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HONZÍK JE PRVNÍM MIMINKEM
NAŠEHO OBVODU

Prvním občánkem na území městského obvodu Plzeň 3 v roce 2022 je Honzík Bartošek, který se narodil mamince Martině 3. ledna 2022 v 1:07 hodin. Na Honzíka se doma těšila desetiletá sestřička Viktorka. Kolik se
vloni narodilo v Plzni dětí a jaká jsou nejčastější jména, se dočtete na straně 2.

Milí občané,
začal nám nový rok 2022.
Podle numerologů by
měl být rokem šťastným
a klidným, neboť součet
číslic dává dohromady
harmonickou šestku, která
se prý pojí s nadějí, harmonií,
mírem, domovem a rodinou.
Popravdě začátek roku úplně
klidně nepůsobí. Zákeřný
virus na nás zatím útočí ze
všech stran a zimní počasí si
s námi také pěkně pohrává.
Buďme však optimisté
a věřme, že rok 2022 klidný
bude, přál bych to nám všem.
V ruce právě držíte nové
vydání Trojky, kde najdete
nejen tradiční rozhovory,
ale také naše plány pro
letošní rok v oblasti investic.
Seznámíte se i s akcemi, které
připravujeme ve spolupráci
s dalšími organizacemi
pro naše seniory. Protože
omezení nám na konci
loňského roku nedovolila
uspořádat rozsvícení
vánočních stromečků
s kulturním programem,
přijměte pozvání v únoru
a v březnu na zabijačky, které
chystáme na Skvrňanech a na
Borech. Tradiční zabijačkové
hody budou komentované
a doprovodí je živá muzika.
Spolu s kolegy se těším na
setkání na těchto akcích
a srdečně vás na ně zvu.
David Procházka, starosta
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V LOŇSKÉM ROCE SE V PLZNI NARODILO
VÍCE DĚTÍ NEŽ V ROCE 2020
Oddělení matriky Úřadu
městského obvodu Plzeň 3,
které vede matriční evidenci
pro celé město Plzeň, stejně
jako každý rok vydalo
přehled za uplynulý rok
o počtu narozených dětí,
úmrtí, sňatků, ale také
seznam nejčastějších jmen
nových občánků.

STATISTIKA 2021

počet dětí
chlapců
děvčat
párů dvojčat

4231
2187
2044
77

chlapecká jména
1. Jakub
2. Matyáš
3. Jan
dívčí jména
1. Eliška
2. Adéla
3. Tereza
počet sňatků 641
počet registr.
partnerství 15
počet úmrtí 4 276

(není ještě
konečný údaj)

„V uplynulém roce evidujeme
celkem 4 231 narozených dětí,
což je o 97 dětí více než v roce
2020. Zajímavostí je, že za poslední dva roky se vždy narodilo více
chlapců, od roku 2016 do roku
2019 se totiž poměr narozených
dívek a hochů každým rokem
měnil. Chlapců se v roce 2021
narodilo 2187 a dívek 2044,“ informuje Stanislav Šec, místostarosta
MO Plzeň 3.
Ve statistice, stejně jako každý
rok, nechybí ani přehled oblíbenosti jmen u rodičů. „V loňském
roce bylo u děvčat, oproti roku
2020, rodiči nejčastěji vybráno
jméno Eliška, po ní hned následuje Adéla a na pomyslné stupně
vítězů se opět po dlouhé době
vrátila Tereza. Mezi chlapci se na
čele opět umístil Jakub, po něm
Matyáš a Jan,“ uvedl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. Čtvrtou a pátou příčku u děvčat obsadila
jména Anna a Viktorie, u chlapců pak Matěj a Dominik. „Co se
méně obvyklých jmen týká, na
úřadě jsme zaznamenali jména jako Izák, Melvin Rio Rico
u chlapců, u dívčích jmen pak

Jitřenka, Chloé či Claire,“ doplnil
David Procházka.
Stejně jako počet narozených dětí stoupl i počet sňatků a registrovaných partnerství. „Své ´ano´
si v loňském roce řeklo celkem
641 párů, což je o 49 více než

v roce 2020. Jsem rád, že toto
číslo na rozdíl od předminulého
roku vzrůstá a že většina snoubenců navzdory všem protiepidemickým opatřením svůj termín
svatby zrealizovala a nemusela
jej přesouvat na jinou dobu,“ sdělil místostarosta Stanislav Šec.

PLOVOUCÍ STROM PŘILÁKAL
STOVKY LIDÍ
Na hladině Borské přehrady se 1. prosince
objevil svítící vánoční strom, který zpestřil
vánoční výzdobu na území třetího městského obvodu. Na plovoucí světelnou instalaci se sjížděli nejen obyvatelé Plzně, ale
lidé z dalekého okolí.
„Plovoucí světelnou instalaci jsem poprvé
viděl na jezeře v Rakousku. Když jsme se letos rozhodovali, jak bychom mohli vánoční
výzdobu vylepšit, napadlo nás nechat instalovat něco podobného na hladině Borské
přehrady. Jsem moc rád, že se nám podařilo
nápad s plovoucím vánočním stromem zrealizovat. Zaznamenali jsme mnoho pozitivních ohlasů,“ říká starosta centrálního městského obvodu David Procházka. Ozdobení
čtyřmetrové konstrukce stromu a připojení
k elektřině zajistili pracovníci Plzeňských
městských dopravních podniků. Stromek
zdobilo 8 metrů světelného řetězu, girlan-

2|

www.plzen3.eu

dy a LED světelné hvězdy. Jako ponton pro
konstrukci stromku bylo využito staré molo,
které původně sloužilo v půjčovně loděk
v areálu ŠKODALAND. Molo bylo přeskládáno do tvaru kříže a na něj byl pak umístěn
strom. Dostat strom na vodu a ukotvit jej na
hladině, to byl úkol pro Vodní záchrannou
službu.
Vánoční strom zaujal i otužilce, kteří uspořádali předvánoční plavbu kolem stromu. „Byl
jsem velmi mile překvapen vysokou účastí
odvážných plavců. Doufám, že se příští rok
u plovoucího stromu zase potkáme,“ uvedl
1. místostarosta Petr Baloun, který otužilce
přijel pozdravit.
Po svátku Tří králů byl strom umístěn do skladu a bude připraven „vyplout“ na hladinu opět
1. prosince 2022.
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OBVOD POMOHL PRODEJCŮM I POTŘEBNÝM
Pomoci prodejcům ze zrušených vánočních trhů a zároveň obdarovat lidi, kteří
potřebují pomoc nebo jsou jinak znevýhodnění, se rozhodlo vedení městského
obvodu Plzeň 3. Od prodejců obvod zakoupil vánoční perníčky a bochníky sýra, které
během tohoto týdne nechal rozvézt.
„Chtěli jsme nějak prodejcům vyjít vstříc, a to
zejména těm, kteří nakoupili zboží s krátkou
trvanlivostí. Odkoupili jsme od nich vánoční perníčky a také 15 bochníků tvrdého sýra
a rozhodli jsme se věnovat tyto potraviny zařízením v Plzni, která pečují o seniory, o matky
s dětmi nebo o lidi bez domova,“ vysvětluje
starosta centrálního městského obvodu David

Procházka a dodává: „Letos jsme bohužel byli
nuceni zrušit tradiční rozlévání vánoční polévky, proto jsme využili této příležitosti a obdarovali konkrétní organizace jiným způsobem.“
Tři bochníky sýra byly také určené jako poděkování dobrovolným hasičům na území
obvodu, a to jednotkám ve Skvrňanech, Radobyčicích a Doudlevcích. „Když jsem viděl,
jakou radost udělal sýr v zařízení pro seniory
Sněženka, rozhodli jsme se věnovat dar určený
pro naši jednotku právě do Sněženky. Je tam
68 klientů, které určitě tahle vánoční nadílka
potěší,“ říká 1. místostarosta Petr Baloun, který
je zároveň členem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Radobyčicích. „Ohlasy na dárek
v podobě sýra máme velmi dobré. Konkrétně

Perníčky den před Štědrým dnem předalo vedení obvodu také na covidové oddělení FN Plzeň.

spolek K Srdci dokonce ještě tentýž den poslal
poděkování a fotografie,“ dodává s úsměvem
místostarosta Ondřej Ženíšek.
Dary byly předány do Domova sv. Františka,
Domova sv. Zdislavy v Čermákově ulici a v Radobyčicích, spolku K Srdci, Hospici sv. Lazara,
DD Domino, spolku Blízký soused a Ponton,
spolku Naděje, TOTEMu na Nové Hospodě,
Středisku křesťanské pomoci v Plzni a příští
týden je obdrží i jednotky SDH v centrálním
obvodu. „Vánoce jsou svátky obdarování a mě
těší, že jsme letos našli cestu, jak pomoci dvojnásobně, tedy jak prodejcům, kteří nemohou
své zboží prodávat, tak potřebným,“ uzavírá
místostarosta Stanislav Šec.

Bochník sýra dostali také senioři zařízení Sněženka na Borech.

OBVOD PODPOŘÍ PROPAGACI
PŘÍBĚHU VĚRY KOHNOVÉ

„Rozhodli jsme se finančně podpořit výrobu a instalaci pamětní
desky Věry Kohnové na domě
v Koperníkově ulici v Plzni a také
propagaci jejího příběhu. Příběh
dívky připomene vzpomínkový
průvod, čtení z jejího deníku nebo přednášky,“ vysvětluje místostarosta obvodu Ondřej Ženíšek.

„Považuji za důležité připomínat
příběhy lidí, kteří žili v našem okolí. Tento příběh je o to zajímavější, že se dochoval v deníku, který
Věra Kohnová před transportem
psala,“ dodává starosta David Procházka. Podpisu darovací smlouvy se zúčastnil také 1. místostarosta Petr Baloun: „Překvapilo mě, že
k deníku se spisovatelka Jana
Poncarová dostala v podstatě náhodou, když zjistila, že ho kdysi
ukrývala před zničením její pra-

teta. Už teď jsem zvědavý na připravované nové rozšířené zpracování tohoto deníku v knižní
podobě.“
Spolek W21, který finanční dar
obdržel, zastupuje plzeňská spisovatelka Jana Poncarová: „Jsem
ráda za každou podporu tohoto
projektu. Pamětní desku plánujeme odhalit během března, ale
závisí to ještě na dalších okolnostech. Chystáme také například komentované procházky
a v budoucnu také nové doplněné vydání deníku Věry Kohnové,
na kterém má velký podíl historik
Jiří Sankot.“

Jana Poncarová spolu s dalšími
iniciovala vznik pamětní desky
a začala se příběhem Věry Kohnové zabývat. Výroba a instalace

pamětní desky bude realizována ve spolupráci s plzeňskými
umělci Janem W. Vlčkem, Tomášem Matějkou a majiteli domu
v Koperníkově ulici č. 1146/43.

Částku 15 000 korun věnuje
centrální plzeňský obvod
spolku, který zpracovává
příběh talentované židovské
dívky Věry Kohnové. Věrka
žila v Koperníkově ulici
a spolu s celou rodinou byla
za války transportována
do koncentračního tábora.

Společného setkání při podpisu smlouvy se zúčastnil starosta obvodu David
Procházka, 1. místostarosta Petr Baloun a iniciátorka projektu Jana Poncarová.
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INVESTICE PLÁNOVANÉ V ROCE 2022

Celkem čtrnáct investičních
akcí plánuje v letošním roce
Městský obvod Plzeň 3. Celková
hodnota těchto investic
dosáhne více než 100 mil. Kč,
což je částka opravdu rekordní,
protože stejný objem peněz
byl proinvestován celkem za
poslední tři roky.

„Do průběhu investiční výstavby
se bohužel již nějaký čas promítá delší dobu trvající projektová
příprava a všeobecný nedostatek
kapacit stavebních firem. Některé
projekty z minulého roku proto
musely být z kapacitních důvodů
na straně zhotovitelů přesunuty
a budou dokončeny až v letošním roce,“ přibližuje problematiku první místostarosta obvodu
Petr Baloun, který má investice a
správu majetku na starosti. Týká
se to dlouho očekávaného brouzdaliště pro naše nejmenší v areálu
koupacího jezírka ve Škodalandu,
rozšíření parkoviště U Borského
parku, sběrného místa v Radobyčicích a louky pro psy v Zadních
Skvrňanech.
Mezi velké projekty letošního
roku patří rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice ve Skvrňanech s odhadovanými náklady
téměř 21 mil. Kč. Na tuto akci byla
přidělena dotace od Ministerstva
vnitra ve výši 4,5 mil. Kč a očekáváme také přidělení dotace od
Plzeňského kraje ve výši 3 mil. Kč.
Důvodem rekonstrukce je sanace
stávajícího nevyhovujícího stavu
zejména suterénní části budovy,
přístavba garážového stání pro
nový zásahový vůz, celková přestavba zázemí a kompletní zateplení budovy. „Rekonstrukcí dojde
k vytvoření provozně optimálního řešení dispozic celého objektu

a důstojného zázemí pro členy
jednotky dobrovolných hasičů,“
doplňuje Petr Baloun.
Velkým projektem je také zateplení budovy 63. mateřské školy,
pracoviště Lábkova, kde bylo požádáno o dotaci ve výši téměř 6
mil. Kč. Tento fakt může bohužel
realizaci v letošním roce negativně ovlivnit. Dodržením předepsaných postupů při čerpání dotace
však může dojít k tomu, že se
nepodaří včas vybrat stavební
firmu. „Nebude-li tedy o dotaci
rozhodnuto včas a akce nebude
zahájena během měsíce června,
budeme nuceni realizaci přesunout do příštího roku. Důvodem
je, že při plánování akcí v mateřských školách se snažíme minimalizovat dopady na omezení
jejich provozu. A proto se snažíme, aby většina akcí probíhala
v době letních prázdnin,“ vysvětluje Petr Baloun.
Další větší investice se týkají rekonstrukce prostor v přízemí budovy sady Pětatřicátníků 1, kde
vznikne zcela nový multifunkční
prostor pro pořádání slavnostních obřadů, přednášek, výstav
a dalších kulturních a společenských akcí; odstranění havarijního
stavu střechy 32. mateřské školy
v Resslově ulici; rekonstrukce ulice Nad Úhlavou a rekonstrukce
parkoviště po bývalé čerpací sta-

nici LPG v Předních Skvrňanech,
kdy dojde k navýšení kapacity parkování o 30 %. Výčet akcí pokračuje vybudováním přechodu
pro chodce v Tylově ulici u I. brány škodovky a následné uzavření
problematického podchodu. Dále
plánujeme pokračovat v revitalizaci areálu Škodaland, který slouží
veřejnosti již více než 10 let, v doplnění klimatizací a vzduchotechniky v budovách mateřských škol
a instalace pitných fontán do zahrad mateřských škol.
„Závěrem mi dovolte předem poprosit všechny obyvatele v okolí
realizovaných staveb, rodiče dětí
i zaměstnance mateřských škol
o pochopení a toleranci komplikací, které zajisté v souvislosti se
stavbou vzniknou. Ujišťuji Vás, že
se budeme s kolegy i zhotoviteli
maximálně snažit tyto negativní
dopady omezit na nezbytně nutnou míru,“ dodává místostarosta
Petr Baloun.

SBĚRNÉ MÍSTO PLZEŇ
VALCHA JE OTEVŘENO

Umístění: ulice K Silu
(naproti rybníčku)
Otevírací doba:
listopad až březen
úterý a pátek 15:00 až 17:00
duben až říjen
úterý a pátek 15:00 až 18:00

SEDMÝ ROČNÍK PLZEŇSKÉ
SENIOR AKADEMIE BYL ZAHÁJEN

V úterý 4. ledna 2022
odstartoval 7. ročník
Plzeňské senior akademie,
kterou připravuje městský
obvod Plzeň 3 ve spolupráci
s Městskou policií Plzeň. Po
roční pauze se opět seniorům
otevřely přednášky týkající
se bezpečnosti a v plánu jsou
také exkurze na služebny
hasičů a policistů. Do prvního
běhu akademie se zapsalo
34 „studentů“.
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„Cílem přednášek je informovat
seniory o možných nebezpečích
a naučit je nebezpečným situacím předcházet. Vysoká účast
a zájem seniorů nás utvrzuje
v tom, že Plzeňská senior akademie je smysluplným projektem,“
říká Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie
Plzeň.

a společně jsme spustili Plzeňskou
senior akademii, kde se senioři
dozvídají, jaké situace je mohou
potkat a také to, jak se v takových
případech chovat. O tom, že to
byl krok správným směrem svědčí
to, že letos zahajujeme již sedmý
ročník této akademie,“ dodává
starosta centrálního plzeňského
obvodu David Procházka.

„Bezpečnost je pro vedení obvodu prioritou, a jednou z cest, jak
vyšší bezpečnosti dosáhnout,
je zvýšit informovanost. Protože senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin, oslovil jsem
před sedmi lety Městskou policii
Plzeň, jmenovitě Karla Zahuta,

Projekt Plzeňské senior akademie
se zaměřuje na ucelené vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti
a reaguje také na aktuální stav
kriminality na území města Plzně. Podle toho jsou vypracovány
i preventivní programy, které na
sebe vzájemně navazují a tvoří

www.plzen3.eu

tak komplexní celek vzdělávacího
programu prevence kriminality
v souladu s principem univerzity
třetího věku.
„Jsem moc rád, že senior akademie není jen o vzdělávání, ale
stala se i místem pro navazování
nových přátelství a společenských kontaktů. O to více mě těší,
že mohu být v roli přednášejícího součástí tohoto prospěšného projektu už od jeho samého
začátku. Letos se opět aktivně
zapojím s přednáškou na téma
problematiky odpadů na území
Statutárního města Plzně,“ doplňuje 1. místostarosta Petr Baloun.
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ROZHOVOR

STANISLAV ŠEC:
DŮLEŽITÉ JSOU V ŽIVOTĚ DOBRÉ VZTAHY
Na starosti máte rezort sociální a rodinné politiky. Proč
jste si zvolil pro svoji práci tuto oblast?
Vnímám, že město Plzeň je skvělé
místo pro studenty, lidi, kteří jsou
single, nebo bezdětné páry, ale
ve chvíli, kdy se vám narodí děti,
zjistíte, že výhody velkého města
nemáte čas tolik využívat a začne
vám naopak spousta věcí chybět.
Během svého působení na obvodě jsem zřídil oddělení rodinné
a seniorské politiky. Oddělili jsme
od sebe státní správu od samosprávy v odboru. Zároveň jsme
zlepšili služby rodinám a seniorům. Mám k tomu, i když jsem
profesí technik a programátor,
velmi blízko, protože sám jsem
otcem čtyř dětí.
Co se vám za tři a půl roku podařilo posílit nebo vylepšit?
Rozvinuli jsme spolupráci s neziskovými organizacemi, které se
věnují rodinám s dětmi, jako je
Uzlík, Nošenky nebo Krajská rada
dětí a mládeže. Vytvořili jsme nový dotační program pro vznik
míst přátelských rodině. Žádat
o příspěvek si mohou třeba restaurace, neziskovky nebo dětská centra na to, aby například
vybavily veřejně přístupná místa
hracími prvky pro děti, aby tam
maminka mohla pohodlně nakojit nebo si ohřát příkrmy.
V rámci seniorských služeb jsme
zřídili Kontaktní místo pro seniory, kam mohou přijít senioři i se
svými vnoučaty, protože podporujeme také multigenerační
setkávání. Další z akcí, kterou bohužel přerušila pandemie covidu, je Den otců a dědů. Akce
pořádaná spolkem Nošenky je
určena celé rodině, ale s důrazem na roli tatínků. Cílem akce
je, aby si maminky od péče o děti trochu odpočinuly a tatínkové
strávili aktivně čas se svými dětmi. Chtěli jsme vyslat signál, že
táta není jenom ten, kdo vydělává peníze, ale může se také
aktivně zapojovat do výchovy
a může trávit kvalitně čas se svými dětmi.
Vy sám jste otec čtyř dětí. Jak
s nimi trávíte čas?

Máme rádi turistiku, proto často
vyrážíme s dětmi na procházky, které mají jasný cíl. Jen tak
se procházet není ono. Máme
rádi rozhledny nebo jiná vyvýšená místa, kde je vidět do kraje.
Naše země je neskutečně krásná.
Při procházkách si hodně povídáme, je to prostor, kdy člověk
konečně nemusí pracovat a je
čas si popovídat. Oblíbil jsem si
v poslední době kutilství, kde se
syny upravujeme a předěláváme
věci. Naposledy jsme společně na
chalupě vylepšovali holubník.

jezdíme třeba na Bolevecké rybníky nebo na pěší stezku z Plzně
do Třemošné. Rádi máme také
Plzeň-jih. Výšlap na horu Bzí nebo
na rozhlednu Kožich je moc fajn.

Jak máte velké děti, když spolu
už zvládnete tvořit a kutit?
Nejstarší je Daniel, tomu je deset
let, další je Jakub, tomu je osm,
Ondřejovi jsou čtyři a Madlence
je 2,5 roku. Mám tři kluky a holčičku a mohu vás ujistit, že u nás
doma není nikdy klid a ticho.

Spoustu času vám zabere práce,
pak aktivity s dětmi. Máte chvíli
čas vydechnout, relaxovat?
Snažím se relaxovat tím, že něco
vytvářím rukama. Když je na to
vhodné počasí, trávím volný čas
na zahradě, tam za sebou člověk
vidí hned výsledek své práce.
V poslední době málo čtu knihy,
není na to doma klid a ani chuť,
protože když trávím celý den nad
stohy papírů, nemám už večer
náladu se pouštět do čtení. Jako
student jsem četl knihy hodně.
Dříve jsem také jezdíval často na
kole, proto se těším, až děti povyrostou a budeme spolu moci vyrážet na cyklovýlety.

Máte nějaký konkrétní tip na
výlet s dětmi v Plzni nebo okolí?
Máme to blízko na Škodaland,
který se daří v poslední době rozvíjet. Je to tam příjemné i v tom,
že se člověk může občerstvit
a děti mají spoustu možností, kde
si hrát. Borský park je také místo,
kde trávíme hodně času. Rádi

Když se vrátíme k práci pro
městský obvod. Je něco, co byste chtěl ještě do konce volebního
období stihnout?
Byl bych moc rád, kdyby měli lidé
svatby u nás na úřadě v důstojných podmínkách, a ne v sále zastupitelstva, proto budeme nyní rekonstruovat prostory na ro-

hu Klatovské a Husovy ulice. Měly
by tady vzniknout reprezentativní prostory našeho obvodu, kde
by mimo slavnostních událostí,
jako je svatba, vítání občánků
nebo předávání ocenění, byla
možnost pořádat například školení pro seniory i širokou veřejnost. Na místě bývalého klubu
v Husově ulici plánujeme otevřít kavárnu pro rodiny s dětmi
a seniory. Po rekonstrukci by provoz kavárny převzal spolek Uzlík.
Nyní právě opravy probíhají a věřím, že se vše stihne zrealizovat
a otevřeme ještě v letošním roce.
Máte na závěr nějaký vzkaz nebo poselství pro čtenáře Trojky?
Rád bych všem připomenul, že
zdrojem štěstí jsou vztahy a je
jedno, jestli jsou to vztahy v rodině, mezi generacemi, sousedy
nebo přáteli. Dobré vztahy vedou
k dobré náladě a vnitřní spokojenosti. Přál bych si, abychom
se málo hádali, a když už spolu
nesouhlasíme, aby to neničilo naše přátelství.
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VE VELKÉM DIVADLE HRAJÍ O PLZEŇSKÉM
RODÁKOVI, KTERÝ DOŠEL AŽ K PROTINOŽCŮM
„Jsem toho názoru, že každé divadlo má povinnost zpracovávat
místní příběhy. V plzeňském DJKT
jsem pracoval poprvé a jsem rád,
že zrovna na tak zajímavé látce.
V minulosti jsem měl možnost
točit na Novém Zélandu a tam zná
Lindauerovo jméno snad každý
a za jeho obrazy se tam platí astronomické sumy.“ Světová premiéra
hry se odehrála 18. prosince 2021
ve Velkém divadle a její autorka,
spisovatelka polského původu
Renata Putzlacher, ji připravovala
téměř rok. „Nejdříve jsem zhlédla
spoustu filmů o Novém Zélandu,“ uvádí autorka, „následovala
podrobná četba všeho, co by se
mi mohlo během psaní hodit,
navštívila jsem Náprstkovo muzeum… Prošla jsem si i Plzeň - místa, kudy chodil Bohumír Lindauer
a jeho blízcí. Středobodem toho
všeho bylo Velké divadlo, které

Foto: Martina Root
Nový titul plzeňského divadla Lindauer? Pākehā! je dalším výrazným dramaturgickým počinem
činoherního souboru, který pramení z regionálního kontextu - z historie města a jeho výrazných
osobností. V minulosti činohra
DJKT uvedla například hru Tomáše Vůjtka Škoda!, o významném
podnikateli Emilu Škodovi, nebo
komorní dokumentární drama

Plzeň 1953, ve kterém autor Ján
Šimko vycházel z reakce škodováků na vyhlášení měnové reformy.
Nyní se činoherní soubor rozhodl divákům přiblížit životní cestu
významného plzeňského rodáka
malíře Bohumíra Lindauera. Pravidelné úsilí plzeňské činohry zabývat se tématy spjatými s městem
Plzní oceňuje i samotný režisér
nové inscenace Radovan Lipus:

VYBAVENÍ:

ŽEBŘÍK OSLAVÍ 30 LET
S PRA ŽSKÝM VÝBĚREM
A MIG 21
Hudební ceny Žebřík slaví významné jubileum - celé tři dekády nepřetržité existence. K oslavě
třicetin okořeněné exkluzivními
koncerty Pražského výběru či Mig
21 a vyhlášení výsledků ankety
dojde 1. dubna 2022 v plzeňském
DEPO2015.
Moderátory šestihodinové show
budou herec Marek Taclík a zpěvačka Žofie Dařbujánová. Předpro-
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dej vstupenek za 590 Kč a VIP passů (s bezplatnou konzumací a dalšími benefity) v ceně 990 Kč probíhá na www.anketazebrik.cz
Tři výherci se mohou dostat na
Žebřík úplně zdarma. Stačí poslat
odpověď na jednoduchou otázku:
Jak se jmenuje zpěvák kapely
MIG 21? Správné odpovědi posílejte do 28. února na e-mail. adresu trojka@plzen.eu

www.plzen3.eu

vyrostlo starému panu Lindauerovi na jeho milované zahradě.“
Atmosféru dálek navozují kostýmy jednoho z nejvytíženějších
výtvarníků u nás, Tomáše Kypty,
autorem scény je architekt, herec,
básník a výtvarník David Vávra,
hudbu pro inscenaci složil písničkář, zpěvák, skladatel Tomáš
Kočko. Kromě Marka Mikuláška v titulní roli uvidí diváci také
Jana Maléře, Apolenu Veldovou,
Michala Štěrbu, Kláru Kuchinkovou, Matyáše Darnadyho, Josefa
Nechutného a další.
Vstupenky mohou diváci zakoupit v pokladně předprodeje Smetanovy sady 16 v Plzni, on-line
na webových stránkách djkt.eu
nebo v síti Plzeňská vstupenka.
Diváci jsou v povinni při návštěvě
divadla dodržovat aktuální mimořádná opatření.

číslo 1 | únor 2022 | ročník 31 | tel.: 378 036 496 | www.plzen3.eu

ROZHOVOR TROJKY

ANTONÍN PROCHÁZKA :
DO PLZNĚ JSEM SE DOSTAL STOPEM
Dramatika, scénáristu a divadelního režiséra Antonína Procházku zpovídal místostarosta
Ondřej Ženíšek. V Plzni Antonína Procházku už není tolik vidět, proto byly dotazy směřovány na jeho současnou práci
v Praze a padla i zmínka o jeho
náctileté dceři Viktorce.
V Plzni už jsi dlouhá léta, ale jak
ses do Plzně vůbec dostal? Vím,
že máš kořeny v Kroměříži.
Kroměříž je moje rodné město,
jezdím tam moc rád. Příbuzné
už tam nemám, co maminka
zemřela, ale potkávám se tam
se spolužáky ze základky. No, ale
v Plzni jsem už 45 let a přijel
jsem sem stopem. Když jsem
to tady viděl, což bylo někdy
v 70. letech, tak jsem si připadal, jako kdyby ta válka skončila
před měsícem. Měl jsem srovnání z Prahy nebo Kroměříže,
což bylo výstavní město, a teď
tohle. První, co mě napadlo, že
tu vydržím maximálně jednu
sezónu, a už je to 45 let. A to, že
jsem považovaný za Plzeňana, je
vlastně v pořádku, protože jsem
tady zakotvil a mám tu rodinu.
I když je fakt, že v současné
době téměř veškerou práci
mám v Praze. Jsem už v důchodu na volné noze a najímají si
mě soukromé produkce.

a Honzou Čenským. Dá se říct, že
projektů mám dost.
Známe se spolu od roku 2010,
kdy jsme tě přesvědčili, abys
kandidoval do plzeňského zastupitelstva, kam ses dostal
a vydržel tam skoro tři roky. Ač
se opoziční partneři sázeli, že
to tak dlouho nebude.
Pak jsem byl bohužel nucen změnit bydliště kvůli takové banální
věci, jako je parkování. Když jsem
začal jezdit víc do Prahy, tak jsem
potřeboval zaparkovat auto, což
bez trvalého bydliště nebylo možné. Bohužel tím skončil také můj
mandát v zastupitelstvu.
Jaký je tvůj vztah k politice
dnes? Zajímá tě to? Sleduješ naši politickou scénu?
Musím říci, že teď jsem si oddechnul. Předtím mě to iritovalo, protože jsem si říkal, jak je možný, že
tenhle celkem inteligentní národ
si zvolí takové představitele. Teď
to konečně dopadlo podle mého
a konečně vyhráli ti, které jsem
volil. Předtím jsem politiku sledoval, ale teď jsem přestal, protože
jsou tam lidé, kterým důvěřuji
a nemám potřebu se o to starat.

Pro jaké scény v Praze teď pracuješ?
Mám taková tři pracoviště - Hudební divadlo Karlín, kde už asi 15
let režíruji muzikály, nové Divadlo
Metro a Divadlo Lucie Bílé. Zajímavé je, že Divadlo Metro je vlastně propojeno s Plzní, protože Jiří
Turek je producent z Plzně. Ten si
mě najal jako režiséra a také tam
hraji ve dvou kusech. Pro Divadlo
Metro jsem připravil už šest inscenací, třeba Úvěr s Filipem Blažkem
nebo Už tě mám dost, kde hraje
Saša Rašilov.

Když se vrátím k Plzni a kultuře města, tak si myslím, že
můžu říci, že se tu dělá spousta
zajímavých věcí, je kam zajít
a vůbec, že v Plzni kultura žije.
Nyní se plánuje výstavba nové
galerijní budovy. Jak se na to
díváš ty?
Jsem jednoznačně pro, a zvláště místo U Zvonu je pro to jako
stvořené. Navíc v Plzni chybí architektura, na kterou by se jezdili lidé
dívat. Přijde mi třeba hrozná škoda,
že se v Praze nepostavila knihovna
podle Kaplického návrhu. Ale od
toho jsou umělci, aby posouvali
vědomí lidí, a ne aby se snažili jen
vloudit do vkusu lidí. Umění je od
toho, aby ukazovalo cestu.

Lucka Bílá nechala opravit bývalé
divadlo Ta Fantastika, což je teď
Divadlo Lucie Bílé. Oslovila mě,
jestli bych jí nepomohl s rozjezdem, takže tam v současné době také režíruji. Chystáme muzikál Láska je láska, zkoušíme Mlčeti zlato s Danou Morávkovou

Jak ty vnímáš Plzeň?
Plzeň je město, kde se dá velmi
slušně žít. Ale je tady pár věcí, které mě štvou, je tu třeba málo zeleně. Třeba právě tady na křižovatce
Klatovské a Americké chybí stromy. Stejně tak u Jižního nádraží,
kde je hlavní průjezdní koridor,

tam mi chybí zeleň. Na druhou
stranu je tu krásný sadový okruh,
pořád jsou tu kulturní akce a něco se děje a jsou tu fajn hospody.
Sice teď kvůli práci trávím hodně
času v Praze, kde mám byt, ale
jak můžu, tak jedu do Plzně, tady
máme hlavní „stan“.
Ty máš dvě děti, syna a dceru,
ale mezi nimi je velký věkový rozdíl. Jaké to je, pořídit si
potomka v pokročilejším věku?
Viktorce bude 16, jestli se nepletu, takže si ji měl v 52 letech.
No tak udělal jsem si svoji vlastní
vnučku. Synovi Tondovi je přes
40 a pořád se k ničemu nemá.
(smích) Je to tak, že jsem si začal
s mladou holkou, Štěpánce bylo
tehdy 23 a mně bylo přesně dvakrát tolik. A já jsem si myslel, protože nejsem úplně dobrý v matematice, že budu pořád dvakrát starší než ona. Dneska by
mi muselo být přes devadesát...
Když si ale najdeš mladou holku
a myslíš to s ní vážně, tak je jasný, že bude chtít dítě. Viktorka je
moc fajn, jako maličká byla fakt
hodný dítě, takže se všechno dalo
v pohodě zvládnout.

Má nějaké herecké sklony?
Je to herecký dítě, takže se v tom
prostředí pohybuje a všichni jsou
pro ni tety a strejdové. Herectví je
ale hodně o štěstí. Já měl třeba
v životě velkou kliku a jsem za to
vděčný, protože moje ctižádost je
nula. Ji ale baví jazyky, učí se španělsky, anglicky, teď ještě přibude ruština. Chodí do Nerudovky
se zaměřením na cestovní ruch,
takže může být recepční v hotelu
nebo pracovat v aerolinkách. Ale
uvidíme, co bude. Ona chce jít
na DAMU, protože vidí ty špičky
jako Lucii Bílou nebo Ondru Brzobohatého, ale takových je pár. Je
fakt, že 90 procent umělců jsou
takoví dělníci kultury.
Vím, že rád jezdíš na Šumavu.
Kam tě to táhne nejvíc?
Nejraději jezdíme na místa, kde
není moc lidí. Máme rádi místa
Krále Šumavy, třeba Trojmezí,
České Žleby nebo Dlouhá. Málokdo ví, že v Českých Žlebech je
hřbitov, kde je pochován bratr
Krále Šumavy a jeho maminka
a pochovával je kardinál Vlk.
Sem jezdíme rádi, máme tady
oblíbený hotel Florián.
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NEZNÁMÝ STAVITEL KRISTIÁN LEXA
Jednotlivá období stavebního
vývoje Plzně bývají symbolizována jmény význačných stavitelů, kteří mají za sebou buď
rozsáhlé dílo, nebo jsou autory
významných budov. Jména jako Auguston, Schell, Filous nebo Stelzer najdete téměř v každé knize o dějinách Plzně. V jejich stínu však často stojí další
stavitelé s neméně zajímavými
osudy.
V roce 1835 obdrželi měšťanské
právo dva zedničtí mistři - vedle Martina Stelzera i jistý Kristián
Lexa. Narodil se 15. 11. 1804 v Trpístech v rodině krejčího. Měšťanské právo se neudělovalo za nic,

musel mít tedy již v jednadvaceti
letech slušné renomé. V letech
1848–1850 spojil síly s Martinem
Stelzerem ke stavbě Saského
mostu. V roce 1856 postavil pro
Františka Hýru velký parní mlýn
v pozdější Prokopově ulici, v té
době jeden z největších továrních provozů v Plzni. Vybudoval
blok domů při Tylově ulici, kde
pak sám bydlel. V roce 1859 se
účastnil soutěže na plán zástavby
Říšského předměstí. Nevyhrál, ale
získal finanční prémii, kterou vzápětí věnoval na vojenské výdaje
Rakouska, jež zrovna válčilo v severní Itálii. Dobře se vpravil i do
měšťanské společnosti. Od konce
30. let 19. století byl členem sbo-

POZOR, SENIOŘI
JSOU V OHROŽENÍ!

POLICIE ČR SENIORŮM RADÍ:

Falešných manipulativních příběhů existuje více, proto Policie ČR přistoupila k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem: „Dobrý den,
varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se vás bude někdo snažit přesvědčit, že je váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky.“
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Autor: Mgr. Tomáš Bernhardt
Západočeské muzeum
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„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který
může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící
babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet
kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například
po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na
služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví
si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do
rukou neznámého člověka.
 Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte.
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně
volat, případně nejbližším příbuzným.
 Pokud zjistíte, že vám opravdu nikdo z rodiny nevolal,
volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti
vyplývající z telefonátu.
 Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě,
kdy se vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
 Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte.
Ani pod příslibem, že vám do zástavy přenechají např.
doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně
(může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží
(může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

ru ostrostřelců (kam patřil každý,
kdo v Plzni něco znamenal). Cesta k úspěchu u něj nevedla přes
bohatou nevěstu. Už jako měšťan
se oženil s Markétou Stölzerovou,
nemanželskou dcerou nádenice
z Vítovic na třebelském panství.
Z vesnického řemeslnického synka se vlastním úsilím vypracoval
v respektovaného člena městské
obce. Zemřel ve věku 66 let 1. října 1870.

www.umo3.plzen.eu

PRÁVNÍ PORADNA
V ROCE 2022
Právní poradna je určena lidem
starším padesáti let, kteří mají
trvalé bydliště na území třetího
plzeňského obvodu, nebo držitelům průkazu zdravotně postižené osoby, taktéž s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3.
Právní poradenství se týká občanského, rodinného, bytového
a dědického práva (problémy
s převody bytů, problémy s placením nájmu, společenství vlastníků, otázek věcných břemen,
závěti a vypořádání závěti pro
případ smrti, finanční problematiky seniorů - půjčky, dary atd.)
Poradna není zaměřena na oblast
trestněprávní či obchodněprávní. Právník neprovádí úkony, jako
je sepisování smluv nebo zastupování před soudy, zájemcům
ale poradí, jak problém řešit či na
jaké orgány se mají obrátit.

www.plzen3.eu

Všichni zájemci, kteří by chtěli
právní poradnu využít, se nejdříve musí objednat zde: Olga
Sammerová, 378 036 472.
Termíny pro rok 2022
(pokud dovolí vládní nařízení):
15.
8. a 29.
12. a 26.
10. a 31.
21.
19.
16.
6. a 20.
11. a 25.
22.
13.

února
března
dubna
května
června
července
srpna
září
října
listopadu
prosince 2022

INFORMACE
PRO SENIORY
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NÁVŠTĚVNÍCI TOTEMU SI VYZKOUŠELI
VIRTUÁLNÍ REALITU, ALE CHODIL TU I POŠŤÁK
Kromě tradičních programů si
klienti TOTEMu měli možnost
vyzkoušet virtuální realitu. A co
si za tím můžeme představit? Díky
virtuální realitě jsme si udělali výlet
do vesmíru, oceánů nebo na pláž
s právě vycházejícím sluncem.
Jednoduše řečeno, když dnešní
doba nepřeje cestování, můžeme
vyrazit za krásami i jiným způsobem. Podle slov účastníků to bylo
něco neuvěřitelného a někdy až
strašidelného. Představte si, že se
prostřednictvím virtuální reality
potkáte se žralokem.

starostovi MO Plzeň 3, za zajištění
předvánočního překvapení, které bylo předáno klientům centra
TOTEM Nová Hospoda.
V únoru se můžete těšit na hudební a taneční odpoledne, tvořivou dílnu, společnou snídani,
deskové hry a další zajímavý
program, neváhejte se za námi
v Prostřední 48 zastavit.

Více o našich aktivitách
a programu se dočtete
na webových stránkách
www.totemplzen.cz,
informace a rezervace míst
pak na e-mailové adrese
novahospoda@totemplzen.cz
a/nebo na tel. čísle
777 343 692.

V TOTEMu na Nové Hospodě
si můžete i v roce 2022 najít
svůj šálek kávy. Mezi ty tradiční
akce patří pokračování kurzu
„Trénování paměti“ a „Cvičení
pro seniory“. Tyto stálé
programy si získaly na
popularitě a dnes je možné
říci, že mají svou stálou
účastnickou základnu.

TOTEM v době adventu i nadále
plnil svůj cíl, který spočívá v podpoře mezigeneračního setkávání. Děti ze 16. MŠ v Korandově ulici a žáci 6. a 7. tříd 25. ZŠ
ve Chválenické ulici si pro naše
babičky a dědečky připravily překvapení v podobě malých dárků
a krásných osobních přání. I když
v této době muselo jít osobní
setkání stranou, i takový kontakt
vzbudil velmi dojemné reakce
a dopisy od dětí si našly své příjemce, kterým zpříjemnily Vánoce.
Na závěr bychom tímto chtěli
poděkovat Davidu Procházkovi,

AKTIVITY PRO SENIORY CENTRÁLNÍHO
OBVODU NA JARO 2022
S novým rokem přichází i nabídka nových
aktivit pro seniory centrálního obvodu.
Pod vedením lektorky Venduly Tichotové se můžete projít a protáhnout na
čerstvém vzduchu, zacvičit si jógu nebo
se protáhnout na židlích. V Kontaktním
místě máte možnost si v rámci „Herních
pátků“ zahrát společenské hry nebo se
zúčastnit zábavného kvízu. Pro majitele
chytrých telefonů máme připraven jednorázový kurz ke zdokonalení ovládání
svého přístroje.
Co? ŠPACÍRJÓGA
Kdy? Každé pondělí
Kde? Zastávka MHD Přední Skvrňany
V kolik? Od 9:00 do 10:30 hodin
Doprava MHD - tram. č. 2 (směr Skvrňany),
výstup na zast. Přední Skvrňany. Nenáročné
procházky a pohyb na čerstvém vzduchu.

Co? JÓGA
Kdy? Každé úterý
Kde? Multifunkční areál Škodaland
(V Lukách 34, Plzeň)
V kolik? Od 8:45 do 9:45 hodin
Doprava MHD - bus č. 21 (směr Litice), výstup
na zast. U Přehrady. Vhodné i pro začátečníky.
Co? JÓGA NA ŽIDLÍCH
Kdy? Každé úterý
Kde? Multifunkční areál Škodaland
(V Lukách 34, Plzeň)
V kolik? Od 10:05 do 11:05 hodin
Netřeba se báti náročných cviků, čeká vás příjemné protažení těla. Doprava MHD - bus č.
21 (směr Litice), výstup na zast. U Přehrady.
Co? HERNÍ PÁTKY
Kdy? Každý lichý pátek
Kde? Kontaktní místo pro seniory

(sady Pětatřicátníků 1, Plzeň)
V kolik? Od 9:00 do 12:00 hodin
Hraní společenských her, kvízy a další zábava.
Co? OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TELEFONU
Kdy? 30. 3. 2022 (středa)
Kde? Divadelní 1a (bývalý Autoturist)
V kolik? Od 8:00 do 12:00 hodin (1. kurz)
a od 13:00 do 17:00 hodin (2. kurz)
Tento kurz se koná ve spolupráci s Plzeňskou
unií neslyšících.
Všechny výše nabízené aktivity jsou zdarma.
V případě zájmu je potřeba se na ně přihlásit, a to na tel. 378 036 458, e-mail. adrese
markova@plzen.eu nebo osobně v pondělí
a středu od 8:00–12:00 a od 13:00–17:00 hod.
v Kontaktním místě pro seniory (sady Pětatřicátníků 1).
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VSTUPENKY DO
PRAVIDELNÉ
DIVADLA PRO SENIORY ČTVRTKY S TOTEMEM
Pro seniory s trvalým pobytem na území městského obvodu Plzeň 3
i v roce 2022 nabízí městský úřad zvýhodněné vstupenky do divadla.
Vstupenky se prodávají za 50 % jejich pořizovací hodnoty v níže uvedených termínech, od 8:00 hodin na Kontaktním místě pro seniory se
sídlem v budově úřadu sady Pětatřicátníků 1 (roh Husovy ulice a sadů Pětatřicátníků). Přístup do hlavní budovy úřadu, pouze za účelem
vyzvednutí pořadového čísla, je zájemcům umožněn od 6:00 hodin.
Přehled nabízených divadelních představení bude cca týden před termínem prodeje zveřejněn na adrese www.umo3.plzen.eu
Divadelní představení se odehrají pouze v případě, pokud to umožní
aktuálně platná mimořádná opatření. Doporučujeme průběžně sledovat jejich znění. V případě nejasností volejte na tel. 602 655 435.
Termíny prodeje v roce 2022: 28. února, 30. března, 27. dubna, 30.
května, 31. srpna, 26. září, 31. října, 30. listopadu, 14. prosince.

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA STVRDILI SLIBEM

Městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. si připravil na únor nové aktivity pro seniory. Aktivity se konají v kontaktním místě pro seniory (sady Pětatřicátníků 1, Plzeň).
3. 2. 2022 9:00–10:30 hodin/Cestovatelské promítání Nepál, země barev a vůní
Protože venku ještě řádí krutá zima, přijďte se zahřát a naladit na teplo povídáním o měsíčním cestování po Nepálu - o treku v horách,
v údolí Langtang i o exotických chrámových pagodách, o krásné přírodě i smogu ve městech, o jacích, opicích i pijavicích, o buddhismu
i hinduismu a mnohém dalším. Po Nepálu vás provede Eva Haunerová.
10. 2. 2022 9:00–11:00 hodin/Židovská komunita v Plzni,
židovská kultura a literatura
Srdečně zveme na další setkání z cyklu, které povede Mgr. Věra Špirková,
Ph.D, na téma Židovská komunita v Plzni, židovská kultura a literatura. Tentokrát si budeme povídat o organizaci rodinného života, úloze náboženské obce, židovských spolcích, tradicích, směrech v judaismu. Připomeneme si osobnosti, jako byli Norbert Frýd, Arnošt Lustig, Ephreim Kishon.
17. 2. 2022 9:00–10:30 hodin/Trénování paměti první ochutnávka
Srdečně zveme na ochutnávkový program budoucích pravidelných
setkání, při kterých se trénuje krátkodobá i dlouhodobá paměť, prostě
proto, aby fungovala lépe, svižněji a pomáhala nám v běžném životě. Budeme trénovat rozvoj kreativity, koncentrace, zlepšování slovní
zásoby, smyslová cvičení, vědomostní cvičení, asociace, relaxace atd.
Lekcí vás provede certifikovaná trenérka paměti Mgr. Marie Blažková
a jistě spolu strávíte příjemné dopoledne.
24. 2. 2022 9:00–10:30 hodin/Klíčím, klíčíš, klíčíme...
Srdečně Vás zveme na workshop na téma „klíčení“. Klíčky znali už pravěcí lidé, starověké mořeplavce doprovázely na cestách a dnes pomáhají při prevenci a léčbě civilizačních chorob. Jsou totiž plné výživných
látek, minerálů a vitamínů. Přijďte se k nám naučit, jak si tenhle úžasný
zázrak přírody připravit.

Manželé Sylva a Václav Máslovi jsou svoji už celých 60 let. Výročí diamantové svatby oslavili připomenutím manželského slibu v obřadní
síni plzeňské radnice. V sobotu 11. prosince 2021 manžele Máslovy
znovu symbolicky oddala zastupitelka městského obvodu Plzeň 3
Ivana Bartošová.

Program na další měsíce bude vždy s předstihem zveřejněn na webu
www.umo3.plzen.eu v záložce Kontaktní místo pro seniory. Nabízený program se uskuteční pouze v případě, pokud to umožní aktuálně
platná mimořádná opatření. Kapacita na všechny uvedené aktivity je
omezená, rezervujte si své místo včas na tel. čísle 378 036 458 nebo na
e-mailu markova@plzen.eu

KURZY NAUČÍ SENIORY PRACOVAT S CHYTRÝM
TELEFONEM NEBO UPRAVOVAT FOTKY

Počítačové kurzy pro seniory se po vynucené přestávce opět otevírají. V roce 2022 je
v nabídce pět typů kurzů zaměřených na
práci na počítači pro začátečníky a pro mírně pokročilé, úpravu digitálních fotografií
pro začátečníky a pro mírně pokročilé, základy práce s multimédii, přenos dat a práce se
smartphonem. Kurzy budou zahájeny na konci února. Výuka probíhá ve všední den odpoledne dle zvolené úrovně a druhu kurzu. Cena
za pět lekcí (celkem 15 vyučovacích hodin) je
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standardně 800 korun. Senioři s trvalým pobytem na území městského obvodu Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek doplácí úřad.

„Spolupráce centrálního obvodu a Střední
školy informatiky a finančních služeb v Plzni
na Klatovské třídě byla navázána již v roce
2012. Díky výborné kooperaci už z výuky počítačových kurzů vyšly stovky spokojených
absolventů, a někteří z nich dokonce pokračovali v dalších úrovních,“ říká místostaros-

www.plzen3.eu

ta centrálního plzeňského obvodu Stanislav
Šec.
Senioři, kteří mají zájem o účast v kurzu
nebo chtějí bližší informace, mohou kontaktovat paní Zdeňku Markovou na tel.
378 036 458. Do kurzů se mohou přihlásit
i zájemci s bydlištěm mimo centrální obvod,
ti však musí uhradit plnou cenu kurzovného. Tito zájemci mohou kontaktovat paní
Herianovou (INFIS) na tel. 377 477 507.

ZASTUPITELÉ/
INFO PRO OBČANY
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AMERICKÁ - NOČNÍ MŮRA
První zářijový den loňského roku
většina plzeňských řidičů s hořkostí skousla uzavření Americké
třídy.
A kdyby jenom to. Snad ve stejný den opět zafungovalo plzeňské dopravní oddělení koordinace uzavírek, kterému se říká
SUPERDIO, a vyprodukovalo další
nehezké překvapení. Uzavřeli totiž současně také rovnoběžnou
Purkyňovu ulici.
Překvapení, která nám městská
radnice nadělila jako dárek do
reality všedních dnů, se proměnila v každodenní noční můru,
která nás budí v noci ze spaní
s otázkou, jak že se to vlastně
dostaneme do města?
Ptáte se, proč se Americká třída
vlastně uzavřela?

Je to prosté. Dlouhodobě se
o uzavření tohoto nelogicky
vybraného kousku komunikace
v zastupitelstvu města diskutuje. Snem některých současných radních a zastupitelů, kteří
v zastupitelstvu města seděli už
před 10 lety převážně v opozici a hlasování prohráli, bylo zvítězit.
Jak se říká, kdo si počká… A tak
se tak stalo. Co na to občan města? Ten zřejmě z jejich pohledu
není důležitý.
Zatleskáme jim, co vy na to?
Je to na nás. Právě teď máme
možnost v praxi toto rozhodnutí, jak říkával guru plzeňské ODS
Míra Levora, potěžkat a vyhodnotit jeho dopad na naše každodenní životy.

Musím říci, že jedno z nejdůležitějších usnesení rady centrálního obvodu, které jsem za toto
volební období kontroloval, bylo právě stanovisko k uzavření
Americké třídy. A tady kolegové
konzervativně podrželi názor,
který obvod k uzavření Americké dlouhodobě má, tj. Americkou nezavírat. To považuji za
důležité.
Jiří Strobach,
předseda
Kontrolního výboru,
zastupitel městského
obvodu Plzeň 3

JUBILEJNÍ SVATBU
SI MŮŽETE PŘIPOMENOUT
OBŘADEM
Za jubilejní svatbu se považují sňatky uzavřené
před více než 50 lety. Po těchto letech mohou
manželé požádat o připomenutí slibu prostřednictvím obřadu. Jak v takovém případě postupovat?
„Je to krásná a důležitá událost nejen pro manžele,
ale také pro jejich rodiny. Možnost připomenout si
u nás slib mají občané s trvalým pobytem na území městského obvodu Plzeň 3. Jedná se o nadstandardní službu, proto je potřeba kontaktovat přímo
paní Olgu Sammerovou z odboru sociálních služeb
a domluvit si vhodný termín,“ vysvětluje místostarosta obvodu Stanislav Šec.
Připomenout si obřad mohou manželé, kteří slaví
zlatou svatbu (50 let), diamantovou svatbu (60 let),

svatbu platinovou, také zvanou briliantová (70 let),
nebo dokonce svatbu korunovační, která se slaví
při 75 letech společného života.
O zajištění obřadu je potřeba požádat minimálně
měsíc předem, a to u paní Olgy Sammerové (kancelář č. 103, přízemí budovy sady Pětatřicátníků 1).
Manželům jsou poté ve spolupráci s oddací matrikou nabídnuty volné termíny, a to vždy o víkendu,
kdy se konají klasické svatby, případně je možné připomenutí obřadu zajistit i v místě bydliště. Manželé
při žádosti předkládají kopii oddacího listu a podepisují souhlas s použitím osobních údajů nebo souhlas s uveřejněním.

OZNÁMENÍ
PRO OBYVATELE
ULICE BENDOVA
Odbor investic magistrátu města Plzně je připraven po přidělení finančních prostředků zastupitelstvem města Plzně zahájit v polovině roku 2022 realizaci stavebních úprav ulice Bendova v úseku od ulice Klatovská
třída po ulici Korandova.
Vzhledem k této skutečnosti by
bylo vhodné před zahájením
výše uvedené stavby provést
všechny plánované stavební
akce (např. kanalizační, vodovodní a horkovodní přípojky,
hydroizolaci budovy, přízemní
opravy fasády aj.). Po dokončení stavebních úprav ulice Bendova nebude po dobu 5 let
umožněn vstup do povrchů
(chodník, vozovka) této ulice.
Za pochopení děkuje
Odbor investic magistrátu
města Plzně

CENTRUM | BORY | SKVRŇANY | VALCHA | RADOBYČICE | DOUDLEVCE | NOVÁ HOSPODA | ZÁTIŠÍ

| 11

anonce
„zabijačky“
93x143 mm =

rozměr šedého obdélníčku
bez linky „inzerce“
výška 140 mm =
podkud je počítáno
s linkou

TROJKA vychází 4krát ročně.
Vydává Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň, IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451.
Distribuce v obvodu Plzeň 3. Inzerce - tel.: 378 036 496, redakce - tel.: 378 036 496. Další informace na www.plzen3.eu
Grafické zpracování: EURONOVA GROUP s.r.o., tiskne: NAVA TISK s.r.o.

