko kroucené pod dva páry na očka 

a mnoho dalšího). Na konci kurzu 

si budou moci kurzisté / kurzistky 

podle jednoduchých podvinků sami 

upaličkovat originální krajkový do-

plněk. Každému přihlášenému bude 

věnována individuální pozornost 

zkušené lektorky. 

Cena: 750 Kč/os./kurz, 120 Kč/

os./lekce 

Bližší informace: 

Lenka Raunerová (lektorka kur-

zu), tel.: 603 525 249, e-mail: 

lenka.raunerova@seznam.cz, 

web: www.zcm.cz

Michaela Oliberiusová (Národo-

pisné muzeum Plzeňska), tel.: 378 

370 206, e-mail: 

moliberiusova@zcm.cz, 

web: www.uzlik.eu

Rodák z Koterova slaví světový úspěch  

Čeští reprezentanti v rychlostní kanoistice Radek Šlouf  a Josef  Dostál 

vybojovali na mistrovství světa v Szegedu čtvrté místo a kvalifi kovali se 

tak na Letní olympijské hry, které se budou konat v japonském Tokiu v 

roce 2020.

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany gratuluje k ohromnému úspěchu, děku-

je za výbornou reprezentaci a přeje mnoho zdaru do budoucna.

Podzimní kurz paličkování pro dospělé 
Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň 
Každé úterý od 1. 10. do 17. 12. 2019 (mimo 29. 10.)

První školní den

Místostarostka Eva Trůková přivítala prvňáčky  13. ZŠ Plzeň

Foto: facebook Radka Šloufa

Na podzim tohoto roku zahájí Vo-

dárna Plzeň a.s. rekonstrukci kana-

lizace a vodovodu v ulici Nepomuc-

ká v úseku mezi ulicemi Za Vodár-

nou a Ke Starým valům. V blízkos-

ti kanalizace roste stromořadí třeš-

ní pilovitých ́ Kanzan´ (Prunus ser-

rulata ́ Kanzan´) (22 ks), mezi které 

obyvatelé vysadili dvě vrby (Salix 

matsudana ´Tortuosa´).  Jedná se o 

stromy dospělé až stárnoucí, u kte-

rých dochází k zastavování růstu a 

odumírání kosterních větví, k tvor-

bě výmladků. Rozložité koruny, kte-

ré zasahují do prostoru chodníku a 

do komunikace se musí upravovat 

řezem, některé zasahují i do vzduš-

ného vedení. V místech řezu tak do-

chází k infekcím, ke hnilobám dře-

va, k lámání větví. Jejich provozní 

bezpečnost se snižuje. 

 Při rekonstrukci dojde ke střetu s 

tímto stromořadím, neboť bylo vy-

sazeno příliš blízko ke kanalizaci a 

při její rekonstrukci by byly stromy 

poškozeny, či by se mohly vyvrátit. 

Proto dojde k jejich kácení.

Po rekonstrukci kanalizace a vo-

dovodu by se na podzim příštího 

roku vysadily zpět nové stromy. 

Byly vybrány drobnější okrasné 

třešně, které by měly brzy Nepo-

mucké ulici vrátit její po jarní ob-

dobí kvetoucí charakter. 

Nepomucká – rekonstrukce 
přinutí vyměnit stromořadí



Z důvodu pokračování prací na 

opravě tramvajové trati na Slovan-

ské třídě bude až do 21. října 2019 

k současné úplné uzavírce Slovan-

ské třídy v úseku Částkova – ná-

městí Milady Horákové uzavřena 

i křižovatka Slovanská – Částko-

va – Motýlí.

V době uzavírky bude odkopána 

komunikace v rozsahu křižovatky 

ve směru z centra na úroveň minus 

1,05 metru od stávajícího povrchu, 

provedena sanace podloží, uložena 

drenáž a budou provedeny komplet-

ní konstrukční vrstvy vozovky ve 

směru z centra. Dále budou odstra-

něny koleje tramvajové trati ve smě-

ru do centra a zaasfaltovány starto-

vací a cílové jámy v ulicích Motýlí a 

Částkova, které jsou v současné do-

bě provizorně zasypány.

Během uzavírky bude objízdná 

trasa obousměrně vedena ulicemi 

Koterovská a Jasmínová. Součas-

ně budou probíhat práce na tramva-

jové trati v úseku Částkova – Slad-

kovského ve směru do centra. Od 

22. října 2019 bude provoz v křižo-

vatce Slovanská – Částkova – Mo-

týlí obnoven.

Tramvajový provoz linky číslo 1 

bude i nadále pokračovat po pravé 

koleji ve směru z centra po trase Slo-

vanská třída, náměstí Milady Horá-

kové, Slovanská alej, Koterovská, 

Sladkovského a dále do centra.

Práce na opravě tramvajové trati 

Slovanské ulice budou kompletně 

dokončeny nejdéle v sobotu 30. lis-

topadu. O dva týdny dříve, 16. listo-

padu, se zcela otevře Slovanská uli-

ce v úseku Částkova – Malostranská 

ve směru z centra. Do 30. listopadu 

budou probíhat dokončovací prá-

ce na tramvajové trati v částečné 

uzavírce v úseku Sladkovská – Ma-

lostranská. 

Rekonstrukce krytu vozovky v 

úseku Sladkovského – Malostran-

ská ve směru do centra města pak 

proběhne na jaře 2020 a vyžádá si 

částečnou uzavírku.
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Uzavřou také křižovatku Slovanská – Částkova – Motýlí 

Plzeň si jako každý rok připomene 

výročí vzniku samostatného česko-

slovenského státu celodenním pro-

gramem, do kterého se zapojí na tři 

desítky kulturních nebo sportov-

ních subjektů a také významných fi -

rem. Prohlídky budov a zajímavých 

míst s průvodcem, exkurze, návště-

vy zahrad, aktuálních výstav, okruž-

ní jízdy historickými vozy veřejné 

dopravy, festival pouličního jídla, 

sousedské procházky nebo sportov-

ní aktivity mají společné pojítko, 

kterým je vstup za symbolických 28 

korun nebo zdarma. Akce vyvrcholí 

ohňostrojem na náměstí Republiky. 

Ještě předtím vyjde z náměstí T. G. 

Masaryka Průvod světel, kterému 

bude předcházet setkání u Památ-

níku národního osvobození. 

V Plzni se stalo tradicí, že v den, 

kdy je pozornost České republiky 

upřena k výročí vzniku samostat-

ného československého státu, oteví-

rají se dveře historických budov, pa-

mátek, kulturních zařízení, zahrad, 

důležitých podniků nebo sportov-

ních center.  Zájemci mají možnost 

navštívit všechna muzea, galerie, 

obě synagogy, věž katedrály nebo pl-

zeňské kostely. K nim se letos popr-

vé připojí Korandův sbor, který na-

bídne prohlídku chrámu s kryptou 

a představí i nedávno zrekonstruo-

vané varhany z roku 1933. 

Prostřednictvím komentovaných 

prohlídek se lidé podívají na radni-

ci, do Měšťanské besedy, Loosových 

interiérů, do kulturního prostoru 

Moving Station, Velkého a Nového 

divadla nebo do Biskupského sálu 

na plzeňském biskupství. Ukázky 

s názvem Střípky z historie peněž-

nictví v Plzni doprovodí zážitkové 

prohlídky budovy České spořitelny 

ve Františkánské ulici, kde budou 

připraveny také pravé české far-

mářské hody. 

Zajímavý mix rychlého kvalit-

ního jídla bude možné ochutnat v 

DEPO2015 při tradiční akci DEPO 

Street Food Market.

Rozmanitou programovou nabíd-

ku doplní sportovní aktivity v po-

době volného bruslení v tréninko-

vé hale zimního stadionu, dopoled-

ního plavání v bazénu na Slovanech 

a Lochotíně, turistického pochodu 

na rozhlednu Chlum v celkové délce 

tras 28 kilometrů nebo speciálního 

programu ve středisku Krašovská 

Aktivity centrum.

V podvečer se bude konat vzpomín-

kové setkání u Památníku národní-

ho osvobození na náměstí T. G. Ma-

saryka. 

Po něm bude následovat lampiono-

vý Průvod světel, který projde tra-

sou po Klatovské třídě na náměstí 

Republiky, kde celodenní akci ukon-

čí ohňostroj v barvách trikolóry.

Kompletní seznam míst a institu-

cí, které jsou součástí programu Pl-

zeňských oslav vzniku republiky, je 

k dispozici na webových stránkách 

města. Rezervaci a prodej vstupe-

nek s omezením počtu maximálně 

pro pět osob na jedno vybrané mís-

to umožní od 7. října v 9 hodin por-

tál www.plzenskavstupenka.cz  a Tu-

ristické informační centrum města 

Plzně na náměstí Republiky 41. U 

některých subjektů, jako je napří-

klad Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské 

muzeum a Plzeňské historické pod-

zemí, je nutné si vstupenky pořídit 

prostřednictvím jejich prodejních 

webů a předprodejních míst.

Ohňostroj završí oslavy vzniku samostatného státu

www.plzen.eu

28. 10. 2019



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


