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TROJKA
Úřad se přibližuje lidem

V letošním roce přichází 
Úřad městského obvodu Pl-
zeň 3 s novinkou, která má 
lidem výrazně usnadnit vy-
řizování veškerých úředních 
záležitostí. Tato malá úřední 
revoluce nese název Front of-
fice neboli česky Předsunutý
úřad.

„S první etapou přiblížení úřa-
du lidem jsme začali už zhruba 
před pěti nebo šesti lety, kdy 

jsme v přízemí budovy úřadu 
vystavěli recepci a čekárnu,“ 
vysvětluje tajemník Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3 Jiří 
Mužík. 
Soubor kanceláří zastupující 
převážnou většinu všech služeb 
se nachází v přízemí budovy 
Úřadu městského obvodu Pl-
zeň 3 v sadech Pětatřicátníků 
7, 9 nad Velkou synagogou. 
 „Naším hlavním cílem je, aby 
lidé, kteří si na úřad přijdou 

jen pro informaci nebo vyřídit 
banální záležitost, nemuseli 
pobíhat po celé budově a složi-
tě dohledávat jednotlivá oddě-
lení,“ shrnul poslání Front offi-
ce starosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Jiří Strobach.
Lidé na jednom místě vyřídí 
žádosti spadající pod jednot-
livé odbory, ale i Czech point, 
tedy veškeré výpisy z rejstříků 
a katastrů, bodové hodnocení 
řidičů a podobně. 

Vážení občané,

květen a červen mám ze všech 
měsíců v roce nejraději. Vždy 
se na ten jarní čas těším, ale 
vždy mi proteče mezi prsty 
a je rychle pryč. Ale nevadí. 
Přichází léto a s ním dovolené,  
prázdniny a příjemné zážitky. 
V tomto čísle najdete spoustu 
tipů na letní zábavu. Těšte se 
i na pátou Balonovou show, 
která proběhne 30. června 
ve Škodalandu. Jsem rád, 
že jste si oblíbili naše akce, 
na kterých můžete osobně 
vidět moderátory, zpěváky 
i kapely. A nakonec jsem také 
rád, že milujete Škodaland,  
o čemž svědčí počet jeho náv-
štěvníků. Poděkování si zas- 
louží naši partneři – Škoda 
Transportation a.s. i Plzeňská  
Teplárenská a.s., díky kte- 
rým můžete areál navštěvovat 
zdarma. Děkuji Vám za přízeň, 
přeji krásné léto, dovolenou 
i prázdniny. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Léto bude v obvodu plné zábavy a akcí

Horké letní dny můžete trávit u koupacího jezírka v areálu Škodaland u pře-
hrady České údolí

Těšte se na letní posezení v centru města 
V loňském roce přibylo před-
zahrádek u restaurací v centru 
Plzně. V tom letošním bude po-
sezení ještě příjemnější, před-
zahrádky už nebudou vybave-
ny plastovým nábytkem. 

Pamatujete si dobu, kdy jste 
v horkém letním dni marně hledali 
nějakou restauraci se zahrádkou  
v centru města? Ty doby už jsou 
pryč. Vloni, na základě návrhu 
MO Plzeň 3, město Plzeň snížilo 
poplatek za pronájem u venkov-
ních zahrádek a ty začaly v cent-
ru růst jako houby po dešti. A není 
se čemu divit, provozovatelé mo-
hou ušetřit opravdu hodně peněz. 

Sazba se snížila z 15 Kč/m2 na 
5 Kč/m2, což při velikosti za-
hrádky 30 m2 může činit až 50 
tisíc korun. 

Už při snížení sazby zástupci 
MO Plzeň 3 slibovali, že se v příš-
tích letech zaměří na ještě lepší 
vzhled předzahrádek. „Letos 
jsme určili podmínku týkající 
se vzhledu předzahrádek, aby 
venkovní nábytek nebyl plas-
tový,“ vysvětluje starosta Jiří 
Strobach s tím, že už na začátku 
jara bylo vydáno 16 povolení na 
umístění předzahrádek v histo-
rickém jádru města a 17 mimo 
historické jádro, z čehož jsou 

tři předzahrádky v Martinské uli- 
ci a dvě v Jungmannově.

Kvůli snížené sazbě ubyla z ob-
vodní kasy ale část příjmů. „Tak 
samozřejmě, že je to v příjmech 
obvodu ztráta. Vzhled centra 
města a spokojenost lidí jsou ale 
velmi důležité. Centrum je přece 
vizitkou celé Plzně. Já si pamatuji 
doby, kdy sem lidé přestali cho-
dit,  město bylo poloprázdné. Teď 
díky všem těm krásným místům 
jako je zrekonstruovaná Mlýnská 
strouha, příjemnému posezení 
u restaurací a řemeslným i far-
mářským trhům sem lidé zase na-
šli cestu,“ říká dále starosta. 

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY VE
ŠKODALANDU
TERMÍNY
6. - 10. srpna
20. - 24. srpna 
Spousta zábavy a sportu 
pro děti ve věku 5 - 12 let. 
Výuka in-line bruslení, 
sportovní hry, soutěže.
Pondělí - pátek
7:30 - 17:30 
Více informací na
www.inlinetalent.cz

Také už se těšíte na léto, prázd-
niny, dovolenou? S prázdni-
nami se v centrálním obvodu 
rozjíždí velká letní zábava. 
Spousta akcí začíná už v červ-
nu, ještě před začátkem dvou-
měsíčních letních prázdnin. 

K LÉTU PATŘÍ TÁBORÁK 
Pohodu u táboráků můžete zažít 
hned na několika místech v ob-
vodu. 14. června proběhne pose-
zení u táboráku ve Skvrňanech, 
na konci července se budou buřty 
opékat v Radobyčicích a v srpnu 
v Doudlevcích. „Jde o neformál-
ní setkání s občany, při kterém 
si popovídáme, opečeme buřty, 
poslechneme dobrou muziku,“ 
upřesnil starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach, který se společně 
s místostarostou Radislavem Neu-
bauerem akcí pravidelně účastní.

BALONOVÁ SHOW BUDE
UŽ POPÁTÉ 
Obvod zve všechny děti i jejich 
rodiče na tradiční Hravé odpo-
ledne, které 21.6. pořádá v Di-
vadelní ulici Stanice mladých 
techniků. Tady bude jako každo-
ročně spousta her a soutěží pro 
nejmenší. V plném proudu jsou 
i přípravy na pátou Balonovou 
show, která se koná 30. června 
ve Škodalandu. 

ŘÁDĚNÍ V PĚNĚ
Rodiče s dětmi budou mít o zá-
bavu postaráno 14. července. Ve 
Škodalandu se rozjede velká pě-
nová party. Řádění v pěně si uži-
jí hlavně nejmenší návštěvníci. 
Připraven je bohatý doprovodný 
program, spousta hudby, vystou-
pení bublináře atd.

SPORT V CENTRU PLZNĚ
V centru Plzně se bude opět spor-
tovat. Na náměstí Republiky vy-
roste atletický areál, dorazí nej-
lepší čeští tyčkaři. Na třetí ročník 

mezinárodního exhibičního mí-
tinku ve skoku o tyči jste zváni 
11. července. 

KOUPÁNÍ V JEZÍRKU
Horké letní dny můžete trávit u jezír-
ka ve Škodalandu. Unikátní přírodní 
jezírko je díky speciální bezchlórové 
úpravě vhodné pro alergiky i malé 
děti. Pokud Vás omrzí povalování 
u vody, můžete si v areálu zasporto-
vat. Ať už se rozhodnete projet se na 
in-linech, protáhnout si tělo při vo-
lejbale, nohejbale, fotbálku či mini- 
golfu, zažijete tady parádní letní 
den. V areálu je samozřejmě k dis-
pozici také restaurace. Otevřeno je 
denně od 8 do 22 hodin. 

S  OBVODEM DO ŠKOLY
Nástup do školy dětem zpříjemní 
centrální obvod tradiční oblíbenou 
akcí v Borském parku. První zvoně-
ní se chystá na 3. září.

Pohoda při opékání buřtů panovala v loňském roce ve Skvrňanech
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Škodaland oslavil první narozeniny 
Možná si ještě pamatujete, když 
se poprvé olympijská vítězka 
Martina Sáblíková proháněla 
po in-lineové dráze nového are-
álu Škodaland. Od té doby ale 
uplynul už celý rok a letos 
15. dubna oslavil Škodaland své 
první narozeniny. 

Oslava se nesla v duchu zábavy 
i sportu. Areál se proměnil v pi-
rátskou pevnost. Piráti, kteří zaví-
tali do Škodalandu, tu ztratili svůj 
poklad. A tak malí i velcí návštěv-
níci hledali zlaté penízky, které 
směnili za pěkné dárky. Dívat se 

bylo na co také ve zdejším ska-
teparku. Triky při exhibici BMX 
nenechaly nikoho chladným. 
Akorát počasí ne a ne se umoud-
řit, rtuť teploměru se nevyšplha-
la ani na patnáct stupňů Celsia.  
Návštěvníky tedy místo sluníčka 
rozehřálo první jarní zumbování 
a jízdy na in-linech. Zahřáli se 
i senioři, kteří cvičili v senior koutku 
a mladí hasiči ze Skvrňaň, kteří 
předváděli své hasičské umění. Po-
přát k narozeninám přišli zástupci 
obvodu, starosta Jiří Strobach a mís-
tostarosta Radislav Neubauer, plzeň-
ští fotbalisté i hokejoví Indiáni. Do Škodalandu zavítali i piráti

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach gratuluje jednomu z vítězů in-lineového závodu Při exhibici na BMX se bylo opravdu na co dívat

Seče trávníků jsou v plném proudu
Od 9. května probíhá na všech 
úsecích v MO Plzeň 3 seč trav-
natých ploch. Obvod má trav-
naté plochy rozdělené do pěti 
úseků a navíc ještě Valchu, 
Výsluní a sportovní areál Ško-
daland. 

Na úseku č. 1 je posekáno od uli-
ce 17. listopadu až k Masarykovu 
náměstí, Rychtářka a okolí řeky 
se dosekává. Úsek č. 2 – zadní 

a přední Skvrňany je hotový a do-
sekává se u autobusového nádra-
ží směrem k ulici Hálkova. Na  
úseku č. 3 – Zátiší, Nová Hospo-
da, Slovanské údolí, Borská pole 
se zatím seká a na úseku č. 4, 
který zahrnuje travnaté plochy 
u Okresního soudu Plzeň – měs-
to, v Sirkové ulici, Doudlevecké, 
Zborovské a u zimního stadionu 
také. „Rovněž na úseku č. 5 od 
ulice Borská směrem ke Kaplířo-

vě ulici je seč dokončena a zača-
lo se sekat od ulice U Borského 
parku směrem k ulici Heyrov-
ského,“ říká Radislav Neubauer, 
místostarosta MO Plzeň 3. 
Na vedení úřadu a na Odbor do-
pravy a životního prostředí byly 
vzneseny připomínky z řad ob-
čanů na kvalitu sekání. „Chci 
občany ujistit, že dbáme na kva-
litu sečí a že hotové jednotlivé 
úseky si přebírají zodpovědní 

pracovníci úřadu. Z drtivé části 
nám občané volají, kdy je ho-
tova pouze tzv. mulčovací fáze. 
Po ní je tráva teprve sekána na- 
čisto,“ vysvětluje místostarosta 
centrálního obvodu. „Navíc si 
dělám osobně společně s vedou-
cím ODŽP ÚMO Plzeň 3 kontro-
lu posekaných úseků, abych se 
ujistil, zda byla práce provede-
na v dostatečné kvalitě,“ dodává 
Radislav Neubauer. 

Otevřenost úřadu začíná u Kontrolního výboru
Již přes rok je připraven před-
seda Kontrolního výboru ZMO 
Plzeň 3 přijmout občany obvo-
du první dvě středy v měsíci od 
13.00 do 17.00 hodin ve své kan-
celáři bez objednání. Tuto mož-
nost využilo již několik lidí.

V poslední době však hodiny ne-
využil nikdo. „Chtěl bych připo-
menout možnost přijít za mnou bez 
objednání. Zdá se, že se na tuto 
možnost zapomnělo,“ říká Rado-
slav Škarda, předseda Kontrolního 
výboru. Dalším krokem k otevře-

nosti úřadu učinil Kontrolní výbor 
tím, že zveřejňuje zápisy z jedná-
ní na webových stránkách úřa-
du. „Jsem rád, že se řadíme mezi 
první v Plzni, kteří k tomuto kroku 
přistoupili,“ uvádí dále Radoslav 
Škarda a doplňuje: „Zveřejňování 

informací je jednou ze základních 
podmínek transparentního rozho-
dování ve veřejné správě.“ Kontrol-
ní výbor Zastupitelstva městského 
obvodu Plzně 3 tak učinil po vzoru 
Prahy a je prvním zastupitelským 
orgánem v Plzni, který tak činí.



Svatba pod 
PLÁNUJETE SVATBU
A CHCETE ZAŽÍT ROMANTIKU 
POD ŠIRÝM NEBEM?

Nehledejte romantická místa mimo 
západočeskou metropoli. I v Plzni 
máme krásná místa pro Váš velký den. 
Svatební obřad můžete mít v kouzelném 
prostředí Mlýnské strouhy přímo v centru 
Plzně nebo u jezírka v areálu Škodaland 
s výhledem na hladinu přehrady České údolí. 

KONTAKTY
Mlýnská strouha - Správa veřejného statku, 
Pallova ul., 301 00 Plzeň, tel.: 378 037 240, 
e-mail: vcelova@plzen.eu
Jezírko ve Škodalandu – Areál Škodaland, V Lukách 
2976/34, 321 00 Plzeň, tel.: 602 486 629 (správce), 378 036 420, 
e-mail: kolesa@plzen.eu, (v areálu můžete mít i svatební hostinu)

širým nebem 
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Pejskaři se podruhé sešli v Borském parku 
Ještě více pejsků a jejich ma-
jitelů přilákal druhý ročník 
akce s názvem Psí den, který 
uspořádal MO Plzeň 3 v polo-
vině května.
17. května odpoledne bylo v Bor-
ském parku opravdu rušno. 
Štěkalo to tu o sto šest. Každý 
pejsek chtěl být přece tím Nej 
pejskem obvodu. Vítěz ale mohl 
být jen jeden. Porota to měla 
opravdu těžké. Vybrat z téměř 
sedmdesáti psů toho nejhezčí-
ho, nejroztomilejšího, nejlep-
šího byl opravdu tvrdý oříšek  
i pro zkušenou porotu v čele 
s odborníkem Zdeňkem Srstkou. 
Každý pohyb a projev soutěží-
cích pejsků sledovali pečlivě 
i další porotci, starosta MO Plzeň 3 
Jiří Strobach a místostarosta 
Radislav Neubauer. Těžké roz-
hodování nakonec přineslo ví-

těze. „Ať žije Winky, to je moje 
váha!“ smál se porotce Zdeněk 
Srstka po vyhlášení vítěze. Titul 
NEJ pes obvodu si odnesl Jack 
Russel Terier Winky se star-
tovním číslem 31, o stupeň níže 
skončil labrador Charlie a bron-
zovou medaili získala nejstarší 
účastnice soutěže, jedenáctiletá 
americká stafordka Fina. 
Psí den nebyl ale jen o soutěži. 
Pejskaři si mohli vybrat oblečky 
nebo krmení pro své pejsky 
a dozvěděli se spoustu užitečných  
rad. Představil se psí hotel, asis-
tenční psi, psí útulek a Městská 
policie předvedla zásah se psem. 
Psí den se letos opravdu vydařil, 
navíc přálo i počasí, a tak vede-
ní obvodu slibuje, že v úspěšné 
akci bude pokračovat. Majitelé 
pejsků, těšte se za rok na další 
ročník Psího dne!  

Na Psí den přijel opět nejznámější milovník pejsků, herec a moderátor Zdeněk 
Srstka, který má doma padesátikilového amerického buldoka. Na snímku sta-
rosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach (vlevo), NEJ pes obvodu Winky a jeho majitel-
ka, Zdeněk Srstka a místostarosta Radislav Neubauer. 

Na druhý ročník akce Psí den přišlo ještě více pejsků a jejich majitelů. Soutěže o nejlepšího psa obvodu se zúčastnilo téměř 70 pejsků a porota měla 
tentokrát velmi těžký úkol.  

Červenec bude opět patřit divadlu pod širým nebem 
Jubilejní pátý ročník Divadelní-
ho léta pod plzeňským nebem se 
chystá v centru Plzně.

Pro letošní ročník je připravena 
česká premiéra dosud neznámé 
italské komedie s názvem „V nouzi 
poznáš přítele“ s velmi slibně znějí-
cím podtitulem historická satira na 
současnou frašku. Hru na základě 
dochovaných fragmentů autora  

Jeana Rets Com Dieu  upravili Vi-
lém Dubnička a Marta Ljubková. 
V hlavních rolích se představí nej-
lepší plzeňští herci Štěpánka Křes-
ťanová, Bronislav Kotiš, Zdeněk 
Rohlíček a Antonín Procházka ml., 
kteří se na jevišti potkají s kolegy 
z pražských i mimopražských 
divadel – Kryštofem Rímským, 
Renátou Prokopovou a Janou Ze-
náhlíkovou. Každoročně pořada- 

telé vybírají  nové místo, někte-
ré z kouzelných zákoutí historic-
kého centra Plzně. Letos zvolili 
poněkud netradiční prostor, a to 
uzavřenou zahradu Měšťanské 
besedy. 
Připraveny jsou i další novinky. 
Pro rodiny a mladé lidi se bude 
konat od 15 do 17 hodin odpo-
lední program, kde si účastníci 
budou moci vyzkoušet například 

žonglování, step, výrobu divadel-
ní rekvizity apod. Divadelní léto 
se otevře i mimoplzeňským ná-
vštěvníkům, hrát se bude nově 
v klášteře v Plasích. Červenec 
bude zakončen několika reprízami 
vloni premiérované „Marné lásky 
snahy“ v režii Michala Langa. 

Více na www.divadelnileto.cz
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Krátce z obvodu
Krajské finále patnáctého 
ročníku školního turnaje 
v minifotbalu McDonald ́s 
Cup odstartoval starosta Jiří 
Strobach v úterý 15. květ-
na na hřišti 33. základní školy 
v Plzni ve Skvrňanech. Tur-
naj podpořili také místosta-
rosta Radislav Neubauer a ka- 
pitán plzeňské Viktorky Pa-
vel Horváth. Vítězství uháji-
li stejně jako v loňském roce 
hráči z 33. ZŠ. 

•
V sobotu 12. května oslavil 
významné životní jubileum 
85 let pan Štefan Pavlovský 
ze Skvrňan, který sloužil 
v armádě jako spojař a také 
parašutista. Za centrální ob-
vod mu osobně přišel pobla-
hopřát místostarosta Radi-
slav Neubauer. 

•
V polovině května proběhly 
na náměstí Republiky Má-
jové a letní trhy. Další trhy 
jsou na programu v srpnu. 
Půjde o Bartolomějské trhy, 
které připomenou světce 
a patrona plzeňské katedrá-
ly sv. Bartoloměje. K dostání 
budou opět řemeslné výrob-
ky i tradiční dobroty. 

•
S hlubokým zármutkem ozna-
mujeme, že dne 19. dubna 2012 
zemřel náhle ve věku nedoži-
tých 64 let Václav Hauer, zastu-
pitel MO Plzeň 3. Václav Hauer 
dříve zastával hospodářské 
funkce v podniku Armabeton, 
a.s. Plzeň, v současné době byl 
v důchodu. Členem ČSSD byl 
od roku 1990, zastupitelem 
MO Plzeň 3 byl od roku 1994. 
V tomto volebním období za-
stával funkci předsedy Komi-
se pro veřejný pořádek a pre-
vence kriminality, byl členem 
Komise výstavby a územního 
plánování a Komise životní-
ho prostředí. Odchodem pana 
Václava Hauera ztrácíme obě-
tavého a upřímného člověka 
a kamaráda.

•
Ve Škodalandu proběhla na 
konci května Bambiriáda. 
Největší prezentace činností 
občanských zájmových sdru-
žení dětí a mládeže a středi-
sek volného času přilákala 
za krásného slunečného po-
časí tisíce návštěvníků. 

•
Další svozová sobota pro-
běhne na území MO Plzeň 
3 v sobotu 7. července. Kon-
tejnery na velkokapacitní 
odpad budou zdarma při-
staveny na vybraných místech 
v obvodu. Seznam svozových 
míst najdete na stránkách 
úřadu www.plzen3.eu.

Revitalizace vnitrobloků na úze-
mí centrálního obvodu úspěšně 
pokračují. Proměna vnitrobloku 
Šimerova na Borech proběhne 
v plném rozsahu, obvod získal 
dotaci ze státního rozpočtu. 

Celkem 7 milionů korun potřebuje 
MO Plzeň 3 na revitalizaci vnitro-

bloku Šimerova. Proto požádal 
o čtyřmiliónovou dotaci z Regene-
race sídlišť Útvaru koncepce a roz-
voje města Plzně, která byla minis-
terstvem pro místní rozvoj začátkem  
května schválena. Pro obyvatele pl-
zeňských Bor je to určitě výborná 
zpráva. Opravy na sídlišti už začaly 
před několika měsíci. V případě, že 

by ale obvod nezískal dotaci, ne-
mohla by revitalizace proběhnout 
v plném rozsahu. 
Sídliště bude mít dlouhou stromo-
vou alej, obnoví se zeleň a budou tu 
i nové prolézačky pro děti. Vedení 
obvodu nyní také jedná o možnosti 
revitalizace Zátiší v lokalitě Línská 
a Kreuzmannova. 

Obvod získal dotaci na revitalizaci vnitrobloku Šimerova 

Kontrola alkoholu v centru Plzně 
Bezpečnostní akci zaměřenou na 
kontrolu alkoholu a návykových 
látek u dětí a mladistvých uspo-
řádal Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 ve spolupráci s Městskou 
policií Plzeň a Policií ČR. Akce se 
uskutečnila na konci března. Do 
nočních ulic se se strážníky vydali 
i zástupci vedení centrálního ob-
vodu. 

Velká kontrola podniků, barů i heren 
ve středu města proběhla v noci 26. 
března. Jak vypadá skutečná situace 
v nočních podnicích, se vydali zjistit 
i starosta Jiří Strobach, místostarosta 
Radislav Neubauer a ředitel Měst-
ského ředitelství Policie Plzeň plk. 
Mgr. Pavel Krákora. Doprovázelo 
je několik strážníků i sociální pra-
covník. „Naším hlavním cílem bylo 
zkontrolovat podniky, bary a herny 
ve středu města, zda se tam nena-
cházejí děti či mládež pod vlivem 

alkoholu nebo návykových látek,  
popřípadě zda není mladistvým 
v nočních klubech alkohol bez-
trestně  naléván. Zároveň jsme také 
kontrolovali totožnosti cizinců, evi-
dence a řádné placení poplatků 
z výherních automatů,“ vysvětlil 
starosta Jiří Strobach.

Jaký byl výsledek noční akce? 

V celkem sedmi zkontrolovaných 
klubech byla u pěti mladistvých pro-
kázána pozitivní dechová zkouška, 
před podniky byl nepořádek a uvnitř 
barů byl velký hluk. Nejmladšímu 
chlapci z podnapilých mladistvých 
bylo 14 let, proto skončil na policej-
ní služebně a policisté kontaktovali 
jeho rodiče. Co se týče heren a evi-
dence automatů bylo vše v pořádku. 
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Během letních prázdnin mohou 
přihlásit rodiče své děti do ma-
teřských škol, které zajišťují tzv. 
prázdninový provoz.

V červenci to je na území cent-
rálního obvodu 63. a 49. mateřská 

škola (pouze jesle), v srpnu pak 70. 
mateřská škola. „S prázdninovým 
provozem začínáme už v pondělí 
2. července. Provozní doba je od 
6 do 16 hodin,“ upřesnila ředitel-
ka 63. MŠ Mgr. Alena Držalová. 
V srpnu zajistí provoz 70. MŠ ve 

Waltrově ulici. Počet dětí, které 
navštěvují školky o prázdninách, 
bývá kolem 130 a zatím se daří 
uspokojovat všechny žádosti ro-
dičů. Bližší informace o provozu 
mateřských škol získají rodiče ve 
všech mateřinkách. 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Rodiče podávají žádosti o přijetí 
dítěte do více školek 
Ze strachu o přijetí dítěte do 
mateřské školy podávají rodi-
če více žádostí. Do mateřských 
škol v centrálním obvodu bude 
přijato od září kolem čtyř sto-
vek dětí. Žádostí ale dorazilo 
1 231, z toho víc než půlka byla 
duplicitní.
 
Celková kapacita mateřských škol 
na území MO Plzeň 3 je 1 358 
míst. To je téměř stejný počet jako 
žádostí o přijetí dítěte. Počet dětí 
ale rozhodně neodpovídá počtu 
žádostí. Proč? V mnoha případech 
se totiž žádosti duplikují. „Počty 
žádostí, přijatých dětí a odkladů 
je nutné brát zatím s velkou rezer-
vou,“ upozornila Marie Zárazová 
z ÚMO Plzeň 3. „Letošní žádosti 
o přijetí do mateřských škol byly 
z více jak padesáti procent dupli-

citní. To znamená, že rodiče po-
dali přihlášky na více škol, navíc 
často jsou děti mladší tří let. Díky 
těmto a dalším faktorům musíme 
s údaji pracovat obezřetně.“
Jak je možné, že rodiče podávají 
žádosti na více školek? Žádný zá-
kon, ani nařízení rodičům nepři-
kazuje, na kolik mateřských škol 
mohou podat přihlášku. Jelikož 
je v posledních letech nedosta-
tek míst ve školkách, mají prostě 
strach, aby jejich dítě bylo přijaté. 
Pro zřizovatele mateřských škol 
je ale pak daleko komplikovanější 
žádosti vyhodnotit. 
Jak v praxi vůbec vyhodnocová-
ní funguje? Rozhodnutí o přijetí 
dítěte je v kompetenci ředitelky 
příslušného zařízení. Při výběru 
dětí by se měly řídit kritérii, které 
obvod jako zřizovatel mateřských 

škol doporučil. Přednost mají 
děti v předškolním věku, děti 
s bydlištěm v obvodu apod. Jak 
ale ředitelka školky přijde na to, 
že maminka dítko přihlásila ješ-
tě do dalších tří školek? „My ne-
máme žádnou šanci toto poznat. 
Já osobně to řeším tak, že se při 
zápisu ptám všech rodičů,“ vy-
světluje ředitelka 22. MŠ Moni-
ka Ženíšková. Komplikace na-
stávají také u rodičů, kteří sice 
v obvodu bydlí, ale nemají zde 
trvalé bydliště. 
Vzhledem k nedostatku míst ve 
školkách se MO Plzeň 3 každoroč-
ně snaží navyšovat kapacitu mateř-
ských škol. V loňském roce otevřela 
nové třídy 63. mateřská škola a 70. 
mateřská škola. Centrální obvod 
spravuje celkem 11 mateřských škol 
a 5 jejich odloučených pracovišť. 

Krátce z kultury
Plzeňská 15. základní škola slaví 
15 let od svého založení a při této 
příležitosti uspořádala v pátek 
4. května v Měšťanské besedě 
Školní akademii. Škole, která 
žije mottem „Škola plná života“, 
přišel poblahopřát také místosta-
rosta Městského obvodu Plzeň 3 
Radislav Neubauer.
 
Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF PLZEŇ je od roku 1997 
místem setkávání milovníků 
folkloru a lidového umění, kte-
rého se každým rokem účastní 
cca 20 dospělých i dětských 
folklorních souborů z celé Čes-
ké republiky a zahraničí včetně 
hostů z exotických míst světa 
jako je Egypt, Mexiko, Ekvá-
dor, Zimbabwe. Letošní ročník 
v centru města potrvá od 13. do 
17. června.
 
Pestrý program pro každého 
bude připraven na několika scé-
nách v rámci Historického ví-
kendu, který se v Plzni uskuteční 
od 15. do 17. června. Pro Rudolfa 
II. koncertuje v pátek příbram-
ská skupina Ginevra, po setmění 
se před ohromující kulisou ka-
tedrály sv. Bartoloměje odehraje 
ohnivý příběh, který ještě Plzeň 
neviděla. Sobota bude tradičně 
ve znamení průvodů a mumraje 
strašidel. 

Již 29. ročník festivalu Skupo-
va Plzeň se uskuteční od 17. do 
21. června v Divadle Alfa. Tra-
dičně se na festivalu představí 
vybrané inscenace českých 
loutkových a alternativních di-
vadel, které vznikly za posled-
ní dva roky. Spolu s nimi tvoří 
program také přestavení šesti 
zajímavých zahraničních sou-
borů ze Slovenska, Slovinska, 
Polska, Maďarska a Izraele. 
Přehlídka vybraných nových 
českých inscenací je soutěžní, 
ceny bude udílet odborná po-
rota.

Od 23. června do 9. září se v pl-
zeňských ulicích objeví divadlo, 
hudba, výstavy, chybět nebude 
ani dětský program a zapojit se 
může opravdu kdokoli – místní 
lidé a organizace. Festival Živá 
ulice - Plzeňská setkání patří mezi 
vlajkové lodě projektu EHMK 
Plzeň 2015 a odpovídá nové do-
tační koncepci v kultuře, kterou 
zavádí město Plzeň.  

Unikátní exponát vystaví plzeň-
ské Muzeum loutek. Podařilo 
se mu zapůjčit diorámu „Svatba 
broučků“, kterou na motivy Ka-
rafiátovy knihy Broučci vytvořil
Jiří Trnka v roce 1938 pro světo-
vou výstavu v New Yorku. Od 29. 
června až do března příštího roku  
bude Trnkova „Svatba broučků“ 
součástí expozice muzea.

O prázdninách bude otevřena mateřská škola
v Lábkově a Waltrově ulici 

Zábava ve 22. mateřské škole
Děti z 22. mateřské školy mají 
o zábavu postaráno. V dubnu prožily 
zajímavé velikonoční odpoledne na 
zahradě školky v Mánesově ulici. 
Akce „Jak šlo vejce na vandr“ zaba-
vila děti i jejich rodiče.  Oslava dne 
dětí se nesla pro změnu v duchu dob-
rodružného spinkání přímo ve škol-
ce v Mánesově ulici s programem na 
pohádkové téma Skřítků Medovníč-
ka a Barvínka. A žilo to i na zahradě 
školky v ulici Zikmunda Wintra. 
7. června děti předvedly svým rodi-
čům zajímavé vystoupení při odpo-
ledni nazvaném „Letem světem“.

Přijďte na filmy pod širým nebem
Během léta můžete vyrazit na 
Filmové noci do Amfiteátru 
Lochotín. Konat se budou od 
4. července do 1. září. Promítání 

filmů má na amfiteátru již dlou-
hodobou tradici. Letošní bude 
ale trochu netradiční. Promítá-
ny budou nejen nejnovější tituly, 

ale zařazeny jsou i starší filmy.
Vidět můžete například českou 
klasiku, jako je „Jáchyme, hoď 
ho do stroje“ apod. 

Velikonoční odpoledne na zahradě školky v Mánesově ulici
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Strom Regensburg - to byl název 
akce, při které se opět setkali 
senioři z Plzně a německého Re-
gensburgu. V loňském roce za-
sadili na počest přátelství senio-
ři z Německa v Borském parku 
lípu, po roce na oplátku plzeňští 
senioři vyrazili do Regensbur-
gu, aby tam zasadili letní dub. 

Zasazení stromu přátelství v Re-
gensburgu proběhlo za krásného 
slunečného dne 28. dubna. Akci 
zorganizovala Rada seniorů Pl-
zeňského kraje, a to za přispění 
hejtmanství Plzeňského kraje, 
města Plzně, Městského obvodu 
Plzeň 3 a Plzeňského Prazdroje. 
Výraznou měrou v organizaci 

celé akce přispěl také Stanislav 
Tyšer, člen rady MO Plzeň 3 
a předseda Kulturního výboru 
ZMO Plzeň 3. 
Při setkání došlo i na ochutná-
ní gastronomických specialit 
z jednotlivých míst. Plzeňané 
samozřejmě přivezli do Regens-
burgu plzeňské pivo, němečtí 
senioři připravili oblíbené re-
gensburské párky a preclíky. Po 
vysazení letního dubu proběhla 
prohlídka historické části města 
Regensburg a společné setkání  
bylo zakončeno posezením v pi-
vovaře Thurn und Taxis, kde 
němečtí představitelé předali 
české straně Čestnou standartu 
města Regensburg. 

INFORMACE PRO SENIORY

Svaz důchodců pořádal akci ke Dni matek

Senioři z Plzně a Regensburgu se setkali při zasazení 
stromu přátelství

Právní poradny
pro seniory pokračují 

Chcete zdarma poradit v právní oblasti? Pro seniory 
s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3 pořádá obvod 
pravidelně právní poradny.

O poradny je ale velký zájem, je nutné se včas objednat. 
Objednávky přijímá paní Olga Sammerová na 
telefonním  čísle 378 036 472. Právní poradny se konají 
vždy v době od 9 do 12 hod. v budově ÚMO Plzeň 3, 
sady Pětatřicátníků 7, 9 nad Velkou synagogou. Více 
informací na internetových stránkách www.plzen3.eu 
v sekci SENIORWEB.

Volné termíny právní poradny do konce roku 2012
19. 6., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 6. 11., 20. 11., 
4. 12. a 18. 12. 

Senioři tančili na jarním vínku 
V pondělí 16. dubna zaplnili seni-
oři sál kulturního domu Peklo 
v Plzni. Konal se tradiční Taneční 
vínek, který MO Plzeň 3 pořádá 
pravidelně na jaře a na podzim pro 

seniory z obvodu. K tanci a po-
slechu hrál taneční orchestr TO1 
pana Miroslava Novotného. Vstup  
na jarní taneční setkání byl jako 
vždy zdarma. 

Den matek slavil Svaz důchodců 
ČR, obvodní organizace Plzeň - 
Skvrňany, ve čtvrtek 10. května 
v Internátech ve Vejprnické ulici. 

Bohatý program, běhěm které-
ho vystoupily i malé mažoretky, 
potěšil všechny přítomné. Po-
zváni byli také zástupci vedení 

Městského obvodu Plzeň 3, sta-
rosta Jiří Strobach a místosta-
rosta Radislav Neubauer. Třetí 
plzeňský obvod se seniorskými 
svazy spolupracuje již dlouho, 
organizátorkám paní Vildové 
a paní Šmolíkové předali páno-
vé květiny.



MO Plzeň 3 Vás zve
na největší rodeo show
v Plzni 23. – 24. června
prostor pod OD Plaza

Za tento vystřižený kupon získáte
u pokladny jednu vstupenku
zdarma k jedné placené.  

1+1
VSTUPENKA
ZDARMA

HUDEBNÍ RODEO SHOW
Areál pod OC Plaza / 23. - 24. června / od 10 hodin
Rodeo šampionát zařazený do seriálu ProRodeo tour. Uvidíte atraktivní rodeo disciplíny. Od 13:00 hudební párty 
a doprovodný program – koncert skupiny Lucie Revival, Summer Dance Night (DJ Run, DJ Marw, DJ Falcom) a další. 

Více na www.prorodeo.cz
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Rozpory v otázce parkování
Vedení centrálního obvodu v žád-
ném případě nesdílí názor města 
a jeho organizací na problemati-
ku parkování. 

„Na téma parkování jsem vyslechl 
velké množství nepříznivých ohla-
sů, z nichž mnohé označují záměr 
placených zón za nemravný, ostud-
ný a nehorázný. A i já se s tímto 
konstatováním plně ztotožňuji,“ 
uvedl místostarosta Městského ob-
vodu Plzeň 3 Radislav Neubauer. 
Rozšíření placených parkovacích 
zón se plánuje například až do uli-
ce Zikmunda Wintra na Borech. 
„Myslím si, že je to nepřípustné. 
Město přece musí zabezpečit potře-
by občanů žijících na jeho území 
a ne dělat pravý opak,“ dodal Ra-
dislav Neubauer. 
Správa veřejného statku města Plz-
ně nechala rozpracovat projekty, 
které však nekorespondují s tím, 
co občany nejvíce trápí, a to je ne-
dostatek parkovacích míst. „Někdy 

mi připadá, že Správu statku nikdo 
neřídí nebo jsou mu naprosto lhos-
tejné potřeby občanů,“ doplňuje 
místostarosta centrálního obvodu. 
Vzácným příkladem takového pro-
jektu je revitalizace vnitrobloku 
Skupova a Šimerova, který zajišťo-
vala právě SVSmP. Byť vnitroblok 
Skupova přinesl několik málo míst 
k parkování, ve vnitrobloku Šime-
rova není ani jedno. „Těžko se mně 
potom odpovídá občanům na otáz-
ku, zda by nebylo vhodnější zúžit 
zbytečně velké chodníkové plochy 
k tomu, aby zde vznikla další par-
kovací místa? Tím se ale asi nikdo na 
SVSmP nezabývá,“ říká Neubauer.
Dalším velkým problémem, kte-
rý trápí občany žijící v centrálním 
obvodu, ale zároveň zasahuje i do 
ostatních městských částí, je špat-
ně průjezdné (či spíše neprůjezdné) 
centrum města, a to zejména v ran-
ních a odpoledních špičkách. Také 
s tímto problémem ale nemůže ob-
vod sám nic udělat. „Vzpomínám si, 

že jedním z našich (ČSSD) voleb-
ních hesel, které se týkalo dopravy 
v Plzni, bylo kritické: ‚Stojíme 
s ODS.‘ Dnes však máme výrazné 
zastoupení ve vedení města. A já 
mohu občanům jen opakovat, že 
pan náměstek primátora Miloslav 
Šimák (ČSSD), do jehož kompeten-
ce změny v dopravě patří, bohu-
žel řešení pro občany ještě nemá. 
Alespoň ne takové, které by bylo 
na dohled,“ dodává místostarosta 
Neubauer.

Vy se ptáte,
my odpovídáme 
Dobrý den, chtěla bych se 
zeptat, zda i v tomto roce 
plánujete akci „První zvoně-
ní“. Minulý rok se dle mého 
názoru akce moc povedla. 
Nejvíce se mi líbilo vystoupe-
ní zpěváka Bena Cristovao 
a tak můj druhý dotaz (jest-
liže akce bude) je, zda ho ne-
chcete pozvat znovu.
Michaela Procházková
První zvonění chystáme na 
3. září. Proběhne tradičně 
v Borském parku. Program 
každoročně obměňujeme, tak-
že Ben Cristovao bohužel ne-
přijede. Těšit se ale můžete 
na bohatý kulturní i dopro-
vodný program. 
Lucie Hůrková
Referent pro komunikaci
s veřejností a médii

INZERCE

V Divadelní se začne stavět
V červnu 2012 bude zahájena výstavba Bytového domu Divadelní. Dojde k zástavbě proluky na nároží ulic Kovářská a Divadelní. 
Stavba je plánována na dobu 96 týdnů. Na místě bude vybudováno 49 bytových jednotek a 64 garážových stání. 
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Čtěte rozhovor
s hercem plzeňského 
divadla, dabérem
i seriálovým doktorem 
Otou Kovářem.
I když pochází z Jihlavy, lidé ho 
berou jako herce z Plzně. On 
sám se jako Plzeňan cítí. Vždyť 
v angažmá v Divadle J. K. Tyla 
je už téměř dvacet let. A i když 
poslední dobou hodně točí a da-
buje v Praze, podle jeho slov se 
mu do hlavního města nechce. 
Plzeň Martinu Stránskému vy-
hovuje ve všech směrech. Jak 
tráví Martin Stránský dovole-
nou a jak mu seriálová role dok-
tora Oty změnila život?

Divadelní herce čekají dva 
měsíce volna. Budeš mít také 
nějaké prázdniny?

Na konci června končíme v diva-
dle a pak začínají prázdniny. Já 
mám ještě ale nějaké dotáčení Or-
dinace, dabingy, asi dvě točení 
v Ostravě, takže toho volna nebu-
de úplně tolik. Ale nějaké bude.
 
Takže plánuješ dovolenou 
třeba u moře? 

Ne, letos právě ne. Protože jsem 
koupil chalupu, takže budu tam.
 
Venkovskou chalupu někde
v přírodě, kde tě čeká relax 
nebo práce? 

Přímo v přírodě ne, je to u Kon-
stantinek v malé vesničce. Je to ale 
úplně na konci vesnice. A obávám 
se, že relax to moc nebude. Proto-
že je tam práce jak na kostele. 

Jaká by byla pro tebe ideální 
dovolená? 

Ideální? Tak to by byla týden 
v zimě na horách, lyžovat. Ale to 
se prostě nedá. Když jsi ve stálém 
angažmá v divadle, tak nemůžeš 
na týden v zimě odjet. Letos se mi 
to podařilo aspoň na tři dny. Ale 
moře je taky fajn, hodně to nabíjí. 

Ty se umíš jen tak povalovat na 
pláži? Vydržíš to? 

Jo, v pohodě. Je to totiž jediný čas, 
kdy si můžu vzít knížku a číst si. 
Takže se nenudím. 

Co například sport při
dovolené?  

To určitě. Třeba vloni jsem zkusil 
Padel. 

Padel? Co je to? 

To je něco mezi tenisem a squa-
shem. Jsou na to speciální rakety, 
malé s takovýma dírama. Můžou 
to hrát dva nebo čtyři a používá se 
tenisový míček.
 
Máš rád adrenalinové sporty? 

No tak úplně to nevyhledávám. Jo 
kdysi jsem skočil na Hracholus-
kách bungee, to bylo s partou, už 
je to fakt dávno. Ale jinak moc ne. 
Teď třeba uvažuju o tandemu, ale 
ne, že bych se do toho zrovna hr-
nul. Na dovolené si spíše půjčím 
skútr a někam jedeme.

Poznávat historii a památky? 

To taky umím. Ale nemusím s prů-
vodcem. Stačí mi vidět a koukat 
se, co ti naši předci byli schopní 
postavit. To je úžasný. 

Co kuchyně na dovolené? Rád 
ochutnáváš? 

Mám rád všechno. Rád se dobře 
najím jako všichni. Italská kuchy-
ně je úžasná, ale třeba i řecká. Já 
s tím nemám problém. 

Jedno jídlo, které máš nejoblí-
benější? 

Knedlíky s vajíčkem. Ale mám 
jich oblíbených hodně.

A uvařit umíš něco? 

Jo, knedlíky s vajíčkem. (smích)

Hraješ v divadle, ale známý jsi 
dabováním a teď hlavně rolí 
v seriálu Ordinace v růžové za-
hradě. Rozmýšlel jsi dlouho, 
zda vzít roli v seriálu? 

Já se rozmýšlel hlavně kvůli tomu, 
že jsem hodně vytížený. Říkal 
jsem si, jestli to vůbec můžu časo-
vě zvládnout. A nakonec se zdá, 
že jo. Ale při té první nabídce 
do Ulice jsem se rozmýšlel tak 
dlouho, až mi to vlastně uteklo. 

Jak ty se koukáš na seriály? 
Hercům to určitě v kariéře 
pomůže. Najednou tě zná celá 
republika, před tím sbíráš ceny 
v divadle a velký zájem nikde...

Přesně, nezná tě nikdo. Tedy 
v Plzni jo. Ale jakmile vytáhneš 
obličej na obrazovku, jsi známý 
v celé republice. Najednou tě po-
znávají lidi na ulici. Ale jsem pro 
ně Ota z Ordinace. My Češi hod-
ně personifikujeme.

Takže večer jako doktor 
Ota Kovář v Ordinaci něco 
špatného uděláš a druhý den
ti to lidé dají najevo? 

Přesně to se mi stává. Dokonce 
mi jednou paní v trafice nechtě-
la prodat cigarety. Vám ne, řek-
la. Já jsem nechápal. Řekla mi, 
Vám cigarety neprodám, protože 
jste byl hnusnej na Mandlovou. 
Tak jsem zvědavý na podzim, to 
bude něco.

To se nějak přiostřuje?
Tak nějak. Podzim bude pro Otu 
fakt zajímavý. Teď to má špatný 
třeba Martin Zounar. 

Jaké je vůbec točení
takového seriálu?

To je fakt neskutečný. Je to obdi-
vuhodná práce. Ono to není vůbec 
lehké skloubit všechny ty herce 
dohromady, natočit tolik dílů za 
málo dní. Všichni něco máme 
a dát nás dohromady, je dřina. 
Žádný blb, který otravuje, tam ne-
vydrží. Na někoho takového pros-
tě není čas. Musí to fungovat. 

ROZHOVOR

MARTIN STRÁNSKÝ 

• Od roku 1993 ve stálém angaž-
má v divadle J. K. Tyla v Plzni

• Věnuje se dabingu (svůj charis-
matický hlas propůjčil desítkám 
postav, za Dr. House získal cenu 
Františka Filipovského)

• Hraje ve filmech a televizních
seriálech (Ordinace v růžové za-
hradě, Habermannův mlýn atd.)

• Koníčky: hokej, motorka 

Martin Stránský: Letos pojedu na chalupu

TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Premiéra Shakespearovy tragédie Macbeth  proběhla v plzeňském Divadle 
J. K. Tyla v prosinci loňského roku. V hlavních rolích excelují Martin Stránský 
(Macbeth) a Štěpánka Křesťanová (Lady Macbeth). Foto: Pavel Křivánek
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PRODEJNÍ VÝSTAVA STANŮ OPĚT V PLZNI Chystáte si letošní dovolenou zpříjemnit stanováním? Pak vám přijde jistě vhod prodejní výstava stanů, která 
se uskuteční v Plzni na Slovanech v hale Lokomotivy od 14. do 29. června, a to denně od 11 do 19 hodin. V sobotu 30.6. pak na vás od 9 hodin čeká velký výprodej vystaveného 
zboží. Velká plocha haly umožní vystavovatelům předvést téměř stovku postavených stanů předních českých i zahraničních výrobců. Budou zde k vidění jak malé expediční 
a turistické stany, tak i velké rodinné stany vhodné pro kempování. V hale budou vystaveny nejen stany, ale i spací pytle, karimatky, batohy, kempingový nábytek a další doplň-
ky zpříjemňující pobyt v přírodě. Nejenže se můžete těšit na různé akční a výstavní slevy, ale součástí výstavy bude i „outlet“ oblečení a obuvi. Pokud výstavu nestihnete, nebo 
se nerozhodnete hned na místě, nezoufejte, vystavovaný sortiment je možné zakoupit i v obchodech Limansport a HUSKY Outdoor Shop v Plzni nebo na www.limansport.cz.
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Referent Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

TROJKA, vychází 6 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

Vedoucí odboru dopravy a živ. prostředí
Petr Baloun  37 803 6520

Pověřený vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6571

Pověřený vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430

ZNÁTE TŘETÍ PLZEŇSKÝ OBVOD?

Kam vede schodiště na fotografii?
A) na bývalou plovárnu v Doudlevcích
B) do bývalé ZOO v Doudlevcích
C) do ZOO na Lochotíně

Správná odpověď: b

2.  Kde se v Plzni nachází tato loděnice?
A) u řeky pod zimním stadionem
B) u řeky v Doudlevcích
C) u Boleveckého rybníka

Správná odpověď: b

CMYK

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných

 dvorech, úřadech a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

m
yslím

eekologicky

INZERCE


