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TROJKA
I letos se bude volit Senior roku
Už čtvrtý ročník ankety Se-
nior roku odstartuje hned po 
prázdninách. Od 1. září až 
do konce října budou moci 
lidé prostřednictvím formu-
lářů hlasovat o tom, kdo si 
z jejich okolí zaslouží titul 
Senior roku 2012.

„Když jsme anketu vyhlašo-
vali poprvé, netušili jsme, že 
bude mít mezi seniory takový 

úspěch. V soutěži veřejně oce-
ňujeme aktivní seniory, kteří se 
rozhodli pracovat ve prospěch 
ostatních a rozdávají své bo-
haté životní zkušenosti,“ uvedl 
starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach.
Podmínkou je, aby byl nomi-
novaný senior nebo seniorka 
starší šedesáti let včetně a měli 
trvalé bydliště na území Měst-
ského obvodu Plzeň 3.

„Je mnoho lidí, kteří kolem 
sebe šíří dobrou náladu a činí 
důležité věci nejen pro sebe, ale 
i pro ostatní. Je pro nás potěše-
ním tyto lidi podpořit a za jejich 
úsilí ocenit,“ dodal Strobach.
Formuláře budou od konce 
prázdnin k dispozici na vrát-
nici Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3 nebo volně ke stažení 
na webových stránkách obvodu 
www.plzen3.eu. 

Vážení občané,

léto, dovolené i prázdniny nás 

pomalu opouští. Děti za pár dní 

usednou znovu do školních la-

vic a i rodičům začnou opět po-

vinnosti. Snad jste si léto užili 

ve zdraví, odpočinuli si při do-

volené a máte nezapomenu-

telné prázdninové zážitky. 

Školákům přeji šťastný vstup 

do nového školního roku a rodi-

čům mnoho úspěchů a sil nejen 

po celý školní rok. Všechny Vás 

zvu do Borského parku, kde 

první školní den proběhne tra-

diční oslava začátku školy Prv-

ní zvonění. Se seniory se těším 

na shledání při dalším prome-

nádním koncertu a s ostatními 

třeba u táboráku v Doudlevcích 

nebo Radobyčicích.

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

V loňském roce titul Senior roku 2011 získala pětasedmdesátiletá Věra Melounová, která je mimo jiné 
zakládající členkou a tajemnicí Klubu českých turistů FN Plzeň 
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starosta Jiří Strobach účel pořádá-
ní táboráků. 
26. července se konal táborák také 
na Nové Hospodě. Lidé všech vě-
kových kategorií se tu sešli v are-
álu sokolovny. Na začátku akce se 
sice přehnala přes Novou Hospo-
du jedna průtrž, náladu to ale li-
dem nevzalo. 
Počasí se rychle umoudřilo, svítilo 
sluníčko, buřty chutnaly, atmosfé-
ra byla výborná a zástupci obvo-
du si odnesli spoustu poznatků. 
„Akce je výborná, fakt bezvadná. 
Fandím panu starostovi, mys-
lím, že je pro lidi,“ usmívala se 
obyvatelka Nové Hospody Marie 
Vítová.  Ta si táborák zpříjemňo-
vala zpíváním s hudebníky, kteří 
se po celou dobu starali o zábavu. 
„Já totiž jako jediná z Nové Hos-
pody chodím zpívat do souboru 

tě víc lidí,“ dodává další Marie 
rovněž z Nové Hospody. 
V areálu sokolovny se sešly mladší 
i starší ročníky. Zastavilo se tu  
několik cyklistů, kteří jeli zrovna 
kolem. Převážně sem ale dorazili 
obyvatelé Nové Hospody. Ti měli 
šanci pohovořit se zástupci Měst-
ského obvodu Plzeň 3. Za občany 
na Novou Hospodu dorazil staros-
ta Jiří Strobach, místostarosta Ra-
dislav Neubauer a další zastupitelé. 
Všichni vyslechli, co občany trápí, 
nebo naopak co je těší. Spokoje-
ní se životem v této okrajové části 
města jsou také manželé Bártovi, 
kteří bydlí už několik let ve zdejším 
penzionu pro seniory. I jim se tábo-
rák v areálu sokolovny líbil. „Dob-
rý, jsme spokojení, hlavně, že už 
neprší,“ usmívala se paní Bártová, 

zatímco si její manžel vychutnával  
buřt. „Ty špekáčky jsou výborný, 
dneska jsem si fakt pochutnal,“ do-
dává pan Bárta. 

Pravidelná setkání s občany
u táboráku pořádá Městský ob-
vod Plzeň 3 od loňského roku. 
Letos se na konci června opékaly 
buřty ve Skvrňanech, v červen-
ci pak na Nové Hospodě. Další 
akce  obvod plánuje v Doudlev-
cích a Radobyčicích.

Účast ve Skvrňanech byla veliká, 
počasí se vydařilo a lidé si popo-
vídali se zástupci obvodu. „Tato 
setkávání u táboráků jsou pro ve-
dení obvodu i ostatní zastupitele 
důležitá. O některých problémech 
samozřejmě víme, ale je vždy dob-
ré vyslechnout si přímo názory 
občanů. Kdybychom jen seděli 
na úřadě, tak bychom nevěděli, 
co lidi trápí nebo s čím jsou spo-
kojeni, a mohli bychom mít zcela 
odlišnou představu,“ vysvětluje

TÉMA TROJKY

K létu patří táborák 

Paní Marie Vítová si při táboráku zazpívala s hudebníky, kteří se tu sta-
rali o zábavu

PŘIJĎTE
NA TÁBORÁK
S MO PLZEŇ 3

23. srpna
- DOUDLEVCE
  (Hasičárna u jezu)

13. září
- RADOBYČICE

Při táboráku se mohou občané setkat i se zástupci MO Plzeň 3. Na snímku starosta Jiří Strobach a místostarosta Radi-
slav Neubauer při debatě s občany na Nové Hospodě.

Jamáček. S nimi vystupujeme 
pro seniory,“ vysvětluje lásku ke 
zpěvu sympatická Marie. „Škoda 
jen toho deště, mohlo tady být ješ-

Lidé si posezení u táboráku pochvalují
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Dětské hřiště ve Škodalandu je nejbezpečnější
v celém Plzeňském kraji
Dětské hřiště ve Škodalandu zís-
kalo 18. června licenci k držení 
značky „Hřiště – sportoviště 
– tělocvična – ověřený provoz“. 
Hřiště pro nejmenší návštěvníky 
Škodalandu je tak jedním z cel-
kem šesti hřišť v Čechách. 

Značku udělilo konsorcium složené 
z Kabinetu pro standardizaci o.p.s., 
Sdružení českých spotřebitelů o.s. 
a Profesní komory výrobců a kon-
trolorů hřišť - sportovišť - tělocvi-
čen - SOTKVO. Předpokladem pro 
udělení značky je splnění a následné 
dlouhodobé dodržování shody pro-
vozovaných herních a sportovních 

prvků s požadavky legislativy a tech-
nických norem. Licence potvrzuje, 
že je hřiště bezpečné, kvalitní a osa-
zené schválenými a správně na-
montovanými prvky. 
Přijetím do Programu Česká kva-
lita získala značka garanci, že 
splňuje všechna náročná kritéria, 
která program stanoví, a že je 
důvěryhodná. Slavnostní předání 
značky se uskutečnilo v pondě-
lí 25. června u dětského hřiště
v areálu Škodalandu u přehrady 
České údolí.
Předání se zúčastnila předsed-
kyně Komory SOTKVO Zdeňka 
Houžvičková, předseda Sdružení 

českých spotřebitelů Ing. Libor 
Dupal a vedení Městského obvo-

du Plzeň 3 místostarosta Radislav 
Neubauer a starosta Jiří Strobach.

Obvod věnoval v rámci dotačních programů 1 000 000 korun
Celkem 1 milion korun věnoval 
centrální obvod v rámci dotač-
ních programů různým občan-
ským sdružením, neziskovým or-
ganizacím a dalším subjektům.

„Celkem nám bylo doručeno 248 
žádostí o dotaci v celkové výši přes 
12 milionů korun,“ prozradil sta-
rosta třetího plzeňského obvodu Jiří 
Strobach. „Z rozpočtu jsme letos 
vyčlenili 1 000 000 korun, přičemž 
zdrojem financování je rozdělení 
výtěžků z provozování výherních 
hracích přístrojů na veřejně pro-
spěšné účely na území obvodu. Jak 
jsem již řekl dříve, chceme, aby tyto 
peníze účelně pomáhali.“

V oblasti prevence kriminality byly 
schváleny dotace ve výši 200 000 
korun, konkrétně například pro 
neziskovou organizaci Point 14 
pomáhající drogově závislým, pro 
agenturu sociální práce Ulice či 
organizaci Tady a Teď. Celkem 25 
tisíc získala také Městská charita 
Plzeň, a to na Tísňovou péči.
Pro volnočasové aktivity dětí a mlá-
deže bylo vyčleněno 300 000 
korun. Centrální obvod podpořil 
mimo jiné například Středisko 
volného času dětí a mládeže, 
občanské sdružení Budoucnost 
Valchy, ZŠ a MŠ při Fakultní 
nemocnici, Sokol Plzeň nebo TJ 
UNION Plzeň.

I pro kulturu byla odsouhlasena 
částka 300 000 korun. Dotaci zís-
kala Konzervatoř Plzeň, Komorní 
sbor mládeže, Dětský nadační fond 
Plzeň a další. „Pro žádosti přijaté 
Finančním výborem byla schvá-
lena částka 200 000. Z velkého 
množství byl vybrán například Svaz 
důchodců ČR, Svaz tělesně posti-
žených, Spolek neslyšících, dětský 
domov Domino, Vodní záchranná 
služba či Městský ústav sociálních 
služeb města Plzně,“ vyjmenoval 
místostarosta městského obvodu 
Plzeň 3 Radislav Neubauer.
„Žádat mohou fyzické a práv-
nické osoby, občanská sdružení, 
příspěvkové organizace, nadace 

a další organizace, které působí na 
území MO Plzeň 3 nebo na tomto 
území realizují své projekty a po-
řádají akce,“ uvedl Petr Huňát
z Finančního odboru ÚMO Plzeň 3. 
Účelem dotace by měla být podpo-
ra rozvoje činností nekomerčního, 
neziskového a obecně prospěšného 
charakteru v oblastech podpory 
zdravotně postižených a seniorů, 
sportu a tělovýchovy, vzdělávacích 
a kulturních akcí atd.

Balonová show proběhla již popáté
Obvod přichystal pro občany dal-
ší z tradičních oblíbených akcí. 
V červnu se za parného počasí 
konala pátá Balonová show, která 
opět sklidila velký úspěch.

Jedním z nejteplejších dnů letošního 
léta byl 30. červen, tedy den, kdy se 
konal pátý ročník Balonové show. 
Teploty téměř třicet pět stupňů ale 
neodradily, a lidé na Balonovou show 
opět přišli. Ti, co si chtěli užít parný 
den na vodě, využili nová šlapadla 
nebo si zařádili v zorbing kouli pří-
mo na hladině přehrady České údolí. 
Oči návštěvníků směřovaly každou 
chvíli na modrou oblohu. „Letos je 
součástí akce také poprvé Plzeňský 
pohár v parašutismu,“ upřesnil sta-
rosta Jiří Strobach, proč se na obloze 
objevují neustále barevné padáky. Ty 
patřily parašutistům z celého Česka, 

ale i například z dalekého Bahrajnu. 
Zájem byl na akci i o rýžování zlata 
a létání v horkovzdušném balónu. 
Do areálu Škodalandu přicházeli 
návštěvníci ještě večer na hudební 
program. Hlavním tahákem byla 
ostravská kapela Buty.
V rámci show byly plaketou Bohu-
mila Kulhánka oceněny významné 
plzeňské osobnosti. Plaketu převzal 
Martin Stránský, člen činohry pl-
zeňského Divadla J. K. Tyla a da-
bér, který vloni získal dvě ceny za 
dabing. Dále byl oceněn ředitel 
Galerie Paletka Mgr. Karel Syka, 
ředitelka FN Plzeň Ing. Jaroslava 
Kunová a strážník Martin Frömer,  
který se v civilu podílel na dopa-
dení výtržníka. Mimořádně získal 
toto ocenění také předseda Rady 
seniorů Regensburgu Josef Mös za 
rozvoj vztahů mezi městy.

Ti, kteří příspěvek nezískali, 
mají další šanci. Městský 
obvod Plzeň 3 přijímá nové 
žádosti do 31. 8. 2012.
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Lidé z městského úřadu
darovali krev 
Od roku 2004 se každoročně sla-
ví 14. června Světový den dárců 
krve. A protože krve je stále ne-
dostatek, rozhodlo se vedení cen-
trálního obvodu dárcovství pod-
pořit. Sami přišli darovat krev
a ještě vyzvali zaměstnance úřa-
du a zastupitele obvodu.

„Já musím přiznat, že krev jsem 
ještě nikdy nedaroval,“ prozrazuje
v čekárně transfúzní stanice Fakult-
ní nemocnice Bory starosta MO Pl-
zeň 3 Jiří Strobach. To další zástup-
ce vedení úřadu má s dárcovstvím

o trochu větší zkušenost. „Dříve 
jsem na krev chodil pravidelně, ale 
nyní podle průkazu zjišťuji, že to 
bylo už před dvaceti lety,“ usmívá 
se místostarosta Radislav Neubauer 
a zjišťuje, jak ten čas strašně letí. 
Darování krve se v polovině června 
zúčastnilo i několik dalších zaměst-
nanců Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3 a zastupitel Milan Šupík. 
I když transfúzní oddělení v Plzni 
navštíví denně kolem sedmdesáti 
dobrovolných dárců, krve je stále 
nedostatek. Informace pro dárce 
získáte na telefonu 377 402 813.

V Plzni se za první pololetí narodilo více než 1900 dětí 
Čísla z plzeňské matriky, která 
spadá pod správu ÚMO Plzeň 3, 
jsou více než zajímavá. Od počát-
ku roku až do konce června se
v Plzni narodilo celkem 1903 dětí, 
z toho jich ale 1250 přišlo na svět 
do konce března. Zdá se tedy, že 
porodnost v druhém čtvrtletí kles-
la zhruba o polovinu. Změnu za-
znamenala i jména novorozenců. 
V první pololetí letošního roku se 

narodilo nejvíce Honzíků a Adé-
lek. Stále oblíbenými jmény jsou 
Jakub, Tomáš, Lukáš, Eliška, Ka-
rolína nebo Tereza. Z celkového 
počtu narozených dětí v prvním 
pololetí v Plzni bylo 955 chlapců, 
948 dívek a z toho 49 dvojčat. 
Během prvního pololetí bylo 
uzavřeno 287 sňatků a 6 regis-
trovaných partnerství. Zemřelo 
1568 osob.

ROK

2010
2011

I. pololetí
2012

POČET
NAROZENÝCH DĚTÍ

4 183
3 812
1 903

CHLAPCŮ

2 139
1 921
   955

DĚVČAT

2 044
1 891

       948

Počet narozených dětí v Plzni od roku 2010 

ROK
2010
2011

I. pololetí
2012

CHLAPECKÁ JMÉNA
1. Jan - 2. Jakub - 3. Tomáš
1. Jakub - 2. Jan - 3. Tomáš - 4. Matěj - 5. Lukáš
1. Jan - 2. Jakub - 3. Matyáš - 4. Tomáš - 5. Lukáš  

DÍVČÍ JMÉNA 
1. Eliška - 2. Tereza - 3. Anna
1. Eliška - 2. Tereza - 3. Adéla - 4. Karolína - 5. Kateřina
1. Adéla - 2. Eliška - 3. Karolína - 4. Tereza - 5. Anna - 5. Natálie

Nejčastější chlapecká a dívčí jména 

V Plzni se utkali tenisté
z celého světa
V Plzni se první týden v červenci 
uskutečnil již 42. ročník tenisové-
ho turnaje Ex Pilsen Wilson Cup. 
Akce je zařazena do programu 
TOP Junior Sport Plzeň a odehrála 
se na kurtech TK Slávia Plzeň. Tur-
naje se zúčastnili tenisté z 25 zemí 
světa. „Je úžasné, že Plzeň, která je 

ve světovém měřítku jen malinkým 
městem, hostí turnaj takových roz-
měrů. Mezinárodní sportovní účast 
je pro město vždy velkým přínosem. 
Doufám, že Wilson Cup bude takto 
úspěšný i v dalších letech,“ řekl 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach, 
který turnaj přišel podpořit.
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Krátce z obvodu
Poslední květnový den uspořá-
dal Hasičský záchranný sbor Pl-
zeňského kraje a Městská policie 
Plzeň u příležitosti významných 
výročí svého založení společnou 
oslavu, jejíž součástí byl i bohatý 
program pro veřejnost. Profesi-
onální záchranný sbor v Plzni 
vznikl před 120 lety. Městská 
policie v roce 1992.

•
Rodiče letošního prvního ob-
čánka obvodu Liliany Žďánské 
oddal starosta Jiří Strobach. 
V pátek 1. června se rodiče malé 
Liliany brali v Kalikovském 
Mlýně.

•
Areál Škodaland u přehrady 
České údolí má nyní své vlastní 
stránky www.skodaland.eu. Kro-
mě novinek jsou zde k dispozici 
také informace o jednotlivých 
sportovištích, kalendář akcí, fo-
togalerie nebo webkamera. 

•
Až do konce srpna probíhají ve 
Škodalandu každý pátek od 17 do 
20 hodin večerní in-line závody.

•
Obvod se pustil do tradiční let-
ní výsadby květin. Nové květiny 
byly vysazeny v parku u Fakult-
ní nemocnice, na náměstí Míru, 
na Chodském náměstí, u památ-
níku Díky Ameriko, u Foderma-
yerova ústavu v Doudlevcích 
a u Hlavního nádraží. Na novou 
výsadbu bylo použito dvanáct 
tisíc kusů květin. Šlo především 
o begonie, petúnie, afrikány 
a dosny.

•
Odbor bezpečnosti a prevence 
kriminality MMP ve spolupráci 
se Správou veřejného statku MP, 
úsekem koncepce a dopravního 
inženýrství, v rámci projektu 
„Bezpečné město“ přistoupil 
k částečné realizaci III. etapy 
obnovy a výstavby kamerového 
systému v Plzni. Nová kamera 
tak byla instalována na CAN 
v Plzni. V plánu na letošní rok 
je umístění ještě dalších čtyř ka-
mer v centru.  

•
Nevzhledná proluka na nároží 
ulic Kovářská a Divadelní brzy 
zmizí, začala tady výstavba no-
vého bytového domu. Ten kro-
mě bytů a nové zeleně přinese 
také potřebná parkovací místa. 
Dokončení stavby se plánuje na 
jaro 2014. 

•
V září opět startuje na vybra-
ných místech akce Bezpečný 
přechod. Dětem u škol budou 
pomáhat přecházet frekvento-
vané silnice školení dopravní 
asistenti. Informace o konkrét-
ních přechodech  naleznete na 
webu obvodu www.plzen3.eu.

Problémy s přeplněnými 
kontejnery a černými skládkami
V poslední době se velmi disku-
tuje v souvislosti s přeplněnými 
kontejnery na separovaný od-
pad a následně vzniku černých 
skládek, a to jak ze strany ob-
čanů, tak i médií. I pro Měst-
ský obvod Plzeň 3 je to aktu-
álně jedna z prioritních věcí, 
které řeší.
 
„Pátrání po příčinách nás vedlo 
ke zjištění dvou nejzásadnějších 
důvodů. V dnešní době je drtivá 
většina spotřebního i jiného zboží 
balena do plastů, lidé se nauči-
li více třídit odpad a tím vzniká 
přemíra separovaného odpadu. 
Druhou příčinou je fakt, že ná-
doby mnohdy zneužívají podni-
kající osoby, ačkoli jsou určeny 
výhradně pro osoby fyzické,“ říká 
místostarosta Radislav Neubauer. 
Městský obvod Plzeň 3 proto
s tímto problémem vyráží do boje.
„Zajistili jsme dvě firmy, které za 
pomoci Veřejné služby dvakrát 
týdně objíždí území obvodu a černé 
skládky likvidují, a navýšili jsme 
počet svozů. Na území obvodu 
jsou k dispozici tři sběrné dvory 
a každý měsíc na vybraných mís-
tech přistavujeme velkokapacitní 
kontejnery na velkoobjemový od-
pad. Významný počin také vzniká 
díky spolupráci se Západočeský-
mi komunálními službami, a.s., 
s kterými plánujeme navýšit svoz 

separovaného odpadu,“ vyjme-
novává Neubauer.
Na území třetího plzeňského ob-
vodu je rozmístěno celkem 159 
stání na separovaný odpad, z toho 
plasty se vyvážejí 3x týdně, papír 
2x týdně, sklo 1x týdně a bioodpad 
1-2x týdně podle ročního období. 
Problematická místa jsou přede-
vším v ulicích Plachého, Kardiná-
la Berana, Skrétova a Sedláčkova. 
Zejména v prvních dvou jmenova-
ných ulicích jsou odpadové nádo-
by nejenom přeplněny, ale odpad 
často leží i mimo ně, včetně kusů 
nábytku a postelí, a to i u nádob 
na separovaný odpad. 
„Tento problém lze řešit pouze
v součinnosti občanů a úřadu. 
Lidé by měli sami dbát na to, aby 
pokud přijdou s odpadem k ná-
době, která je již plná, nenechali 

jej ležet vedle, ale vynesli ho, až 
bude nádoba prázdná,“ upozor-
ňuje Petr Baloun, vedoucí Odbo-
ru dopravy a životního prostředí 
ÚMO Plzeň 3. 
Obvod nyní přistoupí k častějším 
kontrolám podnikatelů. Zaměří 
se hlavně na to, jakým způsobem 
mají vyřešen odvoz odpadků. 
„Uvažujeme ve spolupráci s měs-
tem rozmístit na problémová místa 
mobilní fotopasti, které pak umož-
ní identifikovat ’pachatele’, který 
si bezostyšně zaměňuje skládku 
s ulicí,“ pokračuje místostarosta. 
„V současné době mám pocit, že 
čím víc uklízíme a vyvážíme, tím 
více si někteří ’výtečníci’ už do-
volují vyhazovat cokoli a kdykoli 
doslova ’z okna’. Je to prakticky 
boj s větrnými mlýny,“ dodává mís-
tostarosta Radislav Neubauer.

V září proběhne Plzeňský den s IZS 
Jak probíhá výcvik hasičů, jak se 
zachraňuje tonoucí nebo jak se za-
sahuje u dopravní nehody? To vše 
a mnohem více se dozvíte při akci 
s názvem Plzeňský den s IZS.
 
To, že složky Intergrovaného zá-
chranného systému jsou nepostra-
datelné, ví každé malé dítě. Umíte 
si ale vůbec představit, co vše se 
musí například hasiči naučit, než 
zlikvidují první požár, jak náročné 
je odstranění dopravní nehody a jak 
vodní záchranáři zachraňují život 
tonoucímu? Při akci Plzeňský den
s IZS alespoň částečně nakouknete 
do práce záchranářů, hasičů, poli-
cistů nebo celníků. Záchranářský 
den se bude konat 11. září od 9 do 
13 hodin v amfiteátru Plaza v Plzni. 

Čtvrtý ročník akce pořádá Statutár-
ní město Plzeň zastoupené Odborem 
bezpečnosti a prevence kriminality 
a Odborem krizového řízení Magis-
trátu města Plzně v rámci projektu 
Bezpečné město ve spolupráci s OC 
Plzeň Plaza. Kromě ukázek hasičů, 
policistů a záchranářů předvede své 
umění i policejní klub Musado, stu-
denti Střední odborné školy ochra-
ny osob a majetku, uvidíte ukázky 
slaňování a možná přiletí i vrtulník. 
Den zpestří plzeňské mažoretky 
Maršálky, vyzkoušíte si jízdu zruč-
nosti  Koordinačního pracoviště BE-
SIP pro Plzeňský kraj nebo simulá-
tor nárazu a simulátor převrácení.
Na místě bude i stánek Národní pro-
tidrogové centrály a stánek odboru 
bezpečnosti a prevence kriminality 

Magistrátu města Plzně. Tam se do-
zvíte vše o nejčastěji zneužívaných 
drogách, preventivních protidrogo-
vých programech a o programech 
prevence kriminality. Celou akcí 
budou provázet moderátoři rádia 
Kiss Proton.

Místostarosta Radislav Neubauer a vedoucí Odboru dopravy a životního pro-
středí Bc. Petr Baloun kontrolují v ulicích problémy s odpadem
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Tradičně se na Balonové show 
vybírá symbolické vstupné 20,- 
Kč, které putuje na dobrou věc. 
Z výtěžku této akce, která pro-
běhla v roce 2011, bylo posta-
veno dětem z dětského domova 
Domino nové hřiště. 

Hřiště se pro děti v Dominu na 
Skvrňanech otevřelo symbolicky 
na jejich svátek 1. června. Největší 
fronta byla na novou trampolínu. 
„To hřiště je super, ale trampolína 
je nejlepší,“ shodovaly se šťastné 
děti. „Balonové show se pravidel-
ně zúčastňujeme a peníze, které se 
na ní vybraly, jsme dostali a pro-
mítly se do našeho nového hřiš-
tě,“ řekla při otevření ředitelka 
Domina Mgr. Naďa Erbová. Také 
na dalším ročníku Balonové show 
letos v červnu se vybírala sym-
bolická dvacetikoruna. Tak jako
v loňském roce budou i tyto pení-
ze věnovány na dobročinné účely.  

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

O prázdninách zajišťují provoz 
mateřské školy na Skvrňanech  
Po celý červenec zajištovala 
prázdninový provoz na území 
centrálního obvodu 63. mateř-
ská škola v Lábkově ulici na 
Skvrňanech, která má celkovou 
kapacitu 252 dětí.
 
V prvním týdnu chodilo v prů-
měru 95 dětí, v druhém týdnu už 

to bylo 107 dětí, ve třetím týdnu 
110 dětí a v posledním týdnu 89 
dětí. Kapacita mateřské školy 
byla dostačující, takže všichni 
žadatelé byli uspokojeni, a co je 
hlavní, dětem se v prázdninové 
školce líbilo. „Chodíme na vý-
lety po Skvrňanech a pouštěli 
jsme lodičky na potoce, byli jsme 

i na poli a na hřišti,“ prozradil 
pětiletý Dominik, který navště-
voval školku na Skvrňanech 
téměř celý červenec. Srpnový 
prázdninový provoz začal běžet 
ve středu 1. srpna v 32. mateřské 
škole v Resslově ulici 19 a v 70. 
mateřské škole ve Waltrově ulici 26 
na Skvrňanech. 

Krátce z kultury
Město Plzeň si ničivé povodně
v srpnu 2002 připomíná výsta-
vou fotografií před Studijní a vě-
deckou knihovnou ve Smetano-
vých sadech. Jednadvacet snímků 
mapuje nejen situaci roku 2002, 
ale také, jaké byly povodně v ná-
sledujícím roce a v letech 2006
a 2011. V pondělí 13. srpna se navíc 
uskutečnilo vzpomínkové setkání.

•
Od 23. června se v Plzni koná 
festival Živá ulice – Plzeňská 
setkání, který navazuje na osm-
náctiletou tradici svého před-
chůdce festivalu Na ulici, který si 
za dobu své existence vybudoval 
výbornou pověst a popularitu 
napříč celým Plzeňským krajem 
i za jeho hranicemi. Festival za-
končí 9. září „plné kotle polévky“ 
na náměstí Republiky.

•
Oblíbené řemeslné trhy se po 
letní pauze vrací na náměstí Re-
publiky. V září se budou konat  
Svatováclavské. Ty jsou dopro-
vázeny vinobraním s bohatým 
kulturním programem. 

•
Tradiční oslava plzeňských piv 
– Pilsner fest 2012, nabídne 
na přelomu srpna a září kro-
mě pěnivého moku a dobrého 
jídla i spousty hudby. Na dvou 
scénách se vystřídají například 
Jiří Schmitzer, Tatabojs, J.A.R., 
Mňága a Žďorp, Kamil Střihav-
ka nebo David Koller. Předsta-
ví se ale i méně známé kapely, 
které svými hlasy poslali do 
finále soutěže Prazdroj talentů 
jejich fanoušci.

•
Mezinárodní festival Divadlo 
bude Plzeň hostit 12. - 16. září. 
Letos se koná již dvacátý ročník 
této akce. Předprodej vstupenek 
na představení začíná 20. srpna.

•
Kvůli opravě střechy jsou v Plzni 
zavřené Masné krámy. Galerie 
bude znovu otevřena po dvou 
měsících, a to 18. října slavnost-
ní vernisáží výstavy Dynamic-
ká moderna. Výstava představí 
ohlasy futurismu v českém umě-
ní počátku 20. století a v období 
mezi světovými válkami.

•
Až do konce srpna můžete v Plz-
ni na lochotínském amfiteátru 
navštívit Filmové noci. Tradiční 
letní kino nabízí pětkrát týdně 
filmy pod širým nebem. Do kon-
ce prázdnin můžete shlédnout 
filmy Alois Nebel, Okresní pře-
bor, Doba ledová 4, Líbáš jako 
ďábel nebo Sněhurka a lovec. 

Dětský domov Domino má z výtěžku 
Balonové show nové hřiště

Starosta Jiří Strobach a ředitelka Domina Mgr. Naďa Erbová otevírají 
nové hřiště



číslo 4  •  srpen 2012  •  21. ročník  •  Telefon: 378 036 496  •  www.plzen3.eu

CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ 7

Ve zdraví a životním elánu se do-
žila sta a jednoho roku paní Bože-
na Matasová, která bydlí v Plzni 
na Borech.

Zástupci centrálního obvodu vždy 
tyto jubilanty navštěvují, a neji-
nak tomu bylo i v případě paní 
Boženy Matasové. „Oslavenkyně 
však sama dorazila v doprovodu 
své dcery a vnučky na náš úřad 
a ukázala nám, v jaké fyzické
i duševní pohodě je,“ usmíval se 
místostarosta třetího plzeňského 
obvodu Radislav Neubauer, který 
paní Matasovou s doprovodem 
přivítal ve své kanceláři a po-
hostil je. Za Odbor služeb Úřa-
du městského obvodu Plzeň 3, 

který má v kompetenci všechny 
jubilanty trvale bydlící na území 
MO Plzeň 3, pogratuloval osla-
venkyni vedoucí odboru JUDr. 
Miloslav Hora.
Paní Matasová má dvě dcery a jed-
noho syna. Ráda vzpomíná na 
dětství strávené na vesnici neda-
leko Kolína, kde vyrůstala spo-
lečně se svou kamarádkou Blan-
kou Waleskou, budoucí českou 
filmovou a divadelní herečkou. 
Provdala se do Plzně, její první 
bydliště bylo v Pallově ulici, od-
kud se, i když nerada, odstěhova-
la do modernějšího panelového 
domu. Přes svůj vysoký věk je 
stále aktivní a dodnes navštěvuje 
divadelní představení.

INFORMACE PRO SENIORY

Paní Matasová oslavila 101 let 

Do Plzně zavítala vzácná 
návštěva z Regensburgu 

OSOBNÍ ASISTENCE
POMÁHÁ NEPŘETRŽITĚ
Zatímco pečovatelská služba je seniory hojně využívána, 
osobní asistence je často spojována spíše s osobami se 
zdravotním postižením. Osobní asistence je přitom vítanou 
službou právě pro seniory. 
„Většina pečovatelských služeb má pracovní dobu od rána 
do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je 24 hodin 
denně a 7 dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se 
sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. 
Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak 
zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních 
a bezpečnostních rizik,“ vysvětluje Tereza Jarošíková, vedoucí 
střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent 
to, co si uživatel přeje  –  může pomáhat, obstarávat, 
doprovázet, nebo jen dělat společnost a „bezpečností 
dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být 
jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně 
se u něho bude střídat dvojice asistentů. Kdykoliv  může 
požádat o výměnu za  jiného.
Kontakt:
Bc. Tereza Jarošíková, Hewer – občanské sdružení
Tel.: 736 505 558, e-mail: plzensko@pecovatel.cz

Další promenádní koncert
Posedět, zazpívat si a užít si pří-
jemné odpoledne přišli senioři 
31. května na další z promenád-
ních koncertů, který se tentokrát 
konal na náměstí Míru na Borech. 
Seniorům hrála k poslechu oblíbe-

ná kapela Nýřaňanka. Na místo za 
občany dorazili také zástupci ob-
vodu. Další z promenádních kon-
certů plánuje MO Plzeň 3 na září. 
Konat se bude 26. září v 17 hodin 
před OC Albert ve Skvrňanech.

Na základě pozvání vedení Měst-
ského obvodu Plzeň 3 navštívil ve 
dnech 29. a 30. června  město Pl-
zeň vzácný host pan Josef Mös, 
předseda rady seniorů města 
Regensburg. V budově ÚMO Pl-
zeň 3 byl přijat místostarostou 
centrálního obvodu Radislavem 
Neubauerem, aby společně zhod-
notili akci „Zasazení stromu 
přátelství“, která se uskutečnila 
v dubnu letošního roku v Re-
gensburgu.

Oba představitelé vyhodnotili tuto 
akci za velmi zdařilou s tím, že na 
dalších projektech, které čekají Pl-
zeň a Regensburg v roce 2013 (20. 
výročí partnerství těchto měst), bu-
dou intenzivně a s předstihem spo-
lupracovat, aby byly alespoň stejně 
úspěšné, jako byl tento.
Pan Mös se pak stal čestným hos-
tem tradiční obvodní kulturní akce 

Balonová show, kde došlo k přátel-
skému setkání se starostou obvodu 
panem Jiřím Strobachem. V násle-
dujícím dnu předseda rady seniorů 
města Regensburg se svým dopro-
vodem absolvoval bohatý program, 
kdy navštívil na plzeňské radnici 
radního města Plzně pro sociální 
oblast a zdravotnictví Jiřího Kut-
hana, pivovar Plzeňský Prazdroj 
a také si prohlédl historické jádro 
Plzně. Po oba dny provázel pana 
Möse radní a předseda Kulturního 
výboru ZMO Plzeň 3 pan Stani-
slav Tyšer, který vzácné návštěvě 
rovněž podával komentáře a vy-
světlení k jednotlivým městským 
pamětihodnostem a událostem.
Každým dalším osobním setkáním 
představitelů partnerských měst či 
jejich městských obvodů, dochází 
nejen k předávání zkušeností, ale 
i k dalšímu navazování přátelských 
vztahů mezi sousedními národy.
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V pondělí 6. 8. proběhla pra-
videlná koordinační schůzka 
vedení Městského obvodu Pl-
zeň 3 s odpovědnými zástupci 
Městského ředitelství Policie 
ČR, ředitelství Městské po-

licie Plzeň a Komise bezpeč-
nosti Rady městského obvodu 
Plzeň 3.

Na této schůzce byly řešeny pro-
blémy trvale se vyskytující v rám-

ci centrálního plzeňského obvodu, 
jako je například volné pobíhání 
psů a znečišťování veřejných pro-
stranství, tvoření černých skládek 
u kontejnerů, nesprávné parková-
ní vozidel, černý výlep plakátů, 
dodržování zákazu kouření na 
zastávkách MHD nebo problema-
tika prostituce.
V neposlední řadě se zástupci 
obvodu, Městské policie, Policie 
ČR a Komise bezpečnosti RMO 
zabývali na základě četných pod-
nětů od občanů problematikou 

bezdomovců, kteří neoprávněně 
osídlili dům ve Vejprnické ulici.
„Lidé, kteří bydlí v okolí inkri-
minovaného domu, si často stě-
žovali na pach spálených plastů 
a dalších odpadků, které bez-
domovci v domě pálí,“ vysvětlil 
starosta Městského obvodu Plzeň 3 
Jiří Strobach. 
Městská policie s firmou Berger 
proto ještě ten týden domluvila li-
kvidaci objektu. Bezdomovci byli 
již tři týdny na tento krok soustav-
ně upozorňováni. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Tísňová péče
- sociální služba Městské charity Plzeň
Služba je určena pro všechny se-
niory nebo zdravotně postižené 
občany, kteří bydlí v Plzni nebo 
v okolí do 10 km od Plzně. Klient 
žije ve svém domácím prostředí. 
Na ruce nebo na krku má tlačítko, 
kterým si v kteroukoliv dobu při-
volá pomoc. Spojení mezi klien-
tem a pultem ochrany je poskyto-
váno pomocí telefonního přístroje 
CL 600 nebo GSM brány, kam se 
vloží SIM karta.
Jestliže se člověk cítí ohrožen, 
zmáčkne tlačítko a hlasitým od-
poslechem se spojí se službou, 
která k němu sama vyjíždí nebo 
zprostředkovává výjezd integro-
vaného záchranného systému.
Ohrožení znamená krizovou situ-
aci, jakou jsou např. pády, zdra-

votní komplikace nebo ohrožení 
druhou osobou.
Služba je určená tedy zvláště pro 
lidi, kteří žijí sami, mají sklony 
k pádům, ke zdravotním kompli-
kacím nebo chtějí mít jen jistotu 
bezpečí v domácím prostředí.
Sociální pracovnice služby nezávis-
le na krizových zásazích u klienta, 
dochází pravidelně do domácností 
a na základě individuálního plánu
s uživatelem dále pracuje.
Tísňová péče i ve spojení s další-
mi službami (např. pečovatelskou 
službou, osobní asistencí, domácí 
péčí) může napomoci uživateli, 
aby mohl zůstávat ve svém domá-
cím prostředí co nejdéle, nemusel 
odcházet do zdravotnického nebo 
sociálního zařízení.

CENA SLUŽBY
ZAVEDENÍ - 300 Kč
PRAVIDELNÁ
MĚSÍČNÍ SAZBA
KLIENTI V MO PLZEŇ 3
- 400 Kč / měsíčně
- krizové výjezdy ZDARMA
KLIENTI V OSTATNÍCH 
MĚSTSKÝCH OBVODECH
- 500 Kč / měsíčně
- krizový výjezd 250 Kč

Kapacita služby je v současné 
době volná, v případě zájmu 
prosím kontaktujte:

ALICE PRŮCHOVÁ
Tel.: 731 433 116
E-mail: tisnova.pece@mchp.cz
nebo tel. 377 459 157

Rekonstrukce
v obvodu
Na území Městského obvodu Plzeň 
3 probíhají stavební úpravy vnitro-
bloku Karla Steinera na Skvrňanech. 
Práce začínají v srpnu a navážou na 
již zrekonstruovaný vnitroblok
U Alberta. Ke stavebním úpravám 
dochází i na sídlišti na Borech. V září 
budou zahájeny práce na vnitroblo-
ku Šimerova jako další pokračování 
již zrekonstruovaného vnitrobloku 
Skupova. Na tuto akci se podařilo 
získat dotaci od Ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora 
bydlení pro rok 2012. Dokončeno už 
bylo také parkoviště na Skvrňanech. 
„Jde o parkoviště u základní školy 
v ulici Terezie Brzkové. Po prázd-
ninách se tak mohou především 
rodiče těšit na zlepšené podmínky 
parkování v této lokalitě,“ upřesnil 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach. 

ZBAVTE SE ODPADU!

SVOZOVÁ MÍSTA
1)   Doudlevce, Zelená ulice
2)   Bory, Na Hvězdě – Tomanova x Schwarzova
3)   Bory, Boettingerova x Klatovská – u parkoviště 
4)   Klatovská – odbočka do ulice V Lukách (směr Litice)
5)   Výsluní, křižovatka cest za Tyršovým mostem
      (ul. Za Rybárnou x Kalendářní x Říjnová)
6)   Přední Skvrňany – Křimická x Malesická
       x Na Dlouhých záhonech
7)   Skvrňany –  Lábkova – parkoviště u žel. trati
8)   Skvrňany – Pecháčkova x Waltrova – u garáží
9)   Přední Skvrňany – Jakuba Škardy
10) Zátiší – Kreuzmannova ulice (za čerp. stanicí ONO)
11) Nová Hospoda – K Merfánům
12) Přeštická ulice – nad zimním stadionem
13) Purkyňova x Resslova – u viaduktu
14) Pařížská ulice – u garáží
15) Roh Korandova x Plachého (liché měsíce) 
      Skrétova x Plachého – u lékárny (sudé měsíce) 
16) Roh Kardinála Berana – Bendova
17) Charvátova x Na Jíkalce (liché měsíce)
      ul. U dráhy – parkoviště (sudé měsíce)

Velkokapacitní kontejnery na velkoobjemový 
odpad jsou přistavovány každou první 
sobotu v měsíci.

Pozor na dopravní omezení
Oprava úseků tramvajové 
trati v zadních Skvrňanech 
probíhá do 31. srpna 
• Terezie Brzkové - jednosměrná uza-
vírka jízdního pásu vozovky v úseku 
od ul. Vojanova k ul. Lábkova
• Lábkova - změna směru  uzavír-
ky vozovky - odstavného parko-
viště v úseku od ul. Vejprnická do 
vnitrobloku
• Vojanova - vyblokování parko-
vacích míst v úseku domů č. 9-16 
(pravá strana k točce ED) a v úseku 
domů 1-15 (levá strana).
Provoz tramvajové dopravy č. 2 
bude nahrazen autobusovou ná-
hradní linkou v úseku ulice K. Stei-

nera (přeložená zastávka) - Skvrňany, 
Sídliště - ul. K. Steinera po trase Vej-
prnická - Terezie Brzkové - Vojano-
va - Lábkova - Vejprnická. Z tohoto 
důvodu dochází k vyblokování výše 
uvedených parkovacích míst tak, 
aby byl zajištěn průjezd náhradní 
autobusové dopravy MHD.

Uzavírka ulic v centru Plzně
Rekonstrukcí prochází ulice Per-
lová a Veleslavínova, práce pro-
bíhají za celkové uzavírky až do 
jara 2013. 
Kompletní seznam uzavírek na-
jdete na www.plzen3.eu v sekci 
„aktuální uzavírky komunikací“. 

Pravidelná koordinační schůzka MO Plzeň 3 se zástupci policie



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

��������������������������

�������������������������������

   3.9.2012

14:00 - borsky park

JAROSLAV UHLIR

RICHARD NEDVED

– TRAPNOMAGIE

MODERUJE JIRKA PELNAR



10 www.plzen3.eu

Zdá se, že se v Plzni rodí  fotbalová 
hvězda. Od mala si kopal ’za bará-
kem’, v pěti přišel do Viktorky
a protrpěl si i chvíle na lavičce, 
kdy ho trenér kvůli malému vzrůs-
tu nestavěl. Dnes se o něj ale už 
zajímají evropské kluby, podepsal
smlouvu s prvoligovou Viktorkou 
až do roku 2016 a trenér Bílek ho 
opětovně nominuje do reprezenta-
ce. Díky tomu zná Vladimíra Da-
ridu celý český fotbalový národ. 
Jaká je cesta plzeňského fotbalisty 
na evropské trávníky? 

Kdy jsi začal s fotbalem? 

Asi v pěti letech jsem přišel na 
Viktorku a začal hrát s příprav-
kou. Ještě než jsem ale šel na Vik-
torku, tak jsem hodně kopal doma 
s míčem a blbnul za barákem. 

Byl to tvůj nápad nebo rodičů 
hrát fotbal? 

Protože jsem si pořád kopal, tak se 
naši domluvili, že mě vezmou na tré-
nink. Mě prostě bavil jenom fotbal. 

A kdy jsi ho začal sledovat?
 
Asi tak v osmi jsem se na fotbal 
začal dívat. To jsem snad prvně
v životě viděl hrát Manchester Uni-
ted a hrozně se mi líbil. Hráli Ligu 
mistrů a od té doby jim taky fan-
dím. Je to můj nejoblíbenější tým. 

Tam bys chtěl jednou skončit?

To by bylo ideální. (smích)

Jak to tedy s tebou a fotbalem 
vypadalo v mládí? Byl jsi dost 
malý a často jsi seděl na lavičce.

Pokračoval jsem od přípravky do 
žáků a šel jsem na fotbalovou školu. 
Ale nevypadalo to dobře. Byl jsem 
malý, v dorostu jsem moc nehrával
a vypadalo to, že fotbal půjde stranou 
a zaměřím se na školu. Seděl jsem 
na lavičce, trenéři v tu dobu dávali 
přednost velkým klukům. Pak se to
změnilo, prokázala se mi bezlepková 
dieta, začal jsem správně jíst a rychle 
jsem vyrostl.  Potom se to i v dorostu 
trochu víc rozjelo. A přišel nový tre-
nér, který mi dával šanci.

Bezlepková dieta tě paradoxně 
posunula ve fotbale vpřed? 

Je to tak, když se u mě prokázala bez-
lepková dieta, rychle jsem vyrostl 

a srovnal se rychlostně s ostatními. 
Bylo to všechno v jednom roce, die-
ta a nový trenér, který mi věřil. 

Tahle dieta tě ale musí
hodně omezovat? 

Ze začátku to bylo hodně náročný. 
Byl jsem zvyklý jíst rohlíky, chle-
ba. A ani mi nechutnal třeba bez-
lepkový chleba. Ale teď už jsem 
si zvyknul a zlepšila se i nabídka. 
Po Plzni je více obchodů, zkvalit-
nily se výrobky. Občas je problém 
v restauraci, když jim musím vy-
světlovat, o co vlastně jde.

To tedy ani jako správný Plze-
ňan nepiješ pivo? 

Tak pivo právě kvůli bezlepkové 
dietě nemůžu, ani whisky. Ale ji-
nak všechno.
 
Takže jsi mládí věnoval
jen fotbalu?

Měl jsem třeba jednou týdně tré-
nink, ale s klukama v Bolevci jsme 
vždycky po škole jeli domů a ko-
pali za barákem. Trénovali pravou, 
levou, říkali si, teď kope Pavel Ne-
dvěd a tak. Ale opravdu v těch šest-
nácti to se mnou nevypadalo dobře. 

Chtěl jsem z Viktorky pryč, do ji-
ného týmu hlavně hrát, protože na 
Viktorce jsem jen seděl. 

Kdy jsi začal věřit, že to s fot-
balem někam dotáhneš? 

Když jsem začal víc hrát a dostal 
jsem se na Viktorce do béčka. To 
jsem začal věřit, že to mohu s fot-
balem někam dotáhnout. Bylo to 
kolem devatenácti. Měl jsem fotbal 
vždycky rád. I když jsem s tím chtěl 
ve Viktorce seknout, tak furt jsem 
chtěl někde hrát. Pro mě to byla zá-
bava a až v době, když jsem se dostal 
do béčka, do áčka, tak jsem to začal 
brát tak, že se tím mohu i živit. 

Ty jsi ale z Plzně odešel na 
hostování do Sokolova... 

Byl jsem půl roku v béčku, tam 
jsem hrál pravidelně a trenér Vrba si 
mě vytáhnul do áčka. S áčkem jsem 
absolvoval rok. Spíš jsem s nimi 
trénoval a chodil hrát za béčko. Pak 
jsme se domluvili s manažerem, 
že by bylo lepší jít někam třeba do 
druhé ligy, ale hrát. Tak jsem ode-
šel do Sokolova. Potom jsem tady 
na Viktorce půl roku dostřídával,
a když odešel Petr Jiráček, uvolnil 
se můj post a začal jsem hrát. 

Trenér Bílek tě teď znovu 
nominoval do reprezentace. 
Jaké to bylo ale poprvé, když 
jsi získal nominaci a pak jsi jel 
na EURO? 

To byl docela šok, to jsem fakt měl 
všechny možný pocity, které jsem 
v tu chvíli mohl mít. Musel jsem 
zrušit dovolenou, chtěli jsme jet s pří-
telkyní do Londýna. Všechno jsem 
musel zrušit. Ale soustředění v Ra-
kousku bylo dobrý. A to, že jsem se 
dostal i na EURO a hrál jsem proti 
Portugalsku, to byl splněný sen. 

Teď už začínáš být díky repre-
zentaci známý český fotbalista...

No, je to zvláštní. Tady po Plzni na 
mě lidi už koukají, říkají si, je to on, 
není to on, někteří mě poznají. 

Zdáš se hodně klidný, co proží-
váš na lavičce?  

Nemám nějakou nervozitu, že 
bych se třeba bál jít na hřiště. 
Jsem vždycky natěšený, hlavně 
abych už se podíval na hřiště. 

A když tě tam trenér nechá sedět? 

To fakt mrzí. V reprezentaci se to 
dá ještě překousnout, protože to 
vím, že jsou to dobří hráči. Horší 
to bylo třeba v dorostu, když jsem 
věděl, že jsem lepší a nehraju. To mi 
hodně mrzelo, byl jsem naštvaný.

Podepsal jsi smlouvu u plzeňské 
Viktorky až do roku 2016, měl 
jsi ale i jiné nabídky?

Nabídky byly a jedna hodně kon-
krétní z Ruska. Ale asi by nebyl 
správný krok teď odcházet. Česká 
liga má svoji kvalitu a tady budu 
i kvůli reprezentaci na očích. 

Takže počkáš na rok 2016, až ti 
řekne Manchester?

Když to přijde i dřív, tak bych se 
nezlobil. Uvidíme. (smích) 

ROZHOVOR

VLADIMÍR DARIDA
22 let, bydlí v Plzni 
Záložník FC Viktoria Plzeň
Číslo dresu 16
Hraje s českou reprezentací, na 
EURU 2012 hrál proti Portugal-
sku, je svobodný,  dva a půl roku 
má přítelkyni

Od kopání ’za barákem’ až na evropský trávník 
Rozhovor s plzeňským fotbalistou Vladimírem Daridou

TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

foto: Pavel Němeček
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Referent Bc. 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 životního prostředí
Bc. Petr Baloun  37 803 6520

Pověřený vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

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?

Jak se jmenuje modrý most v popředí
obrázku a přes jakou řeku vede?

A) most Milénia přes Radbuzu
B) Papírenská lávka přes Radbuzu
C) Kožíškova lávka přes Radbuzu
D) Kožíškova lávka přes Mži
E) Papírenská lávka přes Úslavu Správná odpověď: C
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