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Milí občané,

léto je v plném proudu
a já doufám, že si všichni
užíváte zasloužené dny 
dovolené. Rozvolnění 
protiepidemických opatření 
nám umožnilo připravit 
očekávané akce pro veřejnost, 
proto se těším, že se na konci 
srpna a během září budeme 
moci společně setkat.

Zásadní prioritou vedení 
obvodu je bezpečnost našich 
obyvatel. Jednou ze složek, 
která bezpečnost zajišťuje, je 
Městská policie Plzeň. Na její 
borské služebně byli umístěni 
strážníci, kteří vykonávali 
celoměstskou činnost, a pro 
Bory tak zcela chyběla pěší 
hlídka. Po dlouhém úsilí, kdy 
se podařilo zajistit například 
denní pěší hlídku, později 
alespoň víkendové noční pěší 
hlídky, nyní nastal okamžik, 
kdy jak samotné Bory, tak třeba 
i Borský park bude procházet 
stálá a trvalá pěší hlídka. Jsem 
rád, že naše dlouhodobé úsilí 
bylo korunováno úspěchem
a chtěl bych poděkovat
vedení městské policie.

Přeji vám krásný zbytek léta. 

ŠKODALAND V LÉTĚ ŽIJE!

Osvěžení v horkém létě nabízí koupací jezírko v areálu Škodaland.
Otevřeno je každý den od 10:00 do 20:00 hodin. V létě je možné si ve Škodalandu půjčit
lodičku, šlapadlo nebo paddleboard. Otevřený je minigolf nebo hřiště na beach volejbal.
Informace o Škodalandu najdete na www.skodaland.eu nebo na FB profilu @skodaland.official.

Váš starosta
Mgr. David Procházka
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ADRENALINOVÝ
ZÁVOD PŘILÁKAL

ČTYŘI STOVKY DĚTÍ
Již počtvrté se v multifunkčním 
areálu Škodaland uskutečnil pře-
kážkový běh pro děti Škodaland 
Race Junior, který svým rozsa-
hem může být právem nazýván 
největším dětským překážkovým 
během u nás. Tohoto závodu se 
také zúčastňují děti se zdravot- 
ním hendikepem a děti z dět-
ských domovů. A o tom, že byly 
děti po pandemických restrikcích 
na závodění natěšené, svědčí 
i účast na červnovém závodu 
- neuvěřitelné čtyři stovky dět-
ských závodníků, které doprovo-
dili rodiče či prarodiče.

Děti ve věku od 4 do 13 let starto-
valy v několika kategoriích a bě- 
žely po vyznačené trase v nerov-
noměrném terénu, který byl dopl-
něný překážkami. Šlo o náročný 
závod, který prověřil jejich fyzic-
kou zdatnost, ale také psychickou 
odolnost při překonávání pře-
kážek. Trasa závodu Škodaland 
Race Junior měří 1 100 m a ob- 
sahuje 15 překážek.

Každý závodník, který úspěšně 
překonal všechny překážky a do- 
razil do cíle, získal od pořada-
tele medaili s logem závodu 
a drobný dárek. První tři závodní-
ci, kteří zdolali tuto náročnou trať 
v nejlepším čase ve své katego-
rii, získali pohár s logem závodu. 
Hodnoceni byli vždy nejlepší tři 
chlapci a tři dívky zvlášť. Absolut-
ně nejrychlejší závodník pak zís- 
kal pohár starosty MO Plzeň 3.

Akci pořádá spolek Kukačky z.s ve 
spolupráci s Městským obvodem 
Plzeň 3. Díky patří partnerům akce 
a zejména dobrovolným hasičům 
z JSDH Radobyčice, kteří, ač byli 
ve stavu pohotovosti kvůli tragic-
kým událostem na jižní Moravě, 
technicky organizátorům vypo-
mohli a také dětem instalovali 
vodní stěnu pro osvěžení.
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OBVOD POMŮŽE OBLASTEM
ZASAŽENÝM TORNÁDEM

Dar ve výši 700 tisíc korun poskytne centrální plzeňský obvod obcím 
na tornádem postižené Moravě a obci Stebno na severu Čech. Dalších 
50 tisíc korun obdrží Zoologická zahrada Hodonín. Pomoc schválili na 
mimořádném jednání zastupitelé obvodu.

„Částkou půl milionu korun bude podpořena finanční sbírka Jihomo-
ravského kraje na pomoc obcím v oblastech Hodonínska a Břeclavska, 
které v červnu zasáhlo ničivé tornádo. Dalších 200 tisíc korun obdrží 

obec Stebno u Kryr na Lounsku, kde se ve stejnou dobu přehnal me- 
teorologický jev zvaný ´downburst´,“ upřesňuje rozdělení finančních 
prostředků místostarosta obvodu Ondřej Ženíšek. „Rychlá pomoc je 
ta nejúčinnější, proto bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, 
abychom poskytnutí finančního daru odsouhlasili. Finanční dar byl 
zastupiteli bez připomínek odhlasován,“ uvedli zástupci vedení Měst-
ského obvodu Plzeň 3. 
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NA BORECH MAJÍ PSÍ LOUČKU
Louka se nachází poblíž Heyrov-
ského ulice a byla vybudována 
tak, aby se citlivě začlenila do 
stávající zeleně Borského parku. 
Po konzultacích, jak s uživateli již 
existujících louček, tak s odbor-
níky v oblasti kynologie, vzniklo 
místo, které nabízí řadu herních 
a agility prvků vyrobených z aká-
tového dřeva, které pejskům nabí-
zí vyžití a realizaci. Uživatelé jistě 
ocení i veřejné osvětlení s regu-
lovanou intenzitou, které zvyšuje 
pocit bezpečí v noci zejména při 
dlouhých zimních večerech.

„Na nejvíce zatížených plochách 
louky je vůbec poprvé použit jako 
pilotní projekt trávník se speciálně 
navrženým štěrkovým podložím, 
který má vyšší odolnost a měl by 
tak zamezit vzniku nevzhledných 
vyběhaných ploch od našich čtyř- 
nohých parťáků,“ vysvětluje Petr 
Baloun, první místostarosta pl- 
zeňského centrálního obvodu.

Při samotné realizaci byly maxi-
málně akceptovány stávající dře- 
viny, jejichž koruny byly vyzdvi- 
ženy do podchodové výšky 
a kmeny jsou chráněny oploce-
ním, které zabraňuje poškození 
od psí moči. Přírodní charakter 
louky doplňuje původní remízek 
a místa pro značkování z kame-
nů, které byly nalezeny v zemi při 
budování louky. Kromě pejsků, 

kteří zde mají svá místa s herními 
prvky, je připraveno zázemí i pro 
jejich pány. Jedná se o koutek se 
stolem a lavičky, aby si mohli také 
odpočinout, popovídat a vyměnit 
si zkušenosti s chovem nejvěrněj-
ších přátel člověka.

„Velmi mne těší, že se nám poda-
řilo vybudovat místo, které je 
dnes už běžnou součástí každé-

ho moderního města, kdy jsme 
se snažili klást důraz na komfort, 
a hlavně bezpečnost pro jeho 
uživatele. Již nyní zúročujeme 
získané zkušenosti při přípravě 
výstavby psí loučky v Zadních 
Skvrňanech, která by měla být 
realizována na konci září letošní-
ho roku,“ dodává Petr Baloun.

BROUZDALIŠTĚ VE ŠKODALANDU
BUDE PŘÍŠTÍ LÉTO

Již na tuto sezónu
připravoval centrální 
plzeňský obvod otevření 
zcela nového a bezpečného 
brouzdaliště pro nejmenší 
návštěvníky areálu 
Škodaland. Bohužel 
protiepidemická opatření 
se projevila v prodloužení 
všech termínů, zejména 
pak dodávek potřebné 
technologie. Omlouváme se 
za tyto komplikace, a právě 
děláme vše pro to, aby si 
mohli všichni brouzdaliště 
naplno užít příští léto.

Vizualizace brouzdaliště 
Škodaland.

První psí louka na území 
městského obvodu Plzeň 3 
určená pro potřeby psů
i jejich pánů je od června
v provozu. Nově vybudovaný 
prostor je nepřehlédnutelnou 
součástí okrajové části 
Borského parku.



OPRAVY MATEŘSKÝCH ŠKOL
JSOU V PLNÉM PROUDU

Mateřské školy během letních 
prázdnin omezují svůj provoz 
a jejich zaměstnanci si užívají 
zasloužené volno a dovolenou. 
To však neznamená, že areály 
mateřských škol zůstávají osiřelé. 
Děti a zaměstnance totiž na něk-
terých mateřských školách vystří-
dají řemeslníci. Prázdniny jsou 
totiž tradičně věnovány rekon-
strukcím, opravám a nezbytné 
údržbě areálů mateřských škol 
ve správě centrálního městského 
obvodu. 

V letošním roce probíhají práce 
na 22. MŠ v Mánesově ulici, kde 
byla vybudována dílna pro děti 
a sklad zahradního vybavení. 
Dále se rekonstruují vstupy do 
pavilonů a sociální zázemí pavi-
lonu B v 55. MŠ v Mandlově ulici. 

Zázemí již neodpovídalo potře-
bám předškoláků, jelikož pavilon 
původně sloužil jako jesle. Nátěry 
evakuačních schodišť jsou obno-
vovány v 70. MŠ ve Waltrově uli-
ci. Ve 24. MŠ ve Schwarzově ulici 
probíhá rekonstrukce památkově 
chráněné letní terasy. Připravuje 
se také výměna jídelních výta-
hů ve 27. MŠ ve Dvořákově ulici 
a ve vybraných areálech opravy 
podezdívek a plotů.

„Při opravách musíme respekto-
vat požadavky všech předpisů 
a zejména pak potřeby uživatelů - 
- našich nejmenších. V této sou-
vislosti chci za příkladnou spolu-
práci poděkovat paním ředitel-
kám, zaměstnancům mateřských 
škol, stavitelům, řemeslníkům 
i kolegům z našeho úřadu,“ dodá-

vá Petr Baloun, první místostaros-
ta Městského obvodu Plzeň 3.

Na příští rok jsou plánovány velké 
investice do výměny střechy na 

32. MŠ v Resslově ulici a zateplení 
63. MŠ v Lábkově ulici a pokračo-
vat samozřejmě budou i opravy 
a údržba všech areálů.
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„Nový pavilon v 55. MŠ v Mand-
lově ulici pomůže řešit dlouho-
dobý nedostatek míst v mateř-
ských školách, zejména v jižní 
části městského obvodu Plzeň 3. 
Děti se tak mohou těšit na úpl-
ně nové třídy a sociální zařízení, 
včetně multifunkčního prostoru, 
který je možné využít na nej-
různější aktivity, jako tělocvičnu 
nebo jako sál pro společenské 
akce školky. Pokud to bude nut-
né, může tělocvična sloužit jako 
klasická školní třída, například 
při rekonstrukcích nebo jiných 
mimořádných událostech,“ říká 

I. místostarosta městského obvo-
du Petr Baloun, který je za správu 
a výstavbu mateřských školek od- 
povědný. 

„Jsem rád, že můžeme přístav-
bu uvést do provozu a že se do 
těchto krásných nových prostor 
konečně dostanou děti, pro které 
byl pavilon postaven. Stavba jako 
taková byla zhotovena v rekordně 
krátkém čase. Od zahájení projek-
tové přípravy do předání stavby 
uběhl přibližně rok a půl, což je 
u stavby tohoto rozsahu opravdu 
krátký čas. Bohužel se poté vše 

zdrželo s dodávkami vybavení. 
Nyní je ale všechno připraveno 
a já věřím, že děti budou z nových 
prostor nadšené,“ doplňuje David 
Procházka, starosta plzeňského 
centrálního obvodu.

„V minulém volebním období 
jsem byl proti výstavbě původ-
ního projektu, protože jsem byl 
přesvědčený, že to jednu z nej-
lepších školek, a to 55. MŠ, poško-
dí. Děkuji kolegům z vedení za 
velké úsilí a nalezení řešení, které 
negativní dopady téměř úplně 
odstraňuje. Díky konstruktivnímu 

přístupu jsem s radostí tento pro-
jekt podpořil svým hlasem,“ říká 
místostarosta Stanislav Šec.

Dodavatelem stavby bylo Stavi-
telství ŠMÍD a projekt zpracoval 
Architektonický ateliér MASTNÝ. 
„Celkové náklady na vybudová-
ní přístavby činily více než 35 
milionů korun. V tomto ohledu se 
jedná o jednu z největších inves-
tic našeho obvodu za toto voleb-
ní období,“ uzavírá místostarosta 
Ondřej Ženíšek.

Jedna z největších 
investičních akcí

centrálního plzeňského 
obvodu, přístavba 
55. mateřské školy

v Mandlově ulici, byla 
slavnostně uvedena do 

provozu. Původní plán byl 
otevřít přístavbu již

v jarních měsících, bohužel 
komplikace s dodáním 

vybavení, způsobené 
pandemií, otevření zpozdily. 
Nicméně nyní jsou dvě nové 

třídy pro celkem 48 dětí 
připraveny přivítat malé 

předškoláky.

PŘÍSTAVBA 55. MATEŘSKÉ ŠKOLY
BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

Dne 30. června uplynulo 14 let 
od odchodu pana Luboše Hruš-
ky, českého vojáka, politického 
vězně komunistického režimu 
a tvůrce Meditační zahrady v Pl- 
zni, která je koncipována jako 
Památník obětem zla.

Za Městský obvod Plzeň 3 po- 
ložil květiny k památníku mís-
tostarosta Ondřej Ženíšek.
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NOVÁ AUTÍČKA NA HŘIŠTÍCH
JAKO PODĚKOVÁNÍ IZS

„Chtěli jsme nějakým jiným způ-
sobem poděkovat složkám IZS 
a městské policii, proto jsme se 
rozhodli pořídit herní prvky, které 
budou hasiče, policisty, záchra-
náře a městské policisty nejvíc 
vystihovat. Autíčka jsou roz-
místěna na území obvodu vždy 
v místě, které s daným typem 
auta nějak souvisí,“ vysvětluje 
starosta centrálního plzeňského 
obvodu David Procházka a dodá-

vá, že bylo poměrně obtížné najít 
dodavatele, který by uměl autíčka 
vyrobit a zároveň aby disponoval 
odpovídající certifikací.

Velký hasičský automobil najdou 
děti před hasičskou zbrojnicí na 
návsi v Radobyčicích. Vozidlo poli-
cie je umístěno nedaleko obchod-
ního centra Luna vedle doprav-
ního inspektorátu. Záchranářský 
automobil, tedy žlutý sanitní vůz, 

stojí poblíž transfuzní stanice 
v Adelově ulici. U služebny měst-
ských strážníků ve Skvrňanech je 
instalováno auto městské poli-
cie. Předání herních prvků se 
zúčastnili zástupci jednotlivých 
složek IZS. „Věříme, že herní prv-
ky budou děti bavit, že si na nich 
užijí legraci a že možná některé 
z nich přilákají k práci u policie, 
zdravotníků, hasičů nebo měst-
ských strážníků,“ dodává starosta.

Na území obvodu jsou čtyři 
nové herní prvky - hasičský 
automobil, policejní vůz, 
sanitka a auto městské policie. 
Obvod tímto způsobem
děkuje za práci složkám IZS.

„Všichni bychom chtěli mít vychované děti, ale závisí 
to hlavně na tom, do jaké míry budeme pracovat 
sami se sebou. Jednak sami na sobě každý sám, ale 
také na našem partnerském vztahu,“ vysvětluje Karel 
Řežábek. Na téma partnerské vztahy v loňském roce 
vedl kurz 4 klíče k úspěšnému partnerství, který pro-
bíhá i letos.

„Uvědomujeme si, že pro nás všechny je důležité 
správné fungování rodiny a také výchova dětí. 
Domluvili jsme se proto s lektorem Karlem Řežáb-
kem, že takový kurz pro veřejnost připraví. Je to úpl-
ná novinka, tak věříme, že se účastníkům bude líbit 

a přinese jim spoustu nových poznatků,“ říká mís-
tostarosta městského obvodu Stanislav Šec.

Rychlokurz 4 klíče k úspěšnému rodičovství se usku-
teční ve čtyřech blocích, které je možné absolvovat 
najednou, ale i odděleně. První setkání se uskuteční 
24. srpna, další pak v termínech 26. srpna, 31. srpna 
a 2. září. Vždy od 19:00 do 20:30 hodin v konferenč-
ním sále Škodalandu. Přihlašovat se na kurz je mož-
né na webu https://4klice.cz/. Vstupné na jednotlivý 
večer je 100 Kč/osoba, kurzovné na čtyři večery 300 
Kč. Kurzy 4 klíče podporuje městský obvod Plzeň 3.

JAK BÝT SPRÁVNÝM RODIČEM PORADÍ KURZ
„Být dobrým rodičem 
neznamená, co děláte
s dětmi, ale co děláte sami
se sebou,“ říká Karel Řežábek, 
lektor a vztahový kouč, který 
ve spolupráci s městským 
obvodem Plzeň 3 otevírá
nový kurz s názvem 4 klíče
k úspěšnému rodičovství.



CHTĚLA BYCH SI JEŠTĚ JEDNOU SLÉZT
HIMÁLAJE, ŘÍKÁ ČERSTVÁ OSMDESÁTNICE

Oční lékařka
Olga Kohoutová denně

v ordinaci EUC Kliniky Plzeň 
ošetří desítky pacientů. 
Pracuje na plný úvazek, 

obhospodařuje zahrádku
na chatě, pravidelně vyráží

na túry a každou neděli vaří 
pro oběd pro deset lidí.

Tak vypadá běžný režim 
letos v červnu osmdesátileté 
seniorky, která od roku 1972 

žije v Plzni na Borech.
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Je devět hodin ráno a paní dok-
torka už ošetřila osm pacientů. 
Sama říká, že sice vstává brzo, 
ale nerada. „Od malička je potře-
ba mít pracovní náplň, v tom 
cvrkotu si pak vůbec neuvědo-
míte, že léta běží. Musíte pořád 
něco dělat,“ říká s úsměvem Olga 
Kohoutová. 

K jejím osmdesátým narozeni-
nám jí do ordinace přišel osob-
ně popřát místostarosta třetího 

plzeňského obvodu Stanislav Šec. 
Paní doktorka ho uvítala kávou 
a koláčky, které den předtím sa- 
ma napekla.
 
„Je skvělé vidět paní doktor-
ku v takové výborné kondici 
a s dobrou náladou. Prodělala 
před nedávnem covid s těžkým 
průběhem. Mám radost, že se 
opět může setkávat s pacien-
ty v ordinaci,“ říká Stanislav Šec. 
Podle paní doktorky by ale ne- 

moc nezvládla, kdyby nebyla 
v dobré fyzické kondici a zdravá. 
„Kdybych neměla fyzičku a ne- 
byla úplně zdravá, tak jsem ten 
covid nepřežila. Byla jsem několik 
dní v nemocnici a nebylo to dob-
ré. Měla jsem ale výbornou péči 
od kolegů, ač jsem je neznala, 
a zachránil mě remdesivir,“ říká 
lékařka.

Fyzickou kondici získává Olga Ko- 
houtová zejména díky turistice. 
„Při pěších výletech si vždycky 
nabiju baterky. A to jak duševně, 
vidíte to, co jste nikdy neviděli 
a kam byste se sami nepodívali, 
tak fyzicky. Mým velkým přáním 
je si ještě jednou slézt Himálaje. 
Naposledy jsem tam byla v roce 
2012, dostala jsem se do výšky 
7 500 m. n. m., a bylo to perfekt-
ní,“ dodává.

Paní Kohoutová má dvě děti a ra- 
dost jí dělá pět vnoučat. Dcera 
pokračovala v tradici a pracuje 
jako lékařka, syn je docentem na 
Fakultě aplikovaných věd Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. 

INFORMACE
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Manželé Bouzkovi v červenci loňského roku zachránili z vody Bolevec-
kého rybníka tonoucí ženu. Za jejich odvážný čin jim byla 15. června 
udělena plaketa Bohumila Kulhánka, kterou uděluje městský obvod 
Plzeň 3 významným osobnostem nebo lidem, kteří svými činy jdou 
ostatním příkladem, či svojí aktivitou podporují akce a počiny na úze-
mí města Plzně. 

„Bylo mi ctí předat plaketu Bohumila Kulhánka panu Bouzkovi, který 
neváhal a pomohl tonoucí ženě, čímž jí zachránil život. Mrzí mě, že se 
předání nemohla zúčastnit jeho manželka, která zachraňovala s ním. 
Lidský život bereme jako samozřejmost, dokud se ale nedostaneme 
do situace, kdy je ohrožen. Díky jejich odvaze a rychlé reakci jeden 
takový život nevyhasl, a za to jim patří obrovský dík,“ uvedl při předání 
ocenění starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Předání plakety se uskutečnilo za přítomnosti zachráněné ženy, paní 
Aleny Malé, a jejího manžela. Paní Malou, která se vloni v červenci 
začala topit v Boleveckém rybníku, vytáhl pan Bouzek z vody a spolu 
s manželkou se pustili do jejího oživování až do příjezdu záchranky. 
Díky jejich zásahu se podařilo tonoucí ženě zachránit život. Po několi-
kaměsíční péči lékařů se mohla paní Malá zúčastnit společného setká-
ní a poděkovat svému zachránci. 

PLAKETU PŘEVZALI MANŽELÉ,
KTEŘÍ ZACHRÁNILI LIDSKÝ ŽIVOT

Pan Jiří Bouzek se poprvé se zachráněnou ženou
setkal při předání plakety.



FRANTIŠEK RADKOVSKÝ: MÁM RÁD MATEMATIKU
Plzeňská diecéze je mladá ve 
srovnání s ostatními, jaká je 
historie jejího vzniku?
Historie je to dlouhá, ale ve zkrat-
ce: Po smrti Jana Nepomuckého 
se usilovalo o to, aby vzniklo bis-
kupství v Plzni nebo v Klatovech. 
Nebylo to jednoduché, protože 
založit biskupství znamenalo da- 
rovat mu majetek a pozemky 
a tak dále. Dárcem by muselo 
být město, a to se Plzni nechtělo, 
protože od roku 1526 měl míst-
ní arciděkan právo nosit mitru 
a berlu, což dnes nosí biskupo- 
vé a opati. Takže město ani nemě-
lo potřebu vzniku biskupství. Ani 
Klatovy nechtěly věnovat maje-
tek pro nové biskupství. Takže to 
tehdy nedopadlo. Další jednání 
začala až po roce 1990, kdy šlo 
o to založit biskupství v západ-
ních Čechách, protože tu stále 
chybělo. V Plzni tedy vzniklo bis-
kupství v roce 1993, jako druhé 
nejmladší hned po Biskupství 
ostravsko-opavském, které vznik-
lo v roce 1995.

Jednání o vzniku biskupství vedli 
biskupové mezi sebou. Mě se to 
tehdy netýkalo, byl jsem sekretá-
řem biskupské konference. Do- 
padlo to tak, že Nepomuk si ne- 
chalo Biskupství českobudějo-
vické, stejně jako část Klatovska. 
Karlovarský kraj je celý v Plzeňské 
diecézi a z Plzeňského kraje spa-
dá pod diecézi celý kraj kromě 
Nepomucka a poloviny Klatovska, 
tedy Sušicko a Horažďovicko.

Vy jste původní profesí mate-
matik. Jak jste se od matemati-
ky dostal k teologii?
To je tak, že Pán Bůh si člověka 
volá. V době, kdy jsem se rozho-
doval, po maturitě, by mě nena-
padlo být knězem. Chtěl jsem jít 
dělat matematiku, protože mi šla. 
Postupem doby, kdy jsem více 
rostl ve víře, i třeba díky tomu, že 
jsem chodil do týnského kostela, 
mě to přivedlo k těmto úvahám. 
Po návratu z vojny v roce 1964 
jsem to začal brát vážně. Dopadlo 
to tak, že za dva roky jsem začal 
studovat teologii. Tehdejší biskup 
Tomášek začínal v roce 1965 jako 
pomocný biskup v Praze a měl na 
starosti celou diecézi. Když jsem 
za ním přišel s několika dalšími, 
že bychom rádi studovali, tak on 
tehdy šel za ministrem kultury, že 
potřebuje více bohoslovců. Ten 

mu dal pokyn donést jmenný 
seznam, kam nás tehdy kardinál 
Tomášek napsal. A tak jsme se na 
studia dostali.

Jak člověk pozná, že by se měl 
dát na tuhle cestu?
Člověk cítí, že by měl, že je to jeho 
budoucí cesta. Vážím si mate-
matiky a mám ji rád, je to veliká 
pomoc pro lidstvo. U kněžství je 
člověk ještě blíže lidem a pomá-
há jim, kde potřebují. To je také 
důležité.

Kdy jste přišel prvně do Plzně?
Po vysvěcení v roce 1970 jsem byl 
dva roky kaplanem v Mariánských 
Lázních a pak 18 let farářem ve 
Františkových Lázních. Přišel rok 
1990 a já jsem byl vybraný za 
pražského pomocného biskupa.  
V Plzni jsem předtím moc kon- 
taktů neměl. Naplno jsem nastou-
pil do Plzně až jako biskup v roce 
1993, kdy jsem 10. července pře-
vzal diecézi. 

Co byste poradil lidem, jak 
zvládnout současné rychlé ži- 
votní tempo?
Člověk potřebuje mít pokoj v so- 
bě a harmonii, protože jinak je 
štvanec. A to je špatně. My věří-
cí máme výhodu v tom, že víme, 
že to, co je rozhodující a ovlivňu-
je náš život, je Bůh a jeho vůle. 

Když se budu snažit dělat to, co 
si přeje, je to dobře, protože Bůh 
pro mě chce to nejlepší. Člověk to 
pak cítí, a je mu jasné, že když je 
to takhle, tak je to dobře. V tom je 
ten klid a vnitřní svoboda.

Emeritního biskupa
Františka Radkovského není 
nutné dlouze představovat. 
Je to člověk, jehož jméno 
je spjato s Biskupstvím 
plzeňským, ale také s městem 
Plzní a nyní nejvíce s Diecézní 
charitou. Výčet jeho aktivit
by byl velmi dlouhý a ani
s věkem ve své činorodosti 
nepolevuje. Rozhovor
s Františkem Radkovským 
vedl místostarosta třetího 
obvodu Stanislav Šec.
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Příběh dřevěného kříže
V roce 1620 Moravou táhli Polá-
ci, takzvaní lisovčíci, kteří zemi 
pustošili. Holešovský farář Jan 
Sarkander, když se Poláci blížili 
k obci, jim vyšel naproti s mon-
strancí a díky tomu byla obec 
ušetřena a lisovčíci jí jen prošli. 
Obyvatele to sice potěšilo, ale 
začaly se objevovat pochyb-
nosti, zda farář nebyl ve spoje-
ní s protistranou. Farář byl pak 
mučen natahováním na skřipec v místě, kde dnes stojí Sarkandrova 
kaple, nedaleko teologické fakulty v Olomouci. Několik dní poté 
farář zemřel. Vloni, když k výročí kapli opravovali, bylo potřeba kapli 
upravit a trámy, na kterých faráře mučili, zkrátit. Z těchto zbytků 
dřeva bylo vyrobeno několik křížků. 
Dřevěný kříž tedy pochází z nástroje, na kterém byl umučený člo-
věk, a protože ho faráři přezdívali rubín Moravy, je uprostřed kříže 
rudé srdíčko. 

ROZHOVOR
TROJKY
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SBĚRNÉ MÍSTO VALCHA JE V PROVOZU

ROSEMARY JE RODINNÝ PODNIK
“V tomto rodinném bistru vás 
kromě jednoduchého, ale dobré- 
ho jídla čeká i mimořádně pří-
jemný personál, který si s vámi 
rád popovídá. V Plzni se jedná 
o podnik jako žádný jiný.” Takové 
hodnocení prostě potěší.

Rosemary je rodinný projekt Lu- 
cie, která se po letech práce v prů-
myslu rozhodla naplno věnovat 

svému koníčku, jejího syna Jirky, 
který, ač student teoretické fyzi-
ky, je jako doma za barem, dcery 
Báry, která na place procvičuje 
angličtinu a španělštinu, a Jiřího, 
který se stará o technické věci. 

Ráno je Rosemary kavárnou na 
snídani, od jedenácti hodin se 
podává obědové menu, odpo-
ledne se změní na kavárnobis-

trobar se skvělou kávou, sladkými 
a slanými snacky, domácími limo-
nádami, zmrzlinou, míchanými 
drinky a pestrou nabídkou vín 
od kamarádů z Pálavy. V pátek 
a v sobotu se grilují dobroty. 
U bistra snadno zaparkujete, ne- 
bo můžete rovnou přijet tram-
vají číslo 4 do stanice Technická. 
V Rosemary jsou připraveni i na 
malé či handicapované hosty. 

V polovině července bylo znovuotevřeno sběrné mís-
to Valcha. Na základě proběhlého opakovaného sta-
vebního řízení za účasti všech dotčených osob nabylo 
dne 10. 7. 2021 právní moci společné povolení stavby. 
Jak se ukázalo, sběrné místo splňuje veškeré požadav-
ky pro bezpečný a k životnímu prostředí ohleduplný 
provoz. V souvislosti s jeho otevřením budou zpět 
přemístěny kontejnery na separovaný odpad z křižo-
vatky ulic K Silu a Špačková. Dále bude možné znovu 
využívat i kontejnery na použitý textil a malé elektro-
spotřebiče, což jistě ocení nejen majitelé sousedních 
nemovitostí, ale i všichni obyvatelé Valchy.

„Lokalita Valchy je zatížena velkým developerským 
projektem, který bohužel přinesl i řadu negativních 
vlivů. Jsem přesvědčen, že se nám postupně podaří, 
ve spolupráci s městem, bolavá místa Valchy zaho-
jit. Mohu slíbit, že proto uděláme s kolegy vše. Jsem 
velmi rád, že nejen u sběrného místa zvítězil zdravý 
selský rozum nad politickou kampaní a falešnými 
pocity a dojmy,“  dodává první místostarosta měst-
ského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun. Předpokládané 
náklady na výstavbu sběrného místa byly 1 milion 
korun. Stavbu se však podařilo zrealizovat za výraz-
ně nižší částku 655 tisíc korun.



STAROSTA DAVID PROCHÁZKA:
PRACUJEME JAKO TÝM

Z čeho máte v poslední době radost?
Osobně jsem rád, že se život začíná vracet 
do „nového“ normálu, že se můžeme potká-
vat s přáteli, chodit do restaurací, divadel, na 
koncerty, bavit se, prostě zase žít. Mám pocit, 
že se všichni pustili s větší chutí do práce, 
a i my na Trojce chystáme nové projekty a ak- 
ce pro veřejnost. Doufám, že se situace na 
podzim nějak dramaticky nezmění a že lékaři, 
záchranáři, hasiči a vůbec všichni, bez kterých 
bychom období pandemie těžko zvládali, 
budou moci v klidu dělat svoji standardní 
práci, a my budeme moci zrealizovat vše, co 
máme v plánu.

Máte za sebou tři roky v křesle starosty ob- 
vodu. Jak je hodnotíte?
Jsem rád, že nám dobře funguje koalice sesta-
vená na začátku volebního období. Pracujeme 
jako tým a dokážeme se domluvit. Vážím si 
i opozice, která je sice leckdy tvrdá, ale kon-
struktivní. Každý, kdo mě zná, ví, že autobusy 
jsou moje velká vášeň. Proto mám obrovskou 
radost z toho, že se mi za dobu mého staros-
tování podařilo zavést autobusovou linku Na 
Výsluní. Pokaždé, když tohoto „drobka“ potkám 
na silnici, potěší mě to, že linka funguje.

Jsme v polovině roku 2021, co máte na tu 
druhou polovinu v plánu?
Především jsem rád, že i přes obtíže s dodáv-
kami materiálu a vybavení se podařilo do- 
končit a slavnostně otevřít přístavbu 55. ma- 
teřské školy v Mandlově ulici. Je to zřejmě 
největší investiční projekt našeho obvodu 
v tomto volebním období. Velmi mě mrzí, že 
se v rámci této investice a některých dalších ne 
zcela daří získávat plánované dotace, ale vě- 
řím, že i v této oblasti dojde ke zlepšení. Nedáv-
no jsme také instalovali nové herní prvky pro 
děti, které jsou zároveň poděkováním složkám 
IZS. A chystáme další novinky, do konce ro- 
ku bychom chtěli ještě jeden velký herní 
prvek pořídit, zatím hledáme vhodnou loka-
litu. Vše se připravuje pro to, aby na náměstí 
T. G. Masaryka vzniklo dětské hřiště, po kte- 
rém lidé volají. Dále máme rozjednáno ještě 
několik menších projektů, ale nebudu prozra-
zovat víc. Dočtete se o nich v listopadovém 
vydání Trojky.

Do Vaší gesce patří životní prostředí a do- 
prava. Tedy také diskutované seče. Letos 
jste přistoupili k novému modelu sekání trá-
vy na území obvodu. Proč?
Přiznám se, že tráva se každé léto stává mojí 
noční můrou stejně tak, jako sníh v zimě. Nic-
méně po zkušenostech z minulých let, kdy 
jsme pokyny k sečím vydávali vždy my, a seč 
musela být dokončena bez ohledu na případ-
nou změnu počasí, se stávalo, že nám chodily 
stížnosti, že se seká moc nebo málo. Troufám 
si říci, že co člověk, to názor na seč.

Nyní přenášíme větší odpovědnost na odbor-
né firmy, které průběžně vyhodnocují aktuální 
situaci na jednotlivých úsecích a seče zahaju-
jí dle vlastní úvahy a stavu trávníků. Zkrátka 
jejich pracovníci se pohybují v terénu a mají 
nejlepší přehled o situaci na konkrétních mís-
tech. 

Může se tedy stát, že na jednotlivých úsecích 
bude mít jedna firma již posekáno, a jiná bude 
seč teprve zahajovat. Ale stejně jako v minu-
losti probíhají kontroly na řádné provedení 
seče, takže i momentálně neposekaná plo-
cha bude zcela jistě v krátké době ošetřena. 
Samozřejmostí je úklid, který firmy po seči 
provádějí.

Letošní rok není pro tento pilotní projekt zcela 
vhodný, neboť vzhledem k vlhkému a teplému 
počasí, kdy tráva roste doslova před očima, 
sekají firmy prakticky nepřetržitě. Rád bych 
zdůraznil, že i v původním modelu trvala jed-
na seč vždy cca měsíc a za takovou dobu tráva 
hodně naroste. Přesto však vnímáme i v tomto 
období výhody tohoto systému, a to jak eko-
nomické, tak i ekologické. Firmy se v rámci sečí 
snaží najít místa, kde je možné ponechat trávu 
delší, aby mohla jak zadržovat vodu, tak posky-
tovat domov některým živočichům. 

Přesto efektivitu tohoto modelu teprve vyhod-
notíme a přes letošní, růstu trávy svědčící léto 
získáme dostatečně relevantní výsledky, aby-
chom mohli posoudit, zda se vrátit k původní-
mu modelu, nebo pokračovat v tomto.

Vzhledem k situaci kolem koronaviru neby-
lo možné uskutečnit mnoho tradičních akcí, 
které obvod pořádá. Chystáte akce pro ve- 
řejnost?
Vyčkávali jsme, jak se bude situace s uvolňo-
váním opatření vyvíjet, takže první akce pro 
veřejnost pořádané obvodem se uskuteční 
koncem srpna. Netradičně jsme letos pojali 
taneční vínek, který se uskuteční pod širým 
nebem. Tímto bych rád pozval všechny seni-
ory prostranství U Branky, kde se ve čtvrtek 
26. srpna potkáme na Tanečním vínku na uli-
ci. Od 14:30 vystoupí Josef Pospíšil a po něm 
kapela pětatřicátého plzeňského pěšího plu-
ku FOLIGNO. Sportovně naladěné obyvatele 
Trojky zvu na Den s městským obvodem 3 
na Sportmanii, který se uskuteční v sobotu 
28. srpna v areálu za OC Plaza. Kromě dalšího 
programu je připraven nesoutěžní Letní běh 
pro rodiny s dětmi. Začátek školního roku 
oslavíme na Prvním zvonění 1. září v Borském 
parku. Ani pejskaři nepřijdou o svůj Psí den, 
který pořádáme 18. září také v Borském parku. 
Doufám, že to situace dovolí a budeme moci 
zrealizovat i tradiční předvánoční akce.

Jaké místo na území centrálního obvodu 
máte nejraději a proč?
To je jednoduché, moje srdcovka jsou Bory. 
Prožil jsem tu dětství a mám s tímto místem 
spojené nádherné vzpomínky.
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Ve dnech 20. až 28. srpna
opět oživí centrum města

Festival na ulici. Tradiční 
multižánrový festival po

loňském úspěchu pokračuje
ve svém zaměření především

na plzeňskou scénu, výběrem 
kapel a doprovodného
programu chce přispět

k restartu kultury ve
společnosti. Návštěvníci se 
mohou těšit na nové scény, 
speciální hudební projekty

a propojení s dalšími
plzeňskými akcemi. Vstup

na festival je zdarma.

Podrobné informace
na: www.festivalnaulici.cz

TANEČNÍ VÍNEK NA ULICI
Tradiční podzimní vínek pro seniory, který pořádá městský obvod 
Plzeň 3, se letos odehraje netradičně pod širým nebem. Akci pod svá 
křídla převzal Festival na ulici a v rámci několikadenního programu 
jedno odpoledne U Branky vyhradil seniorům. Ve čtvrtek 26. srpna od 
14:30 vystoupí Jiří Pospíšil s harmonikou a od 15:30 začne hrát kapela 
pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO. Vstup je zdarma 
a všechny přítomné ženy dostanou od vedení obvodu malou pozor-
nost. Přijďte si zatančit, pobavit se a poslechnout si známé melodie.

 „Za stále platných opatření souvisejících s pandemií by bylo složité 
uspořádat tradiční taneční vínek tak, jak jsou senioři zvyklí. Nechtěli 
jsme ale, aby o oblíbenou zábavu přišli, tak jsme se domluvili s orga-
nizátorem Festivalu na ulici a vyhradili jsme jedno odpoledne našim 
seniorům. Věřím, že přijdou v hojném počtu a budou se dobře bavit,“ 
říká místostarosta centrálního plzeňského obvodu Stanislav Šec.

FESTIVAL NA ULICI OPĚT PŘEDSTAVÍ
ZEJMÉNA PLZEŇSKOU KULTURU

Loňský ročník Festivalu na ulici 
se „vrátil ke kořenům“ své téměř 
třicetileté tradice a přivítal na čty-
řech scénách ve třech žánrových 
blocích více než stovku kapel 
především z Plzně a okolí. 

Devítidenní festival na kon-
ci letošního srpna přinese do 
ulic města opět desítky hodin 
kulturního programu na tra-
dičních i nových místech. Loň-
skou čtveřici hudebních scén 
náměstí Republiky - U Branky 
- Proluka - Zach’s Pub rozšíří letos 
Anděl Music Bar a Riversound 
stage, která slibuje spoustu ne- 
tradičních, a to nejen hudeb-
ních zážitků. Mimo kapel jako 
jsou Donnie Darko, Acid Row či 
Special Blend (nový projekt čle-
nů Povodí Ohře) si můžete přijít 
vyzkoušet netradiční zábavu i ob- 
čerstvení nebo se zúčastnit LP 
a CD bazarů.

V rámci Festivalu na ulici se před-
staví kapely nově vybrané (napří-
klad Děda Mládek Illegal band, 

Elvis Maserati, Znouzecnost, Sta-
rý psi, Omnion, Giňovci, Vintage 
Wine, Xavier Baumaxa, KAMIL & 
Friends), opakovaně si zahrají ty 
s největším diváckým ohlasem 
(třeba Simona Anděl, The Dozen 
Street, Duo Komáři či GoHo 
Hobos), šanci dostanou i nadějné 
začínající sestavy. Díky spolupráci 
s talentovou soutěží Top RoofTop 
Talenty 2021 přivítá Plzeň hned 
dvě kapely z Karlovarského kra-
je. Vítězi Ceny odborné poroty 
tohoto projektu podporujícího 
vlastní autorskou tvorbu se totiž 
stali funkoví Funky Monx a indie 
popoví The Sidewaves. Fanouš-
ky Porty jistě potěší vystoupe- 
ní vítězů této uznávané pře- 
hlídky (Cop, Slávek Janoušek, 
Strašlivá Podívaná, BlueGate, 
Ultramarin nebo Vojta Kiďák 
Tomáško).

Hudební žánry se v letošním ro- 
ce poprvé rozšíří o vážnou hudbu 
- pořadatelé ve spolupráci s Pl- 
zeňskou filharmonií připravují 
speciální open air projekt. Kon-

cert filmových melodií pod ná- 
zvem Hollywood proběhne na 
náměstí Republiky v neděli 22. 8. 
2021.

Exklusivně pro Festival na uli-
ci připravil speciální projekt hu- 
debník Tomáš Mouřenec a jeho 
přátelé z hudební branže. Pro-
běhne zde křest debutového 
sólového singlu a videoklipu, za- 
zní skladby úplně nové a také 
některé, které v jiných formacích 
nezazněly a jindy už ani nezazní. 

Součástí doprovodného progra-
mu budou opět různá divadelní 
představení, Market na ulici, vý- 
stavy (díla UVU a Užitá grafika 
Petra Vrobela a 30 let AVIKu), 
a bohatý výběr aktivit pro rodiny 
s dětmi (kuličková dráha, šerm, 
pohádky pro nejmenší, Culinka 
a další).  Sportovní aktivity zastou-
pí téměř souběžně probíhající 
Sportmánie u Amfiteátru za OC 
Plzeň, se kterou Festival na ulici 
letos navázal spolupráci.



SPORTMANIE PLZEŇ
STARTUJE 21. SRPNA

Největší vícedenní sportovní ak- 
ce navazující na Olympijský park 
v roce 2016.

V roce 2020 akci navštívilo bě- 
hem devíti dnů 48 000 lidí. Akce 
proběhne v termínu od soboty 
21.  8. do neděle 29.  8. 2021 v am- 
fiteátru a přilehlém parku za OC 
Plzeň Plaza, neboť město Plzeň 
chce nabídnout dětem, mládeži, 
ale i občanům a návštěvníkům 
města Plzně možnost smysluplně 
trávit prázdninové dny a seznámit 
se s jednotlivými druhy sportů. 
Stejně jako v předchozích letech 
sportovní kluby města Plzně a Pl- 
zeňského kraje poskytnou mož-
nost vyzkoušet dětem, mládeži, 
ale i dospělým různé druhy spor-
tů, besedy se známými sportovci 
a přednášky o zdravém životním 
stylu. 

Sportmanie bude zahájena v so- 
botu 21. srpna od 18:00 za účasti 
olympijských sportovců a dalších 
hvězd. Ani letos nebude chy-
bět Den s Městským obvodem 
Plzeň 3, který tentokrát připadá 

na sobotu 28. srpna. Odpoled-
ne začne Letním během, kte-
rý je koncipován jako zábavný 
nesoutěžní běh pro děti, rodiče 
i seniory. Před 16. hodinou budou 
oceněni úspěšní mladí sportov-
ci z našeho obvodu a v 17:00 se 
mohou návštěvníci těšit na oblí-
benou jumping show.

Během devět dní trvající akce si 
všichni přijdou na své, v plánu je 
každý den cvičení pro zaměstnan-
ce, ve všední dny i cvičení pro seni-
ory včetně zajímavé přednášky, 
autogramiády největších plzeň-
ských klubů i účastníků letošních 
olympijských her v Tokiu a každo-
denní soutěže o ceny. Od úterý 
do čtvrtka bude ve spolupráci 
s klubem Snow Rockets dove-
zen reálný sníh a odvážní spor-
tovci budou mít možnost sjezdu 
z kopce. Prezentovat se bude 
více než 110 sportovních klubů 
z Plzně a okolí, připraveny jsou 
speciální adrenalinové aktivity, ja- 
ko bungee running, autodráha 
CARRERA nebo vodní skluzavka.
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FILMOVÉ VEČERY NA NÁPLAVCE

Na programu se již objevily kul-
tovní Pomáda nebo Půlnoc v Pa- 
říži. Pro milovníky tuzemské ki- 
nematografie je dále připravena 
projekce snímků Modelář, Šarla-

tán nebo Ženy v běhu. 21. srpna 
se navíc projekce filmu Havel pro-
gramově propojí s organizací Post 
Bellum.

Předskokany hlavních filmů jsou 
vždy krátké snímky studentů  
Fakulty designu a umění La- 
dislava Sutnara. ”Zapojení stu- 
dentů z ateliérů multimédií 
a animace vnímáme jako ide-
ální příležitost, jak opět před-
stavit plzeňské veřejnosti práce 
studentů, kteří se na Sutnarce 
zabývají filmovou a animovanou 
tvorbou. Naše předfilmy jsou 
s hlavním filmem většinou pro-
pojeny tematicky nebo nála-
dou. Každý z filmových večerů 
tak dostane pomyslné orámo-
vání,” uvedl Vojtěch Domlátil 
z ateliéru Animace.

Projekce začínají vždy od 21 ho- 
din, venkovní bar, včetně hu- 
debního doprovodu lokálních 
DJs, otevírá od 19 hodin. Vstup 
je zdarma.

34. ročník Finále Plzeň sice 
proběhne až 24.–29. září 
2021, jeho organizátoři ale 
pro fanoušky (nejen) české 
kinematografie nachystali 
filmové zážitky už na léto. 
Soboty od 17. července
až do 4. září tak budou
na náplavce na Anglickém 
nábřeží patřit filmům.

Více informací
na www.festivalfinale.cz

NOC LITERATURY
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC 
LITERATURY, která na atraktivních či běžně nedostupných místech při-
bližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů 
v podání známých hereckých osobností. Unikátní propojení neobvyk-
lého místa plzeňské čtvrti Bory a osobité interpretace literárních textů 
nabízí nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením 
současných evropských autorů.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje připravila noční literární 
pouť na 22. září od 18 do 23 hodin, vstup na všech šest čtecích míst 
je zdarma.



SOUTĚŽ
O VSTUPENKY

NA ŽEBŘÍK
Hudební ceny Žebřík budou vyhlášeny 
v DEPO2015 v pátek 3. září. Tři výherci se 
mohou dostat na Žebřík úplně zdarma. Sta-
čí poslat odpověď na jednoduchou otázku: 
Jak se jmenují moderátoři letošního ročníku 
Hudebních cen Žebřík? Nápovědu lze nalézt 
na webu www.anketazebrik.cz

Správné odpovědi posílejte do 30. srpna na 
e-mail: trojka@plzen.eu
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Divadlo J. K. Tyla hodlá směle vykročit do dal-
ší, již 157. sezóny stálého českého divadla v 
Plzni. Že je plzeňské divadlo i po dvou ochro-
mených divadelních sezónách stále v kondici, 
dokáže pilotním projektem, který nese název 
Týden odložených premiér.

Během jednoho týdne, konkrétně od soboty 
4. září do soboty 11. září, uvede celkem 11 
slavnostních premiér inscenací, které se kvů-
li pandemii nemohly odehrát v plánovaných 
termínech.

Diváci se mohou mimo jiné těšit na taneční 
adaptaci známé knihy Vyhoďme ho z kola 
ven, jejíž slávu umocnil i pěti Oscary oce-
něný film Přelet nad kukaččím hnízdem, na 
bolestnou i nesmírně vtipnou tragigrotesku 
Karla Steigerwalda Neapolská choroba, na 
jeden z nejpopulárnějších klasických muziká-
lů všech dob My Fair Lady nebo na poetické 
a nezaměnitelné Hrabalovy Postřižiny či na 
brilantní Rossiniho operu Italka v Alžíru ode-
hrávající se v exotickém prostředí. Slavnostní 
premiéry budou doplněny ojedinělým uve-

dením oratoria Antonína Dvořáka Svatá Lud-
mila jakožto připomínka 1100. výročí smrti sv. 
Ludmily. Zahajovací koncert Svatá Ludmila 
- 1100 let se odehraje 4. září a na jeviště Nové 
scény přivede na 200 účinkujících.

Vstupenky na všechna zářijová představení 
jsou již v prodeji.

DIVADLO J. K. TYLA PLÁNUJE VELKOLEPÝ 
START NOVÉ SEZÓNY!

Charlotte Režná
a Lumír Olšovský

v muzikálu My Fair Lady.
Foto: Martina Root

www.anketazebrik.cz



Sportovní klub je majitelem pla-
veckého areálu v Kozinově ulici 
a zajišťuje služby v plném roz-
sahu, včetně výuky plavání v or- 
ganizovaných plaveckých kur-
zech již od šesti měsíců věku dě- 
tí skupinovou formou i indivi- 
duální, své hodiny k volnému 
plavání zde má i veřejnost, a to 
sedm dnů v týdnu. Cestu do ba- 
zénu si nachází školáci z mateř-
ských školek nejen na území 
městského obvodu Plzeň 3, stu- 
denti základních, středních i vy- 
sokých škol a také široká veřej-
nost z třetího městského obvo-
du.

Svůj pravidelně rezervovaný čas 
každý den, v pátek dokonce dva-
krát, mají pro sebe senioři bez 

přístupu ostatní veřejnosti. Navíc 
je i několik dalších možností, jak 
využít prostory bazénu pro další 
účely. K dispozici je sauna rodin-
ného typu, klubovna a místo 
k sezení se stolečky ve vstupní 
hale. V zimních měsících náv-
štěvníci oceňují hlavně sušáky 
vlasů nebo možnost připojení 
vlastních vysoušečů za drobný 
poplatek 1 Kč za 1 minutu.

Od září připravujeme tradiční 
plejádu plaveckých kurzů v ma- 
lém i velkém bazénu s novin-
kou pro děti a mládež, kteří si 
budou moci zkoušet zdarma 
- v rámci standardního kurzov-
ného prvky potápění a vodní 
záchrany. Tento projekt je při-
pravený pro věkovou kategorii 

od 8 do 18 let, která zájemce 
připraví kromě plavání na kurz 
potápění a plavčíka - vodního 
záchranáře.

Na sobotu 2. října 2021 je při-
pravená tradiční akce - 42. ročník 
plaveckých závodů - Velká cena 
města Plzně, jejíž součástí jsou 
stometrové tratě motýlek, znak, 
prsa a volný způsob, 400 metrů 
polohový závod a hlavní disciplí-
na 1 500 metrů volný způsob, jejíž 
vítězové získávají putovní pohár 
starosty městského obvodu Pl- 
zeň 3. Chcete vidět nejlepší české 
plavce v akci? Tak přijďte fandit, 
jste srdečně zváni.

Ani plavecký bazén v Kozinově 
ulici neunikl dalším restriktivním 

opatřením v důsledku šíření nemo-
ci covid-19. Protože byl bazén 
opět od 18. prosince 2020 uza-
vřen, využilo vedení spolku tento 
čas k provedení nezbytných prací 
v budově bazénu. Díky tomu ne- 
došlo k letní odstávce areálu, 
a tak návštěvníci mohli plavat  
„o sto šest“, nebo se děti mohly 
zúčastnit letních příměstských 
táborů.
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#JETOTU aneb RADOVÁNEK V BARVÁCH

Projekt JETOTU je prezentační 
a vzdělávací show Střediska vol-
ného času RADOVÁNEK, který se 
bude konat v Plzni na náměstí Re- 
publiky v sobotu 25. září 2021.

Pobavit, nabídnout, představit, 
nadchnout, pochopit a uspokojit, 
to je akce JETOTU. Jednodenní 
aktivita na bázi výukových progra-

mů nabídne interaktivní výukové, 
badatelské, odborné a prezentač-
ní setkání nejen nadaných žáků 
s veřejností - prezentování tvoři-
vosti a aktivit vedoucí k posílení 
sebevědomí, rozvoje dovedností, 
podchycení schopností a kariéro-
vého růstu nadaných žáků v ob- 
lastech jasně daných pro zájmo-
vé vzdělávání.
 
Na náměstí Republiky vyroste 
stanové městečko, velké podium 
a sportovní plocha, kde budou 

veškerou zájmovou činnost pre-
zentovat pedagogové, odborníci 
a „Mladí inženýři“, experimentáto-
ři, tedy žáci z kroužků. Prezentace 
a vzdělávání bude probíhat přímo 
ve výukových stanech vybave-
ných technikou, s možností živé-
ho streamování a promítání na 
velkoplošnou LED obrazovku. Své 
projekty a nadání představí žáci 
a pedagogové prostřednictvím 
workshopů, pokusů, přednášek 
a výukových programů. Zájemci 
budou moci navštívit od 10:00 

hodin 30 a více prezentačních 
stanů, přednáškový kout, sportov-
ní aktivity na vybudovaném hřišti 
a od 15:00 hodin uvidí speciální 
pódiový program včetně závěreč-
né show. 

Partnerem akce je Plzeňský kraj, 
městský obvod Plzeň 3 a další me- 
diální partneři.

Více informací
na www.radovanek.cz

Autor: Luboš Ibrmajer,
prezident spolku, rozhodčí

a trenér plavání II. třídy,
plavčík a potápěč

POJĎTE CVIČIT AIKIDO
AIKIDO je japonské bojové umění, které je vhodné 
pro muže i ženy všech věkových kategorií, začít se 
může v každém věku (děti s dospělými od 12 let). 
Cvičením AIKIDO se rozvíjí fyzická i duševní stránka 
osobnosti, a jako každé jiné pravidelné cvičení posi-
luje imunitu a podporuje zdravý životní styl. Cvičí 
se v tělocvičně ve dvojicích na žíněnkách tatami 
a také se zbraněmi (japonský meč „katana“, dřevěný 
meč bokken, dřevěná tyč jo). Pro začátečníky jsou 
zbraně k zapůjčení.

Více na webu aikinewpub.cz. Zájemci se mohou 
ozvat na aikinewpub@seznam.cz nebo zavolat na 
731 643 113. Pravidelná cvičení probíhají v tělocvič-
ně TJ Sokol na Nové Hospodě (Prostřední 7) každý 
čtvrtek od 20:00 hodin. Začíná se hned po prázd-
ninách.

PLAVECKÝ A VESLAŘSKÝ KLUB 
RADBUZA MÁ 110 LET



OBNOVUJEME ZÁJEZDY PRO SENIORY
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POMNÍKY A PAMÁTNÍKY JSOU
UMĚLECKÁ DÍLA

Jako první asi Plzeňana napadne 
Památník Díky Ameriko!, který již 
několik desítek let doplňuje ruš-
nou křižovatku Klatovské třídy 
a Americké. Základní kámen jeho 
předchůdce byl odhalen již v ro- 
ce 1946, leč události roku 1948 
daly na pomník několik desítek 
let zapomenout. Nový základní 
kámen byl osazen v roce 1990, 
samotný památník byl pak odha-
len v roce 1995. Řada z vás si jistě 
vzpomene na odstranění pylo-

nůpamátníku před několika lety. 
Tentokrát již nebyla důvodem 
změna režimu, ale popraskání py- 
lonů. V roce 2018 pak byly odha-
leny pylony nové. Z původního 
kamene byl vytvořen zmenšený 
model památníku Díky Ameri-
ko!, který je umístěn v zahradě 
Miroslava Horníčka. Památník byl 
v roce 2018 slavnostně odhalen 
za přítomnosti amerických vete-
ránů.

Komplikovaný osud měl též Pa- 
mátník národního osvobození na 
nedalekém Masarykově náměs-
tí. Památník znázorňuje prvního 
československého prezidenta T. G. 
Masaryka a alegorické sousoší le- 
gionáře, matky (vlast), dcery (re- 
publika) a kováka (strojírenská tra- 
dice města). Původními autory 
sousoší byli Jaroslav Hruška, Karel 
Kotrba a architekt Bohumil Pícha. 
Památník byl odhalen 28. října 
1928 k 10 letům vzniku Českoslo-
venska. První dočasné odstranění 
proběhlo během okupace v roce 
1940, po válce byl ale navrácen 
zpět. Původní podoba byla defini-
tivně stržena 1. června 1953 v rám- 
ci občanských nepokojů souvisejí-
cích s měnovou reformou. Náhra-
da památníku byla realizována až 
v 90. letech min. století.

Pokud se posuneme o kousek 
výše směrem na Bory, nalezne-

me na náměstí Míru hned několik 
vzpomínkových míst. Dominantu 
náměstí tvoří Památník bojovní-
ků a obětí válek od významné-
ho sochaře Slavoje Nejdla z ro- 
ku 1967. Na témže náměstí též 
najdete Pomník padlým členům 
Západočeského aeroklubu a Po- 
mník padlých Plzeňanů v květno-
vém povstání 1945.

Pomníků a pamětních desek vzta-
hujících se k druhé světové válce 
naleznete v Plzni celou řadu. Při-
pomínají nejčastěji oběti války, 
spojeneckého bombardování Pl- 
zně či jednotlivé osoby, například 
letce.
 
Zajímavou kapitolou jsou pamět-
ní desky, které byly umístěny 
v areálech Škodovky. Na více než 
20 deskách připomínaly oběti 
z řad škodováků dle jednotlivých 
provozů. Bohužel, většina z nich 
se do dnešních dní nedochovala.

Na závěr této malé procházky mů- 
žete zavítat do nedalekého Bor-
ského parku. Nedaleko věznice 
se zde nachází pomník Jiřímu 
Trnkovi a umění bojujícímu proti 
totalitním režimům z roku 2015, 
který dle návrhu Josefa Mištery 
zhotovil sochař Luděk Míšek. 

Pomníky a pamětní desky 
tvoří nedílnou součást umění 

ve městě. A centrální obvod 
v tomto směru má rozhodně 
co nabídnout. Jejich největší 
koncentrace je v historickém 

centru, zejména v sadovém 
okruhu, ale naleznete je 

prakticky v každé části
obvodu.

Autor: Pavel Cvrček

Pomník Jiřímu Trnkovi nedaleko 
borské věznice. Foto: Eva Haunerová

V pátek 3. září se budou prodávat zájezdy pro seni-
ory s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3, kte-
ří v letošním roce dosáhnou nejméně 60 let věku. 
V případě manželského páru stačí, když tuto pod-
mínku bude splňovat jeden z nich. Trasy zájezdu 
jsou v nabídce dvě, a to Chrudim a Slatiňany a dru-
hý zájezd na zámek Mělník, Litoměřice a Doksy.

„Po době, kdy jsme se nemohli setkávat a cestovat, 
konečně můžeme nabídnout seniorům oblíbené 
zájezdy. Bohužel přísné podmínky neumožňovaly 
otevřít prodej zájezdů dříve. Doufám, že si naši seni-
oři výlety užijí, a věřím, že nabídku budeme moci 
rozšiřovat,“ říká místostarosta obvodu Stanislav Šec.
Prodej zájezdů bude zahájen 3. září v 8:00 hod. v kon-
taktním místě pro seniory v budově úřadu se sídlem 
sady Pětatřicátníků 1 (roh Husovy ulice a sadů Pět-
atřicátníků). Od 6:00 hodin budou vydávána pořa-
dová čísla a bude umožněn i přístup do zasedací 
místnosti. Upozorňujeme, že pro každého zájemce 

bude vydáno pouze 1 číslo. V den prodeje je možno 
zakoupit pouze jeden zájezd, další pak v následující 
úřední dny v kontaktním místě pro seniory, do jejich 
vyprodání. Ceny zájezdů jsou bez vstupů, které si 
každý účastník hradí sám. 

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

Zájezdy se uskuteční pouze v případě, pokud to 
umožní mimořádná opatření platná v době koná-
ní zájezdu. Doporučujeme sledovat jejich aktuální 
znění. 

V případě nejasností volejte na tel. 602 655 435.

TRASA ZÁJEZDU
CHRUDIM - SLATIŇANY

/hřebčín, zámek/
TERMÍN: 14. 9. 2021

CENA:* 200 Kč

TRASA ZÁJEZDU
ZÁMEK MĚLNÍK -

- LITOMĚŘICE - DOKSY
TERMÍN: 23. 9. 2021

CENA:* 200 Kč

* cena zahrnuje
dopravu a služby

průvodce
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BLÍŽÍ SE OSLAVY SVÁTKU SV. LUDMILY
Milí čtenáři a čtenářky časopisu 
centrálního plzeňského obvodu 
Trojka,

dovolte, abych vás letos už potře-
tí provedl křesťanskými svátky, 
které nás čekají v následujících 
týdnech a měsících. Zaměříme 
se především na dva naše české 
národní světce.
 
Aktuálně se nacházíme v tak zva-
ném liturgickém mezidobí. To 
je doba trvající od konce Veliko-
noc až do začátku adventu a od 
konce doby vánoční do začátku 
půstu, což je příprava na Veliko-
noce. Takto je uspořádaný každý 
liturgický rok, který začíná o první 
neděli adventní. Každá liturgická 
doba a svátek má svou barvu, kte-
rá se používá při bohoslužbách. 
Mezidobí je ve znamení barvy 
zelené a s tou se tedy setkáme 
v těchto dnech v kostelích nej-
častěji. Výjimkou ale budou svát-
ky, při kterých si připomeneme 
mučedníky, tedy světce a světice, 
kteří zemřeli násilnou smrtí. Při 
takových svátcích se používá bar-
va červená. A tím se dostáváme 
k avizovaným národním svatým. 
V září totiž slavíme svátek patro-
na naší země sv. Václava a chvíli 
před ním svátek jeho babičky sv. 
Ludmily.

Celý rok 2021 je rokem sv. Lud-
mily. Připomínáme si 1100 let od 

její smrti. 15. nebo 16. září byla 
uškrcena šálou, s kterou je často 
zobrazována. Sv. Ludmila stála na 
úplném počátku české státnosti. 
Byla babičkou sv. Václava, které-
ho formovala, a na kterého měla 
velký vliv. A právě proto bývá čas-
to označována za „matku České 
země”. Je patronkou rodin, matek 
a babiček.

Všechny bych vás tedy chtěl i tím- 
to způsobem srdečně pozvat na 
Národní svatoludmilskou pouť 
na Tetín, kde byla sv. Ludmila 
v roce 921 zavražděna. Od 17. do 
19. září zde proběhnou boho-
služby, koncerty, výstavy a další 
kulturní akce, abychom si toto vý- 
znamné výročí připomněli. Hlav- 
ní poutní mše svatá proběhne 
v sobotu 18. září od 11 hodin.

Všechny informace najdete na 
webu www.svataludmila.cz. Ještě 
jednou vás všechny srdečně zvu!

Sv. Václav byl vnukem sv. Ludmily 
a jejím blízkým člověkem. A blíz-
ko vedle sebe mají i své svátky. 
Sv. Václava už tradičně slavíme 
28. září a od roku 2000 je tento 
den dokonce státním svátkem 
s označením Den české státnosti. 
Každý rok se koná Národní svato-
václavská pouť ve Staré Boleslavi, 
tedy na místě, kde byl sv. Václav 
zavražděn. Letos tuto pouť nahra-
dí právě pouť svatoludmilská.

Jak vidíte, i v mezidobí najdeme 
významné církevní svátky, které 
mají svou krásnou a bohatou his-
torii a které nám připomínají naše 
vlastní kořeny, které jsou tak moc 

důležité. Děkuji, že jste dočetli až 
sem a těším se zase příště.

Autor: Tomáš Holub,
biskup, Biskupství plzeňské 

ZE STARÝCH RADOBYČIC:
„vysoký šípek a trn … zapíchli proti dveřím do hnoje …

pravili, že to činí před kouzelnou bábou“
Ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni se do 
současnosti dochoval 16stránkový rukopis doposud 
neznámého autora z konce 19. století, zachycující 
nejrůznější zvyky, lidová rčení, pranostiky a pověsti 
obce Radobyčice z období kolem roku 1850. 

Jedním z období, které bylo bohatě opředeno lidový-
mi zvyky a tradicemi, byl příchod jara. Zejména noci 
z 30. dubna na 1. května byla v představivosti našich 
předků připisována nadpřirozená moc. U křižovatek 
cest se měly podle nejrůznějších lidových podání 
scházet čarodějnice, loupající třísky z trámů zde sto-
jících křížů. S nimi pak měly čarodějnice škodit lidem 
i domácímu zvířectvu. Z toho důvodu si v Radoby-
čicích lidé opatřovali „vysoký šípek a trn a ty zapíchli 
proti dveřím do hnoje. Pak vzali bezové třísky a zapí-

chali je do drnu, což obé postavili do okének chlév-
ních. Pravili, že to činí před ‚kouzelnou bábou‘. 

O svátku Božího Těla navštěvovali obyvatelé Rado- 
byčic plzeňské kostely, zejména pak chrám sv. Bar-
toloměje, kde dávali světit ratolesti a věnce, které 
pak po návratu domů vystavovali za okna ve víře, že 
tak ochrání stavení před úderem blesku. Věnce pak 
braly na hlavu selky při tlučení másla, aby se „más-
lo podařilo“, nebo při přípravě obilí k setí. Posvěce-
ný věnec představoval ochranu před nepříznivým 
působením „zlých sil“ a měl zajistit prosperitu celé- 
ho hospodářství.

Autor: Mgr. Michal Chmelenský,
Západočeské muzeum v Plzni

Pohled z Radobyčic směrem
k Radyni. 30. léta 20. století.
Autor neznámý.
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PROJEDNÁNÍ

SÍDLIŠTĚ BORY ČEKÁ PROMĚNA
K LEPŠÍMU

Zmírnění hluku v Sukově ulici, ví- 
ce zelených prostranství, lepší vy- 
pořádání s odpadem, kvalitnější 
dětská hřiště a v neposlední řadě 
více možností na parkování. To 
jsou hlavní podněty, které vzešly 
z loňského dotazníkového šetření 
města Plzně - Bory. Útvar koncep-
ce a rozvoje města Plzně, který má 
přípravu projektu na starosti, pod-

něty a náměty vyhodnotil a vy- 
tvořil návrh řešení.

Návrh revitalizace sídliště Bory 
bude občanům představen na 
veřejném projednání, které se 
uskuteční 8. září 2021 od 17:30 
hodin ve školní jídelně 11. základ-
ní školy (Šedivka) v Baarově 31 
v Plzni. Zástupci Útvaru koncep-

ce a rozvoje města Plzně spolu 
s vedením městského obvodu 
Plzeň 3 představí návrh, jak by 
mohla regenerace sídliště Bory 
vypadat. Občané se budou moci 
ke studii vyjádřit a doplnit ji svými 
připomínkami. V případě zhoršení 
pandemické situace by se veřej-
né projednání konalo on-line na 
FB městského obvodu Plzeň 3 ve 
stejném termínu.

Zpracovaná dokumentace „Pro-
jekt regenerace sídliště Plzeň - 
 - Bory“ bude základním koncepč-
ním dokumentem pro postupné 
řešení obnovy a modernizace síd-
liště Bory. „Hlavním cílem projektu 
je vytvoření vzájemného propo-
jení návrhů a opatření s konkrét-
ními úpravami, jejichž výsledkem 
bude zkvalitnění života a minima-
lizace stávajících problémů, které 
jsou dané stářím a způsobem 
realizace sídlišť,“ dodává ředitelka 
Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně Irena Vostracká.

NA VALŠE PŘEDSTAVÍ NOVOU
ÚZEMNÍ STUDII

Obyvatelům Valchy chybí plochy pro občan-
skou vybavenost, plochy veřejného prostran-
ství a zajímají se o zastavitelnost území podél 
Lučního potoka. Ukázal to průzkum uskuteč-
něný v roce 2020, který zjišťoval spokojenost 
obyvatel v lokalitě Plzeň - Valcha. Dalším pro-
blémem, který byl v dotazníku zmiňován, je 
špatná dostupnost zastávek MHD nebo čet-
nost spojů.

Zpracovatelé územní studie se zabývali vše-
mi podněty a hledali optimální řešení. Návrh 
územní studie bude občanům představen 
zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Pl- 
zně spolu s vedením městského obvodu Plzeň 
3 na veřejném projednání, které se uskuteční 
23. září 2021 od 17:30 hodin v TJ Sokol Valcha, 
K Zelené Louce 90, Plzeň 3 - Valcha. Občané 
se budou moci ke studii vyjádřit a doplnit ji 

svými připomínkami. V případě zhoršení pan-
demické situace se veřejné projednání bude 
konat on-line na FB městského obvodu Plzeň 
3 ve stejném termínu.

Veřejné projednání regenerace sídliště Plzeň - Bory, 8. září 2021, 17:30 hod.,
11. ZŠ v Baarově 31 (školní jídelna)

Veřejné projednání Územní studie Valcha, 23. září 2021, 17:30 hod., TJ Sokol Valcha,
K Zelené Louce 90, Plzeň - Valcha

Bory



VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

CENTRUM | BORY | SKVRŇANY | VALCHA | RADOBYČICE | DOUDLEVCE | NOVÁ HOSPODA | ZÁTIŠÍ | 17

číslo 3 | srpen 2021| ročník 30 | tel.: 378 036 496 | www.plzen3.eu PRO SENIORY

SENIOŘI MAJÍ NOVÉ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
Městský obvod Plzeň 3 otevřel 
nové kontaktní místo pro seniory. 
Nově zrekonstruované prostory 
se nacházejí v přízemí budovy 
Úřadu městského obvodu Plzeň 
3, sady Pětatřicátníků 1.

„Kontaktní místo pro seniory se 
nám podařilo slavnostně uvést 
do provozu až nyní, kdy to situa-
ce dovoluje, ale někteří ze seniorů 
sem možná zavítali již začátkem 
roku. Jednak jsme zde zřídili pora-
denskou činnost pro registraci 
k očkování nebo při sčítání lidu, 
ale také si zde mohli senioři vyzve-
dávat zdarma respirátory,“ říká 
k dosavadnímu provozu kontakt-
ního místa Stanislav Šec, místosta-
rosta třetího městského obvodu. 
Jakmile se více rozvolní opatření, 
jsou na kontaktním místě v plánu 
další aktivity a služby, které budou 
moci senioři využívat.

„Nově vytvořené místo má za cíl 
sloužit nejen pro kontakt seniorů 
s úřadem, ale i jako prostor pro 
jejich další aktivity a setkávání. 
Jsem rád, že se i přes obtížnější 
situaci v době lockdownu poda-
řilo místo zrekonstruovat a zpro-
voznit. Senioři v našem obvodu 
tak mají k dispozici důstojné pro-
story, kde se mohou potkávat,“ 
dodává starosta obvodu David 
Procházka.

Provozní doba kontaktního mís-
ta pro seniory je v pondělí a ve 
středu v čase 8 až 12 a 13 až 17 
hodin. 

PRODEJ VSTUPENEK
DO DIVADLA ZAHÁJEN
Zvýhodněné vstupenky pro seni-
ory s trvalým pobytem na území 
Městského obvodu Plzeň 3 se 
budou prodávat za 50 % jejich 
pořizovací hodnoty v uvedených 
termínech od 8:00 hodin na Kon-
taktním místě pro seniory se síd-
lem v budově úřadu sady Pětatři-
cátníků 1 (roh Husovy ulice a sadů 
Pětatřicátníků). Přístup do budo-
vy, pouze za účelem vyzvednutí 
pořadového čísla, bude zájem-
cům umožněn od 6:00 hodin.

Přehled nabízených divadelních 
představení bude cca týden před 

termínem prodeje zveřejněn na 
webu www.umo3.plzen.eu

Divadelní představení se odehrají 
pouze v případě, pokud to umožní 
aktuálně platná mimořádná opat-
ření. Doporučujeme průběžně sle-
dovat jejich znění. V případě nejas-
ností volejte na tel. 602 655 435.

PRAVIDELNÉ ČTVRTKY S TOTEMEM
V kontaktním místě pro seniory se sídlem sady Pětatřicátníků 1, Plzeň 
jsou připravené pravidelné akce a programy, které zajišťují dobrovol-
níci a pracovníci Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, 
z.s. V září se můžete těšit můžete na pohyb, inspirace na vycházky 
i bylinkovou dílnu. Všechny aktivity jsou pro seniory zdarma a je nutné 
předem se rezervovat na tel. 602 655 435 nebo prostřednictvím e-mai-
lu: markova@plzen.eu.

2. září 9:00–10:30 hod. Tipy na výlety v okolí Plzně
Beseda a tipy na výlety od Petra Kostnera.

9. září 9:00–10:30 hod. Kondiční cvičení pro seniory
Dopolední protažení na židlích pod vedením Mirky Kudrnové.

16. září 9:00–11:00 hod. Základy chůze s nordic walkingovými 
holemi
Úvodní lekce nordic walkingové chůze, kterou provede Michaela Ru- 
bášová.

30. září 9:00–11:00 hod. Bylinková dílna s výrobou čajů
Výrobou čajů a rozpoznáváním bylinek bude provázet Helena Verne-
rová.

Podrobný program bude pravidelně zveřejňován na webu umo3.plzen.eu 
v záložce Kontaktní místo pro seniory. Nabízený program se uskuteční 
pouze v případě, pokud to umožní aktuálně platná mimořádná opatře-
ní. V případě nejasností volejte na tel. 602 655 435.

Termíny prodeje
vstupenek na rok 2021:
30. srpna, 29. září, 27. října,
29. listopadu a 15. prosince.

vystoupí v neděli  6. září
od 16:00 hodin v KD Šeříková v Plzni.

Nový termín koncertu je náhradou za plánovaný koncert v roce 
2020, který se nemohl uskutečnit. Pavel Krška, Miroslav Hrdlička, 
Jaromír Kozelek, to jsou tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život 
hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů.

Hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, kteří si rádi poslech-
nou lidovou písničku.
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NA STŘEŠE
UNIVERZITY

CHOVAJÍ VČELY
Na střechu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni byly umís-
těny dva úly, které jsou nepřetržitě sledovány kamerami a čidly. Právě 
na strojní fakultě se také v červnu konalo jednání Komise životního 
prostředí Rady MO Plzeň 3. Členové komise měli možnost seznámit se 
s chovem včel v městském prostředí. Úly jsou na střeše fakulty umís-
těny od dubna a jsou nepřetržitě monitorovány kamerami a čidly. Zís-
kané údaje poskytnou příležitost pro zpracování bakalářských či diplo-
mových prací. Nahlédnout do světa včel budou moci také posluchači 
Dětské technické univerzity, Univerzity třetího věku i veřejnost. Stejně 
jako na dalších místech v Plzeňském kraji je zde nainstalovala společ-
nost Softech. Chov včel ve městě přiblížil členům komise zástupce 
společnosti a včelař Pavel Mach. 

INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
Rozhodnutím prezidenta republiky byly dne 31. prosince 2020 vyhlá-
šeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
a stanoveny dny jejich konání na pátek 8. října v době od 14.00 hod 
do 22.00 hod. a sobotu 9. října v době od 8.00 hod do 14.00 hod.

V případě, že volič bude chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než ve 
kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, může požádat (ode dne vyhlášení voleb) 
o vydání voličského průkazu.
 osobně, nejpozději 2 dny před zahájením voleb, tj. do 6. října 2021 
do 16.00 hod., na ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7–9, kancelář č. 2 
v přízemí budovy
 písemným podáním, opatřeným úředně ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 
2021, na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7–9, 305 83 Plzeň 
(u správních úřadů je ověření úředního podpisu pro účely voleb osvo-
bozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f ) 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů)
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrán-
ky nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (IDS úřadu 
ufxbt4h)

Úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 
2021.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.  
V tomto případě je možno požádat, a to na telefonu 378 036 546 nebo 
378 036 458, aby se členové okrskové volební komise dostavili ve 
dnech voleb s přenosnou volební schránkou. V průběhu voleb lze 
požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku pří-
mo ve volební místnosti.

V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise vyplňte dotaz-
ník, který je umístěn na stránce umo3.plzen.eu v sekci „Volby do PS PČR 
2021“, nebo si jej vyzvedněte v podatelně úřadu. Vyplněný dotazník 
můžete odevzdat osobně do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv. č. 
11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na 
adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7–9, 305 83 Plzeň.

Městský obvod Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9
ústředna: 378 031 113
Městský obvod Plzeň 3
www.umo3.plzen.eu
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