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Dobré zprávy
Netajím se tím,

že rád nosím dobré
zprávy. Naštěstí
v  posledních týd-
nech jich bylo dost
a týkaly se zejména
našeho slovanského
obvodu. Za velmi

pozitivní považuji letošní oslavy osvo-
bození Plzně, které konečně mohly
proběhnout bez jakýchkoli omezení.
Myslím, že budete se mnou souhlasit,
když řeknu, že byly víc než důstojné.
Bylo vidět, jak občané našeho města
vědí, komu vděčí za svoji svobodu
a neváhají to dát plně najevo! Vzhle-
dem k dění na Ukrajině můžeme být
ještě  raději, že za osvobození Plzně
vděčíme právě americkým a belgic-
kým vojákům.

Další významnou událostí bylo bez-
pochyby 160. výročí svého založení,
které v polovině května oslavili Soko-
lové napříč celou Českou republikou.
Přesto, že Sokolská župa Plzeňská byla
založena až o rok později, tedy v říjnu
1863, nic to nemění na skutečnosti, že
Sokolové patří k  velmi aktivním
v našem obvodu. Dnes už jsou hro-
madná vystoupení jen v omezené míře,
ale jiné sokolské sportovní oddíly stále
lákají občany ke sportování. Výročí
založení spolku Sokol si připomeneme
také na podzimní výstavě v mázhauzu
plzeňské radnice pod názvem Sokolská
jubilea.

A do třetice všeho dobrého – jak
se říká. Skvělou zprávou je i to, že jed-
notka sboru dobrovolných hasičů
v Božkově získala do svého vozového
parku  novou cisternu. Hasičům
vozidlo za více než osm milionů korun
předalo vedení města Plzně a měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany, na
jeho financování se podílel iPlzeňský
kraj. Jedná se o velkoobjemovou cis-
ternu (CAS) na podvozku vozu SCA-
NIA. Věřím, že našim dobrovolným
hasičům, kteří nám všem zcela nezišt-
ně pomáhají ve svém volném čase,
bude nová cisterna dobře sloužit.

Lumír Aschenbrenner 
starosta, MO Plzeň 2-Slovany

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů v Božkově měla v sobotu
14. května výjimečný den. Získala
totiž do svého vozového parku
novou cisternu. Hasičům vozidlo
předalo vedení města Plzně
a Městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany v místní hasičské zbrojnici.
Zaplatilo ho město, obvod přispěl
na jeho výbavu. 

„Jedná se o novou velkoobjemovou
cisternovou stříkačku Scania pro vel-
koobjemové hašení. Veřejnou zakázku
kompletně připravil a realizoval magi-
strátní odbor bezpečnosti, prevence kri-
minality a krizového řízení. Automobil
jsme hradili z rozpočtu statutárního
města Plzeň. Celkové náklady byly
8,017 milionu korun včetně DPH.
Chtěl bych dobrovolným hasičům přede-
vším poděkovat, že nezištně pomáhají
občanům ve svém volném čase. Věřím,
že nová cisterna jim bude dobře sloužit
a paradoxně bych nám všem přál, aby
musela do terénu co nejméně,“ uvedl
náměstek primátora David Šlouf,
jenž se akce zúčastnil. 

Nová stříkačka je vybavena nezá-
vislým čerpadlem a vodní cisternou,

Na chviličku stát se záchranářem… 
Zdravotnická záchranná služ-

ba Plzeňského kraje navštívila
v pondělí 16. května 21. mateřskou
školu v Plzni. Během dopoledne
před budovu školy přijela velká sa-
nitka a malý vůz se záchranáři paní
Matějkovou a panem Matějkou.
Děti tak měly možnost nejen na-
hlédnout do sanitky, ale i si pro-
hlédnout veškerou výbavu, kterou
záchranáři potřebují k  rychlému
ošetření nemocného.

Vyzkoušely si být pacientem na le-
hátku, kde jim byla změřena saturace

pokračování na straně 3

pokračování na straně 2

Všem bych přál, aby cisterna musela
do terénu co nejméně

zleva: Michal Hausner, David Šlouf, Eva Trůková, Lumír Aschenbrenner, Petr
Vanka
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Všem bych přál, aby cisterna musela do terénu co nejméně

Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 2-Slovany

Jednání ZMO
dne 12. 4. 2022
ZMO přijalo
celkem 16
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:
■ vzalo na
vědomí infor-
mativní zprávy:
– Spolupráce
ÚMO Plzeň 2-
S l o v a n y

s Městskou policií Plzeň – služebnou
Slovany a Policií ČR – obvodním
oddělením Plzeň 2, za rok 2021;
– Činnost JSDH a SDH působících
v MO Plzeň 2-Slovany za rok 2021;
- Činnost Finančního výboru ZMO
Plzeň 2-Slovany za období 02 až
03/2022;
– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2–Slovany za období
02–03/2022;
■ schválilo návrh obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně
č.../2022, o stanovení koeficientu pro

výpočet daně z nemovitých věcí, na
území městského obvodu Plzeň 2-
Slovany v k. ú. Božkov, s účinností
od 1. 1. 2023;
■ schválilo návrh obecně závazné
vyhlášky statutárního města Plzně
č. ../2022, o místním poplatku
z pobytu; 
■ schválilo:
– souhrnné rozpočtové opatření
č. 3/2022 + 4/2022 rozpočtu schvá-
leného MO Plzeň 2-Slovany roku
2022; 
– zvýšení prostředků blokovaných ve
FRR MO P2-Slovany na akci „opra-
va izolace kotelny Koterovská 94 až
96“ o částku 2.300 tis. Kč;
– zvýšení prostředků blokovaných ve
FRR MO P2-Slovany na akci „HZ
Koterov – finanční spoluúčast“
o částku 542 tis. Kč;
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na akci „kofi-
nancování projektů MŠ v roce 2023“
ve výši 1 mil. Kč;
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany s určením pro

38. MŠ na akci „odloučené pracoviště
MŠ“ ve výši 515 tis. Kč;
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na navýšení
provozního příspěvku mateřským
školám na úhradu zvýšených výdajů
na energie ve výši 1.500 tis. Kč; 
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na „správu
svěřeného majetku“ ve výši 5 mil. Kč;
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na akci
„Sportmanie“ ve výši 250 tis. Kč; 
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na akci
„31. MŠ – klimatizace“ ve výši
250 tis. Kč; 
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany na finanční
spoluúčast akce „Zelená střecha“ ve
výši 2.700 tis. Kč; 
– blokaci finančních prostředků ve
FRR MO P2-Slovany ve výši
300 tis. Kč na vytvoření rezervy na
mimořádné situace; 
– zařazení nové akce „kontejner nou-
zového přežití“ do seznamu jmeno-

vitých investičních akcí – nestavební
investice JSDH; 
■ schválilo každoroční vytvoření
rezervy finančních prostředků ve výši
odpovídající 20% přebytku hospoda-
ření, max. však 5 mil. Kč a následné
provedení blokace ve FRR MO P2-
Slovany v letech 2022–2025 na údržbu
majetku svěřeného do trvalé správy;
■ schválilo poskytnutí věcných darů
v celkové hodnotě 161.414 Kč ukra-
jinskému městu Mikolajiv, a to:
– 4 ks defibrilátorů AED MEDI-
TECH DEFI5 v ceně 99.399 Kč; 
– 5 ks vysílaček Hytera 605 v ceně
62.015 Kč; 
■ souhlasilo: 
– s podáním žádosti o dotaci z pro-
gramu „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí“ pro rok 2023 na projekt „Stavební
úpravy a novostavba v areálu hasičské
zbrojnice, Plzeň-Koterov, etapa I. –
Novostavba sociálního zázemí“;
– v případě přidělení dotace se spo-
lufinancováním projektu ve výši
2.000.000 Kč; 

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

hadicemi, proudnicemi a  dalšími
pomocnými zařízeními potřebnými
k hašení požáru. Základním znakem
tohoto typu vozidla je trvale insta-
lované čerpadlo a  velký zásobník
vody, který umožňuje první hasičský
zásah bez externího zásobování
vodou pomocí hydrantů nebo přís-
tupných míst. Nádrž na vodu má
objem 8 500 litrů, na pěnidlo pak 510
litrů.

„Vozidlo je určeno hlavně k zásahům,
kde je zapotřebí velké množství vody,
neboť do jeho nádrže se vejde osm metrů
krychlových. Vybaveno je agregáty,
nářadím a materiálem. Část těchto věcí
byla přesunuta ze starého vozidla a část
byla pořízena z rozpočtu obvodu, půjde
o částku 550 tisíc korun. Požádali jsme
letos o dotaci na toto vybavení Plzeňský
kraj,“ řekl starosta Městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Lumír Aschen-
brenner.

„Jsme velmi vděční za novou cisternu
a moc všem, kteří se na jejím získání
pro náš sbor podíleli, jménem našich
dobrovolných hasičů, děkuji. Funkční
moderní technika je důležitým předpo-
kladem pro naši úspěšnou práci,“ sdělil
velitel Sboru dobrovolných hasičů
Božkov Miroslav Silvar st.

Cisterna je v přední části osazena
nárazníkovou lafetovou proudnicí
PROTEK pro plný i roztříštěný pro-
ud s možností regulace průtoku v roz-
sahu 200–800 litrů za minutu
a délkou účinného dostřiku plným

proudem 30 metrů, asanační lištou
a lanovým navijákem Ramsey Winch
50,7kN se šnekovou převodovkou.

Pro výrobu automobilu bylo použ-
ito třínápravové šasi Scania
B6X6HZ P500 o rozvoru 4 300 mm.
Šestiválcový přeplňovaný motor
DC13 dosahuje výkonu 368 kW,
jeho maximální krouticí moment je
2 550 Nm. Podvozek je na rozvodech
vzduchu, paliva a elektroinstalace
chráněn proti sálavému teplu do
200 °C, krátkodobě – po dobu 15
minut – až 1 000 °C. DB

dokončení ze strany 1

Náměstek primátora David Šlouf předává starostovi obvodu Lumíru Aschen-
brennerovi klíče od nové cisterny. 
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Jednání RMO
dne 5. 4. 2022
RMO přijala
celkem 23 usne-
sení, z  nichž
vybírám:
■ schválila zří-
zení odloučené-
ho pracoviště
38. MŠ Plzeň,
Spojovací 14,
p ř í s p ě v k o v é

organizace, 326 00 Plzeň, v rámci
projektu TechTower v areálu býva-
lého pivovaru na Světovaru, Sladová
1, Plzeň; 
■ schválila použití investičního fon-
du 89. MŠ, příspěvkové organizace,
Habrová 8, 326 00 Plzeň, IČ:
70940690, ve výši 60.000,00 Kč, na
pořízení nové škrabky brambor do
školní kuchyně, od firmy GASTRO
SEVIS Plzeň s. r. o., Chotíkov 35,
330 17 Chotíkov, IČO: 29083141;

■ schválila pře-
jmenování názvu
galerie „Pod
kyvadlem“ na
„Oblouček Karla
Syky“; 
■ schválila uza-
vření smlouvy
o dílo na akci
„Stavba street-
workoutového
hřiště ve Chvoj-

kových lomech v Plzni“ za částku
642.501,37 Kč bez DPH, s firmou
Enuma Elis, s.r.o., Lannova 2061/8,
110 00 Praha 1, IČO: 01688260;
■ schválila uzavření smlouvy o dílo
na dodavatele stavby „Obnova dět-
ského hřiště L10-Rychtaříkova uli-
ce v  Plzni“ s  uchazečem, který
předložil v poptávkovém řízení na-
bídku, která je nejvhodnější s ohle-
dem na uspořádání, výběr herních
prvků, jejich design a cenu: uchazeč

Gartensta Plus
s. r. o., se sídlem
N e p o v o l e n á
1320, 107 00
Praha 10, IČ:
2 6 6 8 9 4 7 2 ,
s  nabídkovou
c e n o u
852.674,-Kč bez
DPH, tj. cena
999.065,54 Kč
vč. DPH; 

Jednání RMO dne 10. 5. 2022
RMO přijala celkem 25 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila zřízení odloučených pra-
covišť od 1. 9. 2022:
– 23. MŠ Plzeň, Topolová 3, příspěv-
kové organizace, 326 00 Plzeň, IČO:
70940738, v budově Kulturního domu
Šeříková, Šeříková 13, 326 00 Plzeň, 
– 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, pří-
spěvkové organizace, 326 00 Plzeň,

IČO: 70940746, v budově TJ Sokol
Koterov, Koterovská náves 7, 326 00
Plzeň, 
– 51. MŠ Plzeň, Částkova 6, pří-
spěvkové organizace, 326 00 Plzeň,
IČO: 70940801, v budově TJ Sokol
Plzeň V, Klášterní 2, 326 00 Plzeň; 
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku v souladu
se zákonem č.134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů, na výběr dodavatele
stavby „89. MŠ Habrová 8, Plzeň –
oprava chodníků a výměna venkov-
ního osvětlení“, znění smlouvy
o dílo a složení hodnotící komise;
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku v souladu
se zákonem č.134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů, na výběr dodavatele
stavby „17. MŠ Čapkovo nám. 4 –
výměna oplocení“, znění smlouvy
o dílo a složení hodnotící komise;

PhDr. Jan Fluxa,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Roman Andrlík,
místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Eva Trůková,
místostarostka
MO Plzeň 2-Slovany

Zprávy z jednání
Rady městského obvodu Plzeň 2-Slovany

Na Homolce si nyní můžete zkusit discgolf
Během měsíců dubna a května

letošního roku nechal městský obvod
Plzeň 2-Slovany na pozemcích, kte-
ré těsně přiléhají ke Škoda sport par-
ku na Malostranské ulici v Plzni,
vybudovat nové hřiště na discgolf.

Slavnostní otevření se konalo
v úterý 31. května 2022 za účasti
zástupců vedení městského obvodu
Plzeň 2-Slovany anáměstka primá-
tora města Plzně Davida Šloufa.

„Discgolf je zábavná anenáročná hra
pro každého bez rozdílu věku, která
vychází z pravidel golfu. Ve světě existují
tisíce discgolfových hřišť s pevně instalo-
vanými koši. Nejvíce, okolo pěti tisíc, se
jich nachází ve Spojených státech, kde se
discgolfu věnují desítky tisíc lidí. VEvropě
jsou nejdále skandinávské země nebo
Německo. U nás se nachází již přibližně
120 hřišť a další stále rostou,“ sdělil sta-
rosta Lumír Aschenbrenner.

Odbor životního prostředí měst-
ského obvodu bude ve spolupráci se
Správou veřejného statku města Plzně
zajišťovat pravidelné sekání trávy na

hřišti. To je výjimečné svou polohou,
neboť se nachází přímo ve městě azáro-
veň je situováno vúdolní nivě řeky Rad-
buzy. Tam, kde je to možné, je louka
sekána dvakrát ročně, ostatní plocha
blíže řece již vykazuje známky mokřadu
a neseká se vůbec.  Většina odpališť
akošů je umístěna do louky, která v sou-
časné době nakvétá a bude tedy pose-
kána v celém rozsahu až po vysemenění
koncem června.  Tento citlivý postup
zajistí druhovou rozmanitost rostlin
i živočichů a bude přinášet příjemný
i poučný pobyt sportovců. Louka je na
mnoha místech podmáčená, což ome-
zuje seč i možnost použití techniky.
V současné době došlo z tohoto důvodu
k posekání porostu v nejnutnějším roz-
sahu pouze ustanovišť 1–4, ostatní plo-
cha bude posekána později. Po celkové
seči už budou sekána odpaliště, místa
okolo košů a přístupová místa častěji.
Sportoviště tak bude možné využívat
pohodlněji a v celém rozsahu. Městský
obvod Plzeň 2-Slovany věří, že spor-
tovci pochopí zájmy ochrany přírody

a budou se k přírodě chovat ohledu-
plně.

„Jsem ráda za kladné ohlasy od míst-
ních hráčů, kteří se na nové hřiště těšili
a někteří z nich sledovali průběh jeho
budování. Již teď vím, že na novém hřišti
plánují odehrát turnaje v rámci plzeňské
ligy,“ řekla místostarostka Eva Trůková. 

Již v roce 2015 vedení úřadu uvažo-
valo o jeho realizaci. „Ve hře byl Božkov-
ský ostrov, ale ten nevyhovoval kvůli těsné
blízkosti in-line dráhy. Současné hřiště

stojí v místě budoucí plánované stavby
Malostranských jezírek. Hřiště je velmi
rozlehlé. Je rozvrženo na devět jamek
anebude oploceno, neboť jsme v zátopovém
území. Nebylo ani třeba budovat žádné
obslužné komunikace, ani kácet stromy,
naopak jsme využili stávající zeleň. Cena
za vše byla 325 tisíc korun,“ upřesnil
místostarosta Jan Fluxa.

Disky ke hře si bude možné zapůjčit
oproti vratné záloze v občerstvení areá-
lu Škoda sport parku.

O discgolfu: Cílem hry discgolf je dokončit jamku, tedy zasáhnout koš
na co nejmenší počet hodů. Hází se speciálními disky z určeného výhoziště
na cíl, kterým je ocelový koš. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se
disk zastavil a takto pokračuje dál, dokud se netrefí do koše. Vítězem je
ten, kdo dokončí celé hřiště s nejmenším počtem hodů. Hřiště má obvykle
9–18 pevně umístěných košů. Frisbee golf, jak je také někdy tento sport
označován, vznikl v 70. letech v USA a od té doby si získal statisíce příznivců
po celém světě.  Hřiště má obvykle 9–18 pevně umístěných košů. (MH)

Na chviličku stát se záchranářem… 
dokončení ze strany 1
a záchranáři vyhodnotili, zda jsou
děti zdravé. U malého vozu byla
zase ukázka převozného vaku pro
miminka, poslechnutí srdíčka ste-
toskopem a potěžkání záchranář-
ského batohu. Mezi nejoblíbenější
aktivitu patřilo vyzkoušení schodo-
lezu a na chviličku se stát záchra-
nářem za volantem sanitky. Děti
moc děkují záchranářům a kolek-
tivu Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje za nové
zážitky z jejich prostředí. Jako po-
děkování jim na plotu mateřské
školy vytvořily  výstavu ze svých
obrázků. Kolektiv 21. MŠZleva: Jan Fluxa, Roman Andrlík, Eva Trůková, David Šlouf, Lumír Aschenbrenner
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2022 – k 31. 3.
Provozní příjmy RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá plnit

Daňové

Správní poplatky 1 160 297 863

Poplatek ze psů 900 166 734

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300 1 106 194

Poplatek z dobývání nerostů 5 0 5

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 365 1 569 1 796

Nedaňové

Příjmy z poskytování služeb 240 123 117

Příjmy z pronájmu pozemků 3 500 2 242 1 258

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 2 550 620 1 930

Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0

Příjmy z úroků 1 29 -28

Sankční platby 165 88 77

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku 0 1 -1

Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0

Přijaté pojistné náhrady 0 0 0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 -2

Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 456 3 105 3 351

Kapitálové

Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet. 300 0 300

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 0 300

Přijaté provozní dotace

Neinv. příjaté transf. z všeobec. pokladní správy SR 0 0 0

Neinv. přijaté transf. ostatní 0 0 0

Dotace od KÚ 0 0 0

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE PROVOZNÍ 0 0 0

Financování – (Záloh. příděl do SF, převody na MMP) -11 831 -10 244 -1 587

Financování + (Převody z MMP, použití fondů) 153 084 44 284 108 800

CELKEM 149 309 38 714 110 595

Celkový objem příjmů MO P2-Slovany pro rok 2022 4 674

Celkový objem výdajů MO P2-Slovany pro rok 2022 26 696

Příjmy – výdaje MO P2-Slovany v roce 2022 -22 022

v tis. Kč
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Čerpání rozpočtu MO P2-Slovany v roce 2021 – k 31. 12.
Provozní výdaje RU v tis. KČ Skutečnost Zbývá čerpat

Běžné výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 100 13 87

Sociální fond 1 139 451 688

Odbor majetku a investic 14 825 2 053 12 772

Odbor životního prostředí 34 630 4 013 30 617

Kultura 328 -9 337

Kancelář tajemníka 8 586 1 149 7 437

Personální oddělení 57 116 13 253 43 863

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 1 840 471 1 369

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 1 400 0 1 400

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Odbor ekonomický a poplatkový – dotace 0 0 0

Provozní příspěvky vlastním PO

12 MŠ - příspěvkové organizace 12 474 3 580 8 894

Transfery obyvatelstvu

Sociální fond 976 408 568

Odbor sociální – kultura 130 0 130

Personální oddělení 450 234 216

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový 0 0 0

Odbor sociální – sociální oddělení 150 32 118

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 134 144 25 648 108 496

Kapitálové výdaje

Stavební 16 430 524 15 906

Nestavební 800 524 276

Investiční příspěvky vlastním PO 0 0 0

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům 0 0 0

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 230 1 048 16 182

CELKEM VÝDAJE 151 374 26 696 124 678

Aktuální výsledek čerpání rozpočtu: 12 018
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Církevní gymnázium v Plzni peče pro Ukrajinu
Od konce března pečou žáci

a často i jejich rodiče pro Ukrajinu.
Jak to probíhá? A komu tak gym-
nazisté pomáhají?

Každou středu o velké přestávce
prodávají žáci jedné třídy své doma
upečené dobroty. Nakupují učitelé
i žáci. Akce probíhá ve studovně
a účast je vždy obrovská. O tom
vypovídají také částky, které z pro-
daných koláčů, buchet, muffinů
a pizz studenti získají. Každý týden
se vybere částka přesahující deset
tisíc korun.

Vydělané peníze škola týž týden
posílá konkrétním ukrajinským rodi-
nám a ženám s dětmi, které jsou uby-
továny v Plzni nebo  blízkém okolí.
Často podporuje lidi, kteří mají
k  Církevnímu gymnáziu nějaký
vztah. Např. ty, co bydlí v rodinách
studentů gymnázia, nebo ukrajinské
žáky, kteří momentálně tuto školu
navštěvují.

„Výzva Pečeme pro Ukrajinu se u nás
ve třídách opravdu ujala. Děti se mohou
zapojit buď jako prodávající, nebo kaž-
dý týden jako nakupující. Prakticky jim

ukazujeme, jak systematicky a cíleně
pomáhat lidem postiženým válkou.
Zvlášť ze začátku bylo pro žáky důležité
postavit se k této situaci nějak pozitivně.
Během šesti týdnů jsme pečením vydělali
přes 100 tisíc korun a pomohli více než
30 lidem. Pečení není ale to jediné, jak
naše gymnázium pomáhá. V prvních
dnech naši oktaváni ušili modrožluté
stužky a prodávali je ve škole spolužá-
kům, výtěžek poslali na nadaci Člověk
v tísni. 

Spolu s Mikulášským gymnáziem
jsme se zúčastnili dvou sbírek, kdy nás

ukrajinská studentka s kontakty na dob-
ročinnou organizaci Kousek naděje
v Stryji u Lvova přesně instruovala,
jaké věci jsou zapotřebí. S našimi pri-
mány jsme po útoku na divadlo
v Mariupolu napsali jako projev soli-
darity před školou nápis ‚děti‘ v azbuce.
Když nejsme lhostejní my, nejsou lhos-
tejní ani naši studenti. Nestačí o tom
jen mluvit, ty věci se musí dělat, to se
musí žít,“ říká organizátorka Pečení
na Církevním gymnáziu Mgr. Petra
Zítková.

Spolupráce s věznicí Bory
úspěšně pokračuje

Městský obvod Plzeň 2-Slovany pokračuje ve spolupráci s Věznicí
Plzeň a naplňuje tak memorandum podepsané v roce 2019. Dalším
místem určeným k úklidu pro vybrané vězně z plzeňské borské věznice
se v sobotu 30. dubna 2022 stala lokalita U Ježíška. 

„S nadsázkou se dá říci, že vězni z borské věznice se zapojili do příprav
„Slavností svobody,“ protože uklízeli prostor, kde za několik dnů Slavnosti
proběhly. Vězni pro náš obvod pracují zadarmo. Dlouhodobě odvádějí velmi
dobrou práci a já jim za to děkuji. Úklidy probíhají pravidelně ve zhruba
měsíčních intervalech,“ řekl starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumír Aschenbrenner.

Na práce pro městský obvod Plzeň 2-Slovany jsou zařazeni odsouzení,
u kterých je nejen charakterem jejich méně závažné trestné činnosti
a strukturou osobnosti, ale zejména dosavadním vzorným plněním povin-
ností předpoklad bezproblémového průběhu úklidové aktivity. 

„Je nutné zmínit, že úklidové aktivity nejen pro městský obvod jsou nedílnou
součástí výkonu trestu odnětí svobody,“ doplnil zástupce vedoucího oddělení
výkonu vazby a trestu Richard Rout.

Memorandum o spolupráci mezi městským obvodem a Věznicí Plzeň
platí až do roku 2025. Věznice dodává pracovní četu a doprovod, obvod
určí lokalitu, zajistí dopravu a pracovní pomůcky. (DB)

Slovany zvelebují svá dětská hřiště
Městský obvod Plzeň 2-Slovany

vytvořil nové hřiště pro děti, kam
instaloval tři nové herní prvky od
společnosti Gartensta plus s. r. o.
v prostoru mezi ulicemi Koterovská
a Blatenská. Obvod zvelebuje také
dětské hřiště v Barákově ulici.

„V parčíku za slovanskou radnicí
jsme loni postavili nový chodník a letos
jsme poblíž vytvořili zázemí pro děti,
a to menší hřiště s hracími prvky ve
veselých barvách. Na konci dubna jsme
také umístili novou multifunkční sesta-
vu pro nejmenší k  dětskému hřišti
v Barákově ulici,“ řekl místostarosta

městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jan Fluxa.

Na dětské hřiště v Barákově ulici
městský obvod loni umístil ping-
pongový stůl, houpací hnízdo a upra-
vil hřiště pro míčové hry.

„V prostoru parčíku jsme nechali
pokácet neperspektivní proschlé boro-
vice a místo nich vysadili listnaté stro-
my. K novému dětskému hřišti mezi
Koterovskou a Blatenskou ulicí jsme
nainstalovali nové barevné lavičky.
Věřím, že si děti nové hřiště oblíbí,“
doplnila místostarostka Eva Trů-
ková. (DB)
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Možná to jsou maličkosti, ale pro občany důležité!
K o n t r o l n í

výbor (KV ) má
zasahovat všude
tam, kde dochá-
zí či může do-
cházet k situa-
cím, které ne-
příznivě ovliv-
ňují život obča-
nů. Těm je však

možné   předcházet,  nebo jejich
dopady minimalizovat důsledným
dodržováním závazných pravidel
a kontrolní činností. Činnost KV
totiž  zahrnuje právě vyhodnocení
a řešení podnětů občanů. 

Příkladem může být investiční
projekt   „Odkanalizování Kotero-
va“, kde došlo ke zpoždění stanove-
ného termínu dokončení prací, což
mělo negativní dopady na život
občanů v dané lokalitě. Náš výbor
obdržel řadu podnětů   včetně žádos-
tí o intervenci ze strany KV a obvo-
du. Stavbu nyní sledujeme ve

spolupráci s koordinátorem projektu
za občany Koterova panem Gabrie-
lem  a samozřejmě orgány městské
policie.   V době uzávěrky Zpravo-
daje však nelze říci, zda bude projekt
zcela dokončen  bez dalšího zpož-
dění.

Naši práci, která není vždy o rados-
ti, potěšilo i poděkování paní L. Pro-
cházkové, a to za: „ … velmi rychlé
sjednání nápravy nedostatků, které jsem
Vám jako podnět i s fotografiemi zaslala.
V řádu několika dnů byl vyvezen
odpadkový koš v Šeříkové ulici u dět-
ského hřiště, během týdne byla zlikvi-
dována černá skládka za garážemi
i odstraněno rezavé klepadlo, které po
60-ti letech již dávno neplnilo svůj účel
a jen hyzdilo veřejné prostranství. Ještě
jednou moc děkuji za Vaši aktivní účast
a pomoc při zvelebování našeho krás-
ného městského obvodu.“ 

Obdobnou reakci jsme zazname-
nali po akci Ukliďme Česko, jehož
konečná bilance čítala 20 vrchova-

Slovanští senioři vědí,
že podvodníci číhají všude

Více než třicet seniorů z plzeň-
ského slovanského obvodu se zúča-
stnilo tradiční Plzeňské senior
akademie. Bezplatný kurz pro ně
připravila Městská policie Plzeň ve
spolupráci s městským obvodem
Plzeň 2-Slovany a dalšími spolu-
pracujícími organizacemi. 

„Vzdělávací program tvořilo celkem
deset přednáškových bloků. Například
na téma   jak si nenechat ublížit,
nebezpečí prodejních akcí, domácí
násilí, zvládání mimořádných udá-
lostí, nebo jak nenaletět podvodní-
kům. Takováto nebezpečí na seniory
v dnešní době číhají na každém
rohu. Věřím, že vybrané přednášky

pro ně byly přínosné a dozvěděli se
během nich spoustu zajímavých věcí,“
uvedl místostarosta Slovan Roman
Andrlík. 

Součástí projektu byly i exkurze
pro seniory na Operačním středisku
Městské policie Plzeň, Operačním
středisku Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje nebo v Útul-
ku pro zvířata v nouzi. Každý úča-
stník na závěr obdržel absolventský
list a dárek.

„Tato akce se konala už posedmé
a rozhodně ne naposledy. Budeme v tom
pokračovat i nadále. Bezpečí seniorů je
pro nás prioritou,“ dodal místostarosta
Roman Andrlík. 

tých pytlů, 300 kg odpadu a 48 pro-
chozených hektarů. I tady jsme
pomohli s vybavením pytlů  pro úča-
stníky akce a následným odvozem
sesbíraného odpadu. Náš KV samo-
zřejmě těší, že si lidé všímají problé-
mů a obracejí se na nás s žádostí
o jejích řešení. Jako  třeba paní M.
Boháčová s požadavkem na zajištění
bezpečnostního řezu stromu na Jirás-
kově náměstí. 

Někdy je složité vyřizování poža-
davků na odstranění autovraků
a dlouhodobě odstavených vozidel
na území obvodu. Konkrétně se to
ukázalo v případu z poslední doby
na Slovanské aleji  2445/41. Díky

spolupráci KV, městské policie a dal-
ších subjektů, tady to byla Agentura
pro hospodaření s nemovitým majet-
kem MO ČR, se ho podařilo vyřešit.    

Dalším příkladem úspěšné inter-
vence našeho KV v poslední době
bylo jednání se Správou železnic, kte-
ré se týkalo možných dopadů jejich
stavební činnosti v našem obvodu.
Konkrétně  obav občanů ze zhoršení
možnosti parkování v dané lokalitě.
Výsledkem byla jasná a srozumitelná
odpověď vedení Správy železnic
a rozptýlení obav místních lidí. 

Ing. František Sokol, MBA, 
předseda Kontrolního výboru 

ZMO Plzeň 2-Slovany

Na Slovanech uctili památku obětí válek
V Plzni Koterově se ve čtvrtek 5. května sešli u pomníku obětem první

a druhé světové války zástupci vedení městského obvodu Plzeň 2-Slovany
místostarostové Jan Fluxa, Eva Trůková a Roman Andrlík a společně
položili věnec. Akce se zúčastnili také členové TJ Sokol Koterov se
starostou Františkem Bartovským a členové SDH Koterov s velitelem
Petrem Jůzkem. Starosta obvodu Lumír Aschenbrenner (spodní snímek)
uctil památku z časových důvodů individuálně.

Květiny byly také rozvezeny ke všem pamětním místům ve slovanském
obvodě jako tichá vzpomínka 77. výročí konce 2. světové války, která představuje
dosud nejstrašlivější a nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. (DB)
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Původní dřeviny na zahradě a unikátní alpinum
Gymnázium na Mikulášském

náměstí se může na své zahradě
pochlubit v dnešní době velmi důle-
žitou vzrostlou zelení a unikátním
alpinem. Vzhled a využití této
zahrady se postupně měnil –
z původní výsadby ovocného sadu
po roce 1914 postupem času mnoho
nezbylo. Měnil se sortiment dřevin,
využití, budovalo se alpinum, jezír-
ko, v roce 2018 přibyla nová čedi-
čová skalka s  kaskádou jezírek.
Přesto je součástí zahrady několik
dřevin, které lze zahrnout pod
pojem původní dřeviny. 

Každý absolvent gymnázia na
Mikulášském náměstí se jistě rád
pochlubí znalostí překrásného jinanu
dvoulaločného. Fosilní nálezy tohoto
druhu sahají až do konce prvohor. Ještě
před několika lety byl jinan na Plzeň-
sku velmi vzácný. Ještě mohutnější
dřevinou na zahradě gymnázia je buk
lesní ‚Purpurea‘, který se vyznačuje
pomalým růstem apurpurovým zbar-

vením listů. Nenáročná, ale již věkem
úctyhodná mahalebka obecná je
ozdobou zahrady, a to nejen v době
květu, ale idíky tmavě zbarveným plo-
dům. Pravděpodobně nejstarší dřevi-
nou zahrady, která zřejmě byla součástí
ovocného sadu vysazeného krátce pro
roce 1914, je moruše bílá. Dnes je však
zachována pouze v podobě pařezo-
vých výmladků již pokácené moruše.
Jako původní dřeviny zahrady jsou
označovány i keře – dnes velmi popu-
lární netradiční ovocný dřín obecný
a teplomilný klokoč zpeřený.

Díky nadšení alpinkářů se na
zahradě gymnázia již od roku 1978
koná každoročně výstava skalniček,
připravuje se aranžmá rostlin, je mož-
ná prohlídka zahrady a alpina. Výsta-
va je spojená s  prodejem rostlin,
Plzeňany je velmi oblíbená.

Zahrada gymnázia je oázou klidu,
která lahodí všem smyslům a na kte-
rou mohou být gymnazisté hrdí.
V dnešním přetechnizovaném světě

plném stresu, hluku a komerce je tato
zahrada pravým opakem. Je naprosto
výjimečné, že se vzrostlé stromy
a alpinum nachází na zahradě gym-

názia, mohou tak oslovit studenty
a ovlivňovat jejich vnímání a vzdě-
lávání v době dospívání. 

Za OŽP Nina Myslíková

Domácí hospic hledá sestřičky

Jejich klienti jim říkají Andělky.
Nemají však křídla, nýbrž jen auto,
velké srdce a spoustu zkušeností.
Sestry z mobilního, nebo chcete-li
domácího, hospice Domov pomá-
hají nevyléčitelně nemocným
lidem v posledních dnech jejich
života a nemalou měrou podpírají
i jejich blízké. Umožňují rodinám,
aby odcházející babička, tatínek
nebo i dítě mohli naposledy usnout
tam, kde usínali vždy nejraději:
doma.

Hospic Domov bojoval v závěru
loňského roku o přežití. Podařilo se
mu získat prostředky na provoz a nyní
naopak shání posily do svého týmu.
Potřebuje nové Andělky, tedy nové
sestřičky. Nabízí jim práci na ranní

směny, podporu vrchní sestry a léka-
řů, další vzdělávání nebo supervizi
psychologa. 

„Naše sestry si nejvíc pochvalují, že
mají na klienty opravdu hodně času.
Během jedné směny navštíví dva až tři
a mohou se jim plně věnovat nebo si
s nimi či s jejich blízkými popovídat.
I to je pro rodiny v tomto období velice
důležité,“ dodává ředitelka hospice
Jana Červánková. 

Sestry pečují o odcházející dospělé
i děti v okruhu do čtyřiceti kilometrů
od Plzně, a proto je nezbytné, aby
kromě vzdělání všeobecné či dětské
sestry měly také řidičský průkaz sku-
piny B. Více informací získají zájemci
o tuto práci na tel.: 733 300 455.

Markéta Čekanová

FbC Plzeň slaví postup do 1. ligy
Po neúspěšném finále Národní ligy západ si tým FbC Plzeň v posledním

barážovém utkání poradil se soupeřem z Petrovic u Karviné a po 11 sezó-
nách si opět zahraje 1. ligu. V rozhodujícím pátém utkání totiž porazil
prvoligový celek v poměru 5:9.  

Tento postupový sen se nerodil vůbec snadno. Plzeň vstupovala do
play-off z třetího místa a vybrala si za soupeře SK Florbal Benešov, který
nekompromisně porazila v séřii 3:0 na zápasy. V semifinále poté narazila
na druhý tým základní části Panthers Praha a ve vypjaté sérii rozhodoval
až pátý zápas, který Plzeňané vyhráli 6:4. Ve finále národní ligy pak čekal
Západočechy ambiciózní celek z Prahy s názvem Butchis.  Ten také poslal
plzeňský celek poměrem 3:0 na zápasy do baráže o 1. ligu a zajistil si tak
přímý postup. 

Barážová série začala důležitým vítězstvím Plzně na hřišti soupeře,
kdy si přivezla z polských hranic  důležitý první bod. Hned další víkend
využilo FBC výhodu domácího prostředí Městské sportovní haly.  V bouř-
livé atmosféře vystřelil v prodloužení sobotního utkání Faitenhanzl
důležitý druhý bod.  I díky soupeřově střelecké produktivitě musel o úča-
stníkovi první ligy rozhodnout až poslední pátý zápas.  Ten byl od začátku
v režii plzeňských velbloudů, kteří svou trpělivou hrou postupně navyšovali
svůj náskok až na konečných  5:9 a zajistili si tak účast v 1. lize. „Zažili
jsme nejdelší sezónu v historii a jsme  nesmírně šťastni, že jsme využili poslední
šanci. Plzeňáci  tak budou moci v příští sezóně fandit 1. lize,“ říká prezident
klubu Libor Strejček.
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Dlouhodobá výluka v Koterovské ulici
Dne 1. 6. 2022 byla zahájena dlou-

hodobá výluka a rekonstrukce tram-
vajové trati v Koterovské ulici za
úplné uzavírky komunikace.

Tramvaje linky 2 jezdí pouze
v úseku Skvrňany – Nám. Generála
Píky, část spojů o pracovním dni
v době přepravní špičky končí již na
Mikulášském náměstí.

Doprava v úseku Nám. Generála
Píky – Brojova není zajištěna.

Spoje jedoucí z/do vozovny na lin-
ce 2 jedou přes Slovany po Slovanské

ulici s odbavováním na všech zastáv-
kách.

Tramvaje linky 1 jsou ze Slovan
prodlouženy na Světovar. Linka je
v provozu v trase Bolevec – Slovany
– Světovar a zpět.

Současně dochází k  drobným
úpravám jízdních řádů na lince 4
u spojů jedoucích z/do vozovny.

Bližší informace Vám poskytnou
pracovníci informační kanceláře na
adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo
na tel.č. 371 655 600.

Projekt „Uzel Plzeň, 5. stavba
Lobzy – Koterov“ omezí provoz

Jak už jsme naše čtenáře infor-
movali na počátku roku, stavba
„Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy –
Koterov“ , jejímiž investory za
2,199 miliardy korun jsou Správa
železnic s.o., Ředitelství silnic
a dálnic ČR a město Plzeň, zdárně
postupuje. Přináší však průběžně
také některé provozní problémy.
K několika omezením a uzavírkám
dojde v období od června do srpna
2022. 

Železniční most mezi Bručnou
a Koterovem – kruhový objezd –
směr Koterov
■ Částečná uzavírka z důvodu osa-

zení nosníků
■Termín 18. 7. 2022

Lávka pro pěší v Koterově
■ Všechny práce dokončeny – již

nebudou požadovány žádné uza-
vírky

Oblast Koterov
■ Staveništní doprava ke koleji č. 1

je vedena ulicí Velenická
■ probíhá čistění komunikací 

Železniční most na Růžku
(podchod)
■ uzavírka pro pěší  do 30. 6. 2022

+ vyblokování přilehlých parko-
vacích stání

■ uzavírka pro pěší  v termínu 11.-
12. 8. 2022 ( v noci ) – osazování
nosníků

Oblast Tunelu
– zde pouze zvýšená doprava, vliv

na provoz malý, bez stavebních zása-
hů do provozovaných komunikací
■ Sušická – aktuálně bez stavební

činnosti, probíhá čistění komuni-
kací 

■ Velenická – zemní práce, realizace
pilot a kotev , milánská stěny –
odvoz zeminy, betonáže 

■ Velenická – staveništní doprava
bude vedena po provizorní pane-
lové komunikaci vybudované stav-
bou – nebude tady zatížena ulice
Pivovarská, Cukrářská 

■ pracovní doba Po–So – 7:00 hod
– 20:00 hod, Ne – 8:00 hod – 20:00
hod

Oblast Sušická 
■ realizace koleje č.1 – odvoz/přívoz

materiálu bude do ulice Sušická –
odvoz směr Koterov/ u koleje č. 2
u zastávky Slovany – vznikne nový
výjezd ze stavby vliv na provoz
malý

■ probíhá čistění komunikací

Stavba železničního uzlu přináší
i radost

Přesto, že každá velká stavba znamená značný zásah do přírody, na
Slovanech se už nyní můžeme radovat. Počátkem dubna totiž byla předána
první část náhradní výsadby za kácení v rámci stavby „Uzel 5. stavba
Plzeň-Lobzy – Koterov“. 

Nejdůležitější je z pohledu veřejnosti výsadba kolem lávky, kde dojde
k odclonění rodinných domků v lokalitě Na Lipce. Vysazeno zde bylo
12 lip, 6 javorů babyk, 3 třešně, 3 duby letní ́ Fastigiata´ (podsadba keři).
Dále v lokalitě ulice Velenická (pozemek SŽDC – strana Božkova) došlo
k výsadbě dalších 15 babyk. Následně byl v rámci akce vysazen sad s 55
ovocnými dřevinami v lokalitě u hřbitova v Božkově. O tyto výsadby se
bude po následující tři roky starat odborná firma. Další etapa výsadeb by
se měla uskutečnit v podzimních měsících letošního roku.

Upozornění pro držitele psů na splatnost
místního poplatku ze psů v roce 2022
Roční sazba poplatku ze psů

Trvalé bydliště, sídlo držitele Sazba: Sazba: druhý
psa (psů): jeden pes a každý další pes

a) v rodinném domě 500 Kč 1 500 Kč

b) držitel psa je poživatel starobního,
invalidního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, případně sirotčího důchodu 200 Kč 300 Kč

c) držitel starší 65 let 200 Kč 300 Kč

d) pro ostatní 900 Kč 1 500 Kč

* Variabilní symbol předává držiteli psa správce tohoto poplatku vždy při
přihlášení psa do evidence. V případě potřeby je možno ověřit si číslo
variabilního symbolu v kanceláři číslo 221, II. patro budovy úřadu, nebo
na telefonním čísle 378 036 335. Držitel psa je povinen, dle článku 7
vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších předpisů, zaplatit místní poplatek ze psů bez vyměření
na účet ÚMO Plzeň 2-Slovany uvedený výše nebo do pokladny úřadu. 
Složenky k úhradě místního poplatku ze psů již nejsou rozesílány,
děkujeme za pochopení.

Číslo účtu: 19-1921311/0100
Variabilní symbol *

Výše poplatku ze psů Datum splatnosti

do 500 Kč/rok jednorázově do 30. června 2022

nad 500 Kč/rok pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově
do 30. června 2022, je splatný ve dvou
stejných splátkách, nejpozději do 30. června
2022 a 30. listopadu 2022 
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Centrum robotiky Správy informačních technologií města Plzně ve
spolupráci s MO Plzeň 2-Slovany připravily další počítačové kurzy pro
seniory.

Podzimní kurz 2022 se uskuteční od 30. září do 9. prosince, jarní kurz
2023 se bude konat od 24. února do 5. května. Každý z nich má 10 lekcí,
proběhnou vždy v pátek (mimo 28. 10. 2022, 7. 4. 2023) od 9.00 do 10.30
hodin na adrese Cukrovarská 23C.

Na kurzu PC naplno se seznámíme s počítačem a základními pojmy.
Popíšeme si podrobně myš a klávesnici, vysvětlíme si pojmy složka a soubor
a naučíme se pracovat s USB flash diskem. Dále se zaměříme na práci
s internetem. Například vyhledávání na internetu, stahování obrázků,
založení e-mailové schránky a zasílání e-mailů.

Zájemci se mohou přihlásit ve vrátnici Úřadu MO Plzeň 2-Slovany,
Koterovská 83. Počet účastníků je omezen na 10 osob na každý kurz.

ORG

PC naplno – kurz pro seniory

Vedení a někteří zaměstnanci
městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany zorganizovali sbírku na Útu-
lek pro zvířata v nouzi Plzeň. Tento
útulek slouží jako dočasný domov
pro zaběhnuté, týrané nebo opuš-
těné psy a kočky a pomáhá jejich
majitelům zvládnout nelehké ob-
dobí, kdy se o ně sami postarat ne-
mohou. 

Impulzem pro uspořádání sbírky
byl případ, který se stal na konci ledna
tohoto roku, kdy hasiči museli vnik-
nout do jednoho slovanského bytu
kvůli podezření, že se v něm nachází
osoba v nouzi neschopná přivolat si
sama pomoc. V bytě našli člověka
s těžkými zdravotními potížemi, kte-
rý byl následně hospitalizován
v nemocnici. Vzhledem k tomu, že
byl majitelem psa, bylo nutné zajistit
také péči o něj. Pes byl umístěn
v Útulku pro zvířata a po devíti dnech
se vrátil ke svému majiteli.

„Podobných případů není málo: osa-
mělý nemocný či zraněný majitel zvířete
je hospitalizován v nemocnici a o opuš-
těné zvíře se náhle nemá kdo postarat.
Pak nastupuje pomoc Útulku pro zví-
řata, a proto nás na Slovanech napadlo
mu pomoci uspořádáním malé sbírky,“
sdělila místostarostka městského

obvodu Plzeň 2-Slovany Eva Trů-
ková. 

Celkem se v úřadu vybrala částka
osm tisíc korun. Za tyto vybrané
peníze bylo pro útulek nakoupeno
krmivo a stelivo, ke kterému ještě
zaměstnanci přidali konzervy pro psy
a kočky. Dar osobně předali zástupci
městského obvodu v čele s místosta-
rostkou Evou Trůkovou v pondělí
25. dubna 2022.

Útulek pro zvířata v nouzi byl ote-
vřen 1. ledna 2010. Toto zařízení
postavilo na svém pozemku město
Plzeň a je jeho majitelem. O umís-
těná zvířata i o celé zařízení pečují
zaměstnanci městské policie. Každý
měsíc je do útulku přijato přibližně
30 psů a 40 koček a stejný počet jich
je vydán. Provoz útulku je nepřetržitý,
podílí se na něm tým profesionálních
ošetřovatelů a smluvní veterinární
lékařka. Okolo 70 % psů je jen zaběh-
nutých a vyzvedne si je původní maji-
tel. U koček je to naopak, pouze
kolem 5 % se jich vrátí původnímu
majiteli. Všichni psi, které si nevy-
zvedli majitelé, jsou převedeni do
druhé části útulku, kde čekají na svě-
ření do náhradní péče. Před převe-
dením je každý pes naočkován
a označen mikročipem. (DB)

Vybrané peníze pomohly
zvířatům v útulku

Krásně připravená travnatá plo-
cha fotbalového areálu FC Prazdroj
na Roudné hostila základní kolo
Zaměstnanecké ligy v malé kopané,
což je celorepubliková soutěž Dení-
ku, která se hraje turnajovým sys-
témem. Nejprve se bojovalo
v základních skupinách (A – čtyři
týmy, B – tři týmy), poté přišly na
řadu vyřazovací kola v podání kla-
sického play off systému pro nej-
úspěšnější kvarteto. 

Loňský primát v základním kole
zopakoval tým městského obvodu
MO 2-Slovany, který byl opět
v celém turnaji nejfotbalovější

a zaslouženě triumfoval. Ve vyhro-
ceném finálovém duelu přehrál tým
Easy Homes Solutions 1:0. Ten byl
doslova nabitý fotbalisty zvučných
jmen, například exviktoriány Matě-
jem Končalem aTomášem Hudcem,
který ve finále dostal rovnou červe-
nou kartu.

„Nejeli jsme si pro nic jiného než pro
vítězství, i když letošní konkurence byla
obrovská. Trošku jsme pozměnili tým,
ale jádro tam zůstalo. Kluci podali super
výkon a po zásluze jsme postoupili do
krajského kola,“ ohodnotil výkon místo-
starosta obvodu Roman Andrlík, který
tým tradičně na turnaji doprovázel. 

Ve finále titul obhájil tým
MO Plzeň 2-Slovany 

Nejlepší velikonoční nádivka
v Koterově

Již sedmý ročník akce „Veliko-
noční nádivka“ se uskutečnil
v neděli 17. dubna 2022 před hasič-
skou zbrojnicí v Plzni Koterově. Do
hlavní soutěže o nejlepší velikonoč-
ní nádivku bylo přihlášeno amatér-
skými kuchtíky 38 vzorků, které
následně ochutnala a hodnotila
porota v  čele s  Evou Trůkovou,
místostarostkou městského obvodu
Plzeň 2-Slovany. 

Mimo hlavní soutěž organizátor
akce SDH Koterov připravil pro
návštěvníky pestrý doprovodný pro-

gram. Malí i velcí si mohli nama-
lovat kraslici či se naučit plést
pomlázku. Děti využily možnosti
projet se po Koterově na konících
nebo ponících a prohlédnout si
zblízka vystavená domácí zvířata
a sladkovodní ryby. Nemalému
zájmu se těšily stánky nabízející
například velikonoční dekorace
a zahradnické potřeby. Od pátku do
pondělí byla zpřístupněna kaplička
na Koterovské návsi s výstavou veli-
konočních tradic a symbolů.

(DB)
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Hry mateřských škol odstartovaly
Sportovní hry mateřských škol

Plzeň 2022 umožňují předškolním
dětem poznat atmosféru soutěží se
vším, co k tomu patří. Ve spojení
s projektem Pohyb 1P jsou největší
akcí svého druhu věku v Plzni. Hry
si kladou za cíl zábavnou a hravou
formou přivést děti k zájmu o pra-
videlný pohyb a sport. 

„Jsem ráda, že se i slovanské mateřské
školy pravidelně zapojují do této spor-
tovní akce, kdy si všechny děti mohou

vyzkoušet různé sportovní disciplíny.
Naučí se podpořit kamaráda a najít
v sobě i talent, který následně mohou
za pomoci rodičů rozvíjet,“ uvedla Eva
Trůková, místostarostka městského
obvodu Plzeň 2-Slovany. „Ráda se
účastním sportovních dní v jednotlivých
školkách a porovnávám zdatnost slo-
vanských dětí. Na první pohled je
poznat, které dítě je vedeno ke sportu
již od dětských let,“ doplnila místosta-
rostka. (DB)

Po dvou letech mohla konečně
naše základní a mateřská škola
v Plzni Božkově připravit Veliko-
noční jarmark na Božkovském
ostrově. Nabídka velikonočních
výrobků byla pestrá a účast rodičů,
přátel školy i ostatních obyvatel
Božkova byla stejně velká jako před
covidem. Novinkou na jarmarku
byl stánek dětí s názvem „Vetešár-
na“. Zboží z druhé ruky do tohoto
stánku dodali rodiče. Děti se pos-
taraly o vystavení a prodej celého
sortimentu. A že bylo na co koukat!

Po úspěšném skončení jarmarku,
jsme společně s dětmi přemýšleli, co
uděláme s penězi z jejich stánku. Pad-
lo mnoho různých nápadů, ale nejvíce
hlasů dostal návrh na obdarování
kočiček. S dětmi jsme proto vyrazili
do nedaleké čtvrti Černice, kde sídlí

útulek pro kočičky s názvem „Naděje
pro kočky“ a předali šek v  částce
2 420,-Kč. 

A proč dvojitá radost? Udělali jsme
radost nejenom kočičkám, ale i zamě-
stnancům útulku. V rámci kuchařské
soutěže pro děti „Zdravá pětka“, které
se naše škola pravidelně účastní, jsme
pro ně připravili zdravou svačinku ve
tvaru kočičky s makrelovou poma-
zánkou a myškou z vajíčka. V soutěži
Zdravé pětky si za tuto svačinku náš
tým „Kočičáci z Božkova“ odnesl
speciální cenu za originalitu.

Závěrem bych chtěla poděkovat
všem rodičům, přátelům školy
a náhodným návštěvníkům našeho
jarmarku, že spolu s námi přispěli na
dobrou věc.

Martina Vrtělová,
vychovatelka ZŠ a MŠ Božkov

Jak vidím velikonočního zajíčka právě já

Děti se speciálními vzdělávacími
potřebami z 51. MŠ Plzeň a 25. MŠ
Plzeň společně oslavily v  úterý
12. dubna 2022 Velikonoce, a tím
zakončily projekt nazvaný „Jak vidím
velikonočního zajíčka“. Při jeho rea-
lizaci kluci a holky z obou mateřských

škol nezávisle na sobě nazdobili dře-
věného 1,2 m vysokého zajíce, pekli
a tvořili dárečky pro své kamarády ze
sousední mateřské školy. Děti z před-
školní třídy zase zkoušely pohádku
„O zajíčkovi Ušáčkovi“. 

Na závěr se uskutečnilo dopolední
setkání dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami v prostorách 51. MŠ
Plzeň, kterého se za městský obvod
Plzeň 2-Slovany zúčastnili starosta
Lumír Aschenbrenner a místosta-
rostové Jan Fluxa a Eva Trůková. Děti
ukázaly své nazdobené dřevěné zajíce,
předaly si navzájem připravené dárky
v  podobě medových perníkových
zajíců a odlitků zajíčků ze sádry.
Předškoláci všem přítomným ode-
hráli pohádku „O zajíčkovi Ušáčko-
vi“. O překvapení se postaraly
kuchařky 51. MŠ Plzeň, které napek-
ly sladké dobroty s velikonoční téma-
tikou. Závěr velikonočního setkání
se konal na zahradě mateřské školy,
kde děti plnily sportovní úkoly, např.
slalom zajíčka Ušáčka či hod míčkem
do velikonoční kraslice. (DB)

Lanová pyramida je herní atrakcí
V  květnu letošního roku

vyrostl na zahradě 80. mateřské
školy v  Plzni nový šplhací
prvek – lanová pyramida.
Ihned se stala nejoblíbenější
herní atrakcí. Děti zapomněly
na dosud oblíbené klouzačky,
řetězovou lávku i hrazdy. Hol-
čičky i kluci se na pyramidě
proměňují v pavoučky a jako
po pavučině lezou nahoru
a dolů, ale mohou prolézt
i dovnitř na lanové patro.
Máme radost, že mají možnost
formou hry na čerstvém vzdu-
chu rozvíjet koordinaci těla,
sílu a obratnost.

Mgr. Pavlína Kopřivová

V kočičím útulku zažili dvojitou radost 

Sportovní hry navštívili zástupci obvodu Roman Andrlík, Jan Fluxa, Lumír
Aschenbrenner (horní foto) a Eva Trůková (dolní foto).
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„Rozehrajeme vaše emoce,“ slibuje Divadlo J. K. Tyla

Divadlo J. K.Tyla v Plzni zahájilo
prodej předplatného pro divadelní
sezónu 2022/2023. Zájemci mohou
vybírat z 35 skupin, které se skládají
ze tří až osmi představení a jsou roz-
děleny podle hracích dnů, scén, na
nichž se představení konají, doporu-
čeného věku či divadelních žánrů.
Zajímavou novinkou je možnost
pořídit si vybrané skupiny na dvě čás-
ti. První část lze zakoupit již nyní.
Následně, v druhé polovině sezóny,
si abonenti mohou dokoupit zbývající
představení ve skupině. Takto se plat-
ba rozloží do dvou balíčků.

Mezi hlavní výhody předplatného
patří:
■ Předplatné DJKT zajistí vstupen-

ky na konkrétní termíny a stejná
místa k sezení i na nejžádanější
představení.

■ Předplatné DJKT je cenově zvý-
hodněné oproti běžnému vstup-
nému a abonenti si mohou
zakoupit vstupenky přednostně
a se slevou na vybrané akce mimo
běžný repertoár, například na Noc
s operou.

■ Předplatné DJKT je přenosné.
Diváci mohou abonentku darovat

nebo na některá představení půj-
čit. 
A jaké divadelní kusy rozehrají

emoce abonentů? V nabídce před-
platného jistě pobaví nejpopulárnější
inscenace z repertoáru plzeňského
divadla, jako jsou například klasický
muzikál My Fair Lady, poetické
Postřižiny nebo slavné Labutí jezero.
Do děje vtáhnou světoznámý histo-
rický thriller Čarodějky ze Salemu
či slavná detektivka Agathy Christie
Past na myši, která se vrátí na jeviště
Velkého divadla v obnovené premié-
ře. Skupiny předplatného však z velké
části tvoří inscenace, jejichž premiéra
se teprve chystá. Činohra kupříkladu
přivede na jeviště hrdiny slavného
humoristického románu z roku 1922
Klapzubova jedenáctka v režii Tho-
mase Zielinského, jenž ve Velkém
divadle nastudoval úspěšné komedie
Brouk v hlavě a Pravda.

Muzikálový soubor potěší malé
i velké uvedením původního českého
muzikálu Kozí válka. S hlavním hrdi-
nou příběhu, pubertálním Vaškem,
diváci prožijí klukovské války a rados-
ti i starosti obyvatel vesnice, kterou
poznamenaly jak události nacistické
okupace, tak i demarkační čára roz-
dělující vesnici na dva odlišné tábory
osvoboditelů. Soubor baletu okouzlí
novým nastudováním známého kla-
sického příběhu o Louskáčkovi

a tanečním zpracováním historické-
ho příběhu zakázané lásky Ferdinan-
da II. Tyrolského a Filipíny
Welserové s názvem Ferdinand a Fili-
pína. Opera upoutá pozornost nejen
známým a oblíbeným Smetanovým
Daliborem, ale i neprávem opomí-
jenou Dvořákovou Armidou.
Mistrovské dílo přinášející silný
milostný příběh mezi kouzelnicí
Armidou a rytířem křížové výpravy

Rinaldem se představí v režii a ve scé-
ně Hartmuta Schörghofera, jenž jako
výtvarník i režisér pravidelně spolu-
pracuje s  divadly v  Rakousku,
Německu a Švýcarsku.

Předplatné lze zakoupit v pokladně
předplatného, Smetanovy sady 16,
nebo on-line na webových stránkách
divadla. Stávající abonenti si mohou
prodloužit své abonmá také on-line
na www.abonentka.eu.

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili ve středu 20. dubna
2022 manželé Vladimír a Alena Zemanovi. K tomuto významnému
životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě
životem popřála místostarostka MO Plzeň 2-Slovany Eva Trůková
a zástupce odboru sociálního.

placená inzerce

Když děti pěstují bylinky…
K  rozvoji environmentální

výchovy dětí v 31. MŠ jsme za pod-
pory Nadačního fondu Zelený
poklad vytvořili nový vyvýšený
záhon na pěstování rostlin a bylinek.
Jde o další pokračování revitalizace
školní zahrady, které zároveň nava-
zuje na již uskutečněný projekt
„Voda voděnka“. Chceme dětem
přiblížit svět přírody a probudit
pocit radosti z výsledků své práce
při pěstování vlastních plodin
a jejich následného využití v MŠ
v rámci zdravého stravování. Děti
byly přítomny po celou dobu reali-

zace vyvýšeného záhonu od základu
až po výsadbu nových bylinek.
Všichni se těšíme na bohatou skli-
zeň a její využití ve školní kuchyni.

Kolektiv 31. MŠ

placená inzerce
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Ve Chvojkových lomech zněl bigbít
V neděli 1. května 2022 hostil park

Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech
12. ročník tradičního festivalu bigbítu
„MILNÍK času“. Letošní ročník, který
doprovázelo i příjemné počasí, nalákal do
parku stovky fanoušků bigbítových kapel,
kteří si společně na prvního máje užili
pořádnou porci muziky.

Program odstartoval v pravé poledne
vystoupením kapely Geronimo. Na pódiu
se postupně představily formace Starý psi,
Hruškowicz, Five Rivers, Electric Therapy,
Blues Not Dead a Whitesnake Revival. 

Akce se konla pod záštitou starosty městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumíra Aschenbrennera, který si užil hudební odpoledne společně
s dalšími fanoušky bigbítových rytmů. (DB)
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Městský obvod připravil pro své občany svozy
velkokapacitních kontejnerů:

Svoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpad

Sběrný den na objemný komunální odpad dne 18. června 2022

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 1 Hodina přistavení  

Šeříková (u fotbal. stadionu) 8.00–9.00 hod.

Hradiště (za konečnou MHD) 9.10–10.10 hod.

Na Vyhlídce (Božkov) 10.20–11.20 hod.

Hluboká (u potravin) 12.20–13.20 hod.

Střední cesta (křižovatka s Karafiátovou) 13.30–14.30 hod.

Jiráskovo nám. (bývalá točna trolejbusů) 14.40–15.40 hod.

Čapkovo nám. (vjezd k bývalé porodnici) 15.50–16.50 hod.

Stanoviště velkokapacitního kontejneru č. 2 Hodina přistavení

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 (Plzeňská 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.

Harmonogram svozů pravidelného přistavení velkoobjemových kontejnerů
pro bioodpad, které zajišťuje společnost Čistá Plzeň.
Více informací na webových stránkách www.cistaplzen.cz.
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány během vegetačního období v určený den, vždy nejdéle od 10.00 do 18.00 hodin, v měsících červen až
září v prodlouženém čase 10.00 do 20.00 hodin. 

městská část lokalita svozový den / týden

Vyšehrad Velenická x Ječná pondělí / sudý

Slovany Srázná pondělí / sudý

Hradiště U Hamru x Na Rychtě pondělí / sudý

Bručná Do Zámostí (Hyunday) pondělí / sudý

Čechurov Mezi Ploty x Společná pondělí / sudý

městská část lokalita svozový den / týden

Božkov Božkovské náměstí pondělí – lichý

Slovany Plzeňská cesta x Sporná pondělí – lichý

Čechurov Střední cesta x Karafiátová pondělí – lichý

měsíc den datum čas přistavení

8.00–10.00 10.30–12.30 13.00–15.00

červen 1. neděle 5. 6. 2022 Střední cesta Pod Chalupami Božkovské nám.

červen 2. neděle 12. 6. 2022 Do Zámostí Mezi Ploty Velenická x Ječná

červenec 1. neděle 3. 7. 2022 Jiráskovo nám. Plzeňská cesta Střední cesta

červenec 2. neděle 10. 7. 2022 Srázná U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí

srpen 1. neděle 7. 8. 2022 Mezi Ploty Velenická x Ječná Srázná

srpen 2. neděle 14. 8. 2022 Pod Chalupami Božkovské nám. Jiráskovo nám.

září 1. neděle 4. 9. 2022 U Hamru x Na Rychtě Do Zámostí Mezi Ploty

září 2. neděle 11. 9. 2022 Plzeňská cesta Střední cesta Pod Chalupami

říjen 1. neděle 2. 10. 2022 Božkovské nám. Jiráskovo nám. Plzeňská cesta

říjen 2. neděle 9. 10. 2022 Velenická x Ječná Srázná U Hamru x Na Rychtě

Tyto kontejnery jsou určeny jen pro objemný odpad, nikoli pro biologicky rozložitelné odpady.
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Trnkovo předměstí Skupovy Plzně
V červnu byly Plzeň a Slovany ve znamení loutek. Výjimečný prolog 34. ročníku festivalu Skupova

Plzeň oživil i Jiráskovo náměstí. Open air festival Loutkové Slovany – Trnkovo předměstí Skupovy Plzně
nabídl zdarma celodenní program nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro teenagery a dospělé. Současně tak
upozornil na skutečnost, že toto slovanské náměstí má svůj potenciál už před samotnou rekonstrukcí
a může sloužit jako místo setkávání nejen místních, ale občanů z celé Plzně. Navíc je toto místo a jeho
blízké okolí spjato s loutkářstvím. Jiří Trnka, jehož 110. výročí narození si letos připomínáme, se narodil
právě na Petrohradě, v Houškově ulici 27. Po celý červen bude k vidění výstava Plzeň loutkářská ve Sme-
tanových sadech.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /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 /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.15625
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


