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Milí občané,
léto se přehouplo do své druhé poloviny.
Ať už své dovolené trávíte doma, putováním
po naší krásné vlasti nebo objevujete nová
místa v zahraničí, věřím, že si je se svými 
rodinami užíváte plnými doušky.
Stejně jako školáci začínají odpočítávat dny, 
které jim zbývají z prázdnin, tak i současné 
vedení obvodu takzvaně stříhá poslední dílky 
pověstného metru svého funkčního období, 
které bylo poznamenané koronavirovou 
pandemií a válkou na Ukrajině. Přestože jsme 
podstatnou část volebního období fungovali 
v nestandardních podmínkách, povedlo se 
nám dokončit mnoho potřebných projektů. 
Ať se již jedná například o výstavbu nových 
tříd v mateřské školce, navýšení parkovacích 
míst, výsadbu stromků a péči o životní 
prostředí, vznik nových dětských hřišť a prvků, 
prosazení autobusového spojení na Výsluní či 
návrat pěší hlídky městské policie na borskou 
služebnu, věřím, že každý z vás si našel věc, 
která ho potěšila nebo mu pomohla. Nic z toho 
bychom však nezvládli sami. Vám, kteří jste za 
námi chodili se svými podněty a požadavky, 
týmu úředníků, který nám je pomáhal 
realizovat, všem profesím, od projektanta 
až po stavebního dělníka, všem patří náš 
obrovský dík. Některé projekty jsme i kvůli výše 
uvedenému zrealizovat nestihli a nacházejí se
v různých fázích rozpracovanosti. Věřím,
že ať již po volbách usedne na radnici kdokoliv, 
budou kontinuálně dokončeny. Ať již v září do 
urny vhodíte volební lístek kterékoliv strany, 
přeji vám šťastnou ruku a nám všem co největší 
volební účast…

Ale dost bilancování. Čekají nás ještě
krásná setkání. Dětem brzy začne školní rok
a s Prvním zvoněním se nejen s nimi potkáme 
na stejnojmenné akci. Věřím, že vás i čtyřnohé 
miláčky přiláká Psí den a s našimi seniory se 

potkáme na tradičním tanečním vínku.

KOUPACÍ JEZÍRKO
VE ŠKODALANDU

MÁ NOVÉ BROUZDALIŠTĚ

Oblíbené koupací jezírko, které se nachází v areálu Škodaland, má nové
brouzdaliště. To ocení zejména nejmenší návštěvníci. Více na straně 4. David Procházka, starosta
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Ocenění Obec přátelská 
rodině převzal z rukou 

ministra práce a sociálních 
věcí Ing. Mariana Jurečky 

místostarosta Ing. Stanislav 
Šec při vyhlašování výsledků 

celostátní soutěže, které 
proběhlo v úterý 28. června 

2022 v Kaiserštejnském 
paláci.

OTCOVÉ A DĚDOVÉ SI UŽILI OSLAVU
VE ŠKODALANDU

Dobré jídlo a pití, zmrzlina, skvělá hudba a ta- 
ké spousta atrakcí pro děti i dospělé. Tak to 
vypadalo v multifunkčním areálu Škodaland, 
kam zavítaly stovky otců a dědů se svými 
ratolestmi, aby společně oslavili svůj svátek. 
„Matky a ženy mají svůj svátek, ale občas se 
zapomíná na to, že také táta je jednou z nej-
důležitějších osob v našem životě a rozhod-
ně mu máme za co děkovat. Jsem proto moc 
rád, že existuje i svátek otců, ke kterému jsme 
se mohli touto akcí připojit,“ říká starosta MO 
Plzeň 3 David Procházka.

Mezi atrakcemi letos nechyběly nejrůzněj-
ší dílny, stánky nebo středověká vesnička. 
Zahrály kapely Trilobit Rock a Rambanbám. 
Během horkého dne pak návštěvníci oceni-

li zejména vodní stěnu a pěnovou koupel, 
o které se postarali dobrovolní hasiči. „Protože 
v takové dny, jako je Den otců, by měla být 
rodina pospolu, připravili jsme pro všechny 
velmi pestrý program, ve kterém si to své 
našel opravdu každý. Už v roce 2019, kdy 
jsme tuto akci spolupořádali poprvé, jsme 
si dali za cíl oslavit tatínky a dědečky jako 
důležitý a nedílný pilíř rodiny a poukázat na 
pouto mezi otcem a jeho dítětem,“ vysvětluje 
místostarosta Stanislav Šec.

„Den otců má ve světě bohatou historii. V Če- 
chách ale tolik známý není, a proto chceme 
touto akcí přispět k větší osvětě ve společ-
nosti, aby nejen matky, ale i otce vnímala jako 
někoho, kdo si zaslouží úctu a oslavu. Věřím, 

že tatínky naše oslava potěšila, protože to 
byla skvělá příležitost dělat něco zajímavého 
společně s dětmi,“ dodává I. místostarosta 
Petr Baloun.

Den otců není v našich zemích zatím příliš 
rozšířeným svátkem a začal se poprvé slavit 
v červnu roku 1910 na počest otce, který po 
smrti své manželky sám vychoval pět dětí. 
Tradici založila jeho dcera Sonora Smartová 
Doddová s tím, že toto ocenění si zaslouží 
i muži, kteří se o své děti a rodiny starají odpo-
vědně a s láskou. Svátek je pohyblivý a připa-
dá na každou třetí červnovou neděli.

CENTRÁLNÍ OBVOD BYL OCENĚN V SOUTĚŽI
OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2022

Obvod Plzeň 3 se v letošním roce poprvé přihlásil 
do celostátní soutěže s názvem „Obec přátelská 
rodině a seniorům 2022“ a v kategorii Obec přátel-
ská rodině se umístil hned na krásném 1. místě.

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou MPSV 
a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracující 
organizací v oblasti rodiny je Síť pro rodinu, Rodin-
ný svaz ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních 
samospráv ČR.

Do soutěže se přihlásilo celkem 97 obcí a měst a by- 
ly posuzovány dle počtu obyvatel v pěti kategoriích. 

V soutěži bylo hodnoceno, jak obce a města v naší 
republice vychází vstříc rodinám s dětmi a senio-
rům. Při hodnocení byl kladen důraz na mezigene-
rační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do 
budoucna, na spolupráci obce s neziskovými orga-
nizacemi, které vyvíjejí prorodinné aktivity.

Díky umístění v soutěži obdrží obvod dotaci na 
podporu prorodinných aktivit ve výši 2 000 000 Kč, 
ze které budou podpořeny akce jako např. Den 
otců a dědů, Festival rodiny a některé neziskové 
organizace sídlící na obvodu a organizace věnující 
se handicapovaným.

Škodaland byl o víkendu 
opět místem, kde to 

žilo. Neděle 19. června 
totiž patřila všem otcům 

a dědům, kteří oslavili 
svůj mezinárodní den. 

Centrální městský obvod 
ve spolupráci se spolkem 

Nošenky z Plzně, z.s. jim 
proto připravil velkolepou 

oslavu.
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KRONIKA MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
Rozhodnutí vést kroniku Obvodního ná- 
rodního výboru Plzeň 3 vzniklo v polovi-
ně roku 1989. Prvním kronikářem se stal 
redaktor - senior Karel Vendler. Jeho úko-
lem bylo zpracovat kroniku se zpětnou 
platností od roku 1980. Pan Vendler byl 
kronikářem do roku 1991.

V roce 2021 byla po 30 letech, kdesi v archivu 
úřadu, tato kronika nalezena. Padlo rozhod-

nutí ji oživit. Úkolem dohledat tak dlouhou 
dobu byla pověřena seniorka Anna Kocour-
ková. Byla to práce náročná především na 
čas, hledání a trpělivost. Na jaře letošního ro- 
ku bylo hotovo.

Obvod Plzeň 3 teď nabízí široké veřejnosti 
možnost kroniky vidět, prolistovat a přečíst 
si něco zajímavého z historie centrálního ob- 
vodu.

Kroniky jsou připraveny pro zájemce v zase-
dací místnosti Kontaktního místa pro seniory 
v sadech Pětatřicátníků 1 (naproti Divadlu 
J. K. Tyla) v době od 14 do 17 hodin v ter-
mínech 12. a 26. září, 17. a 31. října, 7. a 21. 
listopadu, 5. a 19. prosince. 

PLZEŇSKÝ CENTRÁLNÍ OBVOD ZDOBÍ
LILIOVÉ A KVĚTNATÉ LOUKY

Na několika místech třetího 
plzeňského obvodu vznikly 
v zelených plochách oázy pl- 
né barev, které jistě ocení míst-
ní obyvatelé či kolemjdoucí. 
Barevnou podívanou připra- 
vil Odbor dopravy a životní- 
ho prostředí Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3.

„Květnaté loučky jsme budovali 
již v minulých letech. Nyní chce-
me do našich ulic a také zelených 
ploch vnést ještě více pestrosti 
a barev, které z daného místa vy- 
tvoří oázu plnou květin vhodnou 
pro hmyz a ptactvo. Proto jsme 
v souladu se současným trendem 
vedoucím k druhové bohatosti 
vysadili na jaře spolu s květino-
vými semeny určenými pro květ-
naté louky i cibule lilií,“ informuje 
David Procházka, starosta plzeň-
ského centrálního obvodu.

Obvod osadil celkem 300 m2 
ploch, kdy na jednom metru čtve-
rečním je 40 cibulí. Celkově bylo 
tedy vysázeno 12 tisíc liliových 
cibulí odrůd Verver Kit ‘Hot Sum-
mer’ v teplých barvách v odstí-
nech oranžové, žluté a červené 

a Verver Kit ‘Dynamic Summer’ 
kdy žlutá, oranžová a červená 
barva je prosvícena růžovými 
a bílými akcenty. K liliím byla do- 
plněna směs květinových semen.

A kde se na barevnou nádhe- 
ru můžete podívat? Liliové pá- 
sy doplněné dalšími květinami 
najdete na středovém pásu ko- 
munikace U Prazdroje, na kruho-
vém objezdu v Divadelní ulici, na 
náměstí T. G. Masaryka, u křižova-
tek ulic E. Beneše a Heyrovského, 
Vejprnické a Křimické, Vejprnické 
a Terezie Brzkové a ve Skupově 
ulici před OC Luna.

„Životní prostředí hraje v životě 
člověka důležitou roli a v rámci 
jeho zlepšení a pestrosti veřejné-
ho prostranství jsme k již několi- 
ka vybudovaným biotopům v na- 
šem obvodě koncem dubna osá- 
zeli další místa, kolem nichž 
budeme rádi chodit a vychutná-
vat barevnou rozmanitost květin. 
Věřím, že se lidem budou líbit, 
udělají jim radost a že k těm-
to místům brzy přibydou další,“ 
dodal David Procházka.
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KOUPACÍ JEZÍRKO VE ŠKODALANDU
MÁ NOVÉ BROUZDALIŠTĚ

INFORMACE
Z OBVODU

Brouzdaliště bylo vybudováno v letošním roce a splňuje veškeré 
předpisy. Pro děti je tak zajištěna maximální bezpečnost a zcela 
jistě je potěší nový herní prvek - maják, který slouží jako sklu-
zavka a zároveň kolem sebe rozstřikuje vodu pro osvěžení. „Dět-
ská část s brouzdalištěm jezírku dlouhodobě chyběla a zejména 
rodiče po ní pro své ratolesti volali. Vybudováním brouzdaliště 
vzniklo zábavné, a hlavně bezpečné místo pro nejmenší náv-
štěvníky Škodalandu. Věřím, že ho rodiče ocení a dětem přinese 
spoustu radosti v letních dnech,“ říká starosta centrálního měst-
ského obvodu David Procházka.  
                              
„Brouzdaliště je určené dětem do 5 let a je hluboké 10 až 38 cm. Voda 
do něj teče přes samostatnou úpravnu tak, aby byla zajištěna její nej-
vyšší kvalita. Na rozdíl od koupacího jezírka je v brouzdališti umístě-
na protiskluzová bazénová fólie. Pro pohodlný vstup do jezírka vede 
z brouzdaliště velké schodiště,“ říká I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr 
Baloun.
                                
Celé koupací jezírko prošlo v uplynulých dvou letech komplexní rekon-
strukcí. Její součástí bylo položení nové kvalitní rybniční fólie, byla 
rozšířena a rekonstruována litorální zóna jezírka, rekonstruována tech-
nologie filtrace a mnoho dalších drobných úprav. V jezírku jsou prová-
děny pravidelné rozbory vody prostřednictvím akreditované laboratoře 
a aktuální jakost vody je zveřejňována na vývěsce při vstupu do areálu 
jezírka a na webových stránkách Krajské hygienické stanice.
                                
„Zcela unikátní, byť jednoduchý a pro jiný účel používaný systém, je 
instalace závlahových postřikovačů, která má, jak se říká, „tři v jednom.“ 
První klíčovou funkcí tohoto umělého deště nad jezírkem je odrazo-
vání divokého ptactva, jehož přenocování na hladině jezírka byl dlou-
hodobý problém. Dalšími funkcemi jsou okysličování a ochlazování 
v létě přehřáté vody, které podporují správnou rovnováhu a kvalitu vody 
v jezírku,“ dodává místostarosta. 

OSLAVA DNE DĚTÍ
TOTEM Nová Hospoda společně 
s TJ Sokol Nová Hospoda připra-
vily pro místní děti akci plnou 
interaktivních her, hádanek, rébu-
sů, tvoření a sportovních aktivit. 
Při plnění jednotlivých úkolů se 

zapojily nejen děti, ale i mamin-
ky a tatínkové. Společně plnili 
úkoly a na konci na děti čekala 
zasloužená odměna. Děti byly 
nadšené a pro nás byla největší 
odměna vidět jejich rozzářené 
a spokojené tváře. Tato tradiční 
akce sklidila velmi pozitivní ohla-
sy a my se těšíme na uspořádání 
dalšího ročníku této akce.

Co nás čeká v létě?
Ani v létě nebude TOTEM Nová 
Hospoda zahálet. Během léta se 
u nás budou konat příměstské 
tábory a také se budeme setkávat 
u trénování paměti, zahrajeme si 
pétanque, vyrazíme do zoo Pla-
sy, užijeme si společnou snídani, 
zahrajeme si deskové hry a mno-
hé další.

Vše je přehledně uvedeno na we- 
bu www.totemplzen.cz
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AHOJ, ŠKOLKO!
V prvních jarních dnech zorganizovala naše 63. mateřská škola 
v Plzni akci pro rodiče s dětmi: ,,Koloběžkování“. Děti si prově-
řily znalosti o silničním provozu, vyzkoušely si jízdu zručnosti 
a slalomu, převážely míčky do cíle a přiřazovaly barevné kroužky 
k barevným koloběžkám. Děti byly vybaveny bezpečnostními 
přilbami, chrániči a vestami. Odměnou pro každého byla medai-
le a sladkost. 
  
Protože dnešní dětská generace trpí nedostatkem pohybu, zapojila se 
naše mateřská škola do projektu: ,,Nadace sportující mládeže - Pohyb 
1P“. Náplní projektu je zjišťování pohybových dovedností předškolních 
dětí zábavnou formou. Cviky jsou rozděleny do skupin a je možné je 
provádět bez nároku na speciální sportovní vybavení. Děti toto moc 
bavilo a s maskotem ,,Žabákem“ byly motivovány k pravidelnému po- 
hybu a odměněny diplomem a drobným sportovním náčiním.

Nezapomněli jsme ani na oblíbenou tradici uspořádat pro předškol-
ní děti a jejich rodiče ,,Rozloučení s předškoláky“. Toto odpoledne se 
stalo pro všechny předškoláky dlouho očekávaným dnem. Program 
doprovázelo divadlo ,,Letadlo“ a vyznamenání předškoláka šerpou 
třídními učitelkami. Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně štěstí 
a úspěchů v základní škole.

Školní rok vyvrcholil 30. 6., kdy se všechny děti z mateřské školy prošly 
sídlištěm Skvrňany v doprovodu rytmických nástrojů, poděkovaly pro-
vozním zaměstnancům a popřály jim krásné prázdniny.

SPOLEČNÉ PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI -
PLAVÁČEK PŘIPLAVAL I DO PLZNĚ

Do vody i pod vodu bereme 
všechny děti i dospělé, a to již od 
narození. Pomocí vody, pohybu 
a doteků podporujeme přiroze- 
ný vývoj dítěte. Užíváme si bene-
fitů saunování a otužování. Jsme 
SPOLU.
 
Ctíme vývoj dítěte a jeho indivi-
dualitu. Nastavujeme dětem lás- 
kyplné hranice, aby ony samy 
mohly být dětmi.

Jedním z našich základních pilířů 
je SEBEZÁCHRANA. Učíme děti 
být ve vodě samostatné, a to již 
od útlého věku. Děti kolem 4 mě- 
síců jsou schopné samy plavat 
na hladině na zádíčkách a tak 
počkat na pomoc, či o ni volat, 
a to až do věku cca 1,5 roku, kdy 
se dokážou už ve vodě pohybo-
vat úplně samostatně. Tedy do- 
plavat ke břehu nebo opoře a vy- 
lézt z vody ven.

Plaváček v Plzni
 Začátkem tohoto roku jsme ote-
vřeli pobočku Plaváčku i v Plzni. 

Plaveme v prostorách SK Radbu-
zy v Kozinově ulici, a to středeční 
odpoledne a sobotní dopoledne. 
Lekce jsou určené pro miminka 
od 6 měsíců až po děti do 7 let. 
Součástí lekce mohou být až dva 
dospělé doprovody. Děti jsou 
rozděleny do skupinek dle věku 
a zkušeností a lekce jsou vedeny 
s ohledem na psychomotorické 

dovednosti dané skupiny. Každá 
lekce se skládá z 30 minut ve vo- 
dě, společného saunování a dět-
ských masáží, které vás naučíme.  
Více informací na www.plavaček 
- deti.cz nebo facebookové sku-
pině Plaváček Plzeň. PLAVÁČEK. 
Pro malé i velké, ve vodě i na su- 
chu, na těle i na duchu. 

Za 63. mateřskou školu Eva Derahová                                                                                            

Baby club Plaváček vznikl 
před 30 lety a patří tak
mezi nejstarší baby cluby
v republice.  Tým 
proškolených instruktorek 
předává dále svou vlastní 
silnou zkušenost s vodou. 
Zakladatelka baby clubu
Mgr. Blanka Kolářová 
Sudíková mu dala do 
vínku osobitou koncepci 
trojkombinace voda + sauna 
+ masáže, která, společně 
s unikátní metodou výuky 
plavání, víří vodu v bazénech 
po celé republice i na 
Slovensku ať už v rámci kurzů 
nebo týdenních pobytů.
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8 LIDÍ + 1 DEN = DVOREK PRO RADOST
V březnu 2022 se začaly

do domu č. 26 v Čechově 
ulici v Plzni stěhovat první 

maminky s dětmi z Ukrajiny. 
A zhruba v té době, když byl 
internet plný výzev o pomoc 

s materiálním vybavením 
bytů, to Martina Lišku 

napadlo.

Ze zahraničních cest, např. po 
Afghánistánu, moc dobře věděl, 
že děti i jejich rodiče určitě potě-
ší, mají-li si u domu kde hrát, kde 
se potkat s přáteli, kde si v klidu 
užít odpoledne…

A nápad byl na světě. S kamará-
dy z fotbálku, se kterými hrávají 
pravidelně v Borském parku, se 
dohodli, že dají dohromady ně- 
jaké finanční příspěvky, nakoupí 
vše potřebné a udělají si brigádu. 
A tak se stalo, že 8 lidí za 1 den 
zrekultivovalo dvorek v Čechově 
ulici 26. A to doslova k nepozná-
ní! Na úžasnou zahradu, kde je 
radost relaxovat, pěstovat zele-
ninu i hrát si. Došlo na odborný 
prořez ovocných stromů, vytvo-
ření záhonů, výrobu a instalaci 
pískoviště a za pomoci studentů 
středních uměleckých škol „Ne- 
rudovky“ a „Zámečku“, pod zášti-
tou umělkyně Anny Arnetové, 
k ozdobení stěny domu i jeho 
vnitřních prostor. Úřad městské-
ho obvodu Plzeň 3 pak zařídil 

závoz hlíny a humusu a pomohl 
s odvozem nepotřebného mate-
riálu.

„Vím, že místostarosta Ondřej 
Ženíšek takové věci podporuje, 
letos to byla např. jeho záštita 
nad Evropským dnem sousedů 
věnovaným uprchlíkům z Ukraji-
ny, a proto jsem se na něj obrátil 
s prosbou o pomoc s věcmi, které 
jsme svépomocí nedokázali zaří-
dit. A vyšlo to,“ uvádí dobrovolník 

Martin Liška. Dodává, že když se 
byl na místě asi před měsícem 
podívat, měl radost, jak si to tam 
ukrajinské maminky ještě vylepši-
ly, a že už to na záhoncích pěkně 
roste. „Snad se nám podařilo uká-
zat, že pomoci lze různými způ-
soby, například věnovat něčemu
den, dva svého času a udělat 
si brigádu s kamarády. Třeba 
inspirujeme i někoho dalšího,“ ří- 
ká s úsměvem Liška.

TROJKA FANDÍ SPORTU

Aby nemuseli členové Handball 
klubu Slavia VŠ Plzeň, kterých 
stále přibývá, trénovat v sedmi 
různých halách po celé Plzni, 
rozhodl se klub pro halu vlastní. 
Měla by vyrůst za podpory Plzeň-
ského kraje, města Plzně, Národní 
sportovní agentury a samozřej- 
mě také MO Plzeň 3. Ten se na je-
jím vzniku bude podílet půl mili-
onem korun. Pokud jste házenká-
ři, máte se tedy na co těšit.

Hrajete-li kuželky, víte, že dráhy 
musí mít certifikaci České kužel-

kářské asociace. V TJ Slavoj Plzeň 
dráhám tato certifikace bohužel 
končí a bez ní by se zde nemoh-
ly konat oficiální soutěže. „Dráhy 
z roku 1989 už mají své odžito, 
a tak TJ Slavoj požádala o finanč-
ní podporu při výměně jak drah, 
tak dalšího souvisejícího vybave-
ní i náš obvod. Tento projekt jsme 
podpořili částkou 120 tisíc korun,“ 
zdůvodnil poskytnutí dotace mís-
tostarosta Ondřej Ženíšek.

Třetím subjektem je vámi tolik 
oblíbený Sportovní klub Radbu- 

za Plzeň provozující bazén v Ko- 
zinově ulici, který obvod pod-
poruje pravidelně již mnoho let 
a podílí se tak na úhradě např. 
jeho provozních nákladů, údržbě 
a mnohém dalším. „Těší nás, když 
vidíme, kolik lidí všech věkových 
kategorií sem pravidelně dochá- 
zí relaxovat i trénovat a soutěžit,“ 
dodává k půlmilionové dotaci 
místostarosta.

O tom, že městský obvod 
Plzeň 3 podporuje sportovní 

aktivity pravidelně a rád, není 
pochyb. V červnu schválil 

dotaci rovnou několika 
významným projektům.

3D pohled -
JIŽNÍ AXONOMETRIE
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CHCETE BÝT ČLENEM
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE?

Dne 23. a 24. září letošního roku se usku-
teční volby do zastupitelstev obcí. Měst-
ský obvod Plzeň 3 nabízí občanům se za 
finanční odměnu bezprostředně podílet 
na práci okrskových volebních komisí,  
které zajišťují průběh voleb v jednotlivých 
volebních místnostech. Podmínkou účasti 
v okrskové volební komisi je ke dni složení 
slibu člena dosažení věku 18 let a právo volit. 
Zároveň funkce člena okrskové komise nesmí 
kumulovat s kandidaturou do Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 3 či Zastupitelstva 
města Plzně. Člen okrskové volební komi-
se má nárok na zvláštní odměnu za výkon 
funkce ve výši minimálně 2200 Kč a na 
náhradu ušlé mzdy (platu).

V případě zájmu o funkci člena okrskové 
volební komise v rámci Městského obvodu 
Plzeň 3, vyplňte, prosím, Dotazník člen okrs-
kové volební komise, který je umístěn na
https://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/
volby-2022/

Vyplněný dotazník můžete odevzdat osob-
ně do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, 
dveře č. 11 nebo odeslat na e-mail. adre-
su: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou 
na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicát- 
níků 7–9, 305 83 Plzeň. Přihlášku, prosíme, 
zašlete či přineste nejpozději do 24. srpna 
2022.

Pokud bude zájemce do komise zařazen, 
bude úřadem městského obvodu pozván 
na školení členů komise, které se uskuteční 
v pátek 2. září 2022 ve společenském sále 
Středního odborného učiliště elektrotechnic-
kého, Vejprnická 56, Plzeň - zastávka tramvaje 
č. 2 „Školy Vejprnická“.

Bližší údaje o volbách do obcí lze zjistit rov-
něž na webových adresách:
https://umo3.plzen.eu/urad-a-samospra-
va/volby-2022/ nebo
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/vol-
by-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.
aspx

INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce záko-
nů pod č. 81/2022 Sb., byly dne 13. 4. 2022 vyhlášeny volby do 
zastupitelstev obcí a stanoveny dny jejich konání na pátek 23. 
září 2022 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 24. září 
2022 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Pra-
hy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České 
republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou 
dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému 
pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se 
volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 
let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze při-
hlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárod-
ní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části města se zvláštním posta-
vením (dále jen „územně členěné statutární město“) anebo městské 
části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den 
voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo 
městské části. Pro volby do zastupitelstev obcí se tedy voličský 
průkaz nevydává.

V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupi-
telstev obcí na území České republiky (ČR) i cizinci, kteří jsou stát-
ními občany jiných členských států EU. Právo volit mohou občané 
jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na 
území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušné-
ho obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. 
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na 
základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli 
do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb 
(tj. 21. 9. 2022) v 16.00 hodin, pokud splňuje všechny stanovené 
podmínky pro tento zápis, a to státní občanství jiného členského 
státu EU, dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů 
je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedo-
sáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý 

den voleb) a povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt 
na území ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu 
na území ČR. Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepo-
stačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené mís-
to pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu, nebo 
razítkem na hraniční průvodku. Občan jiného členského státu EU, 
který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí 
volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel 
svoji žádost pro každé volby opakovat. 

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 dosta-
vili ve dnech voleb s přenosnou volební schránkou. V průběhu 
voleb lze požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební 
schránku přímo ve volební místnosti.
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STAVÍME, BUDUJEME,
REKONSTRUUJEME, PROJEKTUJEME

Již pět staveb v celkové hodnotě více než 10 mili-
onů korun z letošního investičního plánu jsou ode-
vzdané k užívání, jedná se o vybudování brouzda-
liště a dokončení rekonstrukce koupacího jezírka 
v areálu ŠKODALAND, psí loučku v Zadních Skvrňa-
nech, sběrné místo v Radobyčicích, pitné fontány 
a mlhoviště a doplnění klimatizací v areálech mateř-
ských škol. 

„Musím říci, že vybudování brouzdaliště a dokon-
čení rekonstrukce koupacího jezírka byla trošku 
nejen moje noční můra, protože bylo velmi těžké 
zkoordinovat zpožděné dodávky některých věcí, 
zejména pak všeho ze železa - kotevních prvků 
a technologie úpravy vody. Nicméně vše se nako-
nec, byť se zpožděním, podařilo a jezírko jsme na 
prázdninovou sezónu otevřeli,“ uvádí 1. místosta-
rosta Petr Baloun. O úspěšnosti projektu svědčí 
i fakt, že po celou dobu provozu dostáváme nejvyš-
ší hodnocení kvality vody a návštěvnost se zvedla 
na trojnásobek oproti předchozím sezónám. 

Další dvě stavby, rekonstrukce střechy 32. mateř-
ské školy v Resslově ulici a rekonstrukce ulice Nad 
Úhlavou, s hodnotou téměř 30 milionů korun, jsou 

v realizaci. Zatímco na jezírku komplikovaly situaci 
zpožděné dodávky, tak na akci rekonstrukce střechy 
v 32. mateřské škole jsme měli výpadek z důvodu 
karantény v souvislosti s nákazou covid-19. „Společ-
ně se stavitelem děláme vše pro to, aby výpadek 
měl co možná nejmenší vliv na termín dokonče-
ní stavby a nebyl tak významně omezen provoz 
mateřské školy,“ doplňuje Petr Baloun.

Ve fázi výběru zhotovitele jsou celkem čtyři stavby 
– rekonstrukce prostor prvního nadzemního pod-
laží v budově sady Pětatřicátníků 1, rekonstrukce 
hasičské zbrojnice Skvrňany, rozšíření parkovacích 
stání U Borského parku a rekonstrukce a vybudo-
vání parkoviště po bývalé stanici LPG v Předních 
Skvrňanech. Zatímco předchozí akce se nám poda-
řilo vysoutěžit za nižší ceny, než jsme předpokládali, 
tak u aktuálně poptávaných akcí bohužel už zazna-
menáváme zdražení stavebních prací, kdy původní 
rozpočty jsou překračovány.

Současně s realizacemi probíhá i příprava akcí 
pro další roky, kdy asi nejzásadnější jsou projekty 
revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Bory 
a Skvrňany. Další revitalizace jsou plánovány ve vni-
troblocích Boettingerova, Korandova a Tomanova. 
U mateřských škol je v přípravě zateplení 63. mateř-
ské školy Lábkova a obnova fasády 22. mateřské 
školy Zikmunda Wintra. „Asi největší radost mám 
z přípravy projektu nové mateřské školy na Valše, 
kde vznikne nových 48 míst pro naše nejmenší. 
Myslím, že se nám podařilo spolu s projektantem 
najít zajímavé a neotřelé řešení,“ uzavírá místosta-
rosta Petr Baloun.

I přes ne úplně příznivou
situaci ve stavebnictví

s ohledem na nedostatek 
stavebních materiálů se 

městskému obvodu Plzeň 3
daří realizovat investice 

zahrnuté do investičního
plánu pro rok 2022. Po úpravě 

zůstalo celkem třináct akcí
v celkové hodnotě více než

70 milionů korun.
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3. LISTOPADU SI PŘIPOMENEME
130. VÝROČÍ ÚMRTÍ PLZEŇSKÉHO

PURKMISTRA JOSEFA KROFTY

NABÍDKA PODZIMNÍCH PC KURZŮ
PRO SENIORY

Spolupráce centrálního obvodu a Střední školy informatiky a fi- 
nančních služeb v Plzni, Klatovská 202G byla navázána již v roce 
2012. Díky výborné kooperaci už z výuky počítačových kurzů 
vyšly stovky spokojených absolventů, a někteří z nich dokonce 
pokračovali v dalších úrovních.

Senioři si mohou vybrat z pěti kurzů, a to konkrétně - základy nebo 
mírně pokročilí v práci na PC, základy nebo mírně pokročilí v úpravě 
digitálních fotografií a základy práce s multimédii, přenos dat a práce 
se smartphonem.

Kurzy budou zahájeny na konci září, výuka probíhá ve všední den 
odpoledne dle zvolené úrovně. Cena za pět lekcí (celkem 15 vyučova-

cích hodin) je standardně 800 Kč. Senioři s trvalým pobytem na území 
MO Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek doplácí úřad.

Máte-li zájem o účast v kurzu nebo chcete-li bližší informace, 
kontaktujte pí Markovou na tel. 378 036 458.

Do kurzů se mohou přihlásit i zájemci s bydlištěm mimo centrální 
obvod, ti však musí uhradit plnou cenu kurzovného. V případě 
zájmu mohou zájemci kontaktovat pí Herianovou (SŠIFS) na tel. 
377 477 507. 

Josef Krofta se narodil v Potvo-
rově na severním Plzeňsku 27. 
února 1845 rodičům Anně (za 
svobodna Hruškové) a Janovi.

Po absolvování gymnaziálních 
studií v Plzni a univerzitních v Pra- 
ze se vrátil do západočeské me- 
tropole, aby zde založením 
vlastní advokátní kanceláře na- 
vázal na koncipientskou stáž. 
Krátce po svém profesním usa-
zení se 31. ledna 1871 oženil 
s Marií Svátkovou. Dva roky po 
sňatku se jim narodil syn Richard, 
následovala Marie, Kamil, Otakar, 
Josefa, Marta a roku 1888 přišla 
na svět Anna. Nejvýznamnějšího 
postavení dosáhl právě třetiro-
zený Kamil, uznávaný profesor 
historie, který působil po vzniku 
Československa jako velvyslanec 
ve Vatikánu, Rakousku, Němec- 
ku a následně mezi lety 1936 
a 1938 zastával funkci ministra 
zahraničí.

Doktor Josef Krofta byl veřejně 
angažovanou osobností, před-
sedal například rychle se rozví-
jející Měšťanské besedě, zastával 
čestné funkce v dobročinných 
a vzdělávacích institucích. Již od 
70. let 19. století Kroftova politic-
ká angažovanost překračovala 
hranice Plzně, kde byl členem 

městské rady, za konzervativní 
Staročechy působil jako posla-
nec zemského a později i říš-
ského sněmu. V květnu 1889 byl 
zvolen plzeňským purkmistrem. 
Město pod jeho vedením dokon-
čilo projekt vodovodu a inicioval 
také stavbu nových silnic, které 
přispěly k ekonomickému růstu 
Plzně.

3. listopadu 1892 Josef Krofta 
zemřel na následky srdeční pří-
hody ve věku 47 let.

Po 2. světové válce byla po tom- 
to purkmistrovi pojmenovaná 
ulice v Doudlevcích, která v sou-
časné době nese jméno jiného 
rodáka ze severního Plzeňska, 
Edvarda Beneše. 

Mgr. Adéla Šmausová,
Západočeské

muzeum v Plzni

Svatební fotografii rodičů daroval do muzejních sbírek
prvorozený syn Richard.
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Jaká byla hlavní motivace k tomu založit 
organizaci Maminy s rakovinou?
Zdraví. O něm totiž nevíte, že ho máte, dokud 
o něj nepřijdete. Ve 25 letech jsem coby mladá 
maminka 1,5 ročního synka vyslechla straš-
ná slova: „máte rakovinu“. Myslela jsem, že se 
mě to netýká. Žila jsem zdravě, sportovala, 
kojila. Přesto přišel nezvaný host, který mě 
ale nakonec mnohému naučil a přivedl mě 
k poslání a troufám si říct k životní misi. V těle 
jsem měla kolem 50 nádorů. Na přednáškách 
jsem později říkala: „Byla jsem jak rozkvetlá 
louka“. Květy v těle pro mě byly alarmujícím 
signálem k tomu se nad životem více zamyslet 
a přinést do něj změny. Přestože jsem si mysle-
la, jak zdravý život žiji, došlo mi, že i přes plody 
a krásu mateřství moje tělo i mysl usychá. Na 
vlastní potřeby a psychohygienu nebyl čas. 
Když se žena jednou stane matkou, už navždy 
myslí tělem i duší za své děti. Tak moc je milu-
jeme, ale stejně tak často nás to stojí spoustu 
sil. Psychických i fyzických. Je potřeba myslet 
na prevenci a zdraví, protože dokud jej máme, 
ani netušíme, jak rychle o něj můžeme přijít.

Co bylo pak? Jak pomáhá organizace rodi-
nám?
Rozhodla jsem se uzdravit. Náročnost celé léč- 
by v kombinaci s péčí o batole byly ale velmi 
vysilující. Informace a pomoc nebyly dostup-
né. Okrajová témata rodičovství řešil pro-
jekt Říct to dětem od pacientského spolku 
MammaHELP (v roce 2020 jeho činnost zanik-
la, Maminy s rakovinou se staly nástupnickou 
organizací). Problematika rodičovství dosud 
nebyla uchopena. O průběhu své nemoci 
a léčbě jsem psala blog. Blogování mě spojilo 

se ženami, které se nacházely ve stejné situaci 
a řešily stejné problémy, tehdy se mi v hlavě 
zrodila myšlenka na založení projektu. A tak 
vznikla organizace se srdcem maminkám 
a jejich rodinám. Organizace, která nabídne 
psychickou podporu rodičům, zodpoví zásad-
ní témata a situace, která s nemocí do rodiny 
přicházejí. A tak přišly projekty Mamin s rakovi-
nou, jež ve světle motivace a osobní zkušenos-
ti v roce 2019 vznikly. A co začalo příběhem, 
pokračuje pilnou a neutuchající prací všech 
zapojených maminek a našich dobrovolníků. 

Jaká jsou specifika organizace? Čím se liší 
od druhých, které se též zaměřují na pomoc 
ženám s rakovinou?
Maminy s rakovinou jsou naprosto jedinečné 
v celé republice. V první řadě se odlišujeme 
tím, že u nás se dostane podpory ženám s ja- 
koukoli onkologickou diagnózou. Také se 
snažíme pomáhat jejich rodinám a blízkým, 
a to individuálně nebo skupinovou formou 
v projektu Club, v rámci kterého provozuje-
me centrum.  Protože psychiku vnímám jako 
důležitý základ, který ovlivňuje celý průběh 
léčby, je terapeutická činnost v první linii. Ze 
své zkušenosti však také vím, že největší pro-
blémy nastávaly v péči o syna. Právě proto 
nabízíme také možnosti hlídání.  Od září se 
můžeme pyšnit také naší první chůvou, další 
zajištujeme do rodin ve spolupráci s portálem 
Hlídačky. Častokrát může chod domácnosti 
narušit i nefunkční vybavení, proto můžeme 
rodině nabídnout i aktivnější individuální 
pomoc. V počátku doby covidové jsme pro 
tyto účely a pomoc konkrétním rodinám zří-
dili veřejnou sbírku.

Co chystáte v nejbližší době? Jaké jsou vaše 
aktuální projekty?
Prevence a osvětu vnímáme v poslední době 
jako velmi podceněnou. Propojujeme se tak 
s řadou odborníků a neustále zvyšujeme kva-
litu služeb. Zapojujeme se čím dál více do 
veřejných akcí, které zvyšují povědomí o té- 
to problematice. Na našem fialovém stánku 
tak máte možnost postavit se stigmatu zva-
ném rakovina čelem. I když náš název může 
vzbuzovat různé emoce, nás se bát nemusíte. 
Naučit se samovyšetření a připomenout si, 
jak je zdraví maminek nesmírně důležité. Přijít 
můžete ale také do našeho Clubu v Sedláčko-
vě ulici. Uvidíme se na Rodinných dnech i na 
vernisáži ve fakultní nemocnici na Lochotíně. 
Rakovinou onemocní v České republice každá 
sedmá žena a dnes již není rodina, která by se 
s tímto onemocněním nesetkala. Rakovina je 
nemocí celé rodiny, informace a podporu tak 
potřebuje dnes nejen samotná pacientka, ale 
i jejich blízcí. Jsme proto rádi, že s mamina-
mi můžeme pomoci dalším se na tyto chvíle 
připravit a zdravé populaci připomenout, že 
zdraví je to nejcennější, co máme.

www.maminysrakovinou.cz
Sedláčkova 334/26, 301 00 Plzeň

Šárka Šteinochrová - zakladatelka
tel.: 734241576

e-mail: sarka@maminysrakovinou.cz

tel.: 602 276 756
e-mail: knotek@plzen.eu
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DISKUSNÍ SETKÁNÍ S OBČANY
K ÚPRAVÁM VNITROBLOKŮ

Městský obvod Plzeň 3 připravuje úpra-
vy veřejného prostranství vnitrobloků na 
území svého obvodu. Tentokrát přišla řada 
na dvě území, a to vnitroblok ulice Boettin-
gerovy a na úpravy podél Tomanovy ulice. 
Obě území se potýkají s problémy a ome-

zeními, které jsou způsobeny mimo jiné 
i vyššími nároky na parkování či potřebou 
lepší péče o zeleň.

„Kvalita veřejných prostranství úzce souvisí 
se spokojeností obyvatel s bydlením a když 

občané budou mít možnost ovlivnit, jak bude 
veřejné prostranství v jejich ulici vypadat, ne- 
jen že bude lépe naplňovat jejich potřeby, ale 
budou si ho více vážit a lépe o něj pečovat,“ 
uvedl Petr Baloun, místostarosta pro oblast 
investic, správy majetku a mateřských škol.

PŘEDSTAVENÍ STUDIE ÚPRAV VNITROBLOKU 
BOETTINGEROVY ULICE

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU ÚPRAVY
TOMANOVY ULICE

Vedení městského obvodu zadalo zpracování studie komplexních 
úprav vnitrobloku Boettingerovy ulice. Reaguje tak na podněty ze 
strany obyvatel, které v posledních letech opakovaně  poukazovaly na 
potřeby řešit veřejné prostranství v tomto území. Obyvatelé Boettin-
gerovy ulice budou mít možnost se seznámit s návrhem této studie 
dne 15. 9. 2022 od 17.30 ve školní jídelně 11. ZŠ Baarova 31 (Šediv-
ka).  Na tomto setkání představí zpracovatelé studie a zástupci vedení 
městského obvodu návrhy konkrétních úprav a opatření a poskytnou 
informace k připravované realizaci projektu. Občané se budou moci 
k návrhům vyjádřit a podávat připomínky, které budou sloužit k do- 
pracování návrhu.

V tomto případě je řešeným územím prostor mezi ulicí Tomanova od 
ulice Schwarzova po ulici Žižkova a prostor mezi bytovými domy a 2. 
základní školou. V této lokalitě místní obyvatelé chtěli vyřešit zejména 
parkování, které v současné době nesplňuje jejich potřeby. Zpracova-
tel Studio ASP Projekt v návrhu kromě této problematiky ale řešil také 
úpravy a doplnění zeleně podél ulice. Obyvatelé domů v území jsou 
zváni na setkání se zpracovatelem studie a vedením městského obvo-
du, které proběhne 13. 9. od 17.00 ve školní jídelně 2. ZŠ Schwarzova 
20. Na tomto setkání budou představeny konkrétní úpravy a opatření. 
Součástí setkání bude moderovaná diskuse, kde budou mít občané 
možnost podávat k návrhu připomínky.

Pro oba projekty bude následně probíhat zpracování dokumentace potřebné pro povolení realizace stavby
a stanovení nákladů. Předpokládá se, že samotné úpravy by mohly být zahájeny v roce 2024. 

Veřejné setkání k obnově vnitrobloku pořádá Městský obvod Plzeň 3 společně s Centrem pro komunitní práci.
Více informací lze získat na www.umo3.plzen.eu 
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CHVÍLI

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
19.8. 17:00 – Na Starý Kolena Band/ 18:45 – Electric Therapy/ 

20:30 – Odyssea
20.8. 17:00 – Chuť/ 18:45 – Tabasker/ 20:30 – Buty
21.8. 18:30 – Jakub Klier/ 20:00 – Plzeňská filharmonie
22.8. 17:00 – Five Rivers Blues Band/ 18:45 – Crimson Town 

Players/ 20:30 – Mirka Novak a The Dozen Street
23.8. 17:00 – Zastodeset/ 18:45 – Aneta & The Soul Uncles/ 

20:30 – Electric Lady
24.8. 17:00 – SticX/ 18:45 – Cheers!/ 20:30 – V3Ska
25.8. 17:00 – Masový Hrach/ 18:45 – BlueGate/ 

20:30 – Jiří Schmitzer
26.8. 17:00 – St. JOHNNY/ 18:45 – X-Cover/ 

20:30 – Extra Band Revival
27.8. 17:00 – Jackye/ 18:45 – Nastřižené vlasy/ 

20:30 – Semtex

PROLUKA
19.8. 18:15 – Míša Leicht/ 20:00 – J.A.R. Business Revival
20.8. 16:30 – Pesopír/ 18:15 – The Tak prosím!/ 

20:00 – KB Akustic Band
21.8. 16:30 – Petr z Wolfenberka a spol./ 

18:15 – Blue Chesterfield/ 20:00 – Noční motýl
22.8. 16:30 – Budulínek/ 18:15 – Maxipes Fík/ 20:00 – Záviš
23.8. 16:30 – Sedm Větrů/ 18:15 – Ivan Audes Quartet/ 

20:00 – Jezza Vee
24.8. 16:30 – The Bowře/ 18:15 – Petr Mach/ 

20:00 – Skotační kulomet
25.8. 16:30 – Fregata/ 18:15 – Ultramarin/ 20:00 – Slam Poetry
26.8. 16:30 – Dáma S Hranostajem/ 

18:15 – Perníková chaloupka/ 
20:00 – The GoHo Hobos (DE)

27.8. 14:00 – Old Band/ 15:00 – Repetenti/ 16:00 – Bluetet/ 
17:00 – Plešbend/ 18:00 – Obejváci/ 19:00 – Frýda and 
Company/ 20:00 – SoVS/ 21:00 – Lignit

U BRANKY
19.8. 16:45 – Bradavice/ 18:30 – Pearly Seconds/ 

20:15 – ILL Fish 
20.8. 16:45 – Khargados/ 18:30 – Second Breath/ 

20:15 – Nothing Left To Say

21.8. 16:45 – Rezatý Rakety/ 18:30 – Anymen/ 
20:15 – Garyho Hausbót

22.8. 16:45 – Dark/ 18:30 – Seventh Passion/ 20:15 – Interitus
23.8. 16:45 – Čekišó/ 18:30 – Amsterdam Hamster/ 

20:15 – Důležitá IN Formace
24.8. 16:45 – Her Nature/ 18:30 – Geronimo/ 

20:00 – Nevergreen
25.8. 15:30 – Kapela 35. plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO/ 

16:45 – Zlo z jihu/ 18:30 – Absolutní neklid/ 
20:15 – Mirka Novak feat. Edward Miles (USA)

26.8. 16:45 – Arzzen/ 18:30 – Replay & Sarin
27.8. 15:00 – Cover’Y‘Self/ 16:45 – Steven Daniels/ 

18:30 – Rambanbám/ 20:15 – Crimson Fields

ZACH’S  PUB
(vše od 20:00) 
19.8. – Stínadla
20.8. – Dóma
21.8. – Petr Skala a Golda
22.8. – Prayers in Vain
23.8. – BooReek
24.8. – Zakkiss Trio
25.8. – Steven’s 
26.8. – Simona Anděl
27.8. – PSH – vstupenky 

na goout.cz

Doprovodný program 
19.8. – Vernisáž obrazů UVU (Proluka)
19.  – 27.8. – Taneční workshopy (Smetanovy sady)
19.  – 27.8. – Výstava obrazů UVU 

(Proluka a náplavka na Radbůze)
19.  – 21.8. – Kuličková dráha (Křižíkovy sady - Proluka) 
21.  – 22.8. – Neziskovky na ulici (Křižíkovy sady)

Program pro děti 
(Každý den vždy od 15:00, Křižíkovy sady – Proluka)
19.8.  Pohádky bratří Čapků / 20.8.  Žonglérský workshop pro 
děti / 21.8.  O Červené Karkulce / 22.8.  O kohoutkovi 
a slepičce / 23.8.  Čertovské pohádky / 24.8.  Pejsek a kočička
25.8.  Culinka a tancohrátky / 26.8.  Divadelní taškařice  
27.8.  Žonglérský workshop pro děti

Změna programu vyhrazena.

ZA FINANČNÍ PODPORY HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROGRAM FESTIVALU

ANDĚL MUSIC BAR 
(vše od 22:00)
19.8. – Decode
20.8. – Yaxetopeesche
21.8. – Way To
22.8. – Čáry Máry
23.8. – Michal Skořepa & Jan 

„Lichťa“ Lichtenberg
24.8. – Broken.45
25.8. – Paheyl
26.8. – Funky Monx
27.8. – Marek Cába Sejšn Band

„ROZEHRAJEME VAŠE EMOCE,“
SLIBUJE DIVADLO J. K. TYLA

A jaké divadelní kusy rozehrají emoce abonentů?

V nabídce předplatného jistě pobaví nejpopulár-
nější inscenace z repertoáru plzeňského divadla, 
jako jsou například klasický muzikál My Fair Lady, 
poetické Postřižiny nebo slavné Labutí jezero. Do 
děje vtáhnou světoznámý historický thriller Čaro-
dějky ze Salemu či slavná detektivka Agathy Chris-
tie Past na myši, která se vrátí na jeviště Velkého 
divadla v obnovené premiéře.

Skupiny předplatného však z velké části tvoří in- 
scenace, jejichž premiéra se teprve chystá.

Činohra kupříkladu přivede na jeviště hrdiny slav- 
ného humoristického románu z roku 1922 Klap- 
zubova jedenáctka v režii Thomase Zielinského, 
jenž ve Velkém divadle nastudoval úspěšné kome-
die Brouk v hlavě a Pravda.

Muzikálový soubor potěší malé i velké uvedením 
původního českého muzikálu Kozí válka z dílny 
Dalibora Bárty a Václava Bárty st. S hlavním hrdi-
nou příběhu, pubertálním Vaškem, diváci prožijí 
klukovské války a radosti i starosti obyvatel vesni-

ce, kterou poznamenaly jak události během nacis-
tické okupace, tak i demarkační čára rozdělující 
vesnici na dva odlišné tábory osvoboditelů.

Soubor baletu okouzlí novým nastudováním zná-
mého klasického příběhu o Louskáčkovi a taneč-
ním zpracováním historického příběhu zakázané 
lásky Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové 
s názvem Ferdinand a Filipína.

Opera upoutá pozornost nejen známým a oblí-
beným Smetanovým Daliborem, ale i neprávem 
opomíjenou Dvořákovou Armidou. Mistrovské dí- 
lo přinášející silný milostný příběh mezi kouzelni-
cí Armidou a rytířem křížové výpravy Rinaldem se 
představí v režii a ve scéně Hartmuta Schörghofe-
ra, jenž jako výtvarník i režisér pravidelně spolupra-
cuje s divadly v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Předplatné lze zakoupit v pokladně předplatného, 
Smetanovy sady 16, nebo on-line na webových 
stránkách divadla.

Divadlo J. K. Tyla připravilo 
pro sezónu 2022/2023 novou 

nabídku předplatného.

 Zájemci mohou vybírat z 35 
skupin, které se skládají ze 

tří až osmi představení a jsou 
rozděleny podle hracích dnů, 
scén, na nichž se představení 

konají, doporučeného věku či 
divadelních žánrů.

Zajímavou novinkou je 
možnost pořídit si vybrané 

skupiny na dvě části. 
První část lze zakoupit již 

nyní. Následně, v druhé 
polovině sezóny, si abonenti 

mohou dokoupit zbývající 
představení ve skupině. Takto 

se platba rozloží do dvou 
balíčků.
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CO NEBO KDO BUDE NOVÝM TRIGGEREM
PRO ŽIVOT V PLZNI?

Už dávno není aquapark to hlav-
ní, co lidem v Plzni změní život. 
Všichni již toto téma opustili 
a svoje očekávání možná pře-
hodnotili.

Tak nyní říkám, co bude tím dal- 
ším spouštěčem změn v Plzni? 
Nebo možná kdo bude tím od- 
vážným, který vloží do budouc-
nosti Plzeňanů svoji odvahu a pra- 
covitost?

Z tohoto pohledu se zatím ni- 
kdo nenašel. Rozhodování v Plzni 
vedlo pouze k odvážným záka-
zům. Uzavření Americké třídy ne- 
bo zákaz pití alkoholu na veřej-
nosti. Nicméně rozhodnutí, které 
by způsobilo i lidí „wow“ efekt, se 
myslím zatím nedostavilo.

Město se rozhodlo spíše podpo-
rovat soukromé developerské 

projekty. Proto můžeme očeká-
vat zahájení několika zásadních 
staveb, které do života občanů 
obvodu vnesou trochu života 
a stanou se možná tím trigge-
rem.

Deset let už uplynulo od doby 
zbourání Domu kultury na Ame-
rické třídě a až nyní projekt nové-
ho Corsa vstupuje do fáze sta-
vebního řízení. Stavba dozajista 
přinese oživení centra a zejmé-
na mrtvé zóny Americké třídy 
u bývalého Tesca a občanům 
i část veřejného prostoru.

Připravuje se výstavba velkého 
centra bydlení a zábavy v mís-
tech bývalého komorního diva- 
dla v Prokopově ulici a věhlasného 
bytového domu v Resslově ulici. 
A něco by se mělo konečně dít 
i s bývalými městskými lázněmi?

Největším přínosem pro život 
Plzně ale určitě zůstane dokon-
čení velkých dopravních staveb 
státu, tj. západního a východní-
ho okruhu nebo také městský 
projekt na propojení ulic Sukova 
a Lochotínská. 

Inu uvidíme. Buďme proto plni 
očekávání, že nejbližší budouc-
nost něco nového přinese.

Jiří Strobach,
předseda Kontrolního výboru,

zastupitel městského
obvodu Plzeň 3

MAJÍ MĚSTA STAVĚT A TRVALE
VLASTNIT NÁJEMNÍ BYTY?

Úroky na hypotékách raketově rostou a ty se 
tak stávají pro většinu lidí naprosto nedostup-
né a s nimi i sen o vlastním bydlení. Politici na 
všech úrovních, tu komunální nevyjímaje, na 
to musí reagovat.

Někde se začít musí
Výši úrokových sazeb stanovují bankéři z ČNB a ty 
pak ovlivňují komerční hypotéky. S tím politici 
těžko něco udělají, ale to neznamená, že mají str-
kat hlavu do písku, nebo sedět s rukama v klíně. 
Musí hledat řešení, jak lidem pomoci. Vedení měst 
a obcí nemohou spoléhat jen na centrální kroky 
a musí začít s masivní výstavbou i nájemného byd-
lení.

Jistě je snazší o tom mluvit než to provést, ale 
někde se začít musí. A to okamžitě, protože i tak 
budou výsledky vidět až za několik let. Plzeň se 
v tomto ohledu snaží, ale je třeba zařadit vyš-
ší rychlostní stupeň. V této situaci se totiž pozná 
jejich schopnost krizového řízení. Také proto jsou 
voleni do svých funkcí.

Město má využívat vyšší karty ve svých rukou 
pro lidi, nejen pro developery
Výstavba nájemních bytů není jediným všespás-
ným řešením. Je třeba využívat mix všech mož-
ností.
Nabízet vhodné pozemky vlastněné městem.

Územní plánování s důrazem na vznik dostupného 
bydlení. Nejen podpora výstavby velkých projek-
tů, často i necitlivě a v rozporu se zájmy občanů, 
na kterých si developeři jen namastí vlastní kapsu. 
A na tyto spíše „investiční“ předražené byty lidé jen 
velmi těžko dosáhnou. Město má v rukou vyšší kar-
tu a místo toho, aby šlo na ruku developerům, má 
stát na straně lidí.

Když k tomu přidáme rekonstrukci existujících 
bytů, opětovné umožnění vstupu majetku obcí 
do bytových družstev, digitalizaci a zjednodušení 
administrativy kolem výstavby a tím i její zrychlení, 
situace se zlepší.

Je povinností vedení měst udělat vše možné i ne- 
možné, protože bydlení je jednou ze základních 
podmínek spokojeného života.

Já mohu za sebe říci, že pokud se někdy budu 
podílet na vedení města, považuji to za jednu 
z hlavních priorit.

Daniel Kůs,
zastupitel MO Plzeň 3
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20.–28. 8. 2022
Škoda sport park (u Vodárny Plzeň)  |  Vstup ZDARMA
všední dny 14.00–20.00, víkendy 10.00–20.00, neděle 28. 8. do 16.00

kvízy, hledání pokladů, puzzle

17.00

12.00 Testovací jízdy Autocentra 
Jan Šmucler. Vyzkoušejte na vlastní kůži tichou jízdu budoucnosti

15.00 pořádá Rozběháme Česko

pořádá Roman Kreuziger 
Cycling Academy

sport.plzen.eu

Pořádá

Za podpory městských obvodů

Hlavní partneři Mediální partneři

Partneři

PROGRAM
• Vystoupení
 a žonglérská školička
Kašpara Klepala 
• Hudební program 
• Výroba draků 
• Malování na kameny 
• Pečení vuřtů

• Malování na obličej

12. 9. BORY 
vnitroblok Šimerova

14. 9. SKVRŇANY
vnitroblok K. Steineraumo3.plzen.eu

Babí léto 
s městským obvodem Plzeň 3

Zábavné odpoledne
pro celou rodinu
od 16.30 hodin


