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Vánoce už klepají na dveře,
a Městský obvod Plzeň 3 proto
připravuje tradiční předvá-
noční charitativní akci a již
počtvrté také Novoroční ohňo-
stroj.
Už desátým rokem se vedení obvo
du chopí velkých naběraček a bude
hostit Plzeňany výbornou gulášovou

polévkou přímo na náměstí Repu
bliky. 
„Předvánoční rozlévání gulášové
polévky pořádáme především pro
sociálně slabší spoluobčany, ale zve-
me samozřejmě i všechny ostatní,
kteří se na Vánočních trzích budou
chtít zahřát poctivou gulášovkou,“
zve starosta centrálního obvodu

David Procházka. Akce se uskuteční
v pátek 21. prosince od 15 hodin
v prostoru pod dřevěnou zvonicí. 
A znovu se obvod chystá místo
poslední den v roce vypustit ohňo
stroj až na Nový rok. 
Novoroční ohňostroj je určen přede
vším pro rodiny s dětmi, program
tedy začne v 16.30 hodin dětskou
diskotékou o hodinu později pak
oblohu ozáří světlice.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍCH

STROMKŮ
náměstí Republiky

2. prosince • 16. hodin

Nová Hospoda • 7. prosince
17 hodin

TJ Sokol Nová Hospoda
– lampionový průvod, zpívání

koled, rozlévání svařáku

Radobyčice • 9. prosince
17 hodin

Radobyčická náves
– hudební vystoupení

(zpívání koled), rozlévání svařáku

Vánoce v centrálním obvodu 

V sobotu 8. prosince pořádá na
Nové Hospodě Autoklub Plzeň ve
spolupráci s BESIPem, záchran-
nými složkami a obvody Plzeň 3
a 1 už 35. ročník zábavně vzdělá-
vací soutěže Jízda za vánočním
stromkem. Cílem soutěže je ověřit
znalosti dětí získané v dopravní
výchově v běžném silničním pro-
vozu, a především pobavit zúčast-
něné soutěžící.
Soutěže se může zúčastnit maxi
málně 50 posádek a děti ve věku
5–15 let, nejvýše však dvě děti

v jednom automobilu. Uzávěrka
přihlášek je 1. 12. 2018, které může
te zasílat na emailovou adresu:
autoklubplzen@seznam.cz. Pro
pozice soutěže účastník obdrží
s potvrzením přihlášky. Vklad do
soutěže je 400 Kč za posádku, za
každé další soutěžící dítě v automo
bilu 120 Kč. Pro děti je po soutěži
zajištěno občerstvení, které si může
objednat i řidič. Pozorností pro řidiče
je pak poukázka v hodnotě 250 Kč
jako příspěvek na odběr vánočního
stromku dle vlastního výběru.

Rodiny s dětmi si užijí vánoční
automobilovou soutěž 

VÁNOČNÍ TRHY / 24. listopadu – 23. prosince / náměstí Republiky /
řemeslné výrobky, doprovodný program, občerstvení

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vás v tomto krásném
předvánočním čase poprvé po
zdravil jako nově zvolený sta
rosta našeho obvodu, a zároveň
vám poděkoval za projevenou
důvěru v komunálních volbách.
Věřím, že ty z vás, kteří mi ve
volbách odevzdali svůj hlas, ne
zklamu, a ty ostatní budu mít
šanci přesvědčit, že na „Trojce“
lze skutečně žít spokojený život.
Doufám, že se i v dalších čty
řech letech na mne budete s dů
věrou obracet a budu se s vámi
moci opět setkávat a přijímat
vaše náměty a podněty, které
spolu s našimi volebními sliby
budeme přetvářet ve skutečnost.
Přestože je v posledních letech
adventní čas bohužel spíše ve
znamení hektického plnění
plánů, dohánění celoročních
restů, honby za vánočními
dárky, pečení cukroví a generál
ního předvánočního úklidu,
chtěl bych vám popřát, aby vaše
svátky vánoční včetně období
adventu proběhly přesně na
opak, tedy ve znamení lásky,
štěstí, pohody a klidu. Zároveň
bych rád využil této příležitosti
a popřál vám i vašim blízkým
šťastný nový rok 2019. 

Mgr. David Procházka,
starosta MO Plzeň 3
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Dne 12. listopadu 2018 bylo na svém ustavujícím Zastupitelstvu MO Plzeň 3 zvoleno nové vedení Městského obvodu Plzeň 3 a byla schválena
devítičlenná Rada MO Plzeň 3.

NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022

TÉMA TROJKY

VEDENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
Ptali jsme se zastupitelů, jak vidí současnou situaci v centrálním obvodu:
1. Co by se podle Vás mělo okamžitě změnit? 2. Co považujete za podařené a funkční?

1. Jako obrovský problém vnímám nedostatek parkovacích
míst v některých lokalitách a mojí osobní prioritou je jejich
navýšení. Po čtyřech letech působení ve vedení obvodu
bych však byl zvláště u nové výstavby opatrný s termínem
„okamžitě“, nicméně věřím, že se v následujícím volebním
období povede počet parkovacích míst znovu navýšit.
Myslím však, že u zlepšování údržby zeleně a výsadby
nových stromů lze termín „okamžitě“ bez obav použít.

2. Za osobní úspěch považuji vyjednání slev s úklidovými firmami, kdy
ušetřené finanční prostředky mohly být použity na častější úklid doplněný
strojovým čištěním chodníků s jejich dezinfekcí a zároveň lepší péči
o zeleň. Možná málo viditelné a pro někoho nedůležité je zavedení
dopravní výchovy včetně praktické výuky pro mateřské školy, která je
mojí srdeční záležitostí, a kde se děti pod dohledem strážníků a policistů
seznamují s nástrahami dopravního provozu. 

Ing. Petr Baloun
(ODS), I. místostarosta

1. Vždy existuje něco, co je mož
né zlepšit. Určitě je hodně práce
ve zlepšení parkování a úprav
veřejného prostoru. Investiční
prioritou by měl být rozvoj areálu
Škodaland.
2. Věci, které fungují dobře se
časem stávají „neviditelnými“,

takže se přiznám, že je složité na tuto otázku
odpovědět. Myslím, že celá agenda funguje dob
ře, ale to neznamená, že není co zlepšovat. 

Mgr. Ondřej Ženíšek
(TOP 09), místostarosta

1) Ve spolupráci s Čistou Plzní
by mělo dojít na některých kri
tických místech k častějšímu
vyvážení odpadkových košů
a kontejnerů a k důslednějšímu
úklidu ulic.
2. Jsem moc rád, že se nám daří
každým rokem zodpovědně roz

dělit cca 9 milionů korun sportovním klubům na
činnost dětí a mládeže, seniorům, hendikepova
ným, organizacím poskytující různé sociální služ
by, na podporu kulturních akcí atd.

Ing. Stanislav Šec
(KDU-ČSL), místostarosta

1. Musí se posílit bezpečnost
v místech s největší kriminalitou.
Zejména v ulici Americká po 20
hodině večerní.
2. Obnova a nová výsadba kva
litní zeleně. Postupně přibývá
i projektů, které rozumně naklá
dají s dešťovou vodou.

Ing. Vladimír Bagin (ANO 2011)
1. Velmi negativně vnímám do
pravní situaci v Plzni a to jak nekon
čící kolony např. na Klatovské třídě
av přilehlém okolí, tak inedostatek
parkovacích míst, navíc bez mož
nosti se pomocí moderních tech
nologií (Smart city) dozvědět

informaci, kde je volno a kde mohu zaparkovat.
2) Určitě údržbu zeleně achodníků v centru města,
zvýšenou výsadbu stromů nejen v parcích a umis
ťování nových laviček.

Mgr. Ivana Bartošová (KDU-ČSL)
1. Lépe kontrolovat černé sklád
ky, zlepšit bezpečnost občanů
v centru.
2. Sportovní a kulturní vyžití,
parková úprava.

Jakub Beroušek  (BEZPP)
1. Chtěl bych se zaměřit na bez
pečnost v centru města Plzně –
posílení nočních hlídek měst
ských strážníků v problémových
lokalitách. V rámci zlepšení čis
tého ovzduší povolit průjezd šir
ším centrem města vozidlům jen

od třídy 5 a výše.
2. Na obvodu 3 je mnoho tzv. brlohů plných bez
domovců, chci se zaměřit na jejich vyčištění ve
spolupráci s majiteli pozemků. 

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MO PLZEŇ 3

Mgr. David Procházka
(ANO 2011), starosta

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda:
Mgr. Radoslav Škarda
Členové:
Pavel Zeman, Radoslav Průcha,
Miloš Kaška, Bc. Martin Hučko,
Mgr. Ivan Tafat, Mgr. et
Mgr. Šimon Kokoška, Mgr. Eva
Šafránková, Mgr. Ivana Barto
šová, Ing. Karolina Fric,
Mgr. Bc. Zdeněk Janda 

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda:
Jiří Strobach
Členové:
Jiří Weger, MUDr. ThMgr. Mar
cel Hájek, Ph.D., FICS., Jiří Slá
dek, Vanda Kalová, Alena Kykal
Csöszová, MUDr. PhD. MBA
Jiří Klečka, Pavel Šrámek,
Mgr. Daniel Kůs, Miloslav
Švantner, Bc. Vítek Sladký 

OSADNÍ VÝBOR VALCHA

Předseda:
Libuše Hubáčková

OSADNÍ VÝBOR
RADOBYČICE

Předseda:
Ing. Petr Baloun

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3
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Ing. Karolina Fric (ČSSD)
1. Zlepšení vyžaduje
situace v dopravě,
a to zejména v počtu
dostupných parkova
cích míst, tedy rozší
ření nových rezident
ských zón a vybudo

vání odstavných parkovišť. Dále je
potřeba vylepšit péči oživotní prostředí
(úklid veřejného prostranství, péče
ozeleň). Důležitá je rovněž revitalizace
veřejného prostoru (více dětských hřišť
v centru aveřejných fitness parků, pořá
dání sportovních a kulturních akcí).
Častěji a intenzivněji by se mělo komu
nikovat sobčany prostřednictvím veřej
ných meetingů, zapojit je do rozho
dování o projektech, a díky tomu zvy
šovat jejich zájem o život na obvodě. 
2. Velice pozitivně vnímám prodlou
žení otevírací doby MŠ a zajištění
jejich provozu vobdobí letních prázd
nin. Kladně hodnotím stále větší pod
poru a rozvoj sportovních a ne
ziskových organizací v rámci vyhlá
šených dotačních programů. V nepo
slední řadě také podpora a rozvoj
alternativní dopravy vpodobě zápůjč
ného systému kol a koloběžek.

Miloš Kaška (ANO 2011)
1. Měl by se upravit
podchod mezi Štrun
covými sady a cen
trem města, jelikož
nepůsobí příliš este
ticky vzhledem ke
krásně upravenému

prostoru před a za podchodem.
2. Vylepšil se stav parkování v okolí
centrálního autobusového nádraží
spojený s výstavbou nového parko
viště.

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA
(BEZPP)

1. Těžko říci, co by
se mělo okamžitě
změnit, unáhlená
rozhodnutí nebývají
zrovna ta nejlepší.
Na úrovni zastupi
telstva bych uvítal

lepší a upřímnější komunikaci a spo
lečného ducha. Za občany bych pre
feroval zrychlit vyřizování jejich
potřeby od doby vznesení požadav
ku do jeho projednání a realizace.
2. Jako funkční považuji linku plánu
rozvoje obvodu. Investice byly
rozumně lokovány do občanských
potřeb, rekonstrukcí školek a pod
pory občanských sdružení.

Mgr.et Mgr.Šimon Kokoška (ODS)
1. Velice negativně
pociťuji neutěše
nost veřejných pro
stranství včetně
nedostatku zeleně.
Výrazně bych zvý
šil množství odpad

kových košů a zintenzivnil jejich
vyvážení, stejně tak jako úklid v uli

Mgr. Bc. Zdeněk Janda (BEZPP)
1. Bezpečnost v cen
tru města
2. Farmářské trhy

Ing. Josef Hógel, CSc. (ODS)
1. Chci pracovat v in
tencích našeho pro
gramu a koaliční
smlouvy. Jejich na
plnění určitě povede
ke změnám, které

zpříjemní život našich občanů.
2. Líbí se mi vybudování parkovacích míst
vokolí vysokoškolských kolejí na Borech.

Bc. Martin Hučko (ODS)
1. Myslím, že by se
měly předělat webo
vé stránky MO3,
které mi přijdou
velice nepřehledné
a nedostatečně
informují občany.

Dále by se měla zlepšit bezpečnost
na obvodě.
2. Za podařené a funkční považuji
vybudování záchytného parkoviště
v blízkosti autobusového nádraží
a zpoplatnění parkovacích míst
v některých ulicích.

Ing. Marek Habruň (Piráti)
1. Transparentnost.
Zapojení ÚMO 3 do
projektu www.cityvi
zor.cz. Náš městský
obvod sice patří k těm
progresivnějším, ale
stále je co zlepšovat.

Zastávám názor, že informace ovšem,
co je placené z veřejných peněz, musí
být veřejnosti dostupné.
2. Údržba aopravy dětských hřišť, roz
šíření parkoviště v Zadních Skvrňa
nech a dostavba cyklostezek (byť stále
nejsou jejich části navzájem vhodně
propojené).

MUDr. ThMgr. Marcel Hájek,
Ph.D., FICS. (ODS)

1. Parkování, vnitro
bloky, stavba gará
žových domů, voda
a kanalizace na
Výsluní, bezdomo
vectví, ubytovny.
2. Vše ostatní. 

Mgr. Daniel Kůs (Piráti)
1. Ačkoliv patří měst
ský obvod Plzeň 3
v tomto ohledu mezi
ty nejlepší v Plzni,
stále je mnoho práce
před námi. Přímé pře
nosy ze zastupitelstev

a jejich archivace na několik volebních
období, aby si každý mohl dohledat,
jak probíhala. Transparentní účetnictví
radnice dohledatelné na kliknutí pro
každého občana např. prostřednictvím
aplikace www.cityvizor.cz. Dále je to
samozřejmě problematika dopravy,
která pálí Plzeňany možná nejvíce. Je
sice většinou v gesci hlavního magi
strátu, ale iobvody musejí dělat maxi
mum v rámci svých pravomocí
a působnosti.
2. Projekt vzdělávání seniorů a další
akce na jejich podporu. Instalace
hradní pevnosti pro děti a ochrana
a údržba dětských hřišť.

Ing. Martin Ptáček  (Piráti)
1. Jelikož jsem do
pravním expertem
Pirátů zvláště v do
pravě „vlastní silou“
jako je chůze a cy
klistika, vidím a vní
mám zanedbaný stav

chodníků a cyklostezek, které by se
měly opravit. Například levý břeh Rad
buzy u Městské plovárny nebo chod
níky v ulici Skvrňanská a další.
2. Chválím dostavbu stezky pro chod
ce a cyklisty podél kolejí v ulici Láb
kova v Zadních Skvrňanech. Do
plnění osvětlení a propojení s ulicí
Karla Steinera ji posune kdokonalosti. 

Jana Levová (SPD)
1. Bezpečnostní
situace, zazelenění
budov a centra
(náměstí).
2. Kultura.

Ing. Marcela Martínková, Ph.D. (ANO 2011)
1. Změnit by se měl současný stav ve

Slovanském údolí –
je zde spousta bezdo
movců, na některých
místech není zcela
udržován pořádek,
i když chápu, že se
soukromými vlastní

ky pozemků může být komunikace
a řešení složitější. Ve Skvrňanech by
bylo dobré vybudovat další herní
prvky, park, venčící loučku pro psy.
2. Pozitivně vnímám čistotu na sídlišti
ve Skvrňanech, v zimním období
údržbu chodníků a komunikací.

Radislav Neubauer (ČSSD)

Radoslav Průcha (ANO 2011)
1. Okamžitě se nedá
změnit nic, ale mys
lím, že bychom měli
věnovat velkou po
zornost rozšiřování
množství parkova
cích míst, kterých je

v některých částech opravdu velký
nedostatek.
2. Za poslední 4 roky se podle mého
názoru velmi zlepšila například situa
ce v údržbě zeleně a výsadbě stromů.

cích. Negativně vnímám přibývající
množství vydlážděných ploch
v intravilánu města (např. ulice
Šimerova). Tento trend je potřeba
zvrátit, zvláště v souvislosti s letními
vysokými teplotami.
2. Za vydařenou a funkční považuji
oproti jiným městům MHD. Sradostí
si všímám, že stále více spoluobčanů
používá k dopravě po Plzni ekolo
gické dopravní prostředky: kola,
koloběžky, elektrokola, longboardy.
Myslím si, že je potřeba obyvatelům
našeho obvodu dále vycházet vstříc
vhodnou úpravou povrchu cykloste
zek a jejich logickou návazností tak,
aby alternativní formy dopravy byly
pro občany o to atraktivnější. 

Jiří Strobach (NPJS)
1. Nepořádek a větší
bezpečnost o víken
dech na Americké
třídě. Zaměřit se na
vybrané kluby, které
jsou známé prode
jem alkoholu mla

Jiří Sládek (ANO 2011)
1. Přivítal bych, aby
se Městský obvod
Plzeň 3 více zaměřil
na menší a okrajové
části – např. na Valše
chybí chodníky
a zastávky MHD

nutné pro zkvalitnění života občanů
a jejich bezpečnost.
2. Jsem velmi rád, že byl umožněn
vznik Osadního výboru Plzeň – Valcha,
který velmi rychle začal pracovat ařešit
problémy týkající se spokojeného
života občanů (rozšíření herních prvků
na dětském hřišti, rozšíření a posílení
autobusové linky č. 26, vybudování
přechodu pro chodce, apod.)

pokračování na straně 4
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Rychleji než doma, levněji než v čistírně

Profesionální prací prostředek a aviváž v ceně
Do 1 hod. vypráno a vysušeno
Méně než 10 Kč za 1 kg prádla

Najednou až 58 kg prádla

OC Luna / Bory, Skupova 490/24  
OC Plzeňka / Lochotín, Gerská 34

Po–Pá 08.00–20.00 
So–Ne 09.00–20.00

www.pradelnaplzen.cz

Mgr. Pavel Šindelář (ODS)
1. Byl bych rád, kdy
by se zlepšila čistota
obvodu, rozšířily se
zóny rezidenčního
parkování a kladl se
větší důraz na péči
o veřejný prostor.

2. Investice do správy a údržby
mateřských škol.

Mgr.Radoslav Škarda (TOP 09)
1. Palčivých problé
mů je hned několik
a zasluhují co nej
rychlejší řešení.
Vyberu dva. Rozší
ření zón rezidenční
ho stání. 2. Je nutné

některé investice do veřejného pro
storu projednávat s občany. Problé
mem je i bezpečnost v ulicích. Ta je
však v kompetenci městské policie
a Policie České republiky. 
2. Za podařené považuji systém pod
pory organizací, které se starají oděti,
seniory, zdravotně postižené apotřeb
né. Organizace tak díky systému
mohou čerpat finanční prostředky již
na začátku roku. 

Pavel Šrámek (Piráti)
1. Plzeň 3 by se
měla ještě více ote
vřít lidem. Měla by
vstoupit do spolku
Otevřených měst,
čímž by se zlepšilo
řešení problémů

díky užší spolupráci mezi obcemi
a městy, navíc by nám spolupráce
na společných tématech ušetřila
vzácné peníze z rozpočtu. Mohli
bychom se dokonce zapojit do pro
jektu www.Cityvizor.cz a ztran
sparentnit výdaje s příjmy MO
Plzeň 3. 
2. Některé stavební projekty Plzně
3, např. navýšení parkovacích míst
v Zadních Skvrňanech. Množství
kulturních akcí na Trojce. Občasné
likvidování černých skládek
a nepořádku po bezdomovcích.

Ing. Pavel Štěpánek (ANO 2011)
1. Zjednodušil bych
a zefektivnil styk
občana s úřadem,
např. využitím mo
derních technologií
jako podávání žá
dostí přes internet,

nebo prostřednictvím aplikace ve
smartphonu s následným online
vyřízením, aby občané nemuseli
fyzicky chodit na úřad a čekat ve
frontách. Myslím, že je třeba vytvo
řit nový koncept parkování v kritic
kých lokalitách – ul. Alešova,
Hruškova a mnoho dalších.
2. Pozitivně hodnotím zklidnění
a zpomalení provozu v okolí škol
a školek, revitalizaci a údržbu Bor
ského parku a dalších ploch zeleně
a také vyšší úroveň veřejného pořád
ku v ulicích.

Miloslav Švantner (KSČM)
1. Bezpečnost v cen
tru města
2. Farmářské trhy

Mgr. Ivan Tafat (ODS)
1. Vzhledem ktomu,
že jsem vkomunální
politice již několik
let, tak vím, že změ
nit něco skutečně
okamžitě není mož
né. Do budoucna

bych však rád přispěl k tomu, aby se
zvýšila kapacita parkovacích ploch,
zlepšila se dostupnost školek, bez
pečnost a čistota na obvodu. Na řeše
ní těchto úkolů je nezbytné

Jiří Weger (ANO 2011)
1. Nelíbí se mi
nepořádek okolo
popelnic a kontejne
rových stání, který
však podle mého
názoru nelze řešit
tvrdým vyžadová

ním umístění nádob na komunální
odpad v domech. Navíc občan tuto
povinnost má, ale pokud je nemo
vitost ve vlastnictví právnické oso
by, tato povinnost není. Řešení
vidím spíše v tom, abychom každý

Pavel Zeman (ANO 2011)
1. Tato otázka je
velmi zavádějící
a odpověď plná
různých témat by
mohla být velmi
rozsáhlá. Nicméně
k současnému aktu

álnímu problému – okamžitě bych
výrazně u dopravních staveb zkrátil
dobu realizace, a to nejen na MO 3
ale i v celé Plzni. 
2. Ani tady není odpověď jednodu
chá, je toho hodně. Takže stručně –
výrazně se zlepšil úklid i zvelebo
vání veřejných prostranství.

spolupracovat s dalšími institucemi
i samotnými občany.
2. Z mého pohledu hodnotím pozi
tivně množství a kvalitu zařízení
k trávení volného času, systém
dotační podpory neziskových orga
nizací působících na obvodu, údrž
bu zeleně a kvalitu mateřských škol.

začali s pořádkem u sebe a město
a potažmo svozové a úklidové firmy
by tuto činnost doplnily.
2. Líbí se mi projekt „Vlídné WC“
nebo dlouhodobý trend dalšího roz
voje volnočasového areálu Škoda
land u Litické přehrady.

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Mgr.Eva Šafránková (TOP 09)
1. Za jednoznačnou
prioritu považuji
zklidnění dopravní
situace. Dále je nut
né, aby se v době,
kdy bojujeme s ne
dostatkem srážkové

vody, při nových investicích prosa
zovaly projekty smaximálním využi
tím dešťové vody anutným kritériem
bylo tzv. „zelené“ hledisko, jako jsou
například zatravněná parkovací stání,
tramvajové pásy nebo střechy. 
2. Jsem ráda, že je v našem obvodu
mnoho aktivních lidí, kteří mají zájem
o své okolí, a chtějí ho měnit. Věnují
se dětem, mládeži i seniorům a han
dicapovaným, ale často však bojují
s nedostatkem peněz. Proto mě těší,
že funguje několik dotačních progra
mů, ve kterých se nám daří navyšovat
objem financí, a také v minulém
období stanovit transparentní dotační
řízení s jasnými pravidly pro přidělení
dotací pro jednotlivé žadatele.

distvým. Spolupracovat s MP a PČR
a naslouchat jejich zkušenostem.
Obnovit projekt Bezpečné město.
Dále zlevnění pronájmu pro předza
hrádky. Atím pádem okamžitě větší
počet předzahrádek v centru města. 
2. Stále se zlepšující upravenost celé
ho obvodu. Posekaná tráva i na men
ších trávnících, zametené chodníky. 

dokončení ze strany 3

Ing. Petr Baloun 
MUDr. ThMgr. Marcel Hájek,
PhD.,FICS
Mgr. David Procházka 
Jiří Sládek 

Ing. Stanislav Šec
Mgr. Ivan Tafat
Jiří Weger 
Pavel Zeman 
Mgr. Ondřej Ženíšek
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Rozvoj dětských hřišť na území centrálního obvodu
Na území Městského obvodu
Plzeň 3 se v současné době nachází
celkem 90 dětských hřišť a písko
višť, z toho je 11 větších komplexů
zahrnujících kromě koutků s dět
skými prvky také víceúčelová hřiště.
Jaká byla jejich uplynulá sezona?

Bezpečnost
Obvod ve spolupráci s městskou
policií zintenzivnil kontroly hřišť
po té, co na některých prvcích byly
přistiženy přebývající osoby bez
domova. Prostory hřišť nejenom
znečišťují, ale i poškozují. Příkla
dem může být terénní trampolína
vAdelově ulici na Borech, která byla
opakovaně poškozována, a často
sloužila i jako místo pro přenoco
vání. Proto bylo rozhodnuto o pře
místění trampolíny do Škodalandu.

Dohled a kontrola
Dětská hřiště jsou neustále pod
odborným dohledem, vizuální kon
troly probíhají v týdenních interva

lech. Čtvrtletně se koná pravidelná
odborně technická kontrola všech
prvků. Z těchto kontrol jsou před
kládány podrobné revizní zprávy
včetně fotodokumentace. Úřad rov
něž zavedl pravidelnou bezpečnost
ní kontrolu detektorem kovů
pískovišť a také dopadových ploch
u dětských prvků. Namátkově je
zdravotním dozorem prověřováno
dodržování hygienických norem.
Na základě vizuálních kontrol
a odborných technických revizí pro
bíhá pravidelná údržba a opravy jed
notlivých prvků, obložení pískovišť,
laviček i oplocení dětských hřišť.

TIP

Na webových stránkách
www.plzen3.eu najdete ke sta
žení barevnou brožuru DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ s kompletním přehle
dem hřišť, pískovišť a herních
prvků, která se nacházejí na úze
mí Městského obvodu Plzeň 3.

Centrální obvod poskytne dotace i v roce 2019
V příštím roce Městský obvod
Plzeň 3 opět podpoří neziskové
organizace díky dotacím, které
budou přiděleny v rámci šesti pro
gramů: Podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže (3,7 mil.), Pod
pora jednorázových sportovních
akcí (500 tis.), Sociální oblast – Po
daná ruka (2 mil), Podpora kultury,
kulturních aktivit a oživení veřej
ného prostoru – Místo pro život
(1,7 mil.), Podpora bezpečnosti
a prevence kriminality (600 tis.)
a Sdružuj se, buď aktivní (500 tis.).

Z důvodu zajištění finančních pro
středků na poskytnutí dotací v rámci
připravovaných dotačních programů
pro rok 2019 a potřeby včasného
vyhlášení dotačních programů schvá
lila Rada Městského obvodu Plzeň 3
blokaci devíti milionů korun ve Fon

du rezerv a rozvoje MO Plzeň 3.
Podrobné informace ke způsobu podá
ní žádostí, včetně podrobných souhrnů
ke každému dotačnímu programu,
jsou zveřejněny na úřední desce úřadu
a webových stránkách obvodu.
Kontakt: Úřad městského obvodu
Plzeň 3, odbor ekonomický, sady
Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň
Ing. Petr Ubry, vedoucí Odboru
ekonomického, tel.: 378 036 433,
e-mail: ubry@plzen.eu
zástup: R. Stupková, 378 036 431
nebo J. Foistová 378 036 498

Z bývalých veřejných záchodků je „centrum naslouchání“
Lidé bez domova, ale i ti, kteří jsou
v tíživé životní situaci a potřebují si
promluvit, mohou navštívit nové
Centrum naslouchání Betlehem,
které vzniklo z nevyužívaných
veřejných záchodků u kulturního
domu Peklo.
Cílem centra, které provozuje nezis
kové sdružení občanů KSRDCI, z.s.,

je podpora adoprovázení lidí vosob
ních těžkostech sociálního, vztaho
vého nebo existenciálního charakteru.
Pomocí osobního přístupu posilovat
vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří
se díky různým životním situacím
ztrácejí nebo ztratili.
O centrum se stará dobrovolnickou
činností zhruba deset osob. Lidé hle

dající pomoc zde mohou využít
sociální zařízení včetně pračky,
a také lékaře. Mohou zde dostat ikon
takt na právníky, sociální pracovníky
či dostat potravinovou pomoc.
Ke vzniku tohoto centra přispěl
i plzeňský centrální obvod poskyt
nutím tohoto objektu a dotací na
vybavení.

Krátce z obvodu
■ Vrámci koncepce HZS Plzeň
ského kraje a Magistrátu města
Plzně, kdy dochází k obměně
techniky u dobrovolných hasičů,
byl pořízen pro doudlevecké dob
rovolné hasiče nový automobil.
Náklady na pořízení dopravního
automobilu DA 10 – L1Z činily
více než dva miliony korun. Ty
uhradilo město Plzeň, a následně
byl vůz převeden Městskému
obvodu Plzeň 3 k užívání JSDH
Doudlevce.
■ Tři nové slivoně, konkrétně
myrobalány třešňové, které zasa
dily děti ze tří prvních tříd, ozdo
bily areál 11. ZŠ v Baarově ulici
na Borech. Na žádost ředitelství
školy je přivezli zástupci vedení
plzeňského centrálního obvodu,
kteří dětem se sázením pomohli.
Děti sázení bavilo, okolo děr na
stromky byl neustále chumel
dětí. 
■ Obyvatelé Baarovy ulice na
Borech, a především zdejší řidiči,
si užívají revitalizace své ulice.
Baarova ulice od křižovatky s uli
cí Heyrovského po křižovatku
s ulicí Dvořákova, získala kom
pletní opravu povrchu, vzniklo
zde celkem 74 parkovacích míst,
provedeny byly i sadové úpravy.
Celá investiční akce přišla na více
jak čtyři miliony korun.
■ Ve Svrňanech v ulici K. Stei
nera byla v říjnu otevřena nová
služebna Městské policie Plzeň.
Objekt bývalé školky prošel roz
sáhlými úpravami – byla oprave
na střecha, zateplena fasáda,
provedena výměna oken a dveří,
upraveny vnitřní prostory, včetně
instalace nových elektrorozvodů,
vody, kanalizace a topení. Vybu
dována byla inová parkovací mís
ta. Vprvním patře objektu inadále
provozuje svoji činnost Klub
železničních modelářů.
■ Město schválilo záměr rekon
struovat apoté pronajímat budovu
v sadech Pětatřicátníků 27 nezis
kovým organizacím. Objekt měs
ta, v němž kdysi sídlila Vysoká
škola strojní a elektrotechnická
a později i právnická fakulta ZČU
v Plzni, však bude nejdříve nutné
opravit. Náklady na stavební
úpravy čtyřpodlažního objektu se
odhadují na 31,5 milionu korun
s DPH. Předpokládá se, že by
město mohlo začít prostory pro
najímat neziskovým organizacím
od 1. září příštího roku.

Zároveň se pravidelně kontrolují
a doplňují dopadové plochy pod
prvky pískem, případně kačírkem. 

Nové prvky
Na konci léta obvod instaloval
v areálu Škodaland sestavu Horo
lezecké kostky. Novou hrací sestavu
se skluzem ve vnitrobloku Majero
vy ulice nyní ještě doplnil kolotoč,
a v Lábkově ulici naproti Penny
Marketu se děti nově mohou rado
vat z hrací sestavy s věží a skluzav
kou. Novou dánskou hrací sestavu
Hradní pevnost se střechou si
mohou pak od října užívat děti ve
Skvrňanech. 

Stavba přestupního uzlu v Šumavské ulici finišuje
Stavba nového přestupního uzlu
v Šumavské ulici v Plzni, kde vzniká
nový autobusový terminál, má být
dokončena do 9. prosince. Stavba
vyjde na bezmála 122 miliony korun
včetně DPH, Plzeň získala na pro
jekt dotaci téměř 100 milionů korun.
Autobusový terminál je situován do

plochy mezi ulici Šumavská a kole
jiště železniční stanice Plzeňhlavní
nádraží. Je rozdělen na dvě části,
a to vlastní terminál v západní části
a odstavnou plochu ve východní čás
ti, která bude sloužit rovněž jako
obratiště pro trolejbusy. Terminál
bude na západní straně propojen

eskalátory se stávajícím podchodem
z hlavního nádraží, nástupiště bude
zastřešeno přístřeškem. Ve východní
části terminálu budou umístěny toa
lety a sociální zařízení. Součástí
stavby jsou také čtyři parkovací stání
sloužící ke krátkodobému parkování
a dvě parkovací místa pro invalidy.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

vtermínu 12. 11. 2018–7. 12. 2018
na podatelně ÚMO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7–9, Plzeň – příze
mí, č. dv. 11.
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly finanč-
ní podporu, je mnohem více. Rodiče
často nevědí, že u nás mohou o pří-
spěvek požádat. Naší snahou je, aby
se tato informace co nejvíce rozší-
řila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakla
datel nadace Dobrý anděl. „Ně-
kterým rodinám poradí lékaři či
sociální pracovníci přímo v nemoc-
nici, jiným pomoc doporučí paci-
entské organizace. K mnohým z nich
se ale i přesto tato informace nedos-
tane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý

měsíc podporují rodiny s neza
opatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocně
ní, selhání orgánů, vážné metabo
lické poruchy,  těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii
Duchenne, cystickou fibrózu,
nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je mož
né také pomoci dětem, které se
potýkají se vzácnými onemocně
ními a s těžkými kombinovanými
poruchami (mentálními, smyslo
vými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují
také rodiny s dětmi, v nichž one

Staň se součástí
našeho týmu, možná jsi

to právě ty, hledáme
budoucí strážníky!

Požadavky:
• trestní bezúhonnost, spolehlivost
• české státní občanství
• nejnižší věková hranice 18 let
• vzdělání středoškolské, zakončené

maturitní zkouškou
• tělesná, zdravotní a duševní

způsobilost

Nabízíme velkou řadu
zaměstnaneckých benefitů:
• možnost získání městského bytu
• náborový příspěvek vyplácený vždy

měsíčně ve výši 1 000 Kč po dobu
2 let

• pravidelný měsíční příjem
• rizikový příplatek 6 000 Kč
• dovolenou v délce 5 týdnů
• volno nad limit řádné dovolené –

placené volno na psychickou
a fyzickou regeneraci v délce od 2
do 10 dnů

• příspěvek na dovolenou aVánoce
a další jiné.

Více informací k náboru najdete na
www.mpplzen.cz/nabor

Kontaktní osoby:
Mgr. Luboš Berka,

e-mail: berkal@plzen.eu,
tel.: 378 036 936
Bc. Jana Černá, 

e-mail: cernaja@plzen.eu,
tel.: 378 036 904

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Sto rodin z Plzně a dalších sedmdesát osm z Plzeňska již dostalo
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které
tuto podporu potřebují!

mocněl rakovinou jeden z rodičů. Za
šest let fungování nadace podpořili
dárci více než 5 548 rodin z celé
České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu
s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace dopo
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý
– stačí zavolat nebo napsat email
a pracovníci již zajistí vše potřeb
né. Důležité je nebát se ozvat, Dob
ří andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít
přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posled
ního haléře. Díky svému Andělské
mu účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte. 

ÚMO Plzeň 3 je držitelem
certifikátu kvality
Úřad městského obvodu Plzeň 3
i nadále splňuje požadavky na kva
litu své činnosti. Úřadu se podařilo
obhájit certifikát systému manage
mentu kvality, jehož je držitelem již
od roku 2014.  Certifikát systému
managementu kvality je dokladem,
že systém zajišťování kvality na úřa
du je v souladu s normou kvality
ISO 9001:2015.
Dozorový audit týkající se certifi
kátu jakosti proběhl na obvodním
úřadě ve čtvrtek 20. září t.r. Provedla
jej firma URS Praha s.r.o. Auditoři
se věnovali nejen samotnému sys
tému řízení kvality, ale navštívili
také zaměstnance úřadu na jejich
pracovištích a zkontrolovali, zda
jsou řádně vedené příslušné agendy.
Výsledky auditu ukázaly, že platnost
certifikátu systému managementu
kvality může být prodloužena na
další rok.

Informace pro držitele psů 

Osvobození a úlevy od poplatku
jsou popsány v čl. 5, odst. 1 vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004
o místním poplatku ze psů.

Základní povinnosti držitelů psů:
1. Splatnost poplatku ze psů je

k 30. 6. a 30. 11. daného roku:
a) nečiníli poplatek více než

500 Kč ročně, nejpozději do
30. 6. daného roku

b) činíli poplatek více než 500
Kč ročně, ve dvou stejných
splátkách, nejpozději do 30. 6.
a 30. 11. každého roku, pokud
nebude uhrazen jednorázově
do 30. 6. každého roku.

2. Držitelé psů jsou povinni zaplatit
poplatek ze psů bez vyměření
(bez vyzvání) na účet nebo do
pokladny správce poplatku.

3. Nebudeli poplatek uhrazen včas
nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku nedoplatek pla
tebním výměrem a může zvýšit
nezaplacený poplatek až na troj
násobek. Při vymáhání nedoplat
ků postupuje správce poplatku
podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.

4. Poplatník je povinen oznámit
do 15 dnů každou skutečnost,
která má vliv na výši poplatku
(zejména úhyn psa, změnu trva
lého pobytu a příjmení).

5. Poplatek ze psů hradí fyzická oso
ba v místě svého trvalého pobytu,
právnická osoba v místě svého
sídla.

6. V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný

Povinnost podat přiznání k poplatku ze psů vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně
závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Roční sazby místního poplatku ze psů:

Trvalé bydliště, sídlo držitele psa (psů): 1 pes 2. a další pes

a) v rodinném domě 500 Kč 1 500 Kč

b) držitel, který je poživatelem důchodu/ů
(držitel musí doložit doklad vydaný
příslušným  správním orgánem potvrzující
přiznání určitého důchodu/ů a čestné
prohlášení, že důchod/y jsou jeho jediným
zdrojem příjmů) 200 Kč 300 Kč

c) pro ostatní 900 Kč 1 500 Kč

pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené zá
vaznou vyhláškou nebo ve lhůtě
podle § 14a, odst. 3 zákona
č. 565/90 Sb., o místních poplat
cích, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Za nesplnění této povinnosti nelze
uložit pokutu za nesplnění povin
nosti nepeněžité  povahy.

7. Ze změny zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích z roku
2017 v ustanovení § 11, odst. 4)
vyplývá, že správce poplatku
může kromě pořádkové pokuty
též udělit i pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy. Tj.
lze udělit pokutu v případě, že
poplatník nesplní registrační,
ohlašovací nebo jinou oznamo
vací povinnost, příp. nesplní
záznamní nebo jinou evidenční 
povinnost stanovenou zákonem.

8. Držitel psa je povinen trvale ozna
čit psa staršího šesti měsíců čipem
a to na náklady města (Vyhláška
statutárního města Plzně č.
19/2006).

INFORMACE

email: Zakovcova@plzen.eu,
tel.: 37 803 6437



CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ 9

číslo 4 • listopad 2018 • 27. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

Revitalizace údolí Vejprnického potoka
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka. Cílem
projektu je připravit návrhy na úpravy údolí Vejprnického potoka tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Proto
potřebujeme znát i Váš názor a požadavky na tento prostor. Z toho důvodu jsme připravili dotazník a prosíme o jeho vyplnění. Dotazníky následně
vyhodnotíme a zpracovaný návrh v průběhu února – března 2019 veřejně představíme.
Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit Vašemu názoru, zaškrtněte. 
Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 11. 12. 2018 v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, 318 00 Plzeň, na Úřad městského
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň – podatelna, na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň –
vrátnice, nebo zašlete poštou na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň. Dotazník je možné vyplnit také online na
adrese: ukr.plzen.eu Děkujeme za Váš čas a za Vaše odpovědi.

1. Využíváte v současné době údolí Vejprnického potoka k rekreaci?

Na závěr Vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

Máte další náměty nebo připomínky související s revitalizací údolí
Vejprnického potoka? Napište je zde: 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Využíváte v současné době nějaké jiné místo k rekreaci? Pokud ano,
jaké?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

1.1. Jak jste spokojeni s jeho stavem?

3. Co byste od údolí Vejprnického potoka nejvíce očekávali?
❍ Rekreační využití

❍ Sportovní využití

❍ Propojení oblastí Skvrňany a Zátiší

❍ Kontakt s přírodou

❍ Další: ...................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

5. Co Vám v současnosti v údolí Vejprnického potoka vadí?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

DOTAZNÍK

Úplně spokojen/áÚplně nespokojen/á

2.1. Jak jste spokojeni s jeho stavem?

Úplně spokojen/áÚplně nespokojen/á

4. Co by v údolí Vejprnického potoka nemělo chybět?

Ano Ne

Děkujeme za Vaši spolupráci.

❍ Venkovní sportoviště

Jaké?.........................................

.................................................

❍ Cyklotrasy

❍ Dětské hřiště

❍ Jedlý park (ovocné stromy)

❍ Kynologický park

❍ Letní kino

❍ Naučná stezka

❍ Okrasná zahrada

❍ Outdoor posilovna

❍ Pobytová louka

❍ Přírodní divadlo

❍ Skatepark

❍ Vodní plochy k rekreaci

❍ Vodní plochy ke sportování

❍ Další: ........................................

......................................................

......................................................

6. Jak by měla vypadat příroda v údolí Vejprnického potoka?

Úplně divokáÚplně upravená

7. Podíleli byste se na realizaci úprav v údolí Vejprnického potoka?

Ano Ne

8. Kolik je vám let? .....................

9. Ve které části města bydlíte?
❍ Přední Skvrňany

❍ Zadní Skvrňany

❍ Slovanské údolí

❍ Zátiší

❍ Domažlická

❍ Jiná část

10. Jste:
❍ muž

❍ žena 

11. Jste:
❍ studující

❍ pracující

❍ nezaměstnaný

❍ důchodce

❍ v domácnosti (včetně mateř

ské/rodičovské dovolené)
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Plzeňská karta nově nabízí Senior Pas
Plzeň chce ještě více benefitů pro
své starší občany, a proto rozšiřuje
možnost slev vázaných na tzv. Seni
or Pas. Ten nabízí slevy a výhody
nejen na území západočeské metro
pole, kraje, ale i po celé České
republice. Plzeňské městské doprav
ní podniky (PMDP) a statutární měs
to Plzeň představují ve spolupráci
se Senior Pasem nové využití Plzeň
ské karty pro cestující ve věku nad
55 let. Jedná se o spojení Plzeňské
karty a Senior Pasu, které je zcela
unikátní a první svého druhu v Čes
ké republice. Držitelé Plzeňské karty
s logem Senior Pasu pak mohou čer
pat slevy a výhody u zapojených
subjektů v rámci celé České repu
bliky. Jedná se o jeden z projektů
konceptu Smart City Plzeň, kterým
se snaží západočeská metropole
zpříjemňovat a zkvalitňovat život
svých občanů a návštěvníků.
Za 8 let své existence si získal Senior
Pas přes 300 tisíc členů atato základna
se stále rozrůstá. Nabízené slevy jsou
zaměřené na zdravotnictví, lázeňství,

cestování, ubytování, stravování, sle
vy na zboží, vstupy do kulturních zaří
zení, apod.
„Přesah dopravní karty do sociální
oblasti je pro nás novým tématem
a věříme, že spoluprací se Senior
Pasem otevíráme dveře k další škále
služeb, které bude možné snaším pro-
duktem využívat,“ řekl Radomír Koz
ler, ředitel úseku Plzeňská karta.
PMDP Plzeňskou kartu spojenou se
Senior Pasem vydávají od začátku
října letošního roku, a to na Zákaz
nických centrech na Denisově nábřeží
12 a Klatovské třídě 12. V případě,
že zájemce o Senior Pas je již držite
lem Plzeňské karty, není potřeba
vystavovat kartu novou, ale zdarma
mu bude vydána přelepka na jeho
platnou Plzeňskou kartu.
Kompletní informace, jak si
o Plzeňskou kartu se Senior Pasem
zažádat nebo jak získat přelepku,
najdou zájemci na webových strán
kách www.plzenskakarta.cz v sekci
Partnerské karty nebo na
www.plzen.eu/socialnisluzby.

PC kurzy pro seniory pokračují
i v roce 2019 – přihlaste se!
Spolupráce centrálního obvodu
a Střední školy informatiky
a finančních služeb v Plzni trvá od
podzimu 2012. Od té doby díky
výborné kooperaci z výuky počí
tačových kurzů vyšly stovky spo
kojených absolventů, a někteří
z nich dokonce pokračovali v dal
ších úrovních.
Senioři absolvují kurzy na
moderních počítačích přímo
v budově střední školy na Borech,
a to konkrétně v těchto úrovních:
■ začátečníci: kurz určený úplným

laikům, výuka začíná rozpozná
ním ovládacích prvků PC a jejich
manipulací, naprosté základy
práce se soubory, internet atd.

■ mírně pokročilí: kurz určený uži
vatelům PC se základními doved
nostmi

■ středně pokročilí: kurz určený
aktivnějším uživatelům PC, kteří
chtějí rozšířit své běžné znalos
ti

■ úprava digitálních fotografií
(začátečníci): práce s fotografie
mi, přenos do PC, jejich úprava
atd. (pro přihlášení do tohoto kur
zu je nutná alespoň začátečnická
znalost užívání PC)

■ úprava digitálních fotografií
(pokročilí): navazuje na kurz

úpravy digitálních fotografií pro
začátečníky

■ práce s tabulkami: výuka v pro
gramu Excel (pro přihlášení do
tohoto kurzu je nutná alespoň
začátečnická znalost užívání PC)

■ multimédia a práce s chytrými
telefony či tablety: první polovi
nu kurzu se účastníci zaměří na
práci na počítači, konkrétně sta
hování a přenos dat; druhá polo
vina kurzu je věnována
vybraným aplikacím a práci
s dotykovými telefony nebo
tablety (účastníci tohoto kurzu
musejí mít minimálně mírně
pokročilé znalosti užívání PC!!;
tablety a chytré telefony si účast
níci přinesou vlastní)

Kurzy se konají dvakrát ročně –
v únoru a říjnu, výuka je vždy ve
všední den odpoledne podle zvo
lené úrovně. Cena za pět lekcí
(15 vyučovacích hodin) je 800 Kč,
senioři s trvalým bydlištěm na úze
mí MO Plzeň 3 hradí pouze polo
vinu, zbytek jim doplácí úřad.

AKTUÁLNĚ

Hlaste se do sezóny únor 2019
na telefonním čísle

378 036 496. 

Podzimní vínek pro seniory
Kdy: 26. 11. 2018

Kde (pozor změna!):
Restaurace Alfa v přízemí, Americká ul.  

Čas: 16–20 hodin, sál bude zpřístupněn od 15 hodin
Bez vstupného. 

Tradičně zahraje Taneční orchestr M.  Novotného.

Plzeňská senior akademie
Již na pátý ročník Plzeňské seni-
or akademie se mohou těšit
senioři a osoby zdravotně posti-
žené s trvalým bydlištěm na MO
Plzeň 3.
Víte, jak se ubránit? Víte, jak
zabezpečit svůj majetek? Víte, jak
poskytnout první pomoc? Víte, jak
nenaletět podvodníkovi? Na všech
ny tyto otázky a na množství dal
ších vám pomůže odpovědět
Plzeňská senior akademie. Tento
projekt prevence kriminality zamě
řený na vzdělávání široké veřej
nosti z řad seniorů a osob ZTP pro
vás připravila Městská policie
Plzeň ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 3. Vzdělávací pro
gram je tvořen celkem deseti před
náškovými bloky (Seznámení
s městskou policií / Jak si nenechat
ublížit / Nebezpečí prodejních akcí
/ Kriminalistika v praxi / Domácí
násilí / Bezpečně v silniční dopravě
/ Zvládání mimořádných událostí
/ Bezpečně v kyberprostoru / Prob
lematika odpadů na území města
Plzně / Základy první pomoci).
Součástí projektu jsou i exkurze
na Operačním středisku Městské
policie Plzeň, Operačním středisku
HZS PK (112), Útulku pro zvířata

v nouzi a Požární stanici Plzeň
Košutka.
Projekt bude uskutečňován v prů
běhu tří měsíců a přednáškové
bloky spolu s exkurzemi budou
realizovány vždy jeden den v týd
nu. Na závěr Plzeňské senior aka
demie obdrží každý účastník
absolventský list, informační
materiály, drobné propagační
předměty a dárek s bezpečnostní
tématikou. Tento projekt je pro
seniory a osoby ZTP zcela bez
platný a podílí se na něm i BKB
Plzeň, BESIP PK, HZS PK, ZZS
PK, Centrum robotiky Plzeň, Čis
tá Plzeň a ČOI inspektorát Plzeň
ského a Karlovarského kraje.
Projekt bude i v tomto roce opět
finančně podpořen z rozpočtu MO
Plzeň 3.
Zájemci se mohou hlásit na Úřadu
městského obvodu Plzeň 3, a to
buď osobně (sady Pětatřicátníků
7–9, 2. patro, kancelář 48) nebo
telefonicky (378 036 496.)

UPOZORNĚNÍ

Podání přihlášek nejpozději do
4. 1. 2019. Zahájení programu

se uskuteční 8. 1. 2019.
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Výhradně vodu z okapů a ze studně
budou využívat na závlahu relaxační
zahrady žáci Waldorfské základní
školy Dobromysl o. p. s. v Plzni.
Přetvoří k tomu vnitroblok školy,
která sídlí v městském objektu
v Husově ulici. Na projekt získala
škola, která má v současné době 160
žáků, příspěvek z nadačního fondu
Zelený poklad, a to ve výši 187 691
korun. Škola tak vybuduje podzem
ní nádrže na dešťovou vodu, vyčistí
studnu a provede i další úpravy.  
„Waldorfská pedagogika pracuje
převážně s přírodními materiály
a zdroji, proto je nám přirozená sna-
ha o využití maximálního potenciálu
při zachování rovnováhy v přírodě,“
vysvětluje ředitelka školy Silvie
Kubová. 
Žáci budou pečovat o bylinkovou
zahrádku, stromy a keře, plody skli
dí, zkonzumují, případně je využijí
k dalším tvořivým činnostem. Děti
v družině se budou moci brouzdat
v nově vybudovaném oblázkovém
jezírku, pomocí srážkoměrů budou
děti samy sledovat množství srážek
a jejich přínos pro zahradu. V rámci

výuky budou žáci propočítávat plo
chu střechy, potřebnou velikost ná
drže na dešťovou vodu, přítok, odtok
a průtok. Zahrada navíc slouží celé
škole k pořádání školních slavností,
relaxaci a v neposlední řadě k výuce
v přírodním prostředí. 
V rámci projektu „Dešťové kapičky
dostaly nožičky“ financovaném
z nadačního fondu Zelený poklad
škola vybuduje podzemní nádrž pro
dešťovou vodu, vyčistí místní stud
nu a realizuje další stavební i zahrad
nické práce. Přínos projektu má
dosah dále než jen pro samotnou
školu, vodní prvek v zahradě a zeleň
navíc svým odparem sníží sálavé
teplo městské zástavby.  
Posláním nadačního fondu Zelený
poklad je pomáhat spolkům, školám
a dalším subjektům v péči o životní
prostředí s důrazem na projekty
zaměřené na ekologickou výchovu
dětí, mládeže i široké veřejnosti.
Fond už od svého vzniku v roce
1996 podpořil více než 250 projektů,
kterým rozdělil téměř 20 milionů
korun. Zřizovatelem nadačního fon
du je město Plzeň. 

Žáci waldorfské školy se učí hospodařit
s dešťovou vodou, škola vybuduje
podzemní nádrž 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci dopravní výchovy získaly
mateřské školy další koloběžky a helmy 

Dopravní výchova patří mezi nejdů
ležitější oblasti v bezpečnosti silnič
ního provozu u dětí. Proto pro
teoretickou apraktickou výuku věno
val plzeňský centrální obvod mateř
ským školám na svém území další
koloběžky a bezpečnostní helmy.
Vletošním roce byla dopravní výcho
va ukončena velkým finále dopravní
výuky na dětském hřišti, ve kterém
děti zúročily znalosti získané touto
výukou. Pokud dítě řádně splnilo
zadané úkoly, které byly zapsány

v jeho kartě, dostalo na závěr, kromě
malé pozornosti, i vlastní dětský řidi
čák.
„Jednou z našich priorit je bezpeč-
nost v obvodu a zejména nám záleží
na bezpečnosti našich dětí. Aktivity,
které zvyšují jejich bezpečnost na uli-
cích, považujeme za velmi důležité.
Proto také při jejich zajišťování úzce
spolupracujeme s Městskou policií
Plzeň, Policií České republiky, Auto-
klubem a BESIPem,“ dodal David
Procházka, starosta MO Plzeň 3.

Střípky z TOTEMu
V sobotu 20. 10. 2018 proběhla
v areálu TJ Sokol Nová Hospoda
krásná akce nejen pro rodiny s dět
mi, přestože těch přišlo nejvíce,
ale pro všechny návštěvníky. Mezi
generační a dobrovolnické centrum
TOTEM Nová Hospoda zde uspo
řádalo první ročník akce Jablko
Hraní. V rámci odpoledního pro

gramu si děti mohly projít cestu za
kouzelným jablíčkem a díky něko
lika stanovištím, kde tvořily, spor
tovaly či prověřovaly svou obrat
nost, měly na konci příležitost
vytáhnout si šťastnou rukou jedno
z jablíček, která na děti čekala v cíli
naprosto netradičně pod lípou. To
už samo o sobě musí být kouzelné
a my dětem držíme palce, aby prá
vě to jejich jablko, které si za
odměnu vybraly, pomohlo splnit
jejich přání. Kromě programu pro
děti jsme pro návštěvníky prostřeli
bohatý stůl, kde bylo možné ochut
návat mošty či pestrou škálu
jablečných moučníků. Největší
radost nám udělali příchozí, kteří
náš stůl obohatili svým rodinným

osvědčeným moučníkem. Jsme
moc rádi, že se našli lidé, kteří upo
slechli naši výzvu a přišli v sobotu
na Novou Hospodu nejen užít si
program, ale zároveň nabídnout
nějakou tu laskominu. A tak se sta
lo, že prostřený stůl překypoval
dobrotami, kterým nebylo lehké
odolat. Jako poděkování dostal
každý, kdo přinesl moučník, krás
ný zdobený látkový pytlíček
s jablečnými křížalami. Nic z při
praveného programu by opět neby
lo možné bez perfektního zázemí,
za které děkujeme TJ Sokol Nová
Hospoda a bez podpory a času lidí
z pracovního a dobrovolnického
týmu Mezigeneračního a dobro
volnického centra TOTEM, z. s. 

Blíží se doba adventu, ještě než
začnete s úklidem, pečením, vaře
ním, smažením nebo nakupová
ním, přijďte se nadechnout vánoční
atmosféry a zpříjemnit si čas napří
klad tvořením vánoční dekorace
pro první adventní neděli.
V pondělí 26. 11. 2018 srdečně
zveme do TJ Sokol Nová Hospo-
da, Prostřední 7, v 10.00 hod.
nebo v 16.00 hod. na Adventní
tvoření. Vyrábět budeme dopoled
ne i odpoledne. Poplatek za spo
třebovaný materiál se bude hradit
na místě. Těšíme se na všechny
tvořivé duše, které si touží vykouz
lit vánoční náladu svým vlastním
výrobkem. 

Na konci září se uskutečnila tradiční
akce s rodiči na zahradě 55. mateřské
školy v Plzni. Tentokrát s názvem Slá
mování. Zkušený odborník Martin
M. vysvětlil postup, a vzápětí už rodi
če s dětmi sami tvořili nejrůznější
objekty. Sešli se nejen rodiče s dětmi
ze školky, ale i ti, co už jsou školáci.
Vzniklo množství krásných umělec
kých děl, která ozdobila prostor škol
ky. A jelikož po práci přicházejí

koláče, mohli si posléze všichni opéct
buřty nad ohněm, probrat jakékoliv
téma s přítomnými učiteli, nebo se
prostě jen tak bavit. Počasí k tomu
přímo vybízelo, a tak si odpoledne
všichni užili. Zároveň proběhlo před
běžné plánování oslavy padesátých
narozenin 55. MŠ, která proběhne
v květnu 2019, a svou rozsáhlostí urči
tě překoná veškeré předchozí událos
ti. Autor textu a foto: Ondřej K.

Slámování v 55. mateřské škole
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Nesoudíme. Pomáháme.
Letos v září tomu byl již rok, co se
Plzeň připojila k podpoře projektu
Hnutí pro život České republiky
Nesoudíme. Pomáháme.
Jedná se o nabídku pomoci přede
vším ženám, jež neplánovaně otě
hotněly, ocitly se v tíživé životní
situaci a jsou okolím nebo okol
nostmi nuceny k potratu, a to i přes
to, že by své dítě rády donosily
a postaraly se o něj.
Odbornou bezplatnou pomoc těm
to ženám zajišťuje poradna Linka
pomoci na anonymní telefonické
lince 800 108 000 nebo prostřed

nictvím emailu: poradna@linka
pomoci.cz
Za uplynulý rok se jen z Plzně
a okolí na Linku pomoci obrátilo
10 žen, kterým byla poskytována
konkrétní pomoc a dlouhodobá
podpora. Důležitou roli v několika
případech sehrála i návaznost na
rozvinutou záchrannou síť pro mat
ky samoživitelky v Plzni, kterou
poskytuje např. Charita.
Díky informovanosti o nabídce
naší pomoci se tak Plzeňský kraj
rozroste o několik dalších občán
ků.

Radobyčické STOPO-HRANÍ
V sobotu 15. září se uskutečnila
v areálu sokola a horní části Rado
byčic akce pro celou rodinu – Ra
dobyčické STOPOHRANÍ. Šlo
o vědomostní a sportovní soutěž
rodinných týmů. Závodu se zúča
stnilo 36 rodin. Na hřišti byly roz
místěny tři sportovní úkoly, po
jejichž splnění se účastníci vydali
na trasu označenou šipkami a fábor
ky. Tam byly umístěny vědomostní
úkoly a týmy na ně odpovídaly do
své hrací karty. Konec závodu byl
v areálu sokolovny, kde na rodiny
čekaly ještě dva úkoly – před soko
lovnou hod šipkami na terč a v pří

sálku sokolovny vědomostní úkol
o zvířatech i s praktickou ukázkou.
Po vyhodnocení všech hracích
karet byly vyhlášeny výsledky
závodů, kdy byly odměněny všech
ny rodinné týmy.

Na náměstí Míru stojí „Lípa republiky“

Vrámci oslav 100. výročí založení
samostatné Československé repu-
bliky byla v neděli 28. října na
náměstí Míru v Městském obvodu
Plzeň 3 slavnostně zasazena jubi-
lejní „Lípa republiky“.
„Nezapomínejme na své kořeny“
stojí na pamětním kamenu u nově
zasazeného stromu.  Apřesně v tom
to duchu probíhala slavnostní akce,
kdy ani velmi chladné a deštivé
počasí neodradilo účastníky od při
pomenutí si tak důležitého okamži
ku v dějinách naší vlasti.
Lípu, kterou dodalo plzeňské za
hradnictví, zasadil starosta třetího

plzeňského obvodu David Pro
cházka společně s přítomnými
občany a dětmi a vychovateli
z Dětského domova Domino. Tento
národní jubilejní strom se zařadí
mezi další stromy, které byly
v minulých dnech vysazovány na
různých místech města, kraje
i republiky.
„Mé zvláštní poděkování patří
dětem z Dětského domova Domino,
které přišly a pomohly nám lípu
v tomto nepříznivém počasí zasadit.
Ta lípa poroste s nimi a ony se jed-
nou pochlubí svým dětem, že u toho
byly,“ dodal David Procházka.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.15625
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


