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Vážení občané,
léto již klepe na dveře a mnozí
z vás už se jistě těší na dovole-
nou, ať už u nás v Čechách nebo
někde daleko v zahraničí. Tímto
bych vám rád popřál, ať si tento
pohodový čas užijete a dávejte
na sebe pozor. A než čas prázd-
nin přijde, rád bych vás ještě po-
zval na několik zajímavých akcí,
které se uskuteční na našem ob-
vodu. Je to například Indiánská
stezka ve Škodalandu, Den pro
motoristy tamtéž, Psí den v Bor-
ském parku nebo Nebe plné pa-
dáků, opět ve Škodalandu.
V tomto vydání zpravodaje se
ale dozvíte také informace
k prázdninovému provozu ma-
teřských škol nebo o bezpeč-
nostních kontrolách, které na
našem obvodu probíhají.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Další kolo dotací Městského obvo-
du Plzeň 3 bylo úspěšně uzavřeno.
Zájemci měli možnost požádat od
poloviny listopadu o dotace
z obvodního rozpočtu na podporu
rozvoje činností nekomerčního,
neziskového a obecně prospěšné-
ho charakteru. To umožní těmto
organizacím čerpat dotace již
v prvním čtvrtletí roku 2017.

Vypsané dotační programy
• Podpora volnočasových aktivit

dětí a mládeže
• Podpora jednorázových sportov-

ních akcí
• Sociální oblast – „Podaná ruka“
• Podpora kultury, kulturních akti-

vit a oživení veřejného prostoru
– „Místo pro život“

• Podpora bezpečnosti a prevence
kriminality

Největším objemem peněz, a to tře-
mi miliony korun, přispěl obvod
v rámci dotačního programu věno-
vanému volnočasovým aktivitám
dětí a mládeže na činnost mnoha
sportovních klubů, mládeži dob-
rovolných hasičů, vodním záchra-
nářům na celoroční práci s dětmi
či spolku Ponton na realizaci
sociálních služeb mládeže od 4 let. 
V sociální oblasti bylo organizacím
rozděleno 2 285 000 korun. Obvod
podpořil aktivity například orga-
nizace Hospic sv. Lazara, Mamma
Help z. s. či Diecézní a Městská
charita.

„Z programu na podporu kultury
jsme rozdělili 1 600 000 korun.
Podpořili jsme například projekty
Městské plovárny a Komunitní
zahrady spolku Pěstuj prostor,
Divadelní léto pod plzeňským
nebem a další hudební a kulturní
projekty,“ říká místostarosta obvo-
du Radoslav Škarda.
V oblasti podpory bezpečnosti
a prevence kriminality přispěl
obvod na činnost Dětského dia-
gnostického ústavu, organizaci
POINT 14 na primární prevenci či

Diakonii ČCE na primární preven-
ci na základních a středních ško-
lách. Rozdělil tak částku 558 000
korun.
Centrální plzeňský obvod rovněž
podpořil jednorázové sportovní
akce a individuální dotace částka-
mi 491 000 a 290 000 korun.
„Výzva na rok 2018 bude pravdě-
podobně vyhlášena na podzim
2017, což by umožnilo neziskovým
organizacím čerpat dotace již
v prvním čtvrtletí roku 2018,“
dodává Radoslav Škarda.

Centrální plzeňský obvod rozdělil
na dotace 8 milionů korun

TERMÍNY VYDÁNÍ ZPRAVODAJE TROJKA PRO ROK 2017
14. srpna / 20. listopadu

Máte problémy s distribucí zpravodaje Trojka do vašeho bydliště? Kontaktujte redakci na tel. čísle 378 036 496
nebo na e-mailu: hurkoval@plzen.eu. 

Primární prevence POINT 14
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V obvodu se důkladně kontrolují dětská hřiště

Zájezdy pro děti do ZOO Praha a Zeměráje
V loňském roce obvod uspořádal
zájezd pro děti do ZOO Praha, který
se setkal s velice kladnými ohlasy.
Proto se vedení v letošním roce roz-
hodlo tento zájezd zopakovat,
a navíc ještě uspořádat další, do
Zážitkového parku Zeměráj u Orlic-
ké přehrady.

Zájezdy pro děti jsou určeny do 15
let věku dítěte vdoprovodu prarodiče,
popř. rodiče. Podmínkou účasti je
trvalý pobyt dítěte na MO Plzeň 3.
Z kapacitních důvodů může jeden
dospělý vzít max. 2 děti. Zájemci se
mohou přihlašovat  na oba nabízené
zájezdy  prostřednictvím elektronic-

kého formuláře. Tyto formuláře, na
každý zájezd jednotlivě, budou pro
zájemce zpřístupněny na stránce
www.plzen3.eu dne 22. 5. 2016 od
8 hodin do vyčerpání kapacity.
Děti, pro které je zájezd zdarma,
lze přihlásit pouze na jeden z nabí-
zených zájezdů.

TERMÍN CÍL ZÁJEZDU CENA ZA DÍTĚ CENA ZA DOPROVOD
Cena zahrnuje dopravu, pojištění, průvodce a vstupy

10. 6. 2017 ZOO Praha s plavbou lodí zdarma 200 Kč

9. 9. 2017 Zážitkový park Zeměráj zdarma 200 Kč
s plavbou po Orlíku

Úřad MO Plzeň 3 se připojil k projektu „vlídných WC“
Už od začátku tohoto roku mohli
občané i turisté zaznamenat, že se
na dveřích některých podniků a res-
taurací v centru města objevily
samolepky s nápisem „WC zdarma
– Free Toilets“, které upozorňují na
to, že v tomto zařízení lze použít
toalety zdarma.
Návštěvníci a obyvatelé města
mohou využívat toalety v restaura-
cích v centru města a přilehlém oko-
lí, které jsou označeny speciální
samolepkou. Jako kompenzaci sníží

obvod majitelům spolupracujících
restaurací poplatky za předzahrádky
a restaurace budou uvedené v pří-
slušné publikaci, která k tomuto pro-
jektu vzniká. 
„V současné době stále probíhá evi-
dence žadatelů o registrační známku
a jsme nesmírně rádi, že nyní již evi-
dujeme 25 restauratérů, kteří na
svých provozovnách tuto samolepku
mají. Samozřejmě uvítáme i další
provozovatele restaurací, kteří by
měli zájem o tento projekt,“ říká sta-

rosta centrálního obvodu Radislav
Neubauer, jenž se tímto projektem
nechal inspirovat v sousedním
Bavorsku.
Projekt podpoří i samotný plzeňský
centrální obvod.
„I my samozřejmě chceme přispět
svým dílem a vylepili jsme samolep-
ku na vstupní dveře do úřadu Měst-
ského obvodu Plzeň 3. Chceme
pomoci zkvalitnit služby jak našim
občanům, tak i návštěvníkům našeho
města,“ dodal Radislav Neubauer.

ÚMO Plzeň 3 má v údržbě cel-
kem 73 pískovišť rozmístěných
v rámci celého obvodu. V lokalitě
předních a zadních Skvrňan je
celkem 44 pískovišť. Na Borech

je včetně Doudlevec a Radobyčic
celkem 31 pískovišť.
„Pro obvod je při kontrolách hřišť
prvořadým kritériem bezpečnost
a funkčnost všech zařízení, tedy ipís-

Někteří majitelé psů ignorují své
povinnosti, které jim vyplývají
z městské vyhlášky, což je zejmé-
na úklid exkrementů. Proto na
území centrálního obvodu pokra-
čují kontroly pejskařů. Do terénu
se strážníky vyrazili několikrát
ipřední zástupci centrálního obvo-
du – starosta Radislav Neubauer
a místostarosta Mgr. David Pro-
cházka.
Vrámci kontrol se strážníci zamě-
řili mimo jiné na okolí Jižního
nádraží aThámovu ulici, kde byly
zaznamenány časté stížnosti na
některé nešvary pejskařů, a to kon-
krétně volné pobíhání psů a prob-
lémy s neuklízením psích exkre-
mentů. Hlídky během dvou dvou-
hodinových akcí zkontrolovaly
téměř na šest desítek průvodců
psů a tentokrát také udělovaly
pokuty. Za volné pobíhání anedo-
držení povinnosti očipování. Jed-
ním zdalších případů se také bude
zabývat správní orgán.
Pejskaři, kteří během kontroly
měli vše v pořádku a dodržovali
své povinnosti, získali malý
dárek v podobě zásobníku na sáč-
ky na exkrementy.

Pejskaři, dodržujte
své povinnosti!

kovišť. Jsme rádi, že nám Městská
policie Plzeň v prvních kontrolách
pomohla,“ uvedl David Procházka,
místostarosta centrálního obvodu.
Během pravidelných a důsledných

kontrol bylo nalezeno množství před-
mětů. Kromě starých kovových hra-
ček, víček od lahví a vysloužilých
baterií odhalil detektor kovů inebez-
pečné předměty jako zrezivělé vruty,
dráty a pírka do vlasů.
„Už minulý rok jsme zakoupili detek-
tor kovů avyškolili pracovníka, který
kromě samotné pravidelné kontroly
detektorem navíc vizuálně zkontroluje
herní prvky a provede vždy základní
úklid dětského hřiště. Vnímáme bez-
pečnost dětí jako jednu z nejdůleži-
tějších priorit a stejně jako minulý
rok budou pískoviště a dětská hřiště
procházet jedenkrát týdně kontro-
lou,“ dodal David Procházka.
Každý rok v jarních měsících provádí
také odborná firma výměnu písku ve
všech pískovištích podle platných
hygienických norem. Výměna písku
je prováděna včetně asanačních prací
(dezinfekce Sanitas 2%). Používá se
písek červený nebo bílý, vždy certi-
fikovaný. V roce 2017 proběhne
výměna písku plošně ve všech pís-
kovištích v rámci obvodu v průběhu
měsíců května a června.
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Během léta mohou rodiče opět využít provoz
mateřských škol
Někteří rodiče nemohou během
letních prázdnin čerpat dovolenou
ani zajistit adekvátní náhradní péči
pro své malé děti. Mají ale možnost
využít například prázdninového
provozu mateřských škol.
„V minulosti prázdninový provoz
zajišťovaly během jednoho měsíce
dvě předem určené školky. Loni
začal prvně fungovat provoz sys-
témem takzvaných partnerských
školek a letos v něm pokračujeme,“
říká starosta centrálního obvodu
Radislav Neubauer.
Vždy dvě, a v jednom případě tři
školky vytvořily partnerství, kdy
jedna zajišťuje provoz v červenci
a druhá v srpnu. Rodiče tak umístí
své dítě přímo do školky, kam
dochází během školního roku, nebo

právě do partnerské školky.
„Zájem o umístění dítěte do školky
také během prázdnin je čím dál větší,
proto jsme se rozhodli pro systém
partnerských školek. Tento provoz
je mnohem flexibilnější, o čemž jsme
se přesvědčili v minulém roce,“
dodává Neubauer.
Bližší informace o provozu a způ-
sobu přihlášení poskytnou jednot-
livé mateřské školy.

Plzeň má nový mobilní protipovodňový systém

V polovině dubna se v plzeňských
Doudlevcích konala ukázka nasazení
nového unikátního systému mobilní
protipovodňové zábrany Tiger Dam,
kterou předvedly jednotky SDH
vprostoru mostu přes řeku Radbuzu
na jejím levém břehu, na území

ohraničeném ulicemi Mostní,
Ostrovní a Mlýnské nábřeží.
Ozakoupení tohoto systému usiloval
plzeňský centrální obvod již v minu-
losti, a tak se spolu s městem Plzní
aMěstským obvodem Plzeň 2 podílel
na jeho financování.

Partnerské školky
(červenec + srpen)

49. MŠ + 16. MŠ
22. MŠ + 32. MŠ
24. MŠ + 44. MŠ
27. MŠ + 55. MŠ

61. MŠ a 70. MŠ + 63. MŠ

Co je nového ve Škodalandu?
Multifunkční areál Škodaland
na břehu přehrady České údolí
otevřelo slavnostně vedení obvo-
du společně s rychlobruslařskou
legendou Martinou Sáblíkovou
v roce 2011. Od té doby se samo-
zřejmě událo mnoho změn, ať už
na přání návštěvníků nebo tak
vyplynulo z provozu areálu. Co
je nového v letošním roce?

„Aktuálně probíhá výměna krytiny
a podkladní konstrukce mola
u jezírka. Dojde tedy k výměně stá-

vajících dřevěných prken za dře-
voplast a nosná konstrukce bude
vytvořena spodním a horním pozin-
kovaným roštem,“ informuje sta-
rosta obvodu Radislav Neubauer.
Další zásadní změnou je nový
dodavatel servisních služeb a údrž-
by koupacího jezírka a dojde
i k úvodní repasi systému jezírka. 
V minulém roce bylo také nově
oploceno minigolfové hřiště, opra-
veny minigolfové dráhy a byla zho-
tovena zámková dlažba pod
pingpongovým stolem. Vypouštění a údržba jezírka před hlavní sezonou.

„Vycházejíc ze zkušeností zminulých
povodní, iniciovali jsme a podíleli
se na nákupu systému Tiger Dam,
což je mobilní hráz sestavená do troj-
úhelníkové konstrukce z vinylem
potažených tubusů o průměru 48
centimetrů,“ informuje starosta cen-
trálního obvodu Radislav Neubauer.
Mobilní protipovodňový systém by
měl pomoci hasičům z dobrovol-
ných jednotek při včasné reakci na
blížící se vysokou vodu a tím ochrá-
nit majetek obyvatel. Ve třetím
plzeňském obvodu je právě lokalita
v Ostrovní ulici jednou z nejohro-
ženějších.
„Tubusy se naplňují přímo povodňo-
vou vodou nebo vodou z jiných zdrojů

a hráz tak může být postavena
v různých výškách až do minimálně
dvou metrů vdélce od patnácti metrů
do několika kilometrů,“ upřesňuje
Radoslav Škarda, I.místostarosta MO
Plzeň 3.
„Tento systém plně předčí dosavadní
praxi s pytli naplněnými pískem,
neboť jeden patnáctimetrový tubus
o výšce pětačtyřicet centimetrů
nahradí pět set pytlů s pískem, a je
naplněn vodou za devadesát vteřin.
Zvýší se tak akceschopnost, dále kva-
lita protipovodňové zábrany, a to vše
při srovnatelných pořizovacích nákla-
dech,“ dodává David Procházka,
místostarosta plzeňského centrálního
obvodu.
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Už sedmý ročník akce pro všechny
milovníky a majitele psů se usku-
teční 10. června od 13 hodin v Bor-
ském parku. Poprvé se akce na
přání návštěvníků odehraje v so-
botu, což přinese mimo jiné i rozší-
ření programu. 
Během odpoledne se tedy představí

několik odborníků a pohovoří na té-
mata, která pejskaře zajímají. Na-
příklad psí psycholog Rudolf
Desenský představí svoji novou
knihu o psí duši, paní doktorka Mar-
kéta Rázgová seznámí návštěvníky
s metodou krmení přirozenou stra-
vou, o přírodním řešení nejen zdra-

votních problémů budou mluvit
specialisté z Dokonalé lásky a o po-
hybovém aparátu pejsků bude vy-
právět Kateřina Boháčová ze
Spokojených ocásků. A chybět ne-
budou ukázky práce asistenčních
psů nebo záchranné kynologie.
Úplnou novinkou budou letos ca-

Sedmý ročník Psího dne v Plzni slibuje množství zážitků i informací
nisrossové závody. Téměř tříkilo-
metrová trasa povede okolím Bor-
ského parku a zvládnou ji
i začátečníci. Organizaci si vezmou
na starost ti nejlepší z Běhejsep-
sem.cz a Non-stop Dogwear. Regi-
strovat se můžete na stránkách
behejsepsem.cz nebo samozřejmě
i na místě, kde bude také možnost
zapůjčit si na závod potřebné vyba-
vení.
Svoji premiéru bude mít letos na
Psím dni v poslední době velice ob-
líbený psí sport – coursing. Běh za
střapcem si bude moci vyzkoušet
jakýkoliv pejsek. Tento sport před-
staví tým přímo z Plzně.
Těšit se můžete také na tradiční
„soutěž“ o Nej psa, které opět bude
předsedat pan Zdeněk Srstka, a také
na velkou psí hernu, kterou doveze
firma Rebel Dog. Už jste třeba se
svým pesanem zkoušeli speciální
psí hlavolam?
Majitelé akčních pejsků, co rádi
skáčou a jsou plní elánu a síly si na
své přijdou v samostatném bull
place, kde budou mít možnost vy-
zkoušet si různé druhy bull sportů
nebo si zakoupit spoustu různého
vybavení pro tyto specifické psí
sporty, včetně postrojů a obojků.
Svou účast přislíbil také psí útulek
Storgé z Borovna a Spolek na
ochranu zvířat v Plzni – pokud
chcete pomoci, můžete přímo na Psí
den přinést například úklidové pro-
středky a potřeby, odčervovací ta-
blety nebo třeba jen piškoty pro
útulkové pejsky.
A nakonec dvě skvělé zprávy. Tou
první je, že letos poprvé bude mít
Psí den svoje vlastní originální
trička. Část z výtěžku z jejich pro-
deje poputuje na charitativní účely
a zakoupit si je budete moci přímo
na akci nebo se slevou v předprodeji
na facebooku. Druhá radostná no-
vinka je ta, že jsme se rozhodli letos
připravit opravdu parádní nadílku
dárků, kterou může vyhrát kdokoliv
z vás!! Žádné psí soutěže ani zá-
vody, stačí, když nakoupíte v jakém-
koliv stánku na Psím dni alespoň za
100 Kč, a budete automaticky zařa-
zeni do slosování o úžasné ceny.
Oficiální zahájení programu odstar-
tuje ve 14 hodin, sportoviště budou
ale v provozu už o hodinu dříve.
Všichni psi musejí být na vodítku,
pro účast do soutěží je také nutné
mít platný očkovací průkaz. Sáčky
na exkrementy budou zdarma na
místě – nezapomeňte po svých pejs-
cích uklízet! 

AKTUALITY
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Regenerace sídliště Skvrňany

1. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti? (Zakroužkujte 1
odpověď)
1. velmi spokojen
2. spokojen
3. částečně spokojen
4. částečně nespokojen
5. nespokojen
6. velmi nespokojen

2. Sčím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)?Uveďte prosím pouze jednu věc: 

……………………………………………………………………………………

3. Co vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc:

……………………………………………………………………………………

4. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte 1 odpověď)
1. ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. ne

5. Které nedostatky má podle vašeho názoru život na sídlišti? (Zakrouž-
kujte buď ano nebo ne)

Veřejná prostranství: Ano Ne
1. málo ploch zeleně 1 2
2. neupravená veřejná prostranství 1 2
3. nedostatek hřišť pro děti 1 2
4. nedostatek hřišť pro mládež 1 2
5. nedostatek míst ke klidnému posezení 1 2
6. nedostatečná čistota veřejných ploch 1 2
7. nedostatečné veřejné osvětlení 1 2

Občanské vybavení:
8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití 1 2
9. nedostatek možností dostupného kulturního vyžití 1 2

10. málo míst v mateřských školách 1 2
11. nutnost dojíždění do základní školy 1 2

Vybavení sídliště:
12. málo odpadkových košů 1 2
13. nedostatek kontejnerů na tříděný odpad 1 2

Odpovědi Ano Ne
14. chybí sáčky na psí exkrementy 1 2

Doprava a parkování:
15. špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD) 1 2
16. nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily 1 2
17. špatné spojení MHD (dlouhé intervaly) 1 2
18. špatné spojení s centrem města MHD v pozdních 

večerních a nočních hodinách 1 2
19. špatný stav vozovek 1 2
20. málo cyklostezek 1 2
21. Ještě něco jiného? (napište co):  …………………………………

……………………………………………………………………………

6. Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového
stání pro osobní automobil v garážovém objektu v oblasti sídliště?

(Zakroužkujte 1 odpověď)
1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. netýká se mě (nemám automobil)

Na závěr vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

7. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti?
1. do 5 let
2. 6–10 let
3. 11–15 let
4. 16–20 let
5. více jak 20 let

8. Kolik je vám let: …………………………………………………

9. Jste:
1. muž
2. žena

10. Máte děti do 18 let?
1. ano
2. ne

11. Ve které ulici bydlíte? 

………………………………………………….…………………….…

12. Jste:
1. studující
2. pracující
3. nezaměstnaný
4. důchodce
5. v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené)

13. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní bez vyučení
2. vyučen(-a) bez maturity
3. maturita
4. vyšší odborná nebo vysoká škola

14. Máte další náměty nebo připomínky související se životem na síd-
lišti? Napište je zde:

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Děkujeme za vaši spolupráci.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt regenerace sídliště Skvrňany. Účelem projektu je
připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství v sídlišti tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Aby tomu
tak opravdu bylo, potřebujeme znát váš názor a zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme připravili dotazník a prosíme o jeho vyplnění. 

Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit vašemu názoru, zakroužkujte. Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 2 týdnů od zveřejnění v Podatelně
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň nebo zašlete poštou na adresu: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84
Plzeň. Děkujeme za Váš čas a za Vaše odpovědi.

číslo 2 • květen 2017 • 26. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu
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Město Plzeň se letos, již posedmé,
stane hostitelem Bosch Fresh fes-
tivalu roku 2017. Že se jedná
o prvotřídní akci, potvrzuje
i fakt, že záštitu nad celým pro-
jektem převzal ministr zeměděl-
ství Marián Jurečka a vzhledem
k tomu, že se zčásti koná na území
Městského obvodu Plzeň 3, tak
také starosty tohoto obvodu, Ra-
dislava Neubauera.

Jak je pro tuto událost řadu let zvy-
kem, půjde opět o velkolepý ví-
kend, doslova nabitý špičkovým
programem, skvělou gastronomií,
známými tvářemi a hlavně všudy-
přítomnou pohodou. Svým podtitu-
lem „Ochutnej svět!“, letos láká
festival návštěvníky k degustaci vy-
braných zahraničních pokrmů a de-
likates.

V rámci programu bude i letos při-
praveno hned několik pódií, z nichž
dominantní je hlavní cooking stage,
na kterou naváže workshop stage,
grill stage nebo coffee stage. Před-
staví se kuchařská esa, jakými jsou
Zdeněk Pohlreich, Roman Paulus,
Petr Stupka, Ivan Vodochodský
a další.  
Velmi důležitým bodem programu
bude také soutěž o Západočeskou

restauraci regionu, které se účastní
10 TOP restaurací. O vítězi pak roz-
hodnou jak hlasy veřejnosti, tak od-
borné poroty. 
Všichni návštěvníci festivalu navíc
můžou degustovat netradiční spe-
ciality v sekci zážitkové gastrono-
mie, ochutnat víno až 10 vinařství
nebo vyzkoušet receptury na piva
malých rodinných pivovarů a mini-
pivovarů. 
Zajímavým bodem letošního roč-
níku je ale i objevování různých
světových kuchyní a specialit.
„V minulých letech jsme si všimli
velkého zájmu lidí o vše, co souvisí
se zahraniční gastronomií. Proto
jsme se rozhodli pojmout letošní
ročník jako takovou malou cestu
napříč kulinářským světem. Ná-
vštěvníci tak mohou ochutnat ku-
chyni indickou, vietnamskou,

Festival se uskuteční
20. a 21. května 2017,

v parku za OC Plzeň Plaza.

V sobotu bude v celém areálu
probíhat program

od 10.00 do 20.00 hodin
v neděli pak od 10.00

do 17.00 hodin. 

Západočeská galerie připravila
pro letní měsíce dvě zajímavé
výstavy. Od 24. května bude
v Masných krámech k vidění po-
zoruhodná výstava zaměřující
se na velký fenomén dějin čes-
kého umění: období šedesátých
let. Během této dekády vzkvétaly
všechny formy umění a specifický
proud se soustředil na vztah ob-
razu a slova. Tvůrci v tomto
ohledu navazovali například na
dadaismus, ruskou zaumnou po-
esii i na domácí meziválečnou
avantgardu, ale svůj vliv měla
i politická situace, ve které žili: vě-
domí falešných významů slov
a zprofanovaného jazyka oficiální
sféry přivedlo řadu autorů k úva-
hám o relativnosti spojení slova
a toho, co označuje. Výstava před-
staví ukázky vizuální poezie, ko-
láží a děl, v nichž je význam slova
zpochybněn protikladem vidě-
ného a napsaného. Prezentována
budou díla Jiřího Koláře, Běly Ko-
lářové, Václava Havla, Dalibora
Chatrného, Věry Linhartové, Vác-
lava Boštíka, Bohumily Grögrové
či Josefa Hiršala a mnoha dalších
umělců.

Od 23. června bude v protější, ko-
morní výstavní síni „13“ předsta-

veno dílo nejvýznamnějšího čes-
kého modernistického sochaře
Otto Gutfreunda (1889–1927). Je
znám především jako výrazný
představitel kubismu, ale po první
světové válce se jeho tvorba for-
málně proměnila a ubírala jiným
směrem (je mj. autorem sousoší
Babička s dětmi v ratibořickém
údolí). Západočeská galerie spra-
vuje ve svých sbírkách řadu Gut-
freundových děl a výstavu
připravila ve spolupráci s praž-
ským Museem Kampa, kde je ulo-
žena sochařova pozůstalost.
Gutfreundovy skici a kresby zají-
mavě prozrazují, jak umělec při
hledání moderního tvůrčího vý-
razu vycházel z dobové filozofie
i z úcty k tradici.

Letní výstavy v Západočeské galerii:
umění šedesátých let, i Otto Gutfreund Carmina burana přiblíží duši

středověku
Letošní, v pořadí již třetí ročník Noci
s operou, vypukne v lochotínském
amfiteátru v pátek 23. června ve
20.30. V první polovině večera za-
znějí nejoblíbenější melodie z děl
Giuseppa Verdiho, diváci se mohou
těšit na árie z Aidy, Macbetha, Rigo-
letta, Nabucca a dalších oper, a to
v podání hvězdy opery DJKT, Ivany
Veberové, a dalších skvělých inter-
pretů. Vrcholem programu bude scé-
nické provedení jednoho z nejslav-
nějších hudebních děl 20. století,
kantáty Carmina burana. Geniální
hudbu Carla Orffa podpoří působivé
jevištní ztvárnění a atraktivní obsa-
zení: kromě pěveckých hvězd evrop-
ského formátu vystoupí v mluveném
partu oblíbený herec Martin Strán-
ský. „Martin přijede na jeviště coby
středověký rytíř a oživí dávný příběh
přednesem původních středověkých
básní, jimiž se nechal skladatel Carl
Orff inspirovat,“ vysvětluje režisér
Tomáš Pilař. „Na roli rytíře se moc
těším. Jsem opravdu zvědavý, jak to
dopadne, na koni už jsem nějaký čas
neseděl,“ přiznává herec a dodává,
že ačkoliv má za sebou řadu rolí, ry-
tíře ztvární poprvé.
Jeviště amfiteátru se zaplní stov-
kami účinkujících, kromě sólistů se
za doprovodu orchestru DJKT pod
taktovkou Jiřího Štrunce představí

operní i dětský sbor Divadla
J. K. Tyla a sbor Nová česká píseň
posílený o externí sborové zpěváky.
Významně se do inscenace zapojí
také tanečníci souboru baletu, žáci
Baletní školy DJKT a početný kom-
parz. Diváci se také mohou těšit na
vystoupení akrobatů, žonglérů, pli-
vačů ohně a parkouristů. Jedinečná
kostýmní výprava čítá bezmála tisí-
covku středověkých kostýmů, a to
včetně velmi efektních, takzvaných
hořících kostýmů. „Scénická složka
je inspirovaná středověkými umě-
leckými díly, měla by evokovat
známý obraz Hieronyma Bosche
Zahrada pozemských rozkoší. Na je-
višti se budou odehrávat výjevy vy-
stihující duši dob dávno minulých:
tanec kolem májky nebo ruch na
tržišti,“ říká Tomáš Pilař. Pro pro-
dukci vzniká monumentální scéno-
grafie, kterou doplní projekce na
pěti velkoplošných LED obrazov-
kách. Vizuální složku představení
podtrhne videoart Petra Hlouška,
světelné a laserové efekty, ale také
pyrotechnická show. 
Vstupenky rychle ubývají, ale stále
jsou k dispozici, dostatek je zatím
míst na stání, respektive na sezení
na dece na travnatých plochách hle-
diště. Ceny vstupenek se pohybují
ve čtyřech skupinách: 380, 460
a 540 Kč a 200 Kč, abonenti DJKT
mohou využít 20% slevu.   

Plzeň opět přivítá Bosch Fresh festival
se Zdeňkem Pohlreichem a dalšími! 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

americkou, francouzskou, středo-
mořskou a další,“ uvádí Petr Jirá-
sek, pořadatel festivalu. 
Pro zájemce pak připravili organi-
zátoři také možnost, zakoupit si
vstupenky v předprodeji v síti Tic-
ketportal nebo online na
www.freshfestival.cz/vstupenky. 

Noc s operou 

Obraz a slovo v českém
výtvarném umění

šedesátých let 

Masné krámy,
24. 5. – 27. 8. 2017

Otto Gutfreund:
Od kresby k soše

výstavní síň „13“,
23. 6  – 17. 9. 2017
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Zcela novou akci s názvem Indián-
ská stezka připravil pro rodiny
s dětmi Městský obvod Plzeň 3.
Odpoledne plné zábavy a vyžití
v přírodě při hraní sportovních a po-
znávacích soutěží se odehraje ve
Škodalandu 20. května 2017 od 10
hodin.
Návštěvníci si v teepee vyzvednou
kartičku, kde na jedné straně bude
osm políček pro otisk razítek, která
získají po splnění úkolu na stano-
vištích. Na straně druhé bude po-
drobný plánek trasy s vyznačením
jednotlivých stanovišť. S kartičkou
se účastníci odeberou na jednotlivá
stanoviště, kde budou plnit zadané
úkoly. Předpokládaná doba plnění
úkolů je zhruba dvě až tři hodiny.
Poslední soutěžící budou vpuštěni
do hry ve 14.30 hodin. 
Ajaké indiánské hry na děti čekají?
Lanové centrum, střelba z luku, há-
zení koňské podkovy, přetahování
lanem, překážková dráha s toma-

hawkem na maketě koníka, střelba
na banditu nebo rýžování zlata.
Všechny úkoly mají několik verzí
tak, aby si mohly zahrát nejmenší
děti, i ty starší. Po splnění všech
úkolů dostane každý Indián od-
měnu. 
Kromě indiánských soutěží nebude
chybět ani doprovodný program,
který začne v 15 hodin. Střetnou se
Indiáni s kovboji v souboji u sa-
loonu za přímé intervence vojenské
kavalerie, vystoupí koňáci se svojí
rodeo show. Připravena je i ohňová
show a vystoupení sokolníků. Na
závěr zahraje country westernová
kapela. V průběhu celého dne se
budou moci malí návštěvníci ne-
chat pomalovat jako Indiáni a vyřá-
dit se mohou ve skákacím hradu.
Den bude ukončen odevzdáním
hrací karty s vyplněnými políčky
pořadateli v příslušně označeném
stanu. Zde také děti dostanou jako
odměnu věcné ceny.

Obvod zve rodiny s dětmi
na indiánské odpoledne

Jedná se o třetí ročník koňské show
v Plzni. Program bude tematicky
směřován na legendární bitvu gene-
rála George A. Custera aneb „Jak to
doopravdy bylo u Little Big Hornu“.
V průběhu nedělního odpoledne si
návštěvníci připomenou kulturní
život – tradice této doby, uvidí ko-
mentované ukázky výcviku koní
zdoby osidlování Divokého západu,
ze života indiánů, kovbojů… Jed-
notlivá vystoupení budou vzájemně
provázána a vyvrcholí bitvou gene-
rála Custera. Součástí jsou dobové
stánky, indiánská vesnice apod. Pro-
gramem bude provázet Josef Laufer
a Ing. Lenka Gotthardová. Mezi
účinkujícími se mimo jiné objeví
i Václav Vydra a Marian Roden se
svými čtyřnohými kamarády, z Ně-
mecka přijedou Leo Holcknecht,
světový šampion v trikovém laso-
vání, nebo Miloslav Simandl jako
zaříkávač koní. Program je určen pro
rodiny s dětmi a širokou veřejnost.
Celý program je koncipován jako
příběh podle skutečné události.

Návštěvníci se stanou součástí pro-
gramu – okénko do života původ-
ních obyvatel Ameriky, jak žili
Indiáni před příchodem bledých
tváří, Divoký západ, jak jej známe,
ukázka vojenského výcviku a jízdy
zručnosti, potyčka Indiáni a bledé
tváře = bitva u Little Big Hornu
v čele s generálem Custerem.

Koně a Plzeň 2017
– Pocta koním aneb Jak to
bylo u Little Big Hornu 

21. 5. 2017 od 12.30 hodin
Škodaland

uvádí:
Josef Laufer a Lenka Gotthardová 
účinkující:
Václav Vydra jako generál Custer
Marian Roden a Andalúský hřebec
Black Leo Holcknecht – světový
šampion v trikovém lasování
Miloslav Simandl – zaříkávač koní
Indián Cody a Appaloosa
Filip Minařík jako Vinnetou
Terra Historia a western, kaska-
dérské ukázky
ukázky ze života Indiánů, kovbojů
pro děti – počítací kůň p. Doubka

PRODEJ DIVADELNÍCH VSTUPENEK
PRO SENIORY

Vstupenky do divadla za atraktivní ceny nabízí ÚMO Plzeň 3 seniorům
s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 s padesá-
tiprocentní slevou. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit vždy od
8 hodin ráno v kanceláři č. 26, v 1. patře budovy Úřadu městského
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7 v těchto termínech: 

• 31. května • 30. srpna • 27. září • 30. října
• 29. listopadu • 13. prosince
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ZASTUPITELÉ

Na přelomu úno-
ra a března letoš-
ního roku jsem
se jako člen dele-
gace do Parla-
m e n t n í h o
shromáždění do
NATO a člen
speciální skupi-

ny pro Blízký východ a Středomoří
zúčastnil zasedání v Izraeli a na
palestinských územích. Vzhledem
k tomu, že se izraelskou otázkou
dlouhodobě zajímám z politického,
bezpečnostního tak z geopolitického
hlediska, byla parlamentní cesta

v mnoha ohledech odborně oboha-
cující a inspirativní.  
Polovinu jednání jsme trávili
v Izraeli, přičemž další jednání pro-
bíhala na západním břehu Jordánu
v palestinském městě Ramalláh.
Vedle ekonomických a politicko-
bezpečnostních aspektů izraelsko-
palestinských vztahů, se pozornost
soustředila také na vodohospodář-
skou oblast, ve které Izrael vyniká.
Navzdory velice omezeným zdro-
jům vody, rostoucí populaci, eko-
nomice a znatelně nepřátelským
některým vztahům v sousedních
zemích, udržuje Izrael výrazný

náskok v oblasti vodohospodář-
ských inovací. I přesto, že většinu
území Izraele tvoří poušť, si Izraelci
dokázali vyřešit nejen své problémy
s vodou, ale také rovnou se stát záso-
bárnou vody pro některé další země.
Příběh Izraele v přístupu k vodě by
měl být pro nás všechny, kterým leží
na srdci lepší hospodaření s vodou
i v České republice rozhodně inspi-
rativní. Česká republika sice není
přímo ohrožena nedostatkem vody,
ale jako zemědělec vím, že problém
vody a sucha jsou zásadními otáz-
kami i u nás. Souvisí to s krizí
v zemědělství obecně. Víte, tím, že

se snižují stavy živočišných stád,
tím méně se vyprodukuje organické
hmoty, která by se vracela na pole.
Chlévská mrva je pro úrodnost půdy
zásadní, dělá pole úrodným,
kyprým, zadržuje vodu, která se do
ní vsakuje. Půda bez organiky vodu
nezadrží, při dešti steče jako po cestě
hned do potoků a řek a je nenávratně
pryč. Nedoplňuje spodní vody,
jejichž hladiny klesají a my se všich-
ni divíme proč. Já ne. Ale to bych
odbočil. To zase jindy.  

Pavel Šrámek  
poslanec PČR 

zastupitel a radní MO Plzeň 3

Izraelský přístup k vodě by pro nás měl být inspirací! 

Vaše názory jsou
pro mne vždy
velkou inspirací
a jsou rozhodují-
cí pro moji další
práci na našem
obvodu. Největší
odměnou pak je,
když se podaří

některé věci skutečně vyřešit, nebo
alespoň posunout správným smě-
rem. Mám radost, že se prozatím
podařilo zastavit práce směřující
k nevratnému zničení části Pohád-

kové zahrady v 55. mateřské škole
v Mandlově ulici. Naprosto
nesmyslný záměr bývalé místosta-
rostky Jaroslavy Maříkové vykácet
část zahrady a umístit sem kontej-
nery v rámci rozšíření kapacity
školky se díky jejímu odvolání
zatím zastavuje. Věřím, že se nám
podaří přesvědčit i další zastupi-
tele, abychom společně nalezli
vhodnější řešení připravenosti na
budoucí péči o naše nejmenší.
Doufám, že naše snaha potěší
i desítky rodičů, se kterými

jsem  na toto téma v předchozích
měsících hovořil. 
Vážíme si velkého mandátu, který
jsme jako vítězné hnutí od vás obča-
nů vminulých komunálních  volbách
dostali. Apřestože jsme díky dohodě
ostatních stran skončili v opozici,
bereme jako náš závazek upozorňo-
vat na vaše problémy apotřeby idalší
zastupitele našeho obvodu. Jde o to,
aby se hlavně používal selský rozum,
a nesmyslnými kroky se neničily
hodnoty, které před námi někdo léta
pracně budoval.

Je před námi léto a prázdniny a tak
bych vám všem rád popřál příjemnou
dovolenou a hlavně dostatek odpo-
činku. Našim dětem krásné prázdniny
plné neobyčejných zážitků apoznání.
Anezapomeňte, jsem pro vás občany,
vždy kdispozici. Pokud vás tedy něco
trápí, neváhejte a kontaktujte mne.
Telefonicky 724 839 358 nebo
e-mailem: strobach@plzen.eu.

Jiří Strobach
předseda Kontrolního výboru

RMO Plzeň 3
a zastupitel MO Plzeň 3

Těší mě, že někdy i práce v opozici má smysl 
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V úterý 7. března si připomněli Plzeňané, zástupci města i obvodu 167.
výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka. Slavnostní akt se konal na stejnojmenném náměstí u Památ-
níku národního osvobození.
Městský obvod reprezentovali všichni zástupci vedení – starosta Radi-
slav Neubauer, místostarostové Radoslav Škarda a David Procházka
a radní Pavel Šrámek, kteří zde položili pamětní věnce.

Co se událo v centrálním obvodu?
Plzeň uctila památku T. G. Masaryka

V neděli 26. února se v sále Alfa na Americké třídě v Plzni konal již
tradiční Maškarní bál, který pořádal centrální obvod. Letos nesl pří-
zvisko Klauniáda, protože jej celý měl v režii klaun Pižďuch.
Navzdory tomu, že celý víkend patřil nejrůznějším maškarním akcím,
ta v Alfě měla rekordní účast. Dětem, které přišly v maskách, bylo roz-
dáno 240 svítících balonků s motivy Angry birds a prodáno bylo téměř
600 vstupenek.
Odpoledne zahájil starosta obvodu Radislav Neubauer s místostarostou
Davidem Procházkou. O zbytek programu už se statečně postaral klaun
Pižďuch.

Veliký zájem především z řad seniorů, ale i dalších obyvatel centrálního
obvodu, zaznamenalo vedení obvodu při jarních vycházkách. Tato setkání
se letos uskutečnila poprvé, cílem bylo navštívit zajímavá místa v obvodu,
popovídat si o nich i celkově o zdejším životě a samozřejmě příjemně strá-
vit odpoledne. 
První ze série vycházek se uskutečnila ve Skvrňanech 17. března. Účast-
níky, kterých bylo více než padesát, provázel starosta plzeňského centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer. Skvrňanská procházka odstartovala od
budovy učiliště na Vejprnické ulici, dále výletníci sešli do Slovanského
údolí, kde prošli kolem Vejprnického potoka a svojí vycházku zakončili
u skvrňanských dobrovolných hasičů.
V pátek 31. března si na tematickou vycházku vyšli obyvatelé plzeňských
Bor, na které je doprovázel kromě starosty také místostarosta David Pro-
cházka. Účast předčila očekávání, zájemců o vycházku se dostavilo více

než sedmdesát. Borská procházka začala na konečné tramvaje č. 4, odkud
účastníci prošli Borským parkem, dále přes hráz vodní nádrže České údolí
a výlet zakončila prohlídka multifunkčního sportovního areálu Škoda-
land.
Třetí ze série vycházek s občany se konala 7. dubna na Nové Hospodě.
I když bylo poměrně chladno, zájemců o výšlap se dostavilo šedesát. Stejně
jako na předchozích dvou vycházkách doprovodil účastníky starosta Ra-
dislav Neubauer. Vycházka vedla od sokolovny na Nové Hospodě přes
náves, Borská pole, kolem plzeňského psího útulku a po stezce přes les
zpět k sokolovně, kde byla šestikilometrová trasa zakončena.
„Vycházky jsme naplánovali v jednotlivých částech obvodu tak, abychom
si prošli zajímavá místa a zároveň si s občany popovídali o tom, co je za-
jímá, trápí, ale také abychom se dozvěděli, s čím jsou naopak spokojeni,“
říká starosta Neubauer.

Maškarní bál měl letos rekordní účast

Desítky občanů se vydaly na vycházky po obvodu
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Kontakty MO Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 – Radislav Neubauer
odpovídá zejména za činnosti:
– odboru stavebně správního a investic
– odboru sociálních služeb a matriky
– řízení mateřských škol
37 803 6400 / 602 266 465
e-mail: RNeubauer@plzen.eu

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – oddělení poplatků, oddělení rozpočtu a účetnictví
– odboru ekonomického – pronájmu majetku
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení dopravy
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení hospodářské
37 803 6500 / 602 266 669
e-mail: skarda@plzen.eu

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení správní, oddělení vnitřních věcí
– odboru správního a vnitřních věcí – ztráty a nálezy, požární ochrana,

jednotky sboru dobrovolných hasičů
37 803 6502 / 727 983 552
e-mail: prochazkad@plzen.eu

Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 – Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Tajemník ÚMO Plzeň 3 – Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka – JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6573

Oddělení tiskové a organizační – Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6429

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí – Marie Rumlová
37 803 6522

Vedoucí odboru stavebně správního a investic – Ing. Michal Gracík
37 803 6480

Pověřená vedoucí odboru ekonomického – Jindřiška Broučková
37 803 6433

Vedoucí odboru sociálních služeb a matriky – JUDr. Miloslav Hora
37 803 6450

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí – Mgr. Denisa Jirásková
37 803 6492

Centrální obvod hledá Seniora roku pro rok 2017
Vyplněné dotazníky mohou lidé
odevzdávat buď přímo na vrátnici
ÚMO Plzeň 3, e-mailem na: hurko-
val@plzen.eu nebo v obálce ozna-
čené heslem „Senior roku 2017“ na
adresu sady Pětatřicátníků 7, 9,
Plzeň, 385 03. 

V letošním roce startuje již devá-
tý ročník ankety Senior roku.
Každý občan z Plzně může
navrhnout obyvatele Městského
obvodu Plzeň 3 staršího 60 let,
který by si za svůj aktivní přístup
k životu zasloužil titul Senior
roku 2017. 

„V soutěži veřejně oceňujeme
seniory, kteří se i v pokročilém věku
rozhodli pracovat ve prospěch
ostatních a rozdávají své bohaté
životní zkušenosti,“ uvádí starosta
centrálního obvodu Radislav
Neubauer.
Důvodem přihlásit své starší pří-
buzné nebo kamarády do ankety
Senior roku může být například
sportovní aktivita, ale třeba i jen
to, že dotyčný kolem sebe šíří dob-
rou náladu a činí důležité věci
nejen pro sebe, ale i pro své okolí.
Informace k minulým ročníkům
a jejich vítězům najdete na strán-
kách www.plzen3.eu, v sekci
Seniorweb – Senior roku.
Přihlášky jsou k dispozici na recepci
Úřadu městského obvodu Plzeň 3
nebo volně ke stažení na webových
stránkách www.plzen3.eu.

Hlasování bude
ukončeno 31. října 2017,

slavnostní vyhlášení
se uskuteční

na Podzimním tanečním
vínku 8. listopadu.

Jde o neformální oslavu soused-
ských vztahů a komunitních akti-
vit, příležitostí prozkoumat, co
všechno se děje v nejbližším okolí
vašeho domova. Od roku 2014 se
koná o posledním květnovém ví-
kendu také v Plzni. Letos přiveze
kuchařskou show, profi fotografa
nebo kapelu z Živé ulice přímo
před váš dům! Pozvěte sousedy
v sobotu 27. května na společnou
večeři a využijte jako bonus někte-
rého vystoupení z nabídky organi-
zátorů. Přihlášku je třeba poslat
nejpozději do 20. května na
e-mail: sousede@plzen2015.cz.

Těšit se můžete na programová
ohniska, která rozžijí v sobotu od-
poledne více jak desítku míst po
celé Plzni, sobotní večer bude pa-
třit tradičně sousedským večeřím
a neděle nabídne několik ko-
mentovaných procházek po měst-
ských částech. Více o programu
i podmínkách přihlášení najdete
na www.evropskydensousedu.cz.

Slyšeli jste
už o Evropském
dni sousedů? 


