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Milí občané,
květnové Slavnosti svobody 
roku 2022 jsou již v tuto chvíli 
minulostí. Jsem moc rád,
že po dvou letech jsme oslavy 
mohli zažít tak, jak jsme na ně 
jako Plzeňáci zvyklí -
ve společnosti veteránů,
s konvojem historických 
vozů, za doprovodu hudby 
živých koncertů a vzájemného 
setkávání.
Dny osvobození si také 
každoročně připomínáme
u miniaturní kopie památníku 
Díky Ameriko, která je umístěna 
v Zahradě Miroslava Horníčka. 
Památník je součástí zahrady
od roku 2018 a byl vytvořen
z kamene jednoho z původních 
pilířů památníku na Americké 
třídě. Letos mi bylo ctí opět
na tomto místě přivítat americké 
veterány Thompsona Georgea 
Elmera a Piepera Richarda spolu
s potomky zesnulých veteránů.
Nedaleko památníku byl v roce 
2014 zasazen pamětní strom 
na připomínku vzájemného 
přátelství. Osobně si tohoto 
přátelství velmi cením, obdivuji 
statečnost a odvahu veteránů, 
která s přibývajícími roky 
rozhodně nepolevuje! Od cesty 
do Plzně je neodradila ani 
válečná situace na východ od nás, 
ani hrozba, kterou s sebou nese 
utichající pandemie covidu. Přeji 
našim osvoboditelům zejména 
pevné zdraví a těším se, že se 
příští rok při této příležitosti 
opět potkáme.

SKVRŇANY A BORY OVLÁDLY
ČARODĚJNICE A STRAŠIDLA

Kostlivec, pavoučí žena, zamračená čarodějnice nebo kouzelník se špičatým kloboukem, tyto a mnoho 
dalších masek ovládlo na jedno odpoledne sídliště Skvrňany a Bory. Městský obvod tady totiž vůbec 
poprvé uspořádal Čarodějnický karneval, kde se pekly buřty, zpívalo s živou kapelou, hrálo divadlo a také 
se vybíraly nejlepší masky. Více na straně 4.

David Procházka, starosta

Obvod pomáhá Ukrajině 
strana 3
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Zabijačkové hody na sídlištích Skvrňany 
a Bory uspořádal třetí plzeňský obvod po- 
prvé a hned se setkaly s velkým zájmem.
 
Návštěvníci zabijaček se mohli podívat, jak se 
bourá maso nebo jak se vyrábí chutné jitr-
nice a klobásy. Veškeré zabijačkové a maso-
vé výrobky bylo možné na místě zakoupit 
a nechyběla ani horká polévka nebo teplé 
jitrničky. 

Atmosféru dotvářela živá hudba. Na Skvrňa-
ny dorazil Švejk-band Milana B. Karpíška a na 
Borech zahrál Jindra Kelíšek s kapelou. Pro 
zahřátí byl v nabídce svařák nebo Tatranský 
čaj. 
                         
„Zájem veřejnosti nám opravdu udělal velkou 
radost a už teď se těšíme na příští rok, kdy si 
tyto akce na Borech a ve Skvrňanech určitě 
zopakujeme,“ shodlo se vedení obvodu.
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Jarní úklid každoročně čeká
i třetí plzeňský obvod, kromě 
již osvědčené akce Pytlomat 

se do úklidu zapojují 
dobrovolníci v různých 

částech obvodu.

ZABIJAČKY PŘILÁKALY STOVKY STRÁVNÍKŮ

NA TROJCE SE NA JAŘE UKLÍZELO
Pytlomat i tentokrát mohli využít 
všichni, kterým vadí nepořádek 
v jejich okolí, do připravených py- 
tlů při svých procházkách mohli 
nasbírat odpadky a plné pytle pak 
nechat opět u Pytlomatu. První 
pytlomaty se letos objevily na No- 
vé Hospodě a další pak v půlce 
dubna ve Slovanském údolí.

O úklid svého okolí mají zájem 
také jednotlivci nebo malé orga-

nizované skupiny. I těmto zájem-
cům se snaží obvod vyjít vstříc, 
poskytuje jim pytle, rukavice a za- 
jišťuje odvoz sesbíraného odpa-
du. Do úklidu se dobrovolně pu- 
stila například skupina obyva-
telek předních Skvrňan, dalšími 
dobrovolníky byli studenti Masa-
rykova gymnázia, zapojili se i lidé 
bez domova sdružení ve spolku 
K Srdci a také organizace Trash 
Hero Plzeň.

„Mám opravdu velkou radost, že 
naše výzva nezapadla a že existují 
skupiny lidí, kterým není lhostej-
né životní prostředí a kteří nám 
pomáhají ho udržovat. Zvláště 
mě potěšilo, když se dobrovolni-
ce připojily k naší úklidové firmě, 
odvedly velký kus práce a zároveň 
tak vlastně i zkontrolovaly práci 
profesionálů. Všem dobrovolní-
kům patří za jejich úsilí obrovský 
dík,“ dodává David Procházka.

TROJKA OTEVŘELA ADAPTAČNÍ SKUPINU
PRO DĚTI Z UKRAJINY

Plzeňský centrální obvod pokračuje v zajišťo-
vání pomoci Ukrajině a uprchlíkům z této vál-
kou sužované země. Kromě finanční a mate-
riální pomoci otevřel v březnu třetí městský 
obvod adaptační skupinu pro děti v předškol-
ním věku.

„Jednou z dalších klíčových záležitostí pomoci 
ukrajinským válečným uprchlíkům je nyní zajiš-
tění kapacit v takzvaných adaptačních skupi-
nách pro děti z Ukrajiny. Tyto skupiny mimo jiné 
vznikají tak, aby nebyly vyčerpávány kapacity ve 
stávajících mateřských školách. Ve spolupráci se 
49. MŠ v Puškinově ulici jsme urychleně zařídili 
uvolněné prostory v naší budově na rohu Husovy 
a Klatovské třídy, kde vznikla třída pro 20 dětí, kde 
si budou zvykat na nové prostředí,“ informuje Petr 
Baloun, 1. místostarosta plzeňského centrálního 
obvodu.

Pomoc poskytly i ostatní mateřské školy v obvo-
du, které dodaly nezbytný nábytek do místnosti, 
ředitelka mateřinky v Puškinově ulici pak zajistila 
během krátké doby učitelku hovořící jak ukrajin-
sky, tak i česky, což je vzhledem k dětem a jejich 
rodičům prvořadé.

Díky úsilí zaměstnanců ÚMO Plzeň 3 a 49. MŠ v Puš-
kinově ulici se provoz adaptační skupiny hladce roz-
běhl. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na zřízení 
adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny podíleli,“ dodá-
vá David Procházka, starosta MO Plzeň 3.

Adaptační skupina bude v provozu zatím do červ-
na. V současné době probíhají jednání na úrovni 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jak 
zajistit tyto skupiny dále, aby byly minimalizovány 
dopady do kapacit běžných mateřských škol.



CENTRUM | BORY | SKVRŇANY | VALCHA | RADOBYČICE | DOUDLEVCE | NOVÁ HOSPODA | ZÁTIŠÍ | 3

číslo 2 | květen 2022 | ročník 31 | tel.: 378 036 496 | www.plzen3.eu TÉMA TROJKY

VELKÁ SYNAGOGA JE OPĚT
OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI

Velká synagoga, která patří 
k dominantám Plzně, se v ne- 
děli 10. dubna slavnostně ote-
vřela po tříleté rekonstrukci. 
Průvod nesoucí metr vysoký 
svitek Tóry ze Staré synagogy 
prošel přes Smetanovy Sady 
a Klatovskou třídu až do Velké 
synagogy.

Průvodu se zúčastnily stovky lidí. 
Po uložení Tóry do svatostánku 
začal umělecký program uvnitř 
synagogy, kterému přihlíželi také 
zástupci MO Plzeň 3. „Velká syna-
goga je druhou největší v Evropě 
a jedna z pěti největších synagog 
na světě, jsme proto velmi hrdí na 
to, že se nachází právě na území 
našeho obvodu. Její rekonstrukce 
byla opravdu rozsáhlá a myslím, 
že se velmi povedla,“ řekl starosta 

David Procházka. Velká synagoga 
je přístupná veřejnosti denně od 
10 do 17 hodin s výjimkou sobot 
a židovských svátků.

Centrální městský obvod má na 
svém území také další budovy, 
které spravuje židovská obec. 
Například k rabínskému domu, 
který přiléhá na Velkou synago-
gu a který se v rámci rekonstruk-
ce podařilo také opravit, obvod 
pomohl zajistit teplovodní přípoj-
ku. „Plzeňská teplárna nás požáda-
la o využití pozemku pro poklád-
ku přípojky u 49. mateřské školy 
v Puškinově ulici, aby bylo možné 
napojit i rabínský dům. Práci jsme 
využili i k napojení mateřské školy 
na centrální zásobování teplem,“ 
dodal Petr Baloun, 1. místostaros-
ta MO Plzeň 3.

OBVOD POMÁHÁ VÁLKOU POSTIŽENÉ UKRAJINĚ
Městský obvod Plzeň 3 se, 
kromě samotného odsouzení 
ruské agrese a vyjádření soli-
darity s napadenou Ukrajinou, 
okamžitě zapojil do poskyt-
nutí humanitární pomoci ob- 
čanům této těžce zkoušené 
země.

„Stejně jako naprostá většina zá- 
padních zemí i my odsuzujeme 
ruskou ozbrojenou invazi a pod-
porujeme svobodnou, demokra-
tickou a svrchovanou Ukrajinu. 

Proto jsme se ihned připojili k vl- 
ně solidarity s ukrajinským lidem, 
kterou tato mimořádná událost 
vyvolala v celé naší republice,“ 
informuje Ondřej Ženíšek, mís-
tostarosta plzeňského centrální-
ho obvodu.

V radě a zastupitelstvu městského 
obvodu bylo operativně rozhod-
nuto o vyčlenění 1 milionu korun 
z rozpočtu obvodu, z něhož 500 
tisíc korun odešlo jako finanční 
dar Velvyslanectví Ukrajina v Čes-

ké republice a dalších 500 tisíc 
korun je určeno na konkrétní for-
mu pomoci Ukrajině a občanům 
zasažených oblastí dle aktuálního 
vývoje situace, doporučení stát-
ních orgánů a okamžitých po- 
třeb.

„Z tohoto objemu finančních 
prostředků jsme formou darů 
a dotací již zajistili potravinovou 
pomoc pro válečné uprchlíky 
z Ukrajiny, základní materiální 
vybavení pro Krajské asistenční 

centrum pomoci Ukrajině v Plzni, 
finančně jsme podpořili Mezige-
nerační a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z. s., Diecézní charitu Pl- 
zeň a Organizaci pro pomoc 
uprchlíkům. Všechny prostředky 
budou použity na výdaje spoje-
né s poskytováním humanitární 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. 
 V naší pomoci budeme dál pokra-
čovat,“ doplnil Ondřej Ženíšek.

ZAČALA PŘÍPRAVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
NA JARNÍ SEZÓNU

Pravidelně na jaře každého 
roku projdou dětská hřiště na 
území centrálního plzeňského 
obvodu důkladnou očistou, 
aby byla zaručena bezpečnost 
pro všechny malé obyvatele 
obvodu, kteří hřiště využívají. 
Obvod se stará o celkem 90 hři-
šť a pískovišť. 

„Bezpečnost dětí je pro nás priori-
tou číslo jedna. Proto každé hřiště 
prochází pravidelnou údržbou 

a kontrolou. Speciálně vyškolený 
pracovník každé hřiště jednou 
týdně zkontroluje pomocí detek-
toru kovů a také má na starosti 
kontrolu všech herních prvků, 
zda jsou v pořádku,“ vysvětluje 
starosta David Procházka.

Součástí péče o hřiště je také 
důkladné vyčistění všech herních 
prvků. Centrální obvod k tomu 
využívá sílu páry o teplotě 90 stup-
ňů, která nejenže odstraní z atrakcí 

a laviček nečistoty, jako je špína, 
lišejník nebo grafity, ale současně 
herní prvky termálně vydezinfiku-
je. Čištění probíhá pomocí vroucí 
vody a páry pod tlakem v roz-
mezí 70–180 barů, při kterém se 
nepoužívá žádná chemická látka.

„Nezapomínáme samozřejmě ani 
na hřiště v areálech mateřských 
škol na území našeho obvodu, kte-
rá pravidelně prochází důkladným 
úklidem a čištěním. Všechny prvky 

také prochází pravidelnými kon-
trolami technického stavu. Díky 
tomu udržujeme pro naše děti 
bezpečné a čisté prostředí,“ dodá-
vá Petr Baloun, I. místostarosta MO 
Plzeň 3. Uvedená technologie by- 
la v roce 2019 původně uvažová-
na pouze pro areály mateřských 
škol, nicméně se podařilo ji rozšířit 
i na veřejná hřiště.
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ČARODĚJNICKÝ KARNEVAL
PŘILÁKAL STOVKY STRAŠIDEL

INFORMACE
Z OBVODU

Sídliště Skvrňany a Bory se v pátek 29. zaplnila nejrůznějšími 
strašidly, čarodějnicemi, zombíky a dalšími maskami. Čarodějnic-
ký karneval uspořádal centrální plzeňský obvod na dvou místech 
současně vůbec poprvé a zejména u dětí se setkal s obrovským 
zájmem.

Na Skvrňanech děti pobavilo Divadlo Jitule a Dadule a zpívaná s kape-
lou The Bowře. Na Borech předvedl své umění Kejklíř Hubert a všichni 
si mohli zazpívat se skupinou Semtex trio. Děti se během odpoledne 
zabavily v dětských dílničkách, soutěžilo se o nejlepší masku a nechy-
bělo také opékání špekáčků.

Řešíte kam se zeleným bioodpadem ze zahrady či kuchyně? 
Víte, že můžete mít hnědou nádobu pro vlastní potřebu s minimálními náklady? 

Občané, registrovaní do systému města
s uhrazeným poplatkem, si mohou

BIOpopelnici objednat
a využívat službu:

SVOZ NA ZAVOLÁNÍ.

Občané, registrovaní do systému města
s uhrazeným poplatkem, si mohou

 ZDARMA přistavení nádoby
služba dotována městem Plzní

 ZDARMA celoroční pronájem nádoby
služba dotována městem Plzní

 platba pouze za realizované svozy 

PŘÍKLAD: 
Celý rok mám na pozemku hnědou nádobu. 
V létě ji 3x naplním a 3x si objednám vývoz. 

V zimě nádobu nevyužívám. 
Celkové roční náklady činí 311 Kč / rok.

Kde si mohu „BIOPOPELNICI“ objednat?

Zákaznické centrum společnosti Čistá Plzeň s.r.o.,
Edvarda Beneše 430/23

+420 800 44 11 11 (PO-PÁ: 7–17 hodin)

info@cistaplzen.cz

PROGRAM PRO DĚTI, OTCE I DĚDY PŘIPRAVILI
Nošenky z Plzně, Renegáti (historická vesnice), Koloběžky Plzeň, Plzeňská
krajská rada dětí a mládeže, Český červený kříž, Hasiči Plzeň, Selfie box a
další

19.6.2022

Pořádá MO Plzeň 3 ve spolupráci se spolkem Nošenky z Plzně, z.s.

13:00 –  18:00
ŠKODALAND

Harmonogram 
13:00  otevření areálu pro veřejnost
13:30   zahájení akce zástupci MO3
13:45    vystoupení Klaunky Pepiny
14:30   kapela DeCoDe
16:00  kapela Rambanbám
17:30   kapela Trilobit Rock

MODERUJE 
TAŤÁNA KRCHOVOVÁ

Změna programu vyhrazena pořadatelem

VSTUP ZDARMA

O OBČERSTVENÍ SE POSTARAJÍ
Andělka, Sušenkárna, Pivotečka, StartUp Coffee, Medoviny Valkýra

Více informací na facebook.com/denotcuplzen
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JAKÉ MÍSTO NA ÚZEMÍ OBVODU
JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ?

Oblíbených míst na území ob- 
vodu mám hned několik. Za 
zmínku jistě stojí Horníčkova 
zahrada, kolem které chodím 
každý den do kanceláře.

A zejména teď na jaře, kdy příroda 
ožívá.  Ale tím nejoblíbenějším mís-
tem je jednoznačně moje zahrada 
v Radobyčicích, kde trávím chvilič-
ky svého volného času. Ať už péčí 
o rostlinky nebo posezením s přá-
teli. V Radobyčicích jsem rád. Žijí 
tu fajn lidé, je tu bohatý spolkový 
život a koná se tu spousta akcí pro 
veřejnost. Řada hezkých míst je 
i v lesích kolem Radobyčic, kam 
chodím na vycházky se svými čtyř-
nohými kamarády.

Petr Baloun,
 1. místostarosta

Ondřej Ženíšek,
místostarosta

Stanislav Šec,
místostarosta

David Procházka,
starosta

Pro mne je srdcovkou na na- 
šem obvodu Borský park, kte-
rý se tak nějak prolíná celým 
mým životem…

Dodnes vzpomínám na vycházky 
s tatínkem, nejdříve jen po parku, 
později pak kolem přehrady až 
na Valchu. Díky skvělým pionýr-
ským vedoucím Jirkovi a Karlovi, 
kteří oddíl vedli ve skautském 
duchu a místo vnucované ideo-
logie nás „trápili“ spíše nachoze-
nými výletovými kilometry, rád 
vzpomínám i na pionýrskou klu-
bovnu v Českém údolí. Pak raději 
vytěsňuji všechny ty klukoviny 
a pubertální vylomeniny, včetně 
prvního setkání s rukou zákona, 
kdy pět cyklovýrostků na stezce 
pro chodce dokázal naráz vyřešit 
jeden pochůzkář v zelené unifor-
mě, a to včetně zahozených ven-
tilků. Již jen matně se mi hlavou 
honí i pokusy o první polibky, 
a i první vážnější rande, která se 
určitě odehrávala také v tomto 
parku.

No a při nedávném charitativním 
běhu Borským parkem jsem si 
s jazykem na vestě připomněl, 
jak nás s píšťalkou na krku po 
stejné trase honil tehdy proklína-
ný učitel tělocviku, jehož snahu 
se snažím docenit až teď.

Pokud bych si měl vybrat jen 
jedno místo, tak je to náměstí 
Republiky včetně jeho okolí, 
zejména sadového okruhu. 

Je tu vše. Majestátní katedrála, Zá- 
padočeská galerie a muzeum, di- 
vadla, knihovny i církevní památ-
ky. V krásně udržovaném sado-
vém okruhu se nachází mnoho 
kaváren, vináren a restaurací s te- 
rasami, kde se člověk rád setká-
vá s přáteli. Zároveň jde o místa, 
kde se celoročně odehrává velké 
množství kulturních a společen-
ských akcí. Jelikož bydlím nedale-
ko, všude se také dostanu poho-
dlně pěšky.

Oblíbených míst u nás na ob- 
vodě mám hned několik. Rád 
například trávím čas v medi-
tační zahradě, která je vystavě-
na jako živý památník obětem 
zla.
  
V areálu ve stylu anglického par-
ku se stovkami okrasných jehlič-
nanů a dvěma jezírky se nachází 
křížová cesta o dvanácti skulp-
turách v životní velikosti a kap-
le zasvěcená sv. Maxmiliánovi 
Kolbe. Jako oddávající jsem měl 
tu čest být přítomen u toho, že 
si tady dva zamilovaní lidé řekli 
své ano.



ŘEMESLNÉ TRŽIŠTĚ
SI UŽIJÍ DĚTI I DOSPĚLÍ
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Nádvoří plzeňského Prazdro-
je se 11. června stane už po- 
čtvrté nadšeným hostitelem 
nejkrásnějšího řemeslnického 
tržiště v západních Čechách. 
Plzeňský SLOWMARKET si bě- 
hem dvou let od svého prv-
ního konání získal řadu fa- 
noušků hned z několika důvo- 
dů. Především jde o výběro- 
vé tržiště těch nejzajímavěj-
ších řemeslníků a designérů 
z celé republiky, ale přijdou si 
tu na své i milovníci neotře- 
lých výtvarných dílen různých 
úrovní.

Děti si užijí na dřevěných atrak-
cích řezbáře Matěje Holuba, pro-
jedou se samotažnou mašinkou 
sochaře Benedikta Tolara, rozdrtí 
své rodiče prostřednictvím řez-
bářských her Vladimíra Sosny 
a díky milému spojení s loutkář-
ským festivalem Skupova Plzeň 
návštěvníci uvidí hned dvě skvě-
lá loutková představení. Nebude 
chybět ani fajnové jídlo a pití. 
Prostě den za odměnu pro celou 
rodinu.

PRO VOLNOU CHVÍLI

V pátek 24. června 2022 se v pro-
středí Amfiteátru Lochotín před- 
staví již avizované operní drama 
Macbeth v režii Tomáše Ondřeje 
Pilaře, hudební nastudování bu- 
de v rukou dirigenta Jiřího Štrun-
ce. „Opera se odehrává ve Skot-
sku jedenáctého století a oplývá 
množstvím efektních scén, jaký-
mi jsou například sabat čaroděj-
nic, velká středověká bitva nebo 
velkolepá královská korunovace, 
které jsou jako stvořené k reali-
zaci pod širým nebem a jejichž 
atmosféru podtrhneme mimo ji- 

né ohromujícím sborem, velkým 
baletem, novým cirkusem a svě-
telnou show,“ prozrazuje Tomáš 
Ondřej Pilař. V titulní roli se před-
staví barytonista Martin Bárta, 
jako jeho ctižádostivá manželka 
lady Macbeth vystoupí plzeňská 
sólistka, držitelka Ceny Thálie Iva-
na Veberová. 

Druhým představením v rámci 
Noci s operou bude velkolepé 
dílo o životě proslulé císařovny 
Sisi, za kterým stojí dvojice pres-
tižních evropských tvůrců, textař 

a libretista Michael Kunze a skla-
datel Sylvester Levay. „Elisabeth 
nabízí nejen podmanivý příběh 
doprovázený působivou hud-
bou, ale také velkou divadelní 
podívanou. Je to skvělý muzikál, 
máme hvězdné obsazení a teď 
máme dokonce příležitost napl-
no využít možnosti i atmosfé-
ru amfiteátru přímo pod širým 
nebem,“ neskrývá nadšení Lumír 
Olšovský. Obsazení bude oprav-
du hvězdné, představitelka titulní 
role Soňa Hanzlíčková je držitel-
kou Umělecké ceny města Plzně 

a její výkon byl oceněn i nomi-
nací na Cenu Thálie, její kolega 
Pavel Režný se za svůj výkon v roli 
Smrti stal laureátem této nejpres-
tižnější tuzemské divadelní ceny.

Vstupenky jsou v prodeji, abo-
nenti DJKT mohou využít tradiční 
20% slevu. Pro diváky, kteří chtějí 
navštívit obě představení, diva-
dlo přichystalo cenově zvýhod-
něný balíček.

NOC S OPEROU SLIBUJE DVOJITÝ ZÁŽITEK

Noc s operou z roku 2018,
foto: Martina Root

Příznivci velkolepé
Noci s operou

se po dvou zrušených 
ročnících dočkají

dvojitého zážitku.



Plk. Ing. Karel Machulda je ře- 
ditelem městského ředitelství 
policie Plzeň a ve službě u poli-
cie v letošním roce oslaví 30 
let. Se starostou Davidem Pro-
cházkou, který rozhovor vedl, 
se znají více než dvacet let. Ja- 
ká byla cesta současného ředi-
tele k policii nebo jaká opatření 
se v brzké době chystají, to vše 
a mnohem víc prozradil v roz-
hovoru.

Karle, pokud si dobře pamatuji, 
prvně jsme se potkali na doprav-
ním inspektorátu v roce 2001, já 
v pozici čerstvého přestupkáře, 
ty už jako matador dopravního 
inženýrství, nicméně, co bylo 
předtím, dopravní inženýr byla 
tvá první štace u dopraváků, 
potažmo u policie?
Má první policejní role v roce 
1992 byla technik na oddělení 
evidence vozidel a řidičů Doprav-
ního inspektorátu Plzeň-město. 
Takže tento rok již směřuji k 30. 
roku služby.  

Od té doby ses kariérně výraz-
ně posunul, přes vedoucího do- 
pravního inspektorátu až po 
současnou pozici. Byl jsi dopra-
vák tělem i duší, nestýská se ti 
po té bílé košili?
Když pracuješ někde 25 let, tak 
to máš pořád v sobě, to nelze jen 
tak opustit. Odchod nebyl pro 
mne jednoduchý, ale teď jsem 
rád, že jsem poslechl zkušenější 
kolegy. Díky postupu jsem poznal 
velké množství velmi kvalitních, 
slušných a pracovitých policis-
tů. A mohu práci u policie jen 
doporučit, uplatnění zde najde 
sportovec, IT odborník, chemik, 
fotograf, právník nebo člověk se 
zájmem o ekonomiku. I jak člo-
věk fyzicky stárne, tak lze najít 
vhodné uplatnění. Co mi chybí, 
je dopravní inženýrství, zajímavé 
projekty a vášnivé diskuse o nej-
lepším řešení. Potkal jsem při tom 
velmi lidsky a odborně skvělé lidi. 
Mám to štěstí, že mezi nimi jsou 
mí dlouholetí přátelé.

Když porovnáš tehdejší pod-
mínky u policie s dnešními, vidíš 
velké rozdíly?
Podmínky u policie se samozřej-
mě mění s dobou a technickými 

možnostmi, které přináší. Tehdy 
se jezdilo ve favoritech a žigu- 
lících. Technických prostředků 
pro výkon služby bylo minimum.  
Když si na to vzpomenu, tak na- 
šim hlavním vybavením u techni-
ků byla baterka, tužka, psací stroj 
a razítko. A taky kožená brašna, 
ve které byly veškeré nezbytné 
pomůcky pro výkon služby.

Dnes jsme se posunuli do taktic-
kých vest, mobilních bezpečných 
platforem informačních systémů 
v telefonech a osobních kamer. 
Dále se můžeme podívat na poli-
cejní vozový park, který se přizpů-
sobuje současným technickým 
možnostem pro zlepšení výkonu 
služby, ať už se to týká světelných 
doplňků či lokalizačních zařízení, 
zastavovacích pásů a podobně. 
Dnes jezdíme v nejmodernějších 
kodiacích i elektromobilech. To 
jsou věci, které přinesla dnešní 
doba. A také změny v bezpeč-
nostní situaci. Musím ale říct, že 
administrativní činnosti zaměst-
návají oproti minulosti policisty 
stále víc.

Vzpomeneš si, co tě vedlo k to- 
mu „stát se policistou“? Chtěl jsi 
být policistou už jako dítě?
Ne, jako dítě jsem se nechtěl dát 
na dráhu policisty - hrdiny, které-
ho člověk vidí v různých filmech 
a seriálech. Zajímala mě stejně 
jako tebe auta. Po návratu z voj- 
ny mě zaujala nabídka pracovat 
u techniků a řešit věci okolo 
technického stavu aut a motorek, 
a pustil jsem se do toho.

Jak vnímala tvoje rodina fakt, 
že ses stal ředitelem?
Vše má svoje světlé a stinné strán- 
ky. Jsou případy a situace, díky 
kterým lidé reagují pozitivně, ale 
pochopitelně přicházejí i mo- 
menty, kdy to není příjemné. 
Rovněž plnění všech úkolů vyplý-
vajících z této pozice je časově 
náročné, a tak je to pro rodinu 
někdy složitější. Jednou jsem si 
ale tuto práci zvolil a rodina za 
mnou stojí a podporuje mne, za 
což jsem jí velmi vděčný.

Vraťme se ještě k dopravě, co 
je podle tebe nejčastějším pře-
stupkem českých řidičů?

Určitě nevěnování se řízení. To 
v posledních letech značně vzrůs- 
tá. Řidiči si vůbec neuvědomují, 
kolik ztratí pozornosti, když sle-
dují displej mobilního telefonu. 
Někteří za jízdy píší SMS, což je 
ještě daleko horší než samotné 
telefonování. Vždyť ve městě uje-
dete za jednu vteřinu nějakých 
14 metrů, což může být osudné 
zejména pro chodce.

Jak tedy snížit počet doprav-
ních nehod a jejich obětí? V Plz-
ni se nemůžeme za minulý rok 
pochválit zejména za nehody 
s chodci.
To je celá škála různých opatření, 
která se v Plzni neustále realizují 
a nadále realizovat budou. Jsou 
to jednak dopravně-preventivní 
akce, je to viditelný dohled, skry-
tý dohled, jsou to také mediální 
kampaně, ale i zlepšování bezpeč-
nosti dopravního prostoru. Úpra- 
vy komunikací řešíme se správci 
komunikací a snažíme se spo-

lečně docílit toho, aby komuni- 
kace byly co nejbezpečnější, nej- 
srozumitelnější a takzvaně od- 
pouštějící. Tento rok se kolego-
vé z dopravní služby zaměřili na 
chodce, rychlost, alkohol a dro-
gy, a to jak v rámci běžného vý- 
konu, tak i při dopravně bezpeč-
nostních akcích. Každá nehoda 
s úmrtím se velmi podrobně ana- 
lyzuje a řeší se vliv pozemní ko- 
munikace i dopravního značení.
 
Rovněž se budeme věnovat do- 
pravní výchově dětí. S vámi v té- 
to oblasti spolupracujeme již ně- 
kolik let a dopravním hřištěm 
prošly stovky dětí.
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Pokračování rozhovoru na webu
www.umo3.plzen.eu

ROZHOVOR TROJKY

KAREL MACHULDA: PSANÍ SMS
JE DALEKO HORŠÍ NEŽ TELEFONOVÁNÍ

Dopravní technika, a nejen ta policejní, je společnou vášní starosty 
Davida Procházky a policejního ředitele Karla Machuldy.



www.plzen3.eu8|

TROJKA | ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
PRO VOLNOU

CHVÍLI

JAK SE V PLZNI A PŘILEHLÝCH VSÍCH
ODKLÁDAL KROJ

Při snaze popsat jeho vývojové 
etapy pro něj vymysleli naši před-
chůdci pracovní název „kroj doby 
úpadkové“. To proto, že v něm již 

jen stěží nalezneme tolik typické 
bílé holubice nebo hedvábím 
protkávanou zástěru zvanou ba- 
borák. A tak 19. století přineslo 
jednak ve své 1. polovině vrchol-
nou podobu plzeňského kroje, ale 
také po roce 1850 jeho relativně 
rychlý úpadek. Masová produkce 
látek, nové pestré potisky a příz-
nivější cena sehrály pochopitelně 
v obměně šatů velkou roli. Prud-
ký rozvoj průmyslu měl tak na 
svědomí odkládání archaických 
oděvních součástek a změnu tex-
tilního materiálu v odívání. 

Venkovské prostředí však mělo 
odjakživa tendenci přejímat různé 
prvky vyšších vrstev.  Stejně tomu 
bylo v 19. století.  Měšťanstvo v té 
době už převzalo pozici kulturní-
ho vzoru od šlechty, která si toto 
prvenství udržovala v předcho-
zích staletích. To se odrazilo také 

v módě a mělo zásadní vliv na odí-
vání venkovských vrstev. Během 
pouhých několika desetiletí byly 
soukenné kabátky lemované krá- 
ličinou nahrazeny brokátovými 
špenzry a fěrtochy. Tradiční kroj 
ještě jistou chvíli koexistoval 
vedle nového, s odchodem star-
ší generace jeho aktivní užívání 
zaniklo.

Autor:
 Mgr. Eva Figurová,

etnografka, kurátor sbírek,
Západočeské muzeum

v Plzni, p. o.

Na fotografii je zachycena žena z některé přilehlé venkovské části Plzně 
v dnešní Prešovské ulici, do roku 1945 ulici Říšské (poč. 20. století).

STOPY MIKOLÁŠE ALŠE V PLZNI
Při procházce Plzní vás může 
zaujmout řada detailů, kte-
rých si na první pohled nemu-
síte vždy všimnout. Mnohdy se 
jedná o zajímavé detaily, jako 
je například drobná sochařská 
výzdoba na domech, sgrafita, 
domovní znamení, portály do- 
mů a řada dalších detailů.

Sgrafito je grafická výzdoba omít-
kových povrchů staveb. Nejčas-
těji si ho spojujeme s díly, která 
v Plzni vytvořil Mikoláš Aleš. Do 
Plzně přišel v roce 1892, kdy jej 
oslovila s nabídkou stavební kan-
celář Rudolfa Štecha. Soustavná 
spolupráce vydržela přibližně do 
roku 1900, kdy architekt Štech 
spáchal sebevraždu, ke které ho 
dohnaly finanční problémy jeho 
firmy.

Zajímavostí je, že Aleš nepraco-
val přímo na fasádách. Pracoval 
„pouze“ na přípravě kartónu, 
z nějž se kresba přenášela na 
omítku. Samotnou práci pak svě-
řoval spolupracovníkům. Barev-
nost sgrafit byla na kartónech 
uvedena pouze popisem, často 
patrně docházelo k dotváření pří-
mo na místě. Vlivem poškození 
sgrafit v minulosti a jejich opa- 

kovaným opravám žádné z nich 
neodpovídá věrně původní po- 
době.

Sgrafita a fresky Mikoláše Alše 
naleznete například v ulicích Ne- 
rudova, Tovární, Sedláčkova či 
Bezručova.

Výrazným prvkem historických 
domů bývají vstupní portály. Jed-
ná se o architektonicky a umělec-
ky zdůrazněný vchod nebo vjezd 
do objektu. Na území městského 
obvodu je nalezneme zejména 
v historickém centru.

S domy jsou též spojena domovní 
znamení. Značky nad vchodem či 
fasádě domu, které slouží jako 
zapamatovatelná identifikace do- 
mu. Jedná se často o emblém 
v podobě reliéfu, sochy či malo-
vaného obrázku, písmena nebo 
nápis. 
 
Od druhé poloviny 18. století do- 
sud domovní znamení vystří-
dalo častější číslování domů, 
popřípadě kombinace čísla a pís-
mene. V centrálním obvodu se 
s domovními znameními může- 
me setkat opět zejména v histo-
rické části města, v jiných obvo-

dech pak například v Koterovské 
či Blatenské ulici na Slovanech.

Jiným zajímavým prvkem na do- 
mech bývají mozaiky. Jedná se 
o plošnou výzdobu, sestavenou 
z drobných různobarevných kos- 
tiček, kolíčků nebo destiček z ka- 
mene, keramiky nebo skla. Příkla-
dem mohou být dvě mozaiky na 
Mulačově nemocnici na Borech 
(roh ulic Dvořákova a Politických 
vězňů).

Zajímá vás, kde to či ono dílo 
naleznete ve svém okolí? Nahléd-
něte do webové mapy projektu 
Křížky a vetřelci (https://krizkya-
vetrelci.plzne.cz/mapa/), příp. 
do katalogu (https://krizkyave-
trelci.plzne.cz/katalog/), kde je 
možné díla detailněji filtrovat.

Poslední zaznamenané 
vývojové období plzeňského 

lidového oděvu pochází
z konce 19. století.

Sv. Jiří a princezna na štítu vily Rudolfa Štecha. Foto: Eva Haunerová 

Autor: Pavel Cvrček 



Snažíme se pomoci klientům 
zorientovat v rychle se roz-
víjející digitální době, proto 
jsme letos poprvé přichystali IT 
konzultace. Naši senioři si tak 
mohli s podporou dobrovol-
níka vylepšit nastavení svých 
chytrých zařízení, tedy mobil-
ních telefonů, tabletů nebo 
také náramků pro sledování 
zdravého životního stylu. 

Výjimečné setkání jsme uspořá-
dali v březnu v rámci hudebního 
odpoledne se Seniorkapelou. Ten-
tokrát byla pozornost věnována 
hlavně ženám při příležitosti osla-
vy Mezinárodního dne žen. Hned 
na úvod akce muži ze Senior-
kapely předali přítomným ženám 
v sále dárek v podobě papírových 

květin vyrobených dětmi z 16. 
mateřské školy v Korandově ulici. 
Pak už nic nebránilo tomu, aby se 
zábava rozeběhla v plném prou-
du a všichni si tak společně mohli 
zazpívat lidové i populární písně. 
V létě se na Nové Hospodě usku-
teční i dva příměstské tábory, do 
kterých můžete přihlásit své děti 
či svá vnoučata. Přehled všech 
akcí naleznete na našich webo-
vých stránkách a také na tradič-
ních vývěskách TOTEMu. 

TOTEM VZDĚLÁVÁ I BAVÍ
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Náš IT konzultant nainstaloval různé aplikace, pomohl s vyřízením rekla-
mací nebo s nastavením zařízení a zálohováním dat.

Autor:
Mgr. Jaroslava Zajíčková,

Mezigenerační
a dobrovolnické centrum 

TOTEM, z.s., Pobočka TOTEM
Nová Hospoda

DESKOVÉ HRY
PROCVIČÍ

PAMĚŤ I MOTORIKU
Centrální plzeňský obvod se 
aktivně snaží zapojovat senio-
ry do života, bavit je a přinášet 
jim informace. Jedním z projek-
tů jsou v současné době velmi 
oblíbené Herní pátky v Kon-
taktním místě pro seniory.  

Vytvoření Kontaktního místa pro 
seniory mělo velkou prioritu v rám- 
ci rodinné politiky na MO Plzeň 
3. Funguje už více než rok a za tu 
dobu poskytlo služby ve stovkách 
případů. Najít ho mohou všichni 
zájemci v sadech Pětatřicátníků 1. 
„Senioři jsou často ohroženi sa- 
motou, nečinností nebo dlouhou 
chvílí. Nejen s tímto jim dokážeme 
pomoci na našem Kontaktním 
místě, které zaznamenalo vel-
mi úspěšný rok fungování,“ říká 
Stanislav Šec, místostarosta MO 
Plzeň 3.

Herní pátky jsou určené všem 
seniorům, které baví deskové 
hry a vědomostní kvízy. Připra- 
veny jsou pro ně rozmanité stol- 
ní hry, od klasických až po nároč-
nější strategické hry. „Senioři 
mají možnost při hraní desko-
vých her procvičit svou paměť, 
pozornost, soustředění, rychlost 
a kreativitu. Zároveň podpoří jem- 

nou motoriku. Po celou dobu je 
jim k dispozici pracovnice naše-
ho Kontaktního místa,“ vysvětluje 
místostarosta. 

Herní pátky se konají každý lichý 
pátek v měsíci od 10 hodin. Při-
hlásit je možné se na telefonním 
čísle 378 036 458 nebo osobně 
v Kontaktním místě pro seniory 
v pondělí a ve středu od 8:00 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. 

RODINA?
VZTAHY?

PARTNERSTVÍ?
Přijďte najít správné klíče rodičovství k vašim dětem nebo si přijďte 
osvojit, jakými klíči odemykat váš partnerský vztah.

Kurzy probíhají vždy od 19:00 do 20:45 hod. v konferenčním sále Ško-
dalandu (V Lukách 34, Plzeň). Témata je možno absolvovat i samo-
statně a lze též kombinovat více turnusů. Vstupné na jednotlivý večer 
je 100 Kč/osobu nebo kurzovné na čtyři večery: 300 Kč/osobu. V ceně 
je drobné občerstvení a pracovní materiály.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře na www.4klice.cz nebo 
na telefonním čísle: 724 435 445. 

O prázdninách budou probíhat oba kurzy formou rychlokurzu, kdy 
během 2 týdnů probereme všechna 4 témata.

Rychlokurz 4 Klíče k úspěšnému rodičovství:
8. 8. | 11. 8. | 16. 8. | 18. 8.

Rychlokurz 4 Klíče k úspěšnému partnerskému vztahu:
23. 8. | 25. 8. | 30. 8. | 1. 9.

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7, 9

ústředna: 378 031 113

Městský obvod Plzeň 3

www.umo3.plzen.eu



VEZMĚTE DĚTI
DO ZOO NEBO

ZÁBAVNÍHO PARKU
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INFORMACE

PRO SENIORY

Vedení městského obvodu Plzeň 3 se rozhodlo letos obnovit 
zájezdy pro děti. Rodiče s dětmi mohou vyrazit do pražské zoo 
nebo zábavního parku Mirakulum v Milovicích.
 
Zájezd do Zoo Praha se uskuteční v sobotu 11. 6. 2022. Na rozloze 
58 ha plochy si můžete projít 12 unikátních pavilonů a více než 150 
expozic. V Zoo Praha žije v současné době 5 050 zvířat náležejících 
k 680 druhům. Druhý zájezd je naplánován na sobotu 3. 9. 2022, kdy 
si děti užijí zábavní park pro celou rodinu Mirakulum v Milovicích. Zají-
mavou atrakcí je oáza Vodní svět, která nestojí na principu koupání, 
nýbrž hry s vodou. Děti určitě potěší i trampolína o rozměrech 25x13 
metrů, podzemní bludiště nebo obří houpačky. 

Zájezdy jsou určeny dětem do 15 let věku, v doprovodu rodiče, popř. 
prarodiče, kdy podmínkou účasti je trvalý pobyt na území MO Plzeň 
3. Děti, pro které je zájezd zcela zdarma, lze přihlásit pouze na jeden 
z nabízených zájezdů. V případě volné kapacity lze dodatečně při-
hlásit i na druhý zájezd. Doprovod (rodiče, popř. prarodiče) uhradí 
účastnický poplatek 200 Kč a vstupné. Při výběru vstupného již bude 
zohledněna skupinová sleva. Obě částky budou z tohoto důvodu 
hrazeny již při nákupu zájezdu. Přihlášení na zájezdy bude prostřed-
nictvím elektronických formulářů. Tyto budou dne 26. 5. 2022 od 8:00 
hod. zpřístupněny na webu www.plzen3.eu, aktivní budou do doby 
naplnění kapacity autobusu. Po přihlášení bude odeslána automatic-
ká odpověď s údaji o úhradě jednotlivých zájezdů.
 
Dovolujeme si informovat, že veškeré osobní údaje uvedené v ode-
slaném formuláři budou prověřeny, zda splňují určené podmínky při-
hlášení.

JARNÍ TANEČNÍ VÍNEK
BUDE V MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ

Na tradiční taneční vínek se mohou senioři centrálního plzeň-
ského obvodu těšit už 16. května. Akce se tentokrát uskuteční ve 
velkém sále Měšťanské besedy od 16:00 do 20:00 hodin. Sál bude 
zpřístupněn 30 minut před začátkem.

K tanci a poslechu zahraje Taneční orchestr M. Novotného pod vede-
ním kapelníka MgA. Jiřího Břicháče. Vstupné na taneční vínek je zdar-
ma, bez vydávání vstupenek. Pro všechny ženy bude připraveno malé 
překvapení.

Už nyní se připravuje také podzimní taneční vínek pro seniory. O termí-
nu budeme informovat v dalších vydáních zpravodaje Trojka.

Taneční vínek se v loňském roce uskutečnil mimořádně pod širým nebem. 
V prostoru U Branky zahrála mimo jiné i Kapela pětatřicátého plzeňského 
pěšího pluku - FOLIGNO (ilustrační foto).

ZÁJEZDY PRO SENIORY 
SE BUDOU PRODÁVAT

24. KVĚTNA
Zájezdy jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem na území 
MO Plzeň 3, kteří v letošním roce dosáhnou nejméně 60 let věku. 
V případě manželského páru stačí, když tuto podmínku bude 
splňovat jeden z nich.

Při úhradě zájezdů předloží účastník občanský průkaz. U manželské 
dvojice postačí, pokud se dostaví v den prodeje jen jeden z nich 
a předloží občanský průkaz manžela/manželky.

Prodej zájezdů bude zahájen dne 24. 5. 2022 v 8:00 hod. v zasedací 
místnosti v suterénu budovy úřadu sady Pětatřicátníků 7. Budova 
úřadu i suterénní zasedací místnost budou zpřístupněny od 6:00 
hod. Upozorňujeme, že pro každého zájemce bude vydáno pouze 
1 číslo.

V den prodeje je možno zakoupit pouze dva zájezdy, další pak v násle-
dující úřední dny v Kontaktním místě pro seniory se sídlem sady Pě- 
tatřicátníků 1 (roh Husovy ulice a sadů Pětatřicátníků), do jejich vypro-
dání. Ceny zájezdů jsou bez vstupů, které si každý účastník hradí sám. 

Zájezdy se uskuteční pouze v případě, pokud to umožní mimořádná 
opatření platná v době konání zájezdu. Doporučujeme sledovat jejich 
aktuální znění. V případě nejasností volejte na tel. 602 655 435. 

Zoo Praha

Mirakulum

11. 6. 2022 (sobota)

3. 9. 2022 (sobota)

zdarma

zdarma

200 Kč

200 Kč

250 Kč

270 Kč

CÍL ZÁJEZDU TERMÍN DÍTĚ
DOPROVOD

účastnický
poplatek

orientační
vstupné

Veltrusy - Říp - Roudnice n. Labem

Terezín - Ploskovice - Zubrnice

Třeboň - Nové Hrady - Terčino údolí

Humpolec - Lipnice nad Sázavou

2. 6. 2022

16. 6. 2022

8. 9. 2022

22. 9. 2022

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

TRASA ZÁJEZDU TERMÍN CENA
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DALŠÍ ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ UDĚLALI
ZASTUPITELÉ MĚSTA

Z vlastní zkušenosti vím, že bě- 
hem svého života člověk dělá 
dobrá, ale také špatná rozhodnutí. 
Pokud ta špatná rozhodnutí dělá 
politik, tak jsou to i naše špatná 
rozhodnutí, které se našich životů 
dotýkají a kterých pak také lituje-
me.

Co se týká plzeňských zastupi-
telů, tak ti už udělali dvě špatná 
rozhodnutí.

Vedle uzavření Americké třídy 
v první den školního roku, nyní 
přišel zákaz pití alkoholu na veřej-
nosti. Rozhodnutí, které je podle 
mého názoru zbytečné, neúčin-
né, a navíc nepodložené žádnou 
statistikou, která by potvrzovala 
zvýšení kriminality z důvodu čas-
tého požívání alkoholu na veřej-
nosti.

Použijeme-li příklad ze Spojených 
států, je patrné, jaké má takovéto 
opatření smysl. Pije se na ulicích 
dál, akorát v plastových lahvích 
nebo v papírových obalech.

Naši „moudří z radnice“ tento zá- 
kaz vylepšili. Rozhodli, že zákaz 
bude platit jen na vyhláškou ur- 
čených místech.

Na otázku: „Jak člověk pozná, že 
je právě v oblasti postižené tímto 
zákazem?“ jsem obdržel odpo-
věď, že na to bude zřejmě další 
aplikace pro mobilní telefony, prý 
podobně jako je to u psů.

Tak to je bomba, viďte, občané!

Naše demokracie se smrskla do 
jedné „apky“ v mobilním telefo-
nu. Inu, co to pro naši demokracii 

a konzervativně smýšlející obča-
ny Plzně vlastně znamená? Prostě 
zapomeňte na pikniky v parku, 
protože když se vám vybije mobil 
a vy se usadíte na trávník a dáte si 
třeba něco dobrého k pití, přijde 
strážník městské policie a dá vám 
pokutu!

Pokud opatření bylo namířeno 
především proti bezdomovcům, 
aby se dali účinně přesouvat 
z centra na sídliště nebo do lesů, 
tak ti se určitě smějí.

No bude na čase tyto nesmysly 
zase zrušit…

 
Jiří Strobach,

předseda Kontrolního výboru,
zastupitel městského

obvodu Plzeň 3

PODPORA NÁHRADNÍM RODIČŮM
Vedení městského obvodu Plzeň 3 se rozhodlo 
letos obnovit semináře Jste babička, dědeček, 
teta nebo strýc a máte svěřené dítě do péče 
jiné osoby? Nevíte si občas rady? Potřebujete 
se zorientovat v systému sociálněprávní ochra-
ny dětí? Chcete vědět, na co máte nárok?

Projekt Edukace osob s dítětem svěřeným do 
péče jiné osoby je určen právě vám. Sdružení 

pěstounských rodin z.s. pořádá vzdělávací 
podpůrné semináře zaměřené na podporu 
náhradních rodičů, kteří nejsou pěstouni ani 
adoptivní rodiče. 

KDY: od května do prosince 2022 
CO:  6 vzdělávacích seminářů - setkání
KDE: Sdružení pěstounských rodin z.s.,

Houškova 25, Plzeň

Přihlášky pro zájemce na tel. č.: 730 190 299 
nebo na e-mailu: vachulkova@pestouni.cz

Projekt je pro účastníky zdarma a občerstvení 
je zajištěno. Aktivity projektu jsou podpořeny 
MPSV z dotačního programu Rodina.

škodalAnD

racejunior

12.6.
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Podivné odpoledne 
dr. Zvonka Burkeho 
02⟶16/07

Romeo a Julie
20⟶23/07

Pláž
19/06

Jsme muzikál!
20/06

Slam poetry open air 
25/07

19/06⟶25/07 2022 
náměstí Míru v Plzni

www.goout.net
www.divadelnileto.cz
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