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Vážení spoluobčané,
k a l e n d á ř n ě

jsme se přehoupli
do podzimu, který
se zatím co do
teploty a sluníčka
nejeví příliš pří-
znivě. Nedá se nic
dělat, každý z nás

se musí s  tímto faktem smířit
a přizpůsobit se. Ten letošní pod-
zim však měl i jednu významnou
událost, kterou byly komunální
a u nás na Slovanech i senátní vol-
by. V těch komunálních jsme si
mohli zvolit své zastupitele, kteří
budou v příštích čtyřech letech
spolupracovat na vedení našeho
slovanského obvodu. 

Jsem rád, že k volebním urnám
se dostavilo přes 40% našich obča-
nů. Vzhledem k termínům našeho
Zpravodaje již výsledky jistě znáte
a nebudu je zde proto nijak
podrobněji rozebírat. Píši tyto řád-
ky ještě před ustavujícím jednáním
Zastupitelstva Slovan, ale věřím,
že i budoucí nově zvolené vedení
obvodu bude spolupracovat ve
prospěch všech občanů našeho
obvodu. Avěřím, že i opozice bude
nadále tak konstruktivní, jak se
sice leckde píše, ale málokde plní,
jako u nás byla dosud.

Úkolů a cílů je před námi mno-
ho a mnohé z nich vyžadují i spo-
lupráci s vedením města.

I zde věřím v pokračování pro-
spěšné spolupráce

S úctou
Lumír Aschenbrenner, 

starosta

Tento školní rok je pro Masa-
rykovu základní školu na Jirásko-
vě náměstí v  Plzni více než
významným. Právě před sto lety
byla totiž škola slavnostně otevře-
na, výuka zde začala přesně 1. úno-
ra 1923. Za zmínku stojí, že
u položení základního kamene
2. října 1921 byl osobně přítomen
i prezident T. G. Masaryk, který
vyhověl žádosti obce, aby škola
mohla nést jeho jméno.

Budova Masarykovy základní
školy byla postavena v letech 1921
až 1923 podle návrhu Ing. arch.
Hanuše Zápala, jednoho z nejvý-

znamnějších českých architektů
první poloviny 20. století. Původně
byla rozdělena na chlapeckou a dívčí
část. Ačkoli do dnešních dnů změ-
nila svoji vnější podobu jen nepatr-
ně, svým vnitřním vybavením
a potřebnými úpravami se stala ško-
lou moderního typu. Díky svým
architektonickým kvalitám byla
dokonce v roce 2003 zařazena mezi
nemovité kulturní památky.

„Naši předchůdci, tedy kolegové,
v této škole učili děti v průběhu válek,
ekonomických zvratů, střídání poli-
tických režimů, zkrátka v časech dob-
rých i zlých. Protože si jejich odkazu
a práce velmi vážíme, rádi bychom
toto jubileum přiblížili nejen našim
žákům, ale i rodičům a širší veřejnosti.
Proto budeme celý školní rok pořádat
řadu akcí, o kterých se veřejnost určitě
dozví včas, a to prostřednictvím
webových stránek naší školy,“ říká
ředitel školy PaedDr. Antonín
Herrmann.

První akcí pro veřejnost bude
Den otevřených dveří, který se
uskuteční 28. října v rámci oslav
vzniku České republiky. Je určený

Kafe Smetanka bodovala v soutěži Stavba roku
Rekonstruovaná budova býva-

lých veřejných toalet, která pří-
jemně oživuje prostor lesoparku
Homolka, známá jako kavárna
Kafe Smetanka, bodovala v soutěži
Stavba roku Plzeňského kraje a od-
nesla si dvě ocenění z  celkových
šesti kategorií.

Nominaci v  kategorii Rekon-
strukce budov získala kavárna sídlící
na náměstí Milady Horákové za oži-
vení prostoru parku a lesoparku Ho-
molka zdařilou přeměnou nevyuží-
vaného objektu ze sedmdesátých let
20. století ve vyhledávanou kavárnu.
Do soutěže ji přihlásil vlastník ob-

jektu, kterým je městský obvod
Plzeň 2-Slovany.

„Obdržená ocenění potvrzují jedi-
nečnost této rekonstrukce. Z nevzhled-
ného prostoru na okraji Homolky jsme
společně s provozovateli kavárny a Ate-
liérem k  světu vybudovali příjemné
místo, které decentně zapadá do okolní

krajiny a nabízí výbornou a moderní
gastronomii. Těší mě, že tyto přednosti
oceňují návštěvníci napříč generacemi,“
sdělila místostarostka Eva Trůková,
která převzala za slovanský obvod oce-
nění rekonstrukce budovy v kategoriích

především pamětníkům, lidem, kte-
ří Masarykovou základní školou
prošli a chtějí si zavzpomínat, nebo
se s námi o své vzpomínky i podě-
lit.

„Budeme rádi, když s sebou přine-
sou i své hmotné vzpomínky, tedy své
staré žákovské knížky, vysvědčení,
fotky, sešity, učebnice a podobně. Školu
si budou moci prohlédnout v  čase
10:00–16:00 hodin. Těšíme se na
každého pamětníka,“ zve ředitel ško-
ly. Součástí akce jsou také komen-
tované prohlídky s Mgr. Ing. arch.
Petrem Klímou, a to od 14:00
hodin prohlídka Budova a její pří-
běh a od 14:45 pak Budova a její
okolí. 

„Pokud byste rádi naši školu během
Dne otevřených dveří navštívili, dejte
nám o tom, prosím, vědět prostřednic-
tvím formuláře na našich webových
stránkách www.masarykovazs.cz,“
uvádí pedagožka aorganizátorka akce
Mgr.Zdeňka Ouřadová. Na komen-
tované prohlídky s Mgr. Ing. arch.
Petrem Klímou je třeba zakoupit
samostatnou vstupenku na stránkách
www.plzenskavstupenka.cz.

pokračování na straně 2

Masarykova základní škola otevře dveře pamětníkům
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Zprávy z jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Jednání ZMO
dne 14. 9. 2022
ZMO přijalo
celkem 10
u s n e s e n í ,
z  nichž vybí-
rám:

■ vzalo na vědomí informativní
zprávy:
– Spolupráce Úřadu městského

obvodu Plzeň 2-Slovany s Měst-
skou policií Plzeň – služebnou Slo-
vany a Policií ČR – obvodním
oddělením Plzeň 2, za I. pololetí
2022;

– Činnost JSDH a SDH, působících
v MO Plzeň 2-Slovany, za I. pololetí
2022;

– Činnost Finančního výboru ZMO

Plzeň 2-Slovany za období
07–09/2022;

– Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2-Slovany za období
06–09/2022;

■ schválilo rozbor hospodaření MO
Plzeň 2-Slovany za období leden-
červen 2022;
■ schválilo poskytnutí věcných darů
ukrajinským městům Oděsa, Charkov
a Záporoží, a to 300 kusů turniketů
(škrtidel) v celkové ceně 49.648 Kč;

Lumír Aschenbrenner 
starosta,
MO Plzeň 2-Slovany

Kafe Smetanka bodovala v soutěži Stavba roku
Cena poroty a Cena veřejnosti. „Chtěla
bych poděkovat všem Plzeňanům, kteří
podpořili kavárnu svým hlasováním
a pomohli jí k získání ceny veřejnosti,“
doplnila Eva Trůková.

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
dlouho hledal uplatnění pro tuto bu-
dovu, která roky sloužila jako veřejné
toalety a poté jako prodejna farmář-
ských výrobků. Ve spolupráci s novým
nájemcem, který vzešel z výběrového
řízení, slovanský obvod zrekonstruo-
val objekt za necelé čtyři miliony

korun, přičemž zaplatil polovinu sta-
vebních prací, druhou polovinu po-
skytl nájemce a  postupně si jej
v podobě nájmu odbydluje. Projekt
z dílny Ateliér k světu nabízí kulti-
vované architektonické řešení inte-
riéru provozně velmi dobře
propojené s venkovním prostorem.

Od února 2021, kdy se objekt po
rekonstrukci otevřel veřejnosti, jej
navštívilo tisíce spokojených záka-
zníků a stal se velmi oblíbeným mís-
tem setkávání, které v  této části

Slovan již delší dobu chybělo. Rok
2022 je pro kavárnu velmi úspěšný.
Provoz se po měsících ovlivněných
omezeními souvisejícími s pandemií
covid-19 navrátil do běžného re-
žimu. Rozšířila se například nabídka
akcí pro veřejnost o letní kino, ka-
várna dostala velmi kladné hodno-
cení v Gastromapě Lukáše Hejlíka

a obdržela ocenění Křišťálový
špendlík, které na základě recenzí
zákazníků uděluje Google. Kafe
Smetanka se stala nejlépe hodnoce-
ným podnikem západních Čech
a patří mezi deset takto oceněných
podniků z oboru gastronomie v celé
České republice.

DB

dokončení ze strany 1

Zleva: Andrea Hermová, Stephan Kronmüller, Eva Trůková, Ivana Karlíková,
Jakub Mareš

Autor foto Adéla Siková

Studenti Církevního gymnázia se ve dnech 11. až 16. září 2022 opět
zúčastnili výměnného pobytu v německém Bensheimu. Díky laskavé
podpoře Česko-německého fondu budoucnosti jsme mohli po covidové
pauze opět vyrazit autobusem, který jsme využívali na společné výlety
například do Heidelbergu, Schwetzingenu a Frankfurtu nad Moha-
nem.

Naši žáci si také prohlédli partnerské gymnázium Liebfrauenschule,
kde měli možnost nahlédnout do dvou vyučovacích hodin. Německá
děvčata, výměnné partnerky, je provedla Bensheimem a okolím.
Poslední den se uskutečnila Bensheim – tour, při které čeští a němečtí
studenti společně plnili úkoly a zjišťovali informace o hostitelském
městě.

Čeští žáci byli po celý týden ubytováni v německých rodinách a díky
tomu mohli lépe poznat zdejší život. Procvičili si němčinu, seznámili se
s rodinami svých partnerek a ochutnali místní speciality. Byl to týden
plný dobrodružství a zážitků, všichni si společný čas užili a těší se, až
v prosinci přijedou německé žákyně k nám do Plzně.

Petra Zítková

Církevní gymnázium opět v Hesensku
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Jednání RMO dne 17. 8. 2022
RMO přijala celkem 13 usnesení,
z nichž vybírám:
■ schválila použití investičního fon-
du 17. MŠ, příspěvkové organizace,
Čapkovo nám. 4, 326 00 Plzeň, IČO:
70940631, ve výši 80.000,00 Kč na
pořízení nových herních prvků na
školní zahradu od firmy HRAS –
zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská
145/6, 736 01 Havířov, IČO:
47666331;
■ schválila poskytnutí investiční indi-
viduální dotace ve výši 10 tis.Kč pro
Aeroklub Plzeň-Letkov z. s., IČ:
00477761, na projekt „Pomník k uctě-
ní pilotů aeroklubu, kteří bojovali za
svobodu ve II. světové válce“; 
■ schválila vyhlášení zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavby
„Vyhlídka na pilíři u řeky Radbuzy“,

znění smlouvy
o dílo a složení
hodnotící komi-
se; 
■ schválila uza-
vření smlouvy
o dílo se společ-
ností ONYX
wood spol. s r.o.,
Žernovická 257,
Prachatice, IČ:
25178644, za

účelem dodávky a realizace iHřiště
ve sportovním areálu Škoda sport
park v Plzni; 
■ schválila umístění sochy Vivat
Ukrajina, autora Václava Fialy, na čás-
ti pozemku p.č.2688/84 v k. ú. Plzeň,
zapsaného na LV 1 ve vlastnictví
města Plzně a svěřeného do správy
MO Plzeň 2-Slovany; 

■ schválila
výpůjčku části
KD Šeříková,
Šeříková 13,
Plzeň, za účelem
zřízení odlouče-
ného pracoviště
23. MŠ Plzeň,
Topolová 3, IČ:
724133686, od
1. 9. 2022; 

Jednání RMO dne 6. 9. 2022
RMO přijala celkem 10 usnesení,
z nichž vybírám:
■ souhlasila s rozborem hospodaření
MO Plzeň 2-Slovany za období
leden-červen 2022; 
■ schválila uzavření smlouvy odílo na
dodavatele stavby „Vyhlídka na pilíři

uřeky Radbuzy“
s uchazečem, kte-
rý předložil ve
výběrovém řízení
nejvýhodnější
n a b í d k u :
D.S.D.PRAK-
TIK s.r.o., IČ:
2 5 2 4 1 5 9 1 ,
s  nabídkovou
c e n o u
1.950.844,51 Kč

bez DPH, tj. cena 2.360.521,86 Kč
včetně DPH;
■ schválila nejvýhodnější nabídku na
provedení výsadby 42 ks stromů na
území MO Plzeň 2-Slovany a smlou-
vu o dílo a o poskytnutí záruky na
vysazené stromy s  firmou Michal
Sofron, IČ: 42806381, se sídlem Les-
ní 79, 330 02 Dýšina – Nová Huť; 

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

Slovany hostily Sportmanii Plzeň 2022
Sedmý ročník oblíbeného festi-

valu Sportmanie Plzeň odstartoval
20. srpna slavnostním zahájením
za účasti vedení města Plzně, olym-
pioniků, zástupců městských obvo-
dů a Plzeňského kraje. Letos se
konal premiérově na Slovanech
v areálu Škoda sport park na Malo-
stranské ulici.

Úterý 23. srpna patřilo městskému
obvodu Plzeň 2-Slovany. Hlavním
lákadlem programu byl turnaj týmů
složených ze zástupců čtyř větších
městských obvodů v beach volejbalu
„O pohár senátora“. První místo vybo-
jovalo družstvo ze Slovan v čele s
místostarostkou Evou Trůkovou, která
následně při oficiálním zakončení tur-
naje na podiu převzala pohár z rukou
starosty Lumíra Aschenbrennera.

V odpoledních hodinách byl pro
návštěvníky otevřen informační stá-

nek obvodu, ze kterého si návštěvníci
odnesli propagační materiály
a pozvánky na akce pro veřejnost, které
se na Slovanech uskuteční v následu-
jících měsících. Seznámeni byli také
s novinkou v tomto sportovním areálu,
kterou je realizace tzv. Interaktivního
hřiště, které kombinuje hru a cvičení
tak, že přenáší počítačovou hru do
prostředí veřejného venkovního pro-
storu. Toto hřiště je k dispozici veřej-
nosti i po ukončení Sportmanie.

Plzeňany na akci přišli pozdravit
také Pavel Francouz (hokejový bran-
kář), Zuzana Hrochová (atletka-běž-
kyně na dlouhé tratě) a Andrea
Sestini Hlaváčková (bývalá profesio-
nální tenistka), kteří se po rozhovo-
rech s moderátorem přesunuli na
autogramiádu, aby potěšili své
fanoušky z řad návštěvníků akce. 

DB

Městský obvod Plzeň 2-Slova-
ny připravil ve spolupráci s Magi-
strátem města Plzně nový projekt:
v areálu Škoda sport parku bylo
20. srpna 2022 otevřeno během
zahájení letošní SPORTMANIE
PLZEŇ 2022 nové interaktivní
hřiště, takzvané iHřiště.

V rámci Plzně jde o první spor-
toviště tohoto druhu. Jde o soubor
instalovaných stanovišť ve venkov-
ním prostředí, na které reaguje apli-
kace, kterou si každý ze zájemců
může bezplatně nahrát do chytrého
telefonu. 

„Jako aktivní propagátorka sportu
jsem ráda, že tento moderní projekt
vznikl právě na Slovanech. Za pomoci
chytrého telefonu, bez nutnosti při-
pojení k internetu, umožňuje plnit
úkoly na stanovištích zaměřené na
hru, kvízy, cvičení a je možné navště-
vovat i různá další iHřiště a soutěžit.
Děti i dospělí tak mají další možnost,
jak hravou formou sportovat,“ sdělila
místostarostka městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková.

Na pořízení iHřiště se  spolupo-
dílel městský obvod částkou 96 tisíc

korun a odbor sportu Magistrátu
města Plzně částkou 65 tisíc korun.
„Jsme rádi, že jsme od dodavatelů
dostali výraznou slevu oproti klasic-
kému ceníku,“ doplnil vedoucí
Odboru sportu Magistrátu města
Plzně Přemysl Švarc.

Aktivity na iHřišti jsou určeny
pro všechny věkové kategorie. Bavit
se může každý sám, nebo soutěžit
a porovnávat své výsledky s přáteli.
Po přihlášení do aplikace podle
aktuální polohy mohou děti na
všech interaktivních hřištích naske-
novat cedulku a plnit úkoly. U jed-
notlivých sportovišť se aktivity
spustí už samy. 

Celkem je iHřišť v Česku asi
padesát a další postupně přibývají.
Sportovní aktivity a soutěže se liší
podle jednotlivých lokalit. Kromě
pohybových aktivit jako je workout,
tady děti najdou i hledání pokladu,
různé kvízy, ale i pexeso nebo nauč-
né stezky. Mohou také běhat trasy
mezi různými stanovišti. Aplikace
tak procvičuje znalosti napříč obo-
ry.

DB

Na Slovanech vzniklo první plzeňské iHřiště 

Zleva: L. Aschenbrenner, E. Trůková, H. Müllerová, M. Černý
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Od tragédie, která zasáhla obce
na pomezí Břeclavska a Hodonín-
ska na jižní Moravě, kterými prošla
extrémní bouře s krupobitím a tor-
nádem uplynul 24. června 2022 pře-
sně rok. Zemřelo tehdy šest lidí,
stovky se jich zranily včetně dětí,
poničeny byly celé ulice a celkem
1 200 domů. Městský obvod Plzeň
2-Slovany se před rokem rozhodl
také pomoci a daroval rodině Nová-
kových částku ve výši 250 tisíc
korun. 

Rodina Novákových přežila bez
zranění ukrytá v domě, který dosta-
věli v Mikulčicích tři měsíce před
tornádem. Nejdříve zvažovali se
ukrýt v  dodávce, ale nakonec to
zavrhli, což jim zachránilo život,
dodávku totiž tornádo odhodilo
několik desítek metrů téměř do ryb-
níka. Malá Nikolka Nováková (11
let) měla poslední týden v červnu

poprvé spát v novém pokojíku, ale
přírodní živel odnesl střechu, celou
jednu stranu domu a všechno jeho
vybavení, rodinné auto i právě slu-
žební dodávku. Vše bylo během
chvilky zničeno. Rodina byla proto
vděčná za nabídnutou pomoc.

„Jsem ráda, že jsme jen pasivně
nepřihlíželi, ale aktivně pomohli jedné
z rodin v zasažené oblasti. Zasláním
prostředků konkrétní rodině máme
i přehled o využití f inancí. Utekl rok
a Novákovi volali, že mají opět nový
dům, ve kterém se jim dobře bydlí,“ sdě-
lila místostarostka městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Eva Trůková. Na
zaslaných fotografiích od rodiny je
vidět dům po pohromě a jeho dnešní
stav.

„Těší mě, že jsme vyslyšeli prosbu
malé Nikolky, která má díky naší pomoci
zase svůj dětský pokojík,“ doplnila
místostarostka. DB

Jírovce a kaštany v našem městském obvodě
Jedním z nejoblíbenějších plodů

podzimu jsou, obzvlášť pro děti, kaš-
tany. Sotva se začnou ostnité zelené
tobolky na stromech rozevírat,
začnou se pod nimi scházet děti a sbí-
rat kaštánky. Některé z nich tvoří
pomocí špejlí zvířátka, jiné je zase
nosí zvířátkům do lesa. I leckteří
dospělí si je sbírají jen tak do kapsy
pro radost. 

Nejlepším místem pro sběr je již
několik desítek let Jiráskovo náměstí.
Jírovec maďal, na kterém tyto oblí-

bené plody rostou, se dá najít i ve vni-
troblocích Koterovská x Brojova,
Koterovská x Blatenská. Nepůvodní
malý motýlek (klíněnka) jírovce
maďaly již řadu let poškozuje. Její
housenky způsobují minování listů
(rezavé skvrny), předčasný opad listů
a oslabování stromů. I proto se dnes
ve veřejném prostoru vysazují odol-
nější jírovce, což jsou jírovec červený,
žlutý nebo jírovec pávie. Jírovce čer-
vené můžete najít v ulici Jubilejní,
před bazénem Slovany, ve vnitroblo-

ku Brojova x Francouzská. Ty jsou
asi nejhezčí na jaře, kdy zazáří, jak
název napovídá, červenými květy. 

Kaštany – pravé kaštany – rostou
na kaštanovníku (Castanea). Jsou to
nepřehlédnutelné, krásně stavěné
stromy s širokou korunou a tmavými,
kopinatými, ostře pilovitými listy.
Mají rovněž oblíbené plody, a to
nejen pro veverky a sojky, ale i pro
lidi a hospodářská zvířata. Plody jsou
uzavřeny v ostnité číšce (ostny jsou
jemnější a hustší než u jírovce maďa-

lu), která je zajímavou podzimní
ozdobou stromů. V našem obvodě
můžete kaštanovník najít u polikli-
niky na Francouzské třídě. U této vel-
ké budovy je bezpochyby krásnou
dominantní dřevinou, která upoutá
zraky kolemjdoucích. V letošním roce
bude kaštanovník vysazen do Chvoj-
kových lomů, kde je možné ho vídat
při procházkách touto oblíbenou
rekreační lokalitou.

Za OŽP Nina Myslíková

Rok od tornáda je dům
Novákových zase jako nový



Pracovat v pojišťovně znamená
podávat pomocnou ruku
Úspěšný pojišťovací porad-
ce je vlastně takovým „ro-
dinným lékařem“, vysvětlu-
je obchodní ředitel Agentu-
ry západní Čechy Koopera-
tivy Lukáš Příhoda.

O práci pojišťováka, tedy pojišťovacího
poradce, koluje řada mýtů. Jaká je tato
činnost ve skutečnosti?
Náročná na čas, psychiku i na pravidelné
vzdělávání, ale zároveň velmi zajímavá a pestrá
a hodně zajímavě odměňovaná. Samozřejmě,
pokud se dělá pořádně. Já pojišťovacího poradce
nevnímám jako klasickou práci od-do, ale spíše
jako životní styl a poslání. Je pro lidi, kteří rádi
mluví s lidmi, jsou komunikativní a učenliví, jsou
i trochu psychologové, a to zejména, když
s klientem řeší třeba škodu, tedy pojistnou
událost. Protože práce v pojišťovně, to především
znamená neustále chránit své klienty před
nástrahami života a světa, pomáhat jim v nouzi,
předcházet případným rizikům a tedy podávat
pomocnou ruku. A to se mi na tom moc líbí.

Které aspekty práce pojišťovacího
poradce jsou nejlákavější?
Kromě potenciálně velmi zajímavých výdělků,
speciálně u Kooperativy oceňují zájemci o práci
v našem týmu hlavně tradici, stabilitu a sílu firmy
a také souhrn vlastností a aspektů Kooperativy,
který bych asi nejlépe pojmenoval „lidskost“.
Většina nováčků je po nástupu překvapena, že
i v takto velké korporaci panuje přátelská
atmosféra, silná loajalita a efektivní spolupráce
všech. V západních Čechách určitě má
Kooperativa historicky silnou pozici a jsme tady
tak trochu jedna rodina – kdo se k nám přidá,
najde tady opravdu stabilní a přátelský tým lidí. 

V čem to spočívá?
Jsem přesvědčen, že zejména v kvalitě lidí
v Kooperativě. My každému zájemci jasně
řekneme, že v tom není a nebude sám. Poctivě
se nováčkům věnujeme a vše je naučíme. Máme
propracovaný adaptační program a systém
vzdělávání, dokonce u nás nabízíme možnost
pracovat jako zaměstnanec nebo na IČO. Obě
cesty jsou v našem interním obchodě možné,
protože jako jedni z mála máme vlastní
obchodníky jako zaměstnance. V zásadě stačí,
pokud má chuť se učit novým věcem, je
empatický, má „tah na bránu“, má rád lidi a baví
ho komunikace s nimi. Adaptace probíhá
systematicky, nováček přesně ví, jakou podporu
má k dispozici od svého manažera, který se mu

intenzivně věnuje, učí ho prodej, chodí s ním ke
klientům, hledá potenciál na trhu a řídí jeho
rozvoj. Na pozadí toho všeho má nový obchodník
k dispozici celý tým odborníků, kteří ho rozvíjejí
jak odborně, tak i obchodně. 

Velmi málo lákavá je ovšem představa
shánění klientů dům od domu či volání
na neznámá čísla…
To už dávno není pravda. Nám jde primárně
o kvalitní péči a je řada klientů, kteří nemají
jasně daného „svého“ klientského poradce.
Jinými slovy – nový člověk může dostat klienty,
o které bude pravidelně pečovat. O jejich rodiny,
firmy, známé, příbuzné… takto vlastně
postupem času „vznikli“ naši nejúspěšnější
poradci. Pečovali o své klienty, kteří s nimi byli
spokojeni, a tak je doporučili dále – příbuzným
či známým, čímž se okruh jejich zákazníků
neustále rozšiřuje – zejména díky doporučení.
Naším cílem je dlouhodobá péče o naše klienty,

jejich potřeby a obavy. Rozhodně u nás nikdo
nezvoní od domu k domu, máme 21. století.

Co od pojišťovacího poradce vyžaduje
příslušná legislativa?
Je určitě důležité mít pozitivní přístup k dalšímu
vzdělávání, což souvisí i se současnou legislativou.
Každý klientský poradce musí absolvovat
odbornou zkoušku, bez které nemůže tuto činnost
vykonávat. Tím se ale zároveň vyčistil pojistný trh
od lidí, kteří mnohdy neměli dostatečné znalosti
k odbornému poradenství a tato činnost byla pro
ně jen třeba krátkodobou brigádou. A to je určitě
dobře, protože pojišťovat lidi a chránit je před
riziky je prostě odborná azodpovědná práce amy
chceme, abychom se mohli klientům vždy a za
všech okolností „podívat do tváře“. Prostě,
úspěšný pojišťovací poradce musí získat osobní
vztah a důvěru klientů, stát se jejich „rodinným
lékařem“, aby se na něho při řešení jakýchkoliv
potřeb v pojištění opětovně obraceli.

(PR)
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ÚMO Plzeň 2-Slovany, odbor sociální a oddělení sekretariát tajem-
níka, pořádá ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady
RMO Plzeň 2-Slovany 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 Šeříkové ulici;

■ blahopřání občanům, kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let
věku a více;

■ slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové,
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 2022 by se měla konat ve dnech 

30. 11. 2022
od 16 do 19 hodin. 

Uskutečnění plánovaných setkání a slavnostních obřadů je závislé
na vývoji epidemiologické situace v ČR.

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich
životního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem,
vyplnit níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozor-
nosti, 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 před-
stihem – nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit
občanský průkaz a oddací list manželů. 

Oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany zabezpečuje
ve spolupráci s Komisí 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 případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem,
lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně na podatelně ÚMO
Plzeň 2-Slovany, kancelář č. 218, 2. patro, nebo vyplnit níže otištěný
tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 2-Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň. 

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2022:
22. 11. 2022

Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemio-
logické situace v ČR.

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 blahopřání při příležitosti mého životního
jubilea v místě bydliště.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souhlasu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ hůlkovým písmem

DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZDRŽUJI SE NA ADRESE:

ČÍSLO TELEFONU:

✄

✄

Souhlasím s tím, aby ÚMO Plzeň 2-Slovany, oddělení sekretariát
tajemníka, 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:

KONTAKTNÍ TELEFON*

KONTAKTNÍ EMAIL*

✄

*Nepovinný údaj
Upozornění:
Žadatel bere na vědomí, že slavnostní obřady se konají v obřadní místnosti
ÚMO Plzeň 2-Slovany, tj. na veřejném místě a že při obřadu bude přít-
omen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném
rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých slavnost-
ních obřadech úřad nezveřejňuje.Podpis 

Podpis rodiče
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Plzeňany velmi oblíbený park
a lesopark Homolka láká návštěv-
níky na novou naučnou stezku.
Správa veřejného statku města
Plzně nechala vyměnit všech 13
interaktivních tabulí a prvků nauč-
né stezky. Ta je zaměřena převážně
na děti předškolního a nižšího škol-
ního věku, ale zajímavé informace
na její přibližně kilometr a půl dlou-
hé trase najdou i starší návštěvníci
Homolky. Náklady na realizaci
nového provedení naučné stezky se
vyšplhaly na 272 tisíc korun.

‚‚Homolka je druhým největším leso-
parkem v západočeské metropoli, a i díky
perfektní dostupnosti městskou hromad-
nou dopravou je mezi Plzeňany velmi
oblíbená a hodně využívaná. Trasa
naučné stezky začíná hned u zastávky
MHD na náměstí Milady Horákové.
Po 12 letech se mění obsah všech nauč-
ných tabulí a interaktivních prvků. Na
nich návštěvníci najdou zajímavé
informace například o listnatých a jeh-
ličnatých stromech, houbách, zvířatech
nebo i něco o zdejším unikátním vodo-
jemu,“ popsal náměstek primátora
pro dopravu a životní prostředí
Michal Vozobule.

„Poté, co náš obvod podpořil proměnu
nevyužívaného objektu ze sedmdesátých
let 20. století v dnes velmi vyhledáva-
nou a Plzeňany oblíbenou kavárnu, je
Homolka ještě častěji cílem vycházek
místních. Proto věříme, že obměněná
naučná stezka ve zdejším lesoparku
zaujme i ty návštěvníky, kteří si ji už
v minulosti prošli,“ uvedl starosta
městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumír Aschenbrenner. 

Děti si také na doplňkových ilu-
stracích mohou procvičit svůj postřeh
při hledání rozdílů a nakreslených
zvířátek, nebo procvičit počítání. Na
otáčecích kostkách a destičkách pak
třeba určí druhy motýlů, ptáků nebo
stromů. Cestou lesoparkem si mohou
vyzkoušet, jak daleko doskočí ve srov-
nání se zvířaty na nově upravené ploše
doskočiště.

„Na Homolce se nově můžete sezná-
mit i se životem včel, nebo zjistit, jaký
rozdíl je mezi rohem a parohem, dozví-
te se také například základní informace

o koloběhu vody nebo si můžete pro-
hlédnout broukoviště. K interaktivním
prvkům přibyla na stezce nová tabule,
kde se děti mohou zkusit trefit šiškou
do dvou otvorů, a tak doplnit veverce
Homolce zásoby na zimu. Na jiném
zastavení lze porovnat strukturu dře-
va stromů,“ řekla Martina Kováří-
ková ze Správy veřejného statku
města Plzně, která byla u vytvoření
naučné stezky a připravovala i její
novou podobu. 

Realizace naučné stezky vyšla na
272 tisíc korun s DPH. Autorské ilu-
strace včetně kresby veverky a texty
básniček jsou z dílny ilustrátora, spi-
sovatele, komiksového kreslíře a scé-
náristy Vojtěcha Juríka, který pracuje
pod přezdívkou Vhrsti a je podepsán
třeba pod večerníčkem Bílá paní na
hlídání. Tisk a výrobu infotabulí zrea-
lizovala firma František Řezáč
REKLAMA – FRMOL a samotnou
výrobu dřevěných tabulí a interak-
tivních dřevěných prvků Truhlářství
Pouska. Většinu fotografií zvířat
a přírody poskytli Jaroslav Vogeltanz,
Nina Myslíková, Petr Korelus, Mar-
tin Růžek, Petr Kuták, Jakub Černý
a Martina Kováříková. Úpravu
doskočiště a broukoviště zajistilo
oddělení zeleně Odboru životního
prostředí Magistrátu města Plzně. 

Přírodní hřiště pro děti, které bylo
vyrobené z dubového dřeva, se
v borovém hájku otevřelo v roce 2002.
Interaktivní naučná stezka Lesopark
Homolka baví malé i velké návštěv-
níky od roku 2010. V lesoparku naj-
dou návštěvníci také tradiční
fitstezku se štěpkovým povrchem pro
dospělé i malé sportovce. V letech
2011 a 2013 nechalo město Plzeň
prostřednictvím Správy veřejného
statku města Plzně opravit parkové
cesty. 

Homolka je po Borském parku
druhým největším lesoparkem v zá-
padočeské metropoli. Rozkládá se na
ploše deseti hektarů. Na vrcholu zdej-
šího kopce ve tvaru homole byl pos-
taven zděný vodojem. Stavbu předaly
Plzeňanům k užívání spolu s dokon-
čeným vodovodem a úpravnou vody
Škodovy závody v roce 1889. Tehdy

Lesopark Homolka láká návštěvníky na novinky

se také uskutečnil historicky první
odběr vody z řeky Úhlavy, která město
zásobuje vodou dodnes. I o této uni-
kátní stavbě se návštěvníci naučné
stezky dozvědí. Homolka bývala
nezalesněná. První stromy zde
nechalo město vysadit krátce po

dokončení vodárny a dále pak
v období před první světovou válkou.
Svahy Homolky se tak postupně
změnily ve veřejný park, který se poz-
ději nazýval Čiperovy sady podle
významného plzeňského pedagoga
a politika Josefa Slavomíra Čipery.

Aktuálně připravujeme do konce roku 2022 ještě jeden zájezd pro
slovanské seniory. 

Uskuteční se v prosinci a pojedeme si užít adventní atmosféru. 
Termín a místo zájezdu budou zveřejněny na našem senior webu

a na informačních tabulích v městském obvodu.
Od 26. 10. 2022 se můžete informovat na e-mailové adrese:

skopkova@plzen.eu nebo telefonu : 378 036 263, případně si vyzvednout
a podat přihlášky v kanceláři 101.

Zájezd pro seniory
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Po třech měsících bylo dokon-
čeno rozšíření cyklostezky v Plzni
na Slovanech u řeky Radbuzy.
V místech, kde se dosud pohybo-
valo mnoho cyklistů i pěších spo-
lečně, bude pohyb komfortnější
a bezpečnější. Správa veřejného
statku města Plzně za stavbu
zaplatila přes 13 milionů korun,
pěti miliony na stavbu přispěl
městský obvod Plzeň 2- Slovany.
Slavnostního otevření se zúčast-
nili primátor města Plzně Pavel
Šindelář, náměstek primátora
Michal Vozobule a místostarostka
městského obvodu Plzeň 2-Slo-
vany Eva Trůková.

Rozšiřovaný úsek na pravém bře-
hu řeky Radbuzy od prodloužení
ulice Liliová k Malostranskému
mostu je více než kilometr dlouhý
a patří k  nejfrekventovanějším
v Plzni. Bylo zde vybudováno 200
metrů nové stezky pro cyklisty
v  souběhu se stávající stezkou,
v dalším 380 metrů dlouhém úseku
pak byla stezka rozšířena na čtyři
metry. 

„Nově vytvořené napojení pod most
Malostranská pak vyžadovalo pří-
břežní část řeky oddělit žoky s pískem,
aby bylo možné zpevnit břeh kame-
nem. V místech, kde cyklisté zajížděli
přes most, bylo dříve zrcadlo. Nyní se

prostor v místě nájezdu rozšířil. Je tak
teď mnohem přehlednější a tedy i bez-
pečnější,“ upřesnil Jan Fluxa, místo-
starosta městského obvodu Plzeň
2-Slovany.

„Od doby, kdy byla stezka vybudo-

Na Slovanech byla rozšířena cyklostezka

vaná, se mnohé změnilo. Přibylo nejen
cyklistů a pěších, ale i koloběžkářů
a dalších jezdců na kolečkách, kteří tudy
jezdí i do Škoda sport parku. Význam
této stezky se za dobu, co jsem ve vedení
slovanského obvodu, významně zvýšil.

To bylo znát i z dotazů na termín
dokončení. Rádi jsme proto přispěli na
její rozšíření,“ uvedl Lumír Aschen-
brenner, starosta městského obvodu
Plzeň 2-Slovany. 

DB

Po více jak dvou letech končí
v  Koterově intenzivní stavební
činnost a všichni místní doufají,
že následující období jim konečně
přinese tak toužebně očekávané
zklidnění, kterého se jim nedo-
stávalo v předchozím období. 

Práce v  Koterově začaly již
v letech 2012–2013, kdy byla pro-
vedena rekonstrukce Koterovské
návsi, při které došlo i k výstavbě
kanalizace a obnově vodovodních
řadů. Pak se čekalo na dokončení
výstavby úslavského kanalizačního
sběrače, na který byla koterovská
splašková kanalizace napojena
v roce 2017. Zprovozněním úslav-
ského kanalizačního sběrače byla
splněna podmínka pro dokončení
kanalizace ve zbývající části Kote-
rova. Následné projektové práce se
vedle nových kanalizačních řadů
pro oddílnou kanalizaci týkaly
i obnovy a doplnění vodovodní sítě.
U obou těchto řadů se počítalo
s výstavbou všech domovních pří-
pojek. A protože těmito stavebními
pracemi měly být značně poškozeny
povrchy jak stávajících vozovek, tak
chodníků, byla v rámci připravované
stavby naplánována jejich úplná
rekonstrukce. 

Zmíněné práce na Koterovské
návsi byly v minulosti hrazeny
především z dotace ROP Jihozápad,
zbytek financí pak šel z rozpočtu
MO Plzeň 2-Slovany. Výše popsané
práce ve zbytku Koterova byly hra-

zeny z rozpočtu města. Projektovou
přípravu a následnou realizaci celé
této stavby pak zajišťoval odbor
investic Magistrátu města Plzně.
Vlastní stavba zde probíhala
v období 05/2020–08/2022.

Všichni touto stavbou dotčení si
oddychli nad ukončením prací
a mohou se již jen těšit na užívání
jak nových inženýrských sítí, tak
nově opravených komunikací
v celém Koterově. MIR

Práce v Koterově skončily, nastal klid

Po výstavbě kanalizace, vodovodu a přípojek došlo i na rekonstrukci povrchů zdejších komunikací.
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V  51. mateřské škole byly ve
čtvrtek 8. září 2022 slavnostně zko-
laudovány dva nové zahradní
domky a pergola. Akce se účastnili
také zástupci městského obvodu
Plzeň 2-Slovany v čele s místosta-
rostkou Evou Trůkovou.

Záměr 51. mateřské školy „Jak
vylepšit zahradu 51.MŠ“ byl vybrán
městským obvodem Plzeň 2-Slovany
v rámci kofinancování projektů
mateřských škol v roce 2022 (spolu
s projektem 31. mateřské školy).
Obvod se finančně podílí do výše
80% celkové investice, zbývající část-
ka je hrazena z rozpočtu mateřské
školy. Navíc škola musí doložit, že je
projekt podporován ze strany rodičů
nebo dětí. Celková cena úpravy byla
500 tisíc korun.

„Děti 51. mateřské školy si přály
zahradní domek pro ukládání hraček,
který vyvolává představu přímořského
letoviska – vše tedy v barvách modro-
bílo-červené. Ke svému návrhu také
dodaly model a obrázky. Jejich aktivní
zapojení do úprav vzhledu mateřské
školy mi tak dává smysl. Vytvoří si tak
lepší vztah ke své škole a prostoru, který
samy pomáhají vytvořit. Mám velkou
radost, že se povedlo jejich přání reali-
zovat a je krásné vidět, jak se jím zde
líbí,“ sdělila místostarostka Eva Trů-
ková.

Slavnostní kolaudace se nesla prá-
vě v atmosféře středomořského leto-
viska. Kluci a holky na akci vyrobili
krásné dárky s podmořskou témati-
kou, podával se námořnický dort
a vládla dobrá nálada. DB

Máme dva nové zahradní
domky a pergolu!

Poslední velkou stavební akcí
v mateřských školách spadajících do
správy ÚMO 2 Plzeň-Slovany byla
výměna oplocení v 17. MŠ, Čapkovo
nám. 4.

Plot byl původní ještě z roku 1965,
podezdívka i plotová pole byla značně
opotřebovaná a často musela být pro-
váděna oprava prasklých drátů, které

kromě finanční náročnosti ohrožo-
valy také bezpečnost dětí, případně
kolemjdoucích.

Stavba byla předána v polovině září
2022 anaši nejmenší již mohou zahra-
du plně abezpečně využívat. Celá rea-
lizace přišla na 1 128.311,- Kč včetně
DPH. 

MIR

Oplocení zajistí bezpečí

Senioři opět poznávali svůj obvod

Zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, do 31. 12. 2006 upravoval podmínky pro nárok na dávku
sociální péče, kterou byl příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.
Jednalo se o dávku, která náležela osobě celodenně, osobně a řádně
pečující o osobu, která byla převážně nebo úplně bezmocná, případně
částečně bezmocná starší 80 let. Příspěvek náležel též rodiči nebo jiné
osobě, která pečovala o dítě starší 1 roku, které bylo podle zvláštního
předpisu těžce zdravotně postižené a vyžadovalo mimořádnou péči.
Účinnost tohoto zákona, a tím i existence příspěvku při péči o osobu
blízkou nebo jinou, k datu 31. 12. 2006 zanikla. 

Doba, po kterou pečující osoba pobírala tuto dávku sociální péče,
se považuje podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, za dobu náhradní, tj. dobu, která se pro
výpočet důchodu posuzuje jako doba odpracovaná pro hodnocení náro-
ku na důchod starobní nebo invalidní. Pečující osoby, kterými byly
převážně ženy, mohou nyní nebo v blízké budoucnosti žádat o přiznání
důchodu. 

Pokud si tyto, dříve pečující osoby nezachovaly doklady osvědčující
poskytování péče a pobírání příspěvku při péči o blízkou nebo jinou
osobu, mohou kontaktovat odbor sociální ÚMO Plzeň 2-Slovany se
žádostí o vydání potvrzení o době péče. Toto potvrzení je podkladem
k žádosti o důchod.

Kontaktní osobou pro vydání potvrzení je Bc.Libor Pečenka, vedoucí
odboru sociálního, tel. 378 036 270, e-mail: pecenka@plzen.eu.

V případě, že příjemce příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu
nevyužije této možnosti do 31. 12. 2022, později již nebude možné
potvrzení získat, neboť veškerá spisová dokumentace vedená odborem
sociálním ÚMO Plzeň 2-Slovany k této dávce bude v souladu se spi-
sovým a skartačním řádem skartována.

Příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu

Městský obvod Plzeň 2-Slovany
v září zorganizoval další setkání
v rámci oblíbeného projektu Slo-
vanské procházky za poznáním,
který je připraven pro občany nad
60 let a je bezplatný. Senioři spo-
lečně s odbornými průvodci navští-
vili úpravnu vody ve Vodárně Plzeň
a kavárnu Kafe Smetanka.

V pondělí 19. září zavítala skupina
slovanských seniorů do Vodárny, kde
se slova a prohlídky ujal pan Krejza.
S ohledem na deštivé počasí posled-
ních dnů byl původní program upraven
a zbývající část poznávání si účastníci
užili pod střechou kavárny Kafe Sme-
tanka, kam je na kávu a dort pozval
starosta městského obvodu Plzeň 2-
Slovany Lumír Aschenbrenner. 

U kávy místostarostka Eva Trů-
ková představila historii budovy
kavárny a její aktuální úspěchy, které
sbírá od široké veřejnosti i odborných
porot. Představila také hru discgolf
a nové hřiště pro jeho hru vybudo-
vané na Slovanech poblíž řeky Rad-
buzy. Nina Myslíková z  odboru
životního prostředí hovořila o zají-
mavostech tohoto hřiště z pohledu
životního prostředí a seznámila přít-
omné s nově obnovenou naučnou
stezkou v lesoparku Homolka
a s Interaktivním hřištěm, které
obvod před měsícem slavnostně ote-
vřel v areálu Škoda sport park na
Malostranské ulici.

DB
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Není dům, jako dům. Domy jsou
různé – malé, velké, nízké nebo
vysoké… Domů je hodně, ale jen
jeden, uprostřed klidného vnitro-
bloku v Ruské ulici, upoutá vaši
pozornost. 

Zaujme zejména svou veselou,
barevnou fasádou, kde se na vás
z výšky usmívají zvířátka, váš sluch
potěší štěbetání a smích dětí, dětské
obrázky na plotě zahrady vám
vykouzlí úsměv ve tváři, klidem
a pohodou na vás dýchne prostorná
zahrada se vzrostlými stromy a jezír-
kem se spoustou barevných rostlin.
Možná již tušíte, že dům, o kterém
mluvíme, je „naše“ 25. mateřská škola
v Ruské ulici 83 v Plzni na Slovanech.
Ona je totiž  letos velkým oslaven-
cem, slavíme neuvěřitelných 60 let
od jejího otevření v roce 1962. 

V roce jejího otevření nebyly pod-
mínky provozu jednoduché, přede-
vším šlo o nedostatky v materiálním
zabezpečení či úpravě okolí MŠ.
V  následujícím školním roce za
vydatné pomoci dobrovolníků ze
strany rodičů i zaměstnanců byla
upravena zahrada, osázena stromy
a keři, vybudováno pískoviště, brouz-
daliště, skluzavka a doplněno
i potřebné vybavení interiéru. MŠ
navštěvovalo 140 dětí, které byly roz-
děleny do čtyř oddělení a zpočátku
o ně pečovaly čtyři pedagogické a dvě
pomocné síly. Počet zaměstnanců se
v průběhu let navyšoval.

Aktuálně je naše mateřská škola
moderním edukačním a komunitním
zařízením pro výchovu a vzdělávání
dětí ve věku 3–7 let, včetně žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami,
s  odlišným mateřským jazykem

a zvláštním nadáním. Disponujeme
pěti prostornými třídami s výborným
materiálním vybavením, moderními
didaktickými, speciálně pedagogic-
kými, logopedickými i kompenzač-
ními pomůckami pro děti
předškolního i mladšího školního
věku. Kvalitní Smart hračky, herní
prvky ve třídách, na chodbách i na
zahradě MŠ pomáhají dětem hravou
formou rozvíjet jednotlivé kompe-
tence, logické myšlení i tvořivost. 

Prostor tříd je dobře strukturovaně
řešený a orientace v něm je pro děti
snadná. Je zde jasně vymezený pro-
stor na hru, sportovní činnosti, rela-
xaci, učení, sebeobsluhu i vlastní
soukromé místo pro bezpečí a klid
dítěte. Všichni pedagogové, provozní
zaměstnanci i ostatní interventi (spe-
ciální pedagog, logoped) se v součin-
nosti s  paní ředitelkou školy
Mgr. Hanou Steinbachovou snaží
vytvořit takového prostředí, které
bude dětem příjemné a zároveň bude
rozvíjet jejich osobnost a kompeten-
ce.

Oslava tak významného výročí,
jakým jistě 60 let provozu MŠ je,
nás inspirovala k tomu, abychom
strávili čas společně. Proto vás
všechny, kteří jste naši MŠ navště-
vovali, nebo zde pracovali, srdečně
zveme dne 20. 10. 2022 do 25. MŠ
v Ruské 83, Plzeň. 

V dopoledních hodinách proběh-
nou aktivity pro děti v rámci MŠ,
v odpoledních hodinách bude MŠ
přístupná veřejnosti. Můžete se zde
ohlédnout v čase, nahlédnout do kro-
niky MŠ, uskuteční se výstava foto-
grafií. Společně zavzpomínáme na
minulé časy a zasadíme na zahradě

strom, kdy do země vložíme časovou
kapsli s dokumentem. Nezapomněli
jsme ani na činnost pro děti a malé

občerstvení. Moc se na vás těšíme. 
Děti a kolektiv zaměstnanců

25. MŠ v Plzni 

Hurá, slavíme narozeniny, 25. mateřské škole v Plzni je 60 let

Hned dvakrát na návštěvě v 31. mateřské škole
Co děti 31. MŠ letos překvapilo?

Začátkem školního roku jim zpří-
jemnily oblíbené plyšové dárky, které
vyrobily naše seniorky z Kroužku
dovedných rukou. Mezi kamarády
tak našla domov žabka, veverka, myš-
ka a kočka. Ať se jim u nás líbí.

S větrem o závod
Již delší čas si naše 31. mateřská

škola pohrávala s myšlenkou obohatit

školní zahradu novým herním
prvkem. A tak nedaleko nového
bylinkového vyvýšeného záhonu
(Nadační fond Zelený poklad) vznik-
la na přání dětí dráha pro koloběžky
a odrážedla, a to za spolufinancování
ÚMO 2 Plzeň Slovany. Pořízením
nových koloběžek a nezbytných
ochranných přileb už nic nebrání
tomu, aby se děti mohly projet
s větrem o závod. 



11říjen 2022

Pěškobusem v Božkově přímo do školy! 

Stalo se již pravidlem, že se v září
naše škola účastní celostátní kam-
paně na podporu zdravé a udržitel-
né dopravy do škol pod názvem
„Pěšky do školy  Božkově“. Letošní
ročník už byl v pořadí čtvrtý.

Co nám akce zatím přinesla? Zvý-
šil se jednoznačně počet dětí, které
se pravidelně dopravují do školy pěš-
ky nebo prostřednictvím MHD.
V prostoru před školou se v době akce
výrazně sníží dopravní zátěž, a tím
pádem je před školou pro děti zdra-
vější a bezpečnější prostředí.

V loňském ročníku jsme poprvé
spolu s rodiči uspořádali „Pěškobus“.
Jde o skupinu dětí, která má na cestě
ke škole „zastávky“, na nichž se děti
mohou přidat. Vede je samozřejmě
dospělá osoba (většinou rodič). Letos
již pěškobusy procházely  různými
částmi Božkova i Letkova. Podařilo
se nám také vyvolat jednání o školní
ulici. Byla přislíbena brzká realizace
projektu, a to včetně míst pro zasta-
vení vozidel a bezpečné vystoupení
dětí. 

Závěrem bych chtěla poděkovat
všem rodičům, kteří se na akci aktiv-
ně podílejí, městské policii za dozo-
rování na přechodech a před školou,
také kuchařkám, které nám připra-
vily poslední den výbornou snídani
před školou a v neposlední řadě
všem našim žákům, kteří se s chutí
a nadšením uvedeného projektu
účastnili. 

Martina Vrtělová (vychovatelka
ZŠ a MŠ Plzeň – Božkov)

Dlouhou historii má projekt
odpočinkové zóny před 21. ZŠ
Plzeň. Samotný nápad žáků 5. a 6.
třídy na zkvalitnění místa, kde
nejen oni, ale i řada obyvatel této
čtvrti tráví svůj čas, vznikl v roce
2012, kdy se přihlásili do programu
Kreativní demokratická škola: Pěs-
tuj prostor neziskových organizací
Plzeň 2015 a Centrum pro komu-
nitní práci západní Čechy. 

Děti navrhly několik témat, ze kte-
rých vzešlo jako nejdůležitější upravit
místo před vlastní školou. Žákovský
tým s paní vychovatelkou Zuzanou
Štěpáníkovou pak na projektu pra-
coval několik měsíců. Během nich
žáci vymýšleli a graficky zpracovávali
nápady na proměnu prostoru, kon-
zultovali svůj záměr s úřady, sbírali
názory veřejnosti, sestavovali rozpoč-
ty i  úspěšně hledali pomocníky

a sponzory z řad soukromých firem.
V soutěži získali školáci z 21. ZŠ dru-
hé místo. Poté Plzeň 2015, o.p.s.
vypsala architektonickou soutěž,
oslovila tři firmy a požádala je, aby
udělaly s dětmi workshop a na zákla-
dě jejich nápadů zpracovaly studii,
kterou děti a odborná porota vyhod-
notí. Vybraný návrh pak byl předán
Správě veřejného statku města Plzně
k realizaci.

Podle vítězného návrhu bylo již
v roce 2015 vysazeno zelené habrové
bludiště a vznikla dvě dřevěná pódia

určená k posezení. Na ostatní reali-
zaci se čekalo až do letošního roku,
kdy se celý prostor zrealizoval v obdo-
bí letních prázdnin. 

Projekt respektuje přirozené pěší
tahy územím a navrhuje též diago-
nální cesty s asfaltovým povrchem,
které jsou doplněny různými prvky.
Dokumentace vychází z vítězného
návrhu architektonické soutěže na
úpravu prostoru před 21. ZŠ v Plzni
(autoři Ing. arch. Jiří Zábran a Ing.
arch. Tereza Nová). Realizace vyšla
na 7.096.650,- korun včetně DPH .

Prostor před 21. základní školou již slouží veřejnosti

Z vily je školka pro malé Droníky

Ve zrekonstruované budově
bývalé správní vily na Světovaru
byla ve čtvrtek 1. září otevřena nová
třída pro 24 dětí. Část bývalého
pivovaru přestavuje město Plzeň
na vědeckotechnický park TechTo-
wer.

Třída nese jméno DRONÍCI a je
odloučeným pracovištěm 38. mateř-
ské školy. Disponuje nadstandardním
technickým vybavením, které zajistila
Správa informačních technologií
města Plzně a robůtky, které poskytlo

Centrum robotiky. Třída je zaměřena
na výuku robotiky a vytváření klad-
ného vztahu k technologiím. Děti
budou pomocí robůtků rozvíjet svou
představivost, motoriku a naučí se
základy angličtiny i programování.
Součástí vybavení je i krásné hřiště.
Nové prostory si prohlédli před zahá-
jením školního roku starosta Lumír
Aschenbrenner a místostarostka Eva
Trůková. Přivítala a novými prostory
je provedla ředitelka 38. MŠ Irena
Cholinská. DB
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V nadcházející divadelní sezóně
chystá Divadlo J. K. Tyla celkem 11
nových inscenací, 3 obnovené premié-
ry oblíbených pohádek a návrat dvou
divácky velmi populárních titulů. Jed-
ním z nich je nejslavnější divadelní
detektivka všech dob – Past na myši
Agathy Christie, tou druhou je nejdéle
uváděná inscenace plzeňského divadla
Edith – vrabčák z předměstí. První
premiérou opery bude oblíbený Sme-
tanův Dalibor s nově nastupujícím
sólistou Richardem Samkem v titulní
roli. Dále soubor upoutá neprávem
opomíjenou Dvořákovou Armidou
a slavným titulem Candide od Leo-
narda Bernsteina, autora nesmrtelné
West Side Story.

Činohru čekají hned v říjnu dvě
premiéry. Na jeviště Nové scény při-
vede hrdiny slavného humoristického
románu Klapzubova jedenáctka
a Malou scénu propůjčí čtyřem pos-
tarším, ale energickým dámám, jež
čelí obvinění z napadení ministryně
sociálních věcí. Dynamická hra Jed-
nou hole, jednou na nože bude
hereckým koncertem Moniky Švá-
bové, Jany Kubátové, Apoleny Veldové
a  hostující Veroniky Janků. Dále
činohra rozehraje divadelní rekon-
strukci vraždy agenta Alexandra Litvi-
něnka Příliš drahý jed a ve spolupráci
s operním souborem nastuduje známé
poetické drama českého spisovatele

a dramatika Julia Zeyera Radúz
aMahulena spůvodní hudbou Josefa
Suka. Celou sezónu uzavře červnovou
premiérou sarkastické historické hry
Libertin vyprávějící o Johnu Wilmon-
tovi, prolhaném příteli anglického krá-
le Karla II., jenž se proslavil
zesměšňováním anglické šlechty

Muzikál DJKT potěší malé i velké
uvedením původního českého muzi-
kálu Kozí válka z dílny Dalibora
Bárty aVáclava Bárty st., autora textů
písní z pohádky Princezna ze mlejna.
S hlavním hrdinou příběhu, puber-
tálním Vaškem, diváci prožijí klu-
kovské války a radosti i starosti
obyvatel vesnice, kterou pozname-
naly jak události během nacistické
okupace, tak i demarkační linie roz-
dělující vesnici na dva odlišné tábory
osvoboditelů.

Soubor baletu zpestří svůj reper-
toár známým klasickým příběhem
o Louskáčkovi a tanečním zpraco-
váním historického příběhu zakázané
lásky Ferdinanda II. Tyrolského
a Filipíny Welserové s názvem Fer-
dinand a Filipína, který přímo pro
plzeňský balet vytvoří německý cho-
reograf Dustin Klein, autor zdařilé
taneční adaptace Vyhoďme ho z kola
ven uváděné na Malé scéně. Obno-
vených premiér se dočkají pohádky
O Rusalce, Co takhle svatba, pri-
nci? a taneční Sněhurka. 

Divadlo připravuje sezónu
nabitou diváckými hity

Vizuál z představení Jednou hole, jednou na nože / Monika Švábová, Jana
Kubátová, Veronika Janků, Apolena Veldová; foto Jan Faukner

V hlavní roli komedie Klapzubova jedenáctka se představí Martin Stránský;
foto Jan Faukner

Diamantovou svatbu (60 let manželství) oslavili ve čtvrtek 15. 9.
2022 manželé Rudolf a Jaroslava Petrželkovi. K tomuto významnému
životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě
životem popřála paní Eva Trůková, místostarostka MO Plzeň 2-Slovany
a zástupce odboru sociálního.

Víme, co se kde a kdy děje

Plzeň spustila novou webovou plat-
formu nazvanou Kalendář akcí. Má
se stát pomocníkem pro plánování
zábavy nejen Plzeňanů, ale i návštěv-
níků a výletníků. Cílem je vytvářet na
jednom místě komplexní přehled, co
se kde a kdy děje. Akce město pre-
zentuje v uživatelsky přívětivém pro-
středí moderního webu, který dobře
funguje i v mobilních telefonech. Stačí
zadat: akce.plzen.eu.

Nový Kalendář akcí spustila rad-
nice nejen jako službu návštěvní-
kům kulturních, sportovních
a volnočasových aktivit, ale i jako
službu pro organizátory těchto

akcí. Získají tím přehled o plánova-
ných událostech v Plzni a zároveň
možnost se prezentovat. Město tak
naplňuje dlouhodobou potřebu míst-
ních aktérů, kteří volali po unikátním
prostoru k propagaci.

Kalendář akcí shromažďuje data
i z jiných zdrojů, jako je Plzeňská
vstupenka, GoOut a sportovní portál
města Plzně. Poskytne tak přehled-
nou nabídku zajímavých událostí
v Plzni a jejím okolí včetně těch, které
jsou zdarma. Vyhledávat je možné
podle druhu akce, termínu nebo
v kombinaci obojího. V případech,
kde je potřeba objednat vstupenku,
se zájemce dostane proklikem přímo
k jejímu zakoupení.

Město plánuje platformu do
budoucna dál vylepšovat, první dva
měsíce provozu poslouží pro zisk dat
k lepšímu poznání konkrétních uži-
vatelských potřeb a následnou opti-
malizaci.

Při slavnostním obřadu na slovanské radnici oslavili plných 60 let
společného života manželé Oldřich a Božena Tolarovi. K této význam-
né životní události, jakou jistě diamantová svatba je, oběma jubilantům
hodně zdraví a štěstí do dalšího společného života popřála místosta-
rostka MO Plzeň 2-Slovany Eva Trůková a zástupce odboru sociál-
ního.
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Sběrný den na objemný komunální odpad dne 12. listopadu 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.

Tyto kontejnery jsou určeny jen pro objemný odpad, nikoli pro biologicky rozložitelné odpady.

Zmíněná stavba představuje práce
na rekonstrukci železniční trati
Plzeň – České Budějovice probíha-
jící v současnosti na území našeho
obvodu. Jejich vlivem dojde v období
10-12/2022 k následujícím uzavír-
kám či omezením: 

Železniční most mezi Bručnou
a Koterovem – kruhový objezd –
směr Koterov
■ pouze omezení chodníku při

obkládání mostu a následné opra-
vě chodníku

Oblast Koterov
■ staveništní doprava ke koleji č.1

je vedena ulicí Velenická
■ probíhá čistění komunikací

Železniční most na Růžku
(podchod)
■ realizace definitivního chodníku

pro pěší – předpoklad 04/2023

Oblast Tunelu
■ zde pouze zvýšená doprava, vliv

na provoz malý, bez stavebních

zásahů do provozovaných komu-
nikací 

■ Sušická – aktuálně bez stavební
činnosti, probíhá čistění komu-
nikací 

■ Velenická – betonáže stropů,
zemní práce 

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

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

Oblast Sušická 
■ přístup na nástupiště č.2 – z ulice

Lobezská, realizace lávky pro pěší
a výtahové šachty – předpoklad
zprovoznění 12/2022

■ 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

Omezení a uzavírky vlivem stavby
Uzel Plzeň, 5. stavba
Lobzy-Koterov v období 10-12/2022

Koncem léta městský obvod Plzeň 2-Slovany dokončil ve Sládkově
ulici v Plzni-Božkově stavbu tzv. separačního bodu. Jde o zpevněnou
plochu, která je určena pro umístění nádob a kontejnerů pro separovaný
odpad, a která má zadní část oddělenou od okolí kovovým plotem.

„Jde o vůbec první separační bod na území celého města Plzně a první
z celkem šestnácti plánovaných v našem obvodu. Jeho konstrukce umožňuje
dobrý přístup jak občanům, tak svozovým firmám. Soustředěním nádob se
zefektivní třídění odpadu, usnadní se úklid okolí, čímž dojde ke zlepšení
vzhledu této lokality,“ sdělila Eva Trůková, místostarostka městského
obvodu Plzeň 2-Slovany.

Systém separačních bodů vychází z návrhu jejich umístění na území
města zpracovaného v roce 2019 Útvarem koncepce a rozvoje města
Plzně. Ten počítá s umístěním celkem 69 takových bodů na území celého
města podle hustoty obyvatel, z čehož 16 jich bude na území Slovan.
Náklady na stavbu tohoto prvního činily 224 tisíc korun. Městský obvod
Plzeň 2-Slovany počítá s výstavbou dalších separačních bodů v následu-
jícím období. DB

První separační bod v Božkově

Cena inzerce (bez DPH):

QR kódy do 1/16 strany (cca š. 5 cm, v. 3,2 cm) 1 000 Kč

1/8 strany (cca š. 9,8 cm, v. 6,5 cm) 1 500 Kč

1/4 strany (cca š. 9,8 cm, v. 13 cm) 2 500 Kč 
(je možný i rozměr: š. 13 cm, v. 9,8 cm) 

1/2 strany (cca š. 20 cm, v. 13 cm) 5 000 Kč

celá strana (cca š. 20 cm, v. 26,3 cm) 10 000 Kč

Přílohou objednávky je inzerát zpracovaný v konečné podobě dodaný na CD či e-mailem ve formátu Word, Power
Point, jpg. Platbu za inzerci se objednatel zavazuje provést uhrazením faktury, kterou ÚMO Plzeň 2-Slovany vystaví
a zašle inzerentovi po vydání aktuálního čísla informačního Zpravodaje.

Městský obvod připravil pro své občany svozy
velkokapacitních kontejnerů:

placená inzerce
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Během září 2022 až července
2023 bude v Plzni 2 probíhat pre-
stižní Mezinárodní výzkum
dospělých PIAAC, který pořádá
Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD). Čes-
ká republika se výzkumu účastní
společně s více než 30 zeměmi
z celého světa. Výzkum realizuje
Národní pedagogický institut ČR
z pověření Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této
době obrátí tazatelé výzkumných spo-
lečností STEM/MARK aMEDIAN.
Rozhovor s tazatelem bude trvat při-
bližně dvě hodiny. Každý respondent
obdrží za účast ve výzkumu finanční
odměnu 800Kč. Pro úspěch výzkumu
je zásadní, aby se co nejvíce oslovených
domácností do výzkumu zapojilo,
neboť jsou vybrané právě ony a podle
mezinárodní metodiky nemohou být

nahrazeny. Data budou uchována jako
přísně důvěrná, budou zpracována hro-
madně a použita výhradně pro účely
výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou
občané v jednotlivých zemích při-
praveni na výzvy současné doby, jako
jsou změny na trhu práce či rostoucí
využívání digitálních technologií
v práci i mimo ni. Výzkum se proto
zajímá o pracovní zkušenosti a vzdě-
lávání, ale i o uplatňování různých
dovedností v každodenním životě.
Výsledky výzkumu dají zpětnou vaz-
bu českému vzdělávacímu systému,
ukáží, kde jsou naše silné a slabé
stránky a kde je vhodné upravit
vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo
našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kon-
taktní údaje jsou uvedeny na strán-
kách www.piaac.cz.

Plzeň aktivně v Mezinárodním 
výzkumu dospělých PIAAC

BEZVA TÝDEN

SLEVA 15%
17.–21. 10. 2022

Plzeň, V Šipce 3

více na:
www.obchodpromiminko.cz/bezvatyden

■Peníze z městského dotačního programu na Podporu sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023 mohou získat i tělo-
výchovné subjekty se sídlem na území Slovan. Smyslem programu je podpora neziskových organizací, které mají omezenou možnost získat finanční prostředky
z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují   využití volného času občanů, především dětí a mládeže. 
■ Speciální poradenství pro občany v nouzi nebo ohrožené energetickou krizí, ztrátou bydlení, exekucemi či sociálním vyloučením nabízí už od
1. října 2022 organizace Člověk v tísni. Číslo je 770 600 800, linka bude fungovat vždy od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
■ V rámci programu Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2022  bylo podáno celkem 18 žádostí v celkové výši 476 tisíc
korun. Uspěly čtyři subjekty, mezi nimi bude podpořena částkou devět tisíc korun výstava Josefa Sedláka a Tomáše Staňka v Papírně. 
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Prostor mezi tropickým a afric-
kým pavilonem v plzeňské zoo se
v letošním roce  výrazně proměnil.
Přináší totiž jednotlivé zoologické
i botanické ostrovní expozice věno-
vané různým ostrovům po celé
zeměkouli.

Původní nezasíťovaná expozice
plameňáků již delší dobu nevyhovo-
vala nárokům na zodpovědný chov
plameňáků. Mimo jiné byla   jednou
z posledních, kde nelze ptáky chovat
vpřípadě vyhlášení opatření proti pta-
čí chřipce a bylo by nutné je stěhovat
do provizorních prostor. Plameňák,
jakožto erbovní živočich plzeňské
zahrady, si zaslouží důstojné ubyto-
vání. Nová expozice za tři miliony
korun navozuje atmosféru jednoho
z největších evropských močálů,
Albufera, na ostrově Mallorca, kde
hnízdí velká kolonie plameňáků.   Pro
vytvoření dokonalého zážitku je volié-
ra i její okolí osázeno rostlinami
domácími na Baleárech, včetně něko-
lika vzácných endemitů. Spoluoby-
vateli voliéry jsou vzácné druhy
mokřadních druhů ptáků Středozemí,

včetně čírek úzkozobých, početné hej-
no tenkozobců opačných, kolihy vel-
ké, čejky, ústřičníky a další ptáky,
zdržující se v místě připomínajícím
písečnou dunu. Z chovatelských
i veterinárních důvodů byl přebudo-
ván i rybník, aby bylo možné plame-
ňáky krmit v bazénu a zároveň si
mohli stavět hnízda ve vlhkém bahně.   

Na jihovýchodním okraji expozice
u pozorovatelny byla umístěna kašna
se skulpturou Vážky od bavorského
sochaře Haralda Bäumlera.  Jednot-
livá zastavení přinášejí rostliny i nauč-
né panely o flóře například Korsiky,
Ostrovů Juana Fernándeze, Nové
Kaledonie, Tříkrálových ostrovů nebo
například Chathamských ostrovů

„Další dílčí novinkou v rámci celku
je paleobotanická expozice v okolí modelu
Burianosaura augustai. Jde o endemic-
kého českého křídového dinosaura, obje-
veného v roce 2003 na Kutnohorsku na
základě stehenní kosti. Žil v malých sku-
pinách na ostrovech a byl býložravý.
Jméno je poctou českému výtvarníkovi
Zdeňku Burianovi a paleontologovi
Josefu Augustovi. V jeho okolí roste wole-
mie vznešená, několik druhů araukárií,
leží zde i araukarit (zkamenělý kmen).
Expozice v zoo představuje fiktivní dru-
hohorní ostrov z  konce křídy, kdy
v Čechách rostly cykasy a ginkga. Spolu
s modelem burianosaura byl zpřístupněn
i vnitřek historické ubikace medvědů
hnědých, s upomínkami na pravěk na
Plzeňsku,“ sdělil Ing.Tomáš Peš, bota-
nický náměstek ředitele zoo Plzeň.

Poslední novinkou   je změna
vzhledu ostrova lemurů kata. Jejich
expozice již není návštěvnicky prů-
chozí, ale nový oddělený poloostrov
umožňuje lemurům nerušeně trávit
den. Zároveň vodní příkop osídlili
karasi obecní, k jejichž záchraně se
plzeňská zoo připojila.

Albufera – nová voliéra pro plameňáky a ptáky Baleár



Už v příštím roce 2023 by měla
začít rekonstrukce Jiráskova
náměstí a klášterní zahrady
v Plzni. Tento pro Plzeň ojedi-
nělý projekt přiblížila výstava
Jiráskovo náměstí – modrozelená
perla Slovan. Její vernisáž se
uskutečnila ve čtvrtek 15. září od
17  hodin v  parku na Jiráskově
náměstí. K vidění ale bude dlou-
hodobě a jejím cílem akcí je pou-
kázat na potenciál místa, které
čeká v nejbližší době nákladná
rekonstrukce.

Na přelomu let 2025/2026
bychom se už měli sejí na novém
náměstí, které bude příjemnější,
funkčnější, zelenější a udržitelnější.
Stěžejním přínosem pak bezesporu
bude otevření klášterní zahrady
široké veřejnosti. Vítězný návrh
studia re:architekti byl vybrán na
základě architektonické soutěže.
Obsahuje všechny důležité oblasti
včetně soudobých výzev – hospo-
daření s dešťovými vodami, udrži-
telnost péče o zeleň, vyváženost
různých druhů dopravy i rozličné
způsoby užívání a přístupnosti jed-
notlivých částí prostranství. Návrh
tak na jednu stranu citlivě zacho-
vává vše, co je cenné a zachovat jde,
včetně jedinečné atmosféry místa.

Projekt je pro Plzeň v mnoha
ohledech ojedinělý, především pak
využitím modrozelené infrastruk-
tury. „Kromě nového prostoru vhod-
ného pro setkávání nabídne obnova
náměstí více stromů a zlepší se pod-
mínky pro jejich rozvoj, a tím se zajis-
tí budoucnost náměstí i pro další
generace. Zklidní a zpřehlední se
doprava, vzniknou nová legální par-
kovací místa, pohyb pěších i cyklistů
po náměstí bude bezpečnější a veřejnost
bude mít možnost pravidelně využí-
vat soukromou klášterní zahradu,“
řekl starosta Městského obvodu
Plzeň 2-Slovany Lumír Aschen-
brenner.

Již samotný začátek projektu
obnovy náměstí a klášterní zahrady
je unikátní. Jedná se o spolupráci
řady organizací. Se zájmem oživit
záměr rekonstrukce náměstí přišel
nejen obvod, ale také místní oby-
vatelé a organizace. Ve školním
roce 2012–2013 navrhla Masary-
kova základní škola v rámci pro-
jektu Kreativní demokratická
škola: Pěstuj prostor otevřít kláš-
terní zahradu veřejnosti, začala jed-
nat s  klášterem a pořádat
pravidelné akce na Víkend otevře-
ných zahrad. 

„V roce 2015 se spojili čtyři partneři
– obvod, náš spolek Pěstuj prostor,
Masarykova základní škola a Klášter
dominikánů Plzeň, aby uvedli obno-
vu náměstí do pohybu. Záhy se při-
pojilo město Plzeň a Nadace Proměny
Karla Komárka,“ vysvětlil začátek
projektu Marek Sivák, dramaturg
výstavy.
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Díky vynikající spolupráci na-
dace, Plzně, městského obvodu
Slovany, odborníků, církevních
hodnostářů, místních spolků
i občanů se Jiráskovo náměstí
a klášterní zahrada stanou moder-
ními prostory, které zároveň
respektují svou původní jedineč-
nou atmosféru. 

„Zvláštní důraz jsme kladli na
zavádění prvků tzv. modrozelené
infrastruktury. Vznikne tak unikát-
ní systém hospodaření s dešťovou
vodou, navazující systém péče o zeleň

i nový způsob parkování,“ vysvětlil
Luboš Veselý, pověřený řízením
Nadace Proměny Karla Komárka.

Výstava přibližuje architekto-
nický návrh, kdy středobodem zůs-
tává i nadále park před klášterem.
Občané se dozvědí, jaká dopravní
řešení se připravují, jak to bude
s parkováním. Mezi hlavní devízy
návrhu patří pokrokový přístup
k modrozelené infrastruktuře, tedy
udržitelnému řešení zeleně,
zadržování a druhotné využívání
dešťových vod i co nejefektivnější

využití místních podmínek a zdro-
jů.

Podstatnou součástí rekonstruk-
ce Jiráskova náměstí je obnova
zeleně. Zachování alespoň části
stávajících stromů, hlavně kaštanů,
bylo často zmiňovaným tématem
již v době přípravných participač-
ních besed. V řešeném prostoru
mimo zahradu zachovává téměř
sedmdesát nejhodnotnějších stro-
mů a v klášterní zahradě téměř
všechny.
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