
Rozzářený strom a Vánoční 
trhy na náměstí Republiky 
jsou jasným znamením, že 
začal advent. Jak připomíná  
plzeňský biskup Mons. František  
Radkovský, je advent především 
dobou radostného očekávání. 
„Bylo by velkou chybou, kdy-
bychom jej prožili v hektickém 
shonu příprav na Vánoce a to 
téměř ve shonu materiálním. 
Snažme se najít si každý den 
chvilku času na zklidnění a za-
myšlení i na své blízké,“ říká 

biskup František Radkovský  
a dodává, že hezké spole-
čenství v rodině či mezi přáteli 
je mnohem cennější než 
hmotné dary. „Přeji vám, aby 
se vám letos prožít takto advent  
podařilo,“ uzavírá biskup 
František Radkovský. K přání 
se připojuje i starosta cent-
rálního obvodu Plzeň 3 Jiří 
Strobach. „K Vánocům patří 
hlavně klid, pohoda a neměli 
bychom zapomínat ani na lidi, 
kteří žijí společně s námi v tomto 
městě. Vím, že to není nic výji-
mečného, ale přesto chceme 
společně s kolegy z obvodu den 
před Štědrým večerem rozlévat 
na náměstí zdarma polévku, 
těm, kteří se dostali do špatné 
ekonomické situace nebo na ní 
prostě budou mít jen chuť. Všem 
občanům Plzně přeji, aby je 
Vánoční trhy potěšily svou pří-
jemnou a poklidnou adventní at-
mosférou a užili si každodenní 
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Vánoční dárek s předstihem
Vážení obyvatelé centrálního obvodu Plzeň 3, uvnitř tohoto 
čísla zpravodaje Trojka najdete DVD s pohádkou Mach  
a Šebestová. Věříme, že Vás legendární animovaná dvojice, 
kterou vytvořili Miloš Macourek, Adolf Born, Jaroslav 
Doubrava a komentář namluvil Petr Nárožný, pobaví a že si 
díky jeho sledování dopřejete trochu klidu a pohody.

zajímavý kulturní program,“ 
dodává Jiří Strobach.

Na Vánočních trzích se již 
konala mikulášská nadílka, 

Vánoční zpívání koled s Českým 
rozhlasem Plzeň či koncerty 
kapely Strašlivá podívaná. 
Lidé se mohli ještě těšit z vy-
stoupení souboru Hlásek, který 
funguje při Základní umělecké 
škole v Přešticích i z křestu  
Kuchařky plzeňských strašidel, 
tyto akce byly na programu  
ve čtvrtek 17. prosince. V neděli  
20. prosince vystoupila šermířská 
skupina Romantika. Poslední 
den trhů, středa 23. prosince 
pak bude věnována programu 
s názvem Vánoce s Nadací pro 
transplantaci kostní dřeně 

pf 2010Jménem všech představitelů a pracovníků centrálního obvodu Plzeň 3 si Vám i všem Vašim blízkým dovoluji popřát 
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Starosta Jiří Strobach
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Poradna vyššího věku měla úspěch
Dvanáct vzdělávacích se-

minářů připravil centrální 
obvod spolu s Občanským 
sdružením Totem a společ-
ností Člověk v tísni v rámci 
projektu Poradna vyššího 
věku. Senioři se mohli setkat 
a poradit s právníky, se sociál-
ními pracovníky, s poradci 
na zdravý životní styl,  
s psychology i s policisty. 
Návštěvníci poradny získali 
například informace o tom 
jak nespadnout do dluhů, jak 
řešit obtížné situace v rodině, 
jak aktivně žít i jak nebýt obětí 
trestného činu. Přednášky se 
konaly v budově Plzeňské 

konzervatoře v Husově ulici  
a v Domě napříč generacemi  
v Kaznějovské ulici a prů-
měrně je navštěvovalo okolo 
tří desítek seniorů. Největší 
zájem byl o vystoupení soci-
oložky Jiřiny Šiklové, kterou 
navštívilo osm desítek lidí. 
Její recept na šťastné stáří byl 
jednoduchý: „Být připraven, 
mít přátele a být optimistou.“ 

Pravidelní návštěvníci 
seminářů získali na slav-
nostním zakončení Poradny 
vyššího věku absolventský 
certifikát. Ten jim byl slav-
nostně předán 10. prosince  
v Měšťanské besedě. 

Přednáška Jiřiny Šiklové měla v rámci Poradny vyššího věku ohromný úspěch.  
O názory známé socioložky a publicistky se zajímalo osm desítek lidí. Přednáško-
vý sál v budově Plzeňské konzervatoře v Husově ulici byl zcela zaplněn.  

Konečná podoba areálu záleží i na vás 
Pokud se chcete podílet na 

tom, jak bude vypadat multi-
funkční sportovní a relaxační 
areál u Borské přehrady, máte 
možnost. 

Pošlete nám svůj návrh,  
nápad nebo zkušenost s rela-
xačními a sportovními centry, 
kde si vaše děti malé nebo ty 
větší opravdu užívaly a co je 
nejvíce nadchlo.

Napiště nám, co v Plzni  
a okolí podle vás chybí  
a co by určitě využívala širo-
ká veřejnost. Piště na adresu: 
strobach@plzen3.eu.

Jánského plakety pro dárce toho nejcennějšího
Bronzovou  medaili  pro-

fesora MUDr. Jana Janského 
udělovanou za deset bez- 
příspěvkových odběrů krve  
v pondělí 23. 11. 2009 předal 
dárcům z centrálního pl-
zeňského obvodu jeho sta-
rosta Jiří Strobach a ředitelka  
Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Plzeň-město 
Svatava Slavíková.

Slavnostního aktu se zú-
častnila většina z 21 po-
zvaných dárců krve. Na 
varhany při slavnostním aktu 
hrál pan Miloš Chaloupka. 

„Na tradici z dob mi-
nulých jsme navázali asi 

před čtyřmi lety. Od té doby 
dvakrát ročně ve spolupráci 
s Oblastním spolkem orga-
nizujeme slavnostní setká-
ní s dárci. Kromě toho, že 
jim předáme pamětí  plakety  
a obdarujeme je květinou, vyu-
žíváme této příležitosti zejména 
k tomu, abychom jim za jejich 
záslužnou a pro společnost 
tolik potřebnou činnost podě-
kovali. Posezení nad malým 
občerstvením, je pak příleži-
tostí popovídat si s těmi, kteří 
zachraňují životy druhých,“ 
připomíná starosta cent-
rálního plzeňského obvodu Jiří 
Strobach.
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Karel Gott převzal několik významných 
ocenění ve své rodné Plzni

Sedmdesátiletý plzeňský 
rodák Karel Gott, jehož vy-
znamenal v říjnu prezident re-
publiky Václav Klaus státní 
medailí za zásluhy, se stal 
čestným občanem města  
Plzně, kde se narodil. Nejvyšší 
městské ocenění převzal  
v obřadní síni Magistrátu 
města Plzně od plzeňského 
primátora Pavla Rödla. 

Zpěvák Karel Gott byl ve 
stejný den v Měšťanské besedě 
uveden hejtmankou Miladou  
Emmerovou do Dvorany slávy 
Plzeňského kraje. 

Úspěšný den pak pěvec 
zakončil večer v hale Loko-
motivy, kde koncertoval spolu  
s Evou Urbanovou za do-
provodu kapely Boom!Band  
Jiřího Dvořáka. Za přítomnosti 
několika tisíc diváků převzal  
z rukou starosty centrálního 
plzeňského obvodu Jiřího 
Strobacha pamětní plaketu 
Bohumila Kulhánka – sená-
tora a  prvního porevolučního 
starosty Městského obvodu 
Plzeň 3.

Přejeme Karlu Gottovi 
mnoho úspěchů v jeho životě.

ČSSD
Vážení spoluobčané,
máme za sebou  třetí rok vo-
lebního období a věřím, že 
všichni zastupitelé ČSSD se 
snažili poctivě řešit   problémy 
a připomínky, se kterými jste 
se na ně obraceli. Nebyli jsme 
vždy úspěšní, byly i situace, 
na  jejichž řešení  jsme  ne-
dosáhli, ale vždy jsme se 
snažili, aby žádný podnět či 
připomínka od občanů ne-
skončily bez odezvy. Najít 
si čas vyslechnout každého 
občana, kterého něco trápí,  
a pokusit se jeho problém 
vyřešit, bylo  pro nás samo-
zřejmostí.   
Dovolte mi, abych Vám 
jménem klubu zastupitelů 
ČSSD popřála hodně zdraví,  
spokojenosti v osobním  
i profesním životě i pohodu v 
rodině. Také Vám přeji, aby   
rok 2010 byl pro Vás všechny 
úspěšný a spokojený.         

Marta Dolejšová
předsedkyně klubu  

zastupitelů za ČSSD

KDU-ČSL
Vážení spoluobčané, koncem 
listopadu, kdy píši tyto 

řádky, není ještě patrné, jaké 
výzvy pro nás chystá nový 
rok 2010. Je jisté, že každého 
z nás v něm budou vedle pří-
jemných a radostných věcí 
čekat také nějaké neoče-
kávané události, náhlá roz-
hodování a vůbec kom-
plikace. Přál bych nám všem, 
abychom je dokázali zvládat 
s klidem a optimismem,  
s nadějí, láskou a vírou. 
Přál bych nám také, abychom 
vyzbrojeni těmito ctnostmi 
dokázali čelit našim ne-
ctnostem (netřeba jmenovat, 
ale každý nějaké máme). 
Zmatky světa můžeme 
ovlivnit jen málo, to však 
není důvod k rezignaci. Ne-
můžeme sice měnit celý svět, 
ale na nás záleží, jak vypadá 
naše nejbližší okolí či celá 
naše obec. Zní to banálně, 
ale je to vlastně velmi dů-
ležité. Velká řešení se často 
skládají z drobných činů. Do 
nového roku tedy Vám, sobě, 
nám všem přeji odvahu, vy-
trvalost a dobrou mysl při 
zvládání těchto drobných kaž-
dodenních úkolů.

Tomáš Bernhardt
předseda klubu  

zastupitelů za KDU-ČSL

KSČM
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem 
zastupitelů MO Plzeň 3 za 
KSČM popřál šťastné prožití vá-
nočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku. Všem občanům 
dále přeji, aby jejich potřeby  
a připomínky byly řešeny vždy 
rychle, zodpovědně k jejich na-
prosté spokojenosti.

Miloslav Švantner 
předseda klubu  

zastupitelů za KSČM 

ODS
Vážení a milí přátelé! Rád 
bych vám jménem Občanské 
demokratické strany i osobně 
popřál krásné vánoční svátky 
a abyste na rok 2010 v bu-
doucnu vzpomínali jako na 
ten úspěšný, dobrý a prožitý 
ve štěstí a v plném zdraví.

 JUDr. Karel Paleček
předseda klubu  

zastupitelů za ODS
 

Plzeňská aliance
Vážení obyvatelé obvodu 
Plzeň 3 a přilehlých lokalit; 
jako člen koalice v Radě 
obvodu za Plzeňskou alianci 
mám radost, že se nám 

v obvodě postupně daří 
rozšiřovat síť cyklostezek 
a cyklotras a tím vám 
umožňovat jak rekreační 
pohyb na kole, tak i alter-
nativní dopravu za prací  
a zábavou. Doufám a věřím, 
že se nám podaří zrealizovat 
v dalším roce několik dalších 
úseků, o kterých se brzo 
dozvíte. Úspěšný rok 2010  
a mnoho šťastných kilometrů  
v sedlech kol přeje za 
Plzeňskou alianci vám  
i vašim kolům 

radní Pavel Stelzer.

Pravá volba  
pro Plzeň
Zastupitelé Pravé volby přejí
všem lidem dobré vůle 
šťastný rok 2010.

Vánoční přání politických stran a uskupení obvodu
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Centrální obvod: chodníky jsme v zimě uklízeli  
a budeme v tom pokračovat

Centrální obvod Plzeň 3 
je připraven na zimní úklid 
chodníků tak, aby vyhověl 
novele zákona o pozem-
ních komunikacích, který 
obcím nařizuje uklízet sníh  
i z chodníků přiléhajících  
k soukromým domům. Dosud 
za úklid byli zodpovědní ma-
jitelé domů. 

„Chodníky jsme v zimě 
uklízeli i v minulých se-
zónách, s majiteli nemovitostí 
jsme měli uzavřenou dohodu, 
oni nám na tuto službu pouze 
finančně přispívali,“ při-

pomíná Jiří Strobach, starosta 
centrálního obvodu, a dodává 
že nyní, když obvod  nemůže 
počítat s příspěvkem od ma-
jitelů nemovitostí, zvýší se 
mu náklady na zimní úklid. 

„Máme na starosti údržbu 
veškerých veřejných komu-
nikací pro chodce, což se 
netýká ale zadních traktů  
u soukromých domů. Spolu  
s chodníky uklízíme i zastávky 
městské hromadné dopravy, 
které jsou umístěny na chod-
nících. K našim povinnostem 
také patří údržba místních 

komunikací, po nichž ne-
jezdí městská hromadná do-
prava,“ připomíná starosta 
a pokračuje, že pořadí úklidu 
je určeno plánem zimní 
údržby. „Nejprve uklízíme 
chodníky v centru města, 
tedy například na Klatovské 
třídě nebo v Americké ulici  
a vstupy do škol a dalších ve-
řejných budov,“ upřesňuje. 
Pak přijde na řadu odklízení 
sněhu z vedlejších ulic jako 
je například Čechova nebo 
Kozinova, třetí v pořadí 
jsou vnitrobloky v sídlištích.  

„A pokud jde o sídliště, 
budeme uklízet chodníky, 
které vedou podél komu-
nikace, před hlavními  
i zadními vchody do pane-
lových domů,“ informuje sta-
rosta. Obvod si je vědom, že 
mohou nastat kalamitní si-
tuace, kdy nebude schopen 
vše v daném čase uklidit. 
Proto chce občany požádat, 
aby měli v takové situaci po-
chopení a případně majitelé 
domů pomohli nenadálou si-
tuaci zvládnout.

Národní symboly v budově 
našeho úřadu

Čím je podle mladých lidí 
symbolizována naše repub-
lika se mohli dozvědět ná-
vštěvníci Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 v sadech Pět-
atřicátníků. Ve středu 21. října 
byla v budově úřadu zahájena 
výstava fotografií s názvem 
České národní symboly, kterou 

třetí městský obvod zorgani-
zoval ve spolupráci se Stanicí 
mladých techniků. „Výstavu 
pořádáme u příležitosti  Dne 
vzniku samostatného česko-
slovenského státu,“ uvedl Jiří 
Strobach, starosta třetího měst-
ského obvodu při vernisáži 
výstavy.  

Počet sociálních pohřbů narůstá
O více než sto procent 

narostl počet sociálních pohřbů 
na území centrálního obvodu 
Plzeň 3 oproti roku 2006. 
Důvodem je pravděpodobně 
zrušení příspěvku na pohřeb.

Do konce roku 2007 stát 
přispíval fyzické osobě, která 
vypravovala pohřeb, pěti 
tisíci korunami. K 1. lednu 
roku 2008 byl tento příspěvek 
zrušen. Od té doby začal také 
počet těchto sociálních pohřbů 
narůstat. Zatím co v roce 2006 
jich bylo jen 10 o dva roky už 
jich bylo 23 a letos už obvod 
financoval téměř stejný počet 
sociálních pohřbů.  

„Jako obvod máme ze 
zákona povinnost zajistit 
pohřeb v případě, že se do 
96 hodin od úmrtí  k zesnu-
lému nepřihlásí nikdo, kdo by 

pohřeb vypravil,“ říká starosta 
obvodu Jiří Strobach a upřes-
ňuje, že povinnost informovat 
příslušnou obec nebo obvod  
o tom, že se k zesnulému nikdo 
nepřihlásil, má právnická 
osoba, u níž se tělo nachází. 
„V případě našeho obvodu 
tuto zprávu dostáváme nejčas-
těji od Ústavu soudního lékař-
ství Fakultní nemocnice v Plzni 
nebo od Šiklova patologicko-
anatomického ústavu Fakultní 
nemocnice v Plzni,“  upřesňuje 
starosta.

Letos centrální obvod za 
sociální pohřby  zaplatil už 
přes sto tisíc korun. Ze zkuše-
nosti obvodu vyplývá, že se 
většinou jedná o zesnulé ze 
sociálně slabších vrstev, často 
bezdomovce. Počet cizinců, 
kterým byl vypraven sociální 

pohřeb, není vysoký, ročně 
jde o dva až čtyři cizí státní 
příslušníky. 

Stalo se také ale napří-
klad, že obvod musel vypravit 
sociální pohřeb zesnu-

lému, jehož rodina žila právě  
v cizině, takže se o jeho úmrtí 
nemohla včas dozvědět. 
Příbuzní z toho byli smutní, 
vyzvedli si urnu s ostatky  
a náklady na pohřeb zaplatili.

…A VYHRAJTE LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY 
V HODNOTĚ 3600,- KČ NEBO 20 POUKAZŮ DO 

FIREMNÍHO KOSMETICKÉHO CENTRA

…A VYHRAJTE LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY 

OSLAVTE LETOŠNÍ VÁNOCE 
S JAFRA COSMETICS…

Stačí vybrat správnou odpověď na soutěžní otázku…

Kdy je vhodné čistit pleť?
a) ráno    b) večer    c) ráno i večer

…a svoji odpověď zaslat nejpozději do 
8. ledna 2010 formou SMS na číslo 

725 726 284 ve tvaru: 

A nebo B nebo C*JMENO*PRIJMENI 

JAFRA COSMETICS – výhradní zastoupení pro ČR a SR, nám. T. G. Masaryka 16, 301 00 Plzeň, www.jafracosmetics.cz



Už od prvního prosince 
mohou žádat o granty organi-
zátoři kulturních akcí. Rada 
městského obvodu Plzeň 3 na 
svém listopadovém zasedání 
schválila pravidla, podle nichž 
budou v roce 2010 granty  
v oblasti kultury udělovány. 

,,Na základě letošních zku-
šeností rada obvodu schválila, 
aby grantový program byl  
i v příštím roce dvoukolový. 
Cílem je uspokojit co největší 
počet žadatelů o příspěvky 
na kulturní projekty na území 
našeho obvodu,“ pozna-
menává Jiří Strobach, starosta 
centrálního obvodu Plzeň 3. 
Dodává, že první kolo Gran-
tového programu v oblasti 
kultury pro rok 2010 začalo 
letos 1. prosince a obvod bude 
přijímat žádosti do konce roku. 
Žádosti pak v lednu bude po-
suzovat Kulturní komise Rady 
městského obvodu Plzeň 3, 
konečné rozhodnutí bude  
v případě nižších dotací na radě 

obvodu, o dotacích nad padesát 
tisíc bude rozhodovat zastupi-
telstvo obvodu. 

Grant se poskytuje výhradně 
na projekty v oblasti kultury, 
které přinášejí obohacení  
a zlepšení kulturního života 
občanů žijících na území 

MO Plzeň 3, a to v následu-
jících tematických okruzích: 
divadlo, hudba a tanec, 
výtvarné umění, literatura  
a audiovize (fotografie a nová 
informační média); pod-
pořeny mohou být i tzv. prů-
řezové a přesahující projekty. 

O poskytnutí grantu se 
mohou ucházet právnické  
i fyzické osoby, které mají 
vypořádány veškeré závazky 
vůči státu, kraji a městu. 

,,Předpokladem poskytnutí 
grantu je předložení vyúč-
tování finančních prostředků, 
pokud žadateli v předchozím 
roce náš obvod poskytl dotaci.  
Grant se přiděluje na základě 
výsledků výběrového řízení 
a není na něj právní nárok,“ 
dodává starosta Jiří Strobach. 

Žádosti o poskytnutí grantu 
se zasílají na adresu Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3 
anebo se podávají osobně 
do podatelny ÚMO Plzeň 3. 
Žádost musí být zpracována 
výhradně na předepsaném 
formuláři pro příslušný ka-
lendářní rok s povinnými pří-
lohami. Všechny požadované 
materiály je nutno uložit do 
zalepené obálky, která bude 
označena textem ,,Grantový 
program v oblasti kultury“.
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Obvod bude přijímat žádosti o dotace na příští rok

Právník poradí bezplatně seniorům
Bezplatnou právní poradnu 

nabízí od října svým občanům 
centrální obvod Plzeň 3. Lidé 
starší padesáti let, kteří bydlí 
na území třetího plzeňského 
obvodu, mají možnost něko-
likrát do měsíce konzultovat 
své problémy s právníkem.

„Během října byl právník 
občanům k dispozici dvakrát, 

v listopadu třikrát, v prosinci 
pak jedenkrát a samozřejmě, 
že budeme pokračovat také  
i v novém roce. Poradna 
se koná v úterý od 10 do 
12 hodin,“ připomíná Jiří 
Strobach, starosta centrálního 
obvodu. „Právník neprovádí 
úkony jako je sepisování 
smluv nebo zastupování před 

soudy, zájemcům ale poradí, 
jak problém řešit či na jaké 
orgány se mají obrátit. Je tedy 
schopen nasměrovat jejich 
kroky i ve složitých a sple-
titých problémech,“ pokračuje 
Jiří Strobach a upozorňuje, 
že právní poradenství se týká  
občanského, rodinného, by-
tového a dědického práva není 

však poskytováno v oblasti 
trestněprávní a obchodněprávní.

Do právní poradny je nutné 
se předem přihlásit, aby se 
konzultující právník mohl na 
problém připravit. Zájemci se 
mohou hlásit u Bc. Miroslava 
Knotka na telefonním čísle 
378 036 492 nebo na mailu:  
knotek@plzen.eu.

Město Plzeň k 20. výročí Sametové revoluce uspořádalo 17. listopadu rozsáhlé oslavy. Jedna jejich část byla vzpomínková, a tak se dnešní Plzeňané 
mohli vrátit do doby před více než dvaceti lety, náležitou atmosféru vyvolaly i dobové uniformy tehdejší Veřejné bezpečnosti.

Město Plzeň slavilo 17. listopad

V oblasti kultury letos obdržela grant například obecně prospěšná spo-
lečnost Ty a já, která organizuje volnočasové aktivity pro lidi s handi-
capem. Společnost Ty a já mohla i díky podpoře centrálního obvodu 
uspořádat akci s názvem Festival na konci léta.  
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Centrální obvod Plzeň 3 vyhlásil 1. října na Den seniorů soutěž Senior roku 2009. Vyzval občany obvodu, aby nominovali ty se-
niory, kteří jsou stále aktivní. Do uzávěrky soutěže, která byla vyhlášena na 15. listopadu se sešlo 39 návrhů, celkem bylo nomino-
váno 31 osob. Návrhy posoudí porota, v níž zasedne Jiří Strobach, starosta centrálního obvodu, Alena Nová, šéfredaktorka zápa-
dočeské divize Deníku, Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň a Vlasta Faifrlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického 
centra Totem. Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 16. prosince v Pivovarském muzeu. Všichni nominovaní byli osob-
ně pozváni. Výsledky a portréty oceněných přineseme v příštím vydání Trojky.

Obvod vyhlásil soutěž Senior roku 2009

Josef Bláha, 85 let – zakládající 
člen Svazu důchodců Plzeň-střed, pra-
cuje ve funkci zapisovatele a stará se  
o propagaci organizace, což je důle-
žité pro včasné informování ostatních 
členů organizace.

Bohuslava Cibulková, 65 let – člen-
ka Svazu důchodců Plzeň-Bory pro 
své kolegy z organizace obětavě, svě-
domitě a úspěšně zajišťuje zájezdy po 
České republice a také organizuje kul-
turní a hudební vystoupení.

Alice Čejková, 75 let – dlouhodobě 
a obětavě organizačně zajišťuje člen-
skou základnu Svazu důchodců Plzeň-
Bory, je oblíbená pro ochotu a laska-
vost, jménem výboru SD Plzeň-Bory 
zasílá seniorům blahopřání k jejich ži-
votním jubileím. 

Jiří Čermák, 78 let – dlouhodobě 
a aktivně zastupuje předsedu organi-
zace Svazu důchodců Plzeň-Bory, za-
jišťuje prezentaci organizace v médi-
ích, aktivně spolupracuje s městskými 
i krajskými organizacemi důchodců. 

Růžena Harlassová, 84 let – bývalá 
pracovnice Fakultní nemocnice Plzeň 
i po odchodu do důchodu v nemocni-
ci pracovala, později začala organizo-
vat společenské a kulturní akce pro 
bývalé zaměstnance fakultní nemoc-
nice, je aktivní členkou Klubu čes-
kých turistů.

Hana Hrubá – bývalá ředitelka 15. 
základní školy v Plzni, zasloužila se 
nejen o zkvalitnění povinné výuky, ale 
i o rozšíření nabídky zájmové činnos-
ti, školu proslavily například pěvecké 
sbory Berušky, Sluníčko a Mariella.

Miroslav Hrnčiřík, 77 let – je dlou-
hodobě činný ve Svazu důchodců  
Plzeň-Bory, podílí se na organizová-
ní zájezdů, spolupracuje také se Sva-
zem diabetiků v rámci kurzů plavání 
pro seniory, pracuje v městské i kraj-
ské organizaci důchodců.

Rudolf Chroust, 81 let – je aktiv-
ním spolupracovníkem Střediska vol-
ného času dětí a mládeže v Plzni, již 
více než čtyřicet let pracuje s dětmi  
a mládeží v oblasti sportu, je nejen tre-
nérem stolního tenisu, ale i aktivním 
hráčem-seniorem.

Karel Jílek, 69 let – bývalý hráč li-
gového družstva Škoda Plzeň, trenér, 
v současné době předseda oddílu HK 
Slavie Plzeň a předseda Městského 
svazu házené, pracuje v komisích Zá-
padočeského Svazu házená a českého 
Svazu házené.

Marie Kaňáková 67 let – pracuje jako 
hospodářka Svazu důchodců Plzeň-
střed, v rámci své funkce vede veške-
rou evidenci týkající se financí a jedná 
s příslušnými úřady, svou práci vyko-
nává pečlivě a věnuje ji svůj volný čas.

Dáša Kleknerová, 78 let – dlouho-
letá členka výboru Svazu důchodců 
– Skvrňany, kde pracuje ve funkci po-
kladní, je pečlivá a obětavá.

Zdeňka Klepetková, 76 let – zaslou-
žila se o rozvoj Univerzity třetího 
věku při Ústavu celoživotního vzdělá-
vaní ZČU v Plzni.

Lýdia Kovářová, 82 let – spolupracu-
je s 2. základní školou na přípravě růz-
ných akcí pro děti, je jednatelkou Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu ZO 
Plzeň-střed, je válečnou veteránkou.

Hana Křešová, 72 let – absolventka 
Univerzity třetího věku na lékařské fa-
kultě v Plzni, členka Senior kapely při 
OS Totem, aktivně se účastní různých 
vzdělávacích programů i kulturních a 
sportovních akcí.

Jaroslav Kubík, 70 let – vede školy 
bruslení v Plzni, Rokycanech i Tře-
mošné, naučil bruslit už tisícovky dětí.

Otakar Lichteberg, 85 let – plukov-
ník ve výslužbě je zakladatelem Ka-

pely pětatřicátého plzeňského pěší-
ho pluku FOLIGNO, která důstoj-
ně reprezentuje město Plzeň. Stará se  
o propagaci tohoto hudebního tělesa 
a podporuje jej i finančně. Je zapojen 
do dalších aktivit občanských i vojen-
ských sdružení.

Amálie Myšková, 94 let – aktivní 
a soběstačná členka společnosti Alpi-
num Plzeň, má zálibu v ručních pra-
cích, svým přítelkyním pomáhá pře-
devším s vyšíváním.

Božena Nováková, 76 let - je člen-
kou SD Plzeň – střed, aktivně pracuje  
v rekreační komisi, organizuje zájezdy  
a působí i jako průvodkyně. 

Ladislava Pešťáková, 62 let –
trenérka mládežnického volejbalu, 
byla před deseti lety u založení 
Sportovního klubu 15. ZŠ v Plzni, 
klub navštěvuje okolo stovky dětí  
a k paní Pešťákové se hlásí stále 
další a další. Už dala dobrý sportovní 
základ hráčkám ligových klubů.

Josef Pok, 78 let – stále ještě aktivně 
pracuje – vyrábí kuchyňské nože ve 
známém plzeňském nožířství.

Jiří Rumler, 75 let – živnostník roku 
2009 Plzeňského kraje, podle vlastních 
návrhů vyrábí elektrické pece na kera-
miku, jeho výrobky najdete nejen v čes-
ké republice, ale i na Slovensku, Lotyš-
sku či Velké Británii. 

Hanuš Salz, 87 let – autor knih z čes-
ké historie a plzeňského letectví, na-
psal například rozsáhlou publikaci 
Letectví a město Plzeň nebo knihu La 
Aviadora - Můj sen o pěvkyni i pilotce 
Boženě Laglerové. 

Jan Satran, 81 let – je předsedou 
Svazu důchodců Plzeň-Bory a zod-
povědně plní veškeré povinnosti vy-
plývající z této funkce, má velký po-
díl na vytvoření dobrého spolupracu-
jícího kolektivu.

Libuše Světlíková, 84 let – přes 
velmi těžké zdravotní postižení vede 
za pomoci asistentek a pečovatelek 
aktivní život, podílí se například na 
přípravě oslavy Vánoc pro duchovní 
žijící osaměle, ze svého důchodu při-
spívá na různé nadace.

Bohuslava Šmolíková, 75 let – 
bývalá učitelka, která vychovala 
stovky žáků je dnes aktivní členkou 
Svazu důchodců na Skvrňanech, 
organizuje výlety i kulturní akce, je 
vždy ochotna pomoci.

Jarmila Štochlová, 73 let – dlouho-
době a obětavě se stará o kulturní čin-
nost členské základny Svazu důchod-
ců Plzeň-Bory, zajišťuje vstupenky na 
kulturní vystoupení, ochotně pomáhá 
při organizování výletů, je oblíbena 
pro ochotu a skromnost.

Jaroslav Švarc, 62 let – bývalý pro-
fesionální hasič, nyní je chovatel ryb 
a pěstitel vodních rostlin. Na své za-
hradě pořádá besedy s důchodci. Je 
také členem Klubu alpinkářů, nikdy 
neodmítne  pomoci druhým, je to  
optimista plný energie.

Jiří Tyc, 74 let – je předsedou Míst-
ní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Plzeň-
Skvrňany, podílí se na přípravách 
ozdravných pobytů, pomáhá zdra-
votně postiženým ve vyřizování je-
jich záležitostí.

Eva Votavová, 75 let, – předsedky-
ně Svazu důchodců Plzeň-střed, klub 
vede velmi pečlivě a pro seniory orga-
nizuje mnoho zajímavých akcí.

František Weingart, 65 let – aktivně 
pracuje pro zdravotně postižené ob-
čany Skvrňan, vede ozdravné pobyty, 
navštěvuje těžce zdravotně postižené 
a dodává jim sílu, je příkladem oběta-
vého člověka.



C e n t r u m ,  B o r y ,  S k v r ň a n y ,  V a l c h a ,  R a d o b y č i c e

Začátky vzniku obvodní organizace Svazu důchodců 
Plzeň 3-Bory

Svaz důchodců v České re-
publice byl založen v roce 
1990, jeho vznik byl umožněn 
návratem demokratických 
zásad do života naší společ-
nosti. Jeho hlavním cílem bylo 
hájit oprávněné zájmy dů-
chodců. 

Na tomto základě vznikaly 
v roce 1991 obvodní orga-
nizace Svazu důchodců při 
městských obvodech Lochotín, 
Slovany, Plzeň–střed, Skvrňany 
i Doubravka a současně vznikla 
Městská organizace Svazu dů-
chodců v celé Plzni. Z prak-
tických důvodů bylo třeba 
založit další organizaci SD pro 
obvod Bory. 

S přípravou založení orga-
nizace SD Plzeň–Bory se za-
počalo v roce 1992. Využívaly 
se při tom rady a zkušenosti 
městské organizace SD v Plzni. 
Pomocí bylo i využívání zásad 
a předpisů SD v České re-
publice a městského obvodního 
výboru Plzeň–Bory. Nej-
těžším úkolem nově zřizované 
organizace bylo zejména vy-
hledávání lidí pro práci ve 
výboru, kteří by byli schopni 

ale i ochotni se věnovat této 
práci. 

Prováděl se nábor členů do 
vznikající organizace a zajiš-
ťovali se nejnutnější podmínky 
pro činnost této organizace 
(schůzové místnosti, evidence 
členů, placení členských pří-
spěvků, finanční prostředky  
a dotace, kancelářské potřeby  
a řada dalších činností).

Po překonání dalších potíží 
se připravovala členská schůze, 
aby bylo učiněno zadost for-
málním podmínkám pro 
vznik organizace. Ustano-
vující schůze organizace se 
konalo 25. února 1993. Na 
této schůzi byl zvolen výbor  
v tomto složení: 
předseda: Ing. J. Satran
místopředseda:  
Ing J. Aubrecht
členové výboru:  
Ing. M. Hrnčiřík – ek. činnost
O. Novotný – pokladník
J. Štochlová – kulturní činnost
B. Bezpalcová – soc. záležitosti
A. Eretová, A. Kučerová –
revizní komise .

V průběhu fungování výboru 
se konaly pravidelně každou 

středu od 9 do 11 hodin vý-
borové schůze, při nichž 
členové výboru poskytovali 
poradenskou činnost pro dů-
chodce – jednotlivce.

Během činnosti výboru byli 
do výboru kooptováni: V. Šefl 
– zájezdová činnost a  V. Hejma 
– organizační činnost.

Organizace SD–Bory měla 
ke dni členské schůze cca 200 
členů.

Před výborem organizace 
vyvstal hlavní úkol: stanovit 
takový program činnosti, který 
by splňoval přání důchodců 
prožívat aktivně své stáří bez 
společenské degradace a sdru-
žovat se se svými vrstevníky,  
a také usnadňoval prožívání 
kulturních nabídek a posky-
toval rady a pomoc v sociálních 
a zdravotních záležitostech. 
Předpokládáme, že uspoko-
jování těchto přání je možné 
provádět prostřednictvím zá-
jezdové činnosti lépe než na 
členských schůzích a že na zá-
jezdech je možno zabezpečit 
účinněji informační spojení 
mezi výborem a členy orga-
nizace SD–Bory. Proto ještě 

v roce 1993 výbor s velkým 
úspěchem uspořádal 2 zájezdy 
do příhraničních oblastí Ra-
kouska a Německa a při svých 
častých schůzích zajišťoval pro 
členy vstupenky do divadel a na 
koncerty, poskytoval také vstu-
penky do plaveckého bazénu  
a pomáhal řešit jejich problémy 
sociálního charakteru. 

V roce 1994 výbor orga-
nizace SD–Bory rozšířil svoji 
zájezdovou činnost pro členy 
organizace na základě jejich 
přání a zvýšil kvalitu jejich po-
řádání. Uspořádal už 6 auto-
busových a 4 vlakové zájezdy. 
Účastníci byli dopředu se-
známeni s programem zájezdů, 
byl zajištěn odborný výklad, 
stanoven časový program pro-
hlídek, obstarány vstupy do 
objektů, eventuálně i jejich za-
placení, účastníci také dostali 
informace o možnostech 
nákupu zboží a stravování.

V roce 1995 a v dalších letech 
se rozvoj zájezdů a služeb zkva-
litňoval tak, že často překra-
čovaly profesní úroveň při re-
lativně nižších cenách zájezdů. 

Ing. J. Aubrecht, říjen 2009

Letošní Podzimní taneční 
vínek navštívily téměř tři 
stovky seniorů - především 
obyvatel centrálního obvodu 
Plzeň 3, kteří zcela zaplnily 
sál kulturního domu Peklo.  
K tanci a poslechu hrál taneční 
orchestr M. Novotného. Ná-
vštěvníci vínku si pochvalují, 
že orchestr hraje především 
skladby z jejich mládí.

Taneční vínky pořádá cen-
trální obvod Plzeň 3 dvakrát 
ročně, vždy na jaře a na 
podzim. Jde o dlouholetou 
tradici, kterou na začátku de-
vadesátých let minulého 
století založil první pore-
voluční starosta centrálního 
obvodu Plzeň 3 a senátor 
Bohumil Kulhánek. 

Taneční vínky jsou tradicí, chodí na ně stovky seniorů



TJ Sokol Nová 
Hospoda otevřel v 
říjnu pro veřejnost ví-
ceúčelové sportoviště, 
které je určeno nejen 
členům této organizace 
ale široké veřejnosti. 
Celkové náklady vy-
šplhaly na tři miliony 
korun. Dvěma miliony 
korun přispělo město 
Plzeň, čtyři sta padesáti 
tisíci korunami pak 
pomohl Plzeňský kraj, 
stejnou sumu věnoval 
i Plzeňský Prazdroj 
v rámci svého dár-
covského programu 
Prazdroj lidem. 

Činnost novohos-
podských sokolů pra-
videlně podporuje i cen-
trální obvod Plzeň 3. Loni 
obvod poskytl sto dvacet 
pět tisíc korun na rekon-
strukci zahrady i soko-

lovny; peníze byly například 
určeny na výměnu dveří  
a oken a na novou fasádu. 
Letos obvod sokolům přispěl 
čtyřiceti tisíci korunami na 

energie, úpravu a údržbu  
sokolského areálu i na 
úhradu nákladů spojených 
s činností TJ Sokol Nová 
Hospoda. 

TJ Sokol Nová 
Hospoda má okolo 
stovky členů a téměř 
stoletou historii. Orga-
nizuje sportovní volno-
časové aktivity pro děti, 
mládež, dospělé i seniory. 
Už několik let systema-
ticky revitalizuje svůj 
majetek – sokolovnu  
s přilehlou zahradou 
a hřiště. Mění jej na 
moderní areál, který 
je přístupný veřej-
nosti. Sokolové z Nové 
Hospody už dokázali  
z různých grantových 
a dotačních programů 
zajistit miliony korun, 
díky nimž bylo vybu-
dováno dětské hřiště, fit 

stezka s rehabilitačními 
prvky pro seniory a zdravotně 
postižené i opravena sokolovna. 
Letos v říjnu pak přibylo již zmi-
ňované víceúčelové hřiště. 
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TJ Sokol Nová Hospoda otevřel moderní víceúčelové hřiště

VzoroVý 
byt 2+kk

Prodejní kancelář a vzorový byt
Dobřanská 137/100, Plzeň-Valcha
Tel.: 724 222 212
obchod@nova-valcha.cz

Americká 60, Plzeň – centrum
Tel.: 733 108 284
ublova@pubec.cz

Prodejci projektu:

Partner projektu:

Životní prostor 
pro aktivní lidi
Rezidenční soubor Nová Valcha, Plzeň
•  Prodej zahájen
•  Vydané stavební povolení
•  Atraktivní bydlení v bytech a rodinných domech
•  Nová infrastruktura, sportoviště, lesopark pro relax
•  Bezproblémová dostupnost na Borská Pole do 5 minut

Sokolové z Nové Hospody v říjnu slavnostně otevřeli víceúčelové moderní sportoviště



O tom, že plzeňská oční 
klinika OFTA odstraňující 
laserem dioptrie patří mezi 
špičková pracoviště nejen u 
nás, ale i v rámci Evropské 
unie, ví snad každý Plzeňan. 
V právě končícím roce jí však 
přibyl další primát – stala se 
jediným očním zařízením v re-
publice zabývajícím se bezdo-
tykovými refrakčními zákroky 
odborně nazývanými transepi-
teliální ablace. MUDr. Milan 
Bejvl, který s přispěním prim. 
MUDr. Gabriela Hadrávka 
uvedl tuto metodu v život,  se 
tak stal prvním lékařem v re-
publice, který takovéto zákroky 
provádí.

Pane doktore, to se opravdu 
vůbec oka nedotknete?

Naposledy před operací, kdy 
nasazujeme pacientovi rozvě-
ráček víček, který znemožňuje 
v průběhu operace mrkat nebo 
zavírat oči. Stejně tak je to  
i s aplikací kapek, které musí 
do oka dopadnout. V průběhu 
operace se ale nikdo a nic oka 
nedotkne.

Bezdotykovost při operaci 
máme vnímat jako zvláštnost, 

anebo z toho odvozujete  
i další léčebné efekty?

Podívejte, laser je rozhodně 
mnohem šetrnější než ruka se-
belepšího operatéra, takže 
daleko méně traumatizuje oko 
a především buňky rohovky.  
Po operaci je tak daleko menší 

zánětlivá reakce a tím i bez-
pečnější hojení, které potažmo 
přináší i přesnější operační 
výsledek. Navíc si uvědomte, 
že laser odstraní epitel (tedy 
ochrannou vrstvu, která sama 
dorůstá) pouze na ploše, 
kterou potřebuje k odstranění 

dioptrií, takže ochranná vrstva 
dorůstá dříve. Z toho vyplývají 
i další přednosti transepite-
liální ablace: rychlejší návrat 
do práce, vyšší komfortnost  
v průběhu zákroku i v době po-
operační.

Proč se tato metoda používá 
jenom v Plzni a nikde jinde  
v republice ne? Jak je to ve 
světě?

Zdaleka ne každý laser je 
vybavený softwarem, na němž 
je možné tyto zákroky provádět. 
Jak známo, OFTA vždy dis-
ponuje nejlepšími lasery, které 
světoví výrobci nabízejí. Sa-
mozřejmě, že transepiteliální 
ablace nejsou ve světě úplnou 
novinkou. Touto metodou se 
začalo operovat v 90. letech 
v Kanadě. Ve světě se jí říká 
„no touch“ a úspěšně s ní 
byli operováni piloti nejen ci-
vilních dopravních linek, ale 
i bojových letadel vzdušných 
sil NATO. V podstatě je to zá-
ležitost technického vývoje,  
a je pouze otázkou času, kdy se 
tato metoda stane běžně použí-
vanou.

(nc)
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BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Bílý kruh bezpečí je orga-

nizace, která od roku 1991 po-
skytuje pomoc obětem trestné 
činnosti. Nabízí bezpro-
střední, bezplatnou, odbornou 
a diskrétní pomoc obětem 
v síti poraden BKB for- 
mou morální, psychologické  
a právní pomoci. Dále pod-
poruje zlepšení právního po-
stavení poškozených v trestním 
řízení a ve společnosti tím, že 
pomáhá zpracovat a předkládat 
podněty k zákonodárným inici-
ativám a spolupracuje při tvorbě 
zákonů od věcného záměru. 
Usiluje o zvýšení právní 
výchovy a informovanosti 
občanů i veřejné správy o pro-
blémech obětí trestné činnosti. 
Za tímto účelem pořádá před-
nášky, semináře, kongresy  
a jiné akce, publikační činnost 

a vystupování v médiích.  
Prostřednictvím vlastní publi-
kační činnosti (letáků, brožur či 
samolepek) se snaží o zvýšení 
informovanosti o možnostech 
a prostředcích prevence kri-
minality, zejména o zásadách 
chování, které snižují riziko stát 
se obětí trestného činu.

Spolupracuje nejen s ne-
státními organizacemi a místní 
samosprávou, ale také s ná-
rodními institucemi a meziná-
rodními organizacemi zabýva-
jícími se pomocí obětem trestné 
činnosti a prevencí kriminality.

Počínaje rokem 1998 působí 
Bílý kruh bezpečí i v Plzni, 
kde své služby poskytuje nejen 
občanům Plzně, ale i blízkého 
či vzdálenějšího okolí. Činnost 
organizace, resp. pobočky je 
založena výhradně na dob-

rovolnosti jejích pracovníků. 
Klientům se věnuje vždy 
dvojice poradců – jeden pro 
právnickou, druhý pro psy-
chologickou pomoc. Všichni 
poradci procházejí povinným 
čtyřstupňovým výcvikem. 
Při své práci pak zachovávají 
principy nestrannosti, nezávis-
losti a diskrétnosti. 

Naším přáním je, aby lidé 
naší službu pokud možno 
vůbec nepotřebovali. Přesto se 
nás tato problematika ve sku-
tečnosti dotýká těsněji, než si 
někdy dokážeme představit  
a připustit. Veřejnost nemusí být 
jen příjemcem naší pomoci, ale 
zájemci se mohou do pomoci 
obětem trestných činů také 
zapojit aktivně a stát se dobro-
volníky Bílého kruhu bezpečí.

Bezplatná 
pomoc obětem 

Bílý kruh bezpečí 
Husova 11 

(budova Ekonomické 
fakulty ZČU)
301 35 Plzeň

každé úterý: 16 – 18 hodin
tel. /zázn. /fax:  
377 637 695       

e-mail: bkb.plzen@bkb.cz

NONSTOP linka:  
257 317 110

Odstranění dioptrií bez dotyku oka

MUDr. Milan Bejvl při laserové refrakční operaci



Poprvé se diskoté-
ka Oldies but Gol-
dies konala v roce 
1979, vzpomínáte si, 
kterou písničku jste 
tehdy pouštěl jako 
první?
Přesně to nevím, jis-
tý jsme si tak na se-
dmdesát procent. Mys-
lím, že to byla skladba Rock 
Around The Clock. Bylo by 
to logické, protože už v roce 
1979 se diskotéka nazývala  
Oldies but Goldies tedy Sta-
ré ale Zlaté a skladba Billa 
Haleye z dubna roku 1954 je 
považována za skladbu, kte-
rá odstartovala celosvětovou 
rock´n´rollovou mánii. Tak-
že to nejspíš byla tahle pís-
nička. S žánrem jsem si ale 
naprosto jistý, byl  to klasic-
ký rock´n´roll Ameriky pade-
sátých let minulého století a 
pak jsme pokračovali muzi-
kou šedesátých let...
Od té doby už uplynulo tři-
cet let, takže se posunulo i 
vnímání toho, co je staré 
ale zlaté. Na jakou hudbu 
se mohou tedy letos 25. pro-
since těšit návštěvníci Park-
hotelu na Borech?
Tak jasné je, že to bude zase 
klasický rock´n´roll a klasika 
z šedesátých let – Beatles či 
Rolling Stones, ale i další ka-
pely a interpreti. Na řadu při-

jdou i sedmdesátá 
léta, například ka-
pely Pink Floyd, 
Deep Purple nebo 
BoneyM a budeme 
pokračovat osm-
desátými léty, kte-
rou jsou domé-
nou mého kolegy  

Marcela Špicara.
Váš program trvá několik 
hodin, to musíte mít hodně 
velkou zásobu muziky...
Na diskotéku chodím s kuf-
rem, který je plný cédé-
ček. Myslím, že se do něj ve-
jde tak pětasedmdesát výbě-
rových i řadových alb, tak-
že to je několik set písni-
ček, které by vydržely ales-
poň na desetihodinovou dis-
kotéku. Cédéčka, která no-
sím na diskotéku, jsou ale jen 
částí mé sbírky. Moje domá-
cí diskotéka je daleko větší  
a mimo jiné obsahuje stovky 
vinylových desek. Když zača-
la vycházet hudba na ´cédéč-
kách´, nahrávky, které jsme 
měl na vinylech, jsme si ku-
poval na nových nosičích. 
Hudbu si opravdu kupuji, zá-
sadně si ji nestahuji. 
Máte dopředu připravené 
pořadí písniček?
Diskotéka Oldies but Goldies 
má svou dramaturgii, takže je 
jasné, jaké bloky písniček bu-
deme hrát. Musíme ale umět 

reagovat na atmosféru v sále, 
takže jakmile máme pocit, že 
po několika rychlých písnič-
kách jsou lidé unavení, dáme 
jim šanci odpočinout si při 
pomalé skladbě...
A jsme u publika, stále cho-
dí ti, kteří navštěvovali vaši 
diskotéku před třiceti lety?
Určitě. Generace jsou ale pro-
míchané, potkáte tam ´staré 
rockery´ i lidi mezi dvacítkou 
a třicítkou. Dobrá muzika pro-
stě generace spojuje...

A vy takovýmto propagá-
torem dobré hudby určitě 
jste, na vlnách Českého roz-
hlasu Plzeň máte pořad Hu-
dební návraty...
Běží každou neděli od 16 ho-
din. Spolu s Květou Bodol-
lovou, která pořadem pro-
vází jsme jej začali vysílat 
na začátku roku 2008, tak-
že už běží téměř dva roky  
a už se blížíme k odvysílá-
ní stého dílu. Pořad je věno-
ván historii populární hud-

by a téměř dva 
roky se zabývá-
me jazzem, kte-
rý se vlastně vy-
vinul z tradiční 
černošské hud-
by, na níž právě  
v Americe pů-
sobily evrop-
ské vlivy, pře-
devším tradič-
ní španělská  
a irská muzi-
ka. V prosin-
ci si povídáme 
o 40. letech mi-
nulého století, 
kdy se hrával 
swing a revival. 
Těším se už na 
příští rok, kdy 
na řadu přijde  
r o c k ´ n ´ r o l l  
a bigbeat... 
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Tradiční diskotéka Oldies but Goldies  
se letos stěhuje do Parkhotelu

Se známým plzeňským diskžokejem a hudebním publicistou Zdeňkem Rabochem jsme si povídali o jubilejním ročníku hudební akce 
Oldies but Goldies, na níž Plzeňané chodí už třicet let. 

Úřad městského obvodu 
Plzeň 3 pořádá každoročně 
tuzemské i zahraniční zájezdy 
pro seniory našeho obvodu. 
Jejich prodej  probíhá zpravidla 
v březnu nebo dubnu daného 
roku. V letošním roce připravil 
sociálně správní odbor úřadu 
sedm zájezdů, na něž úřad ze 
svého rozpočtu přispěl částkou 
100 000,- Kč. Občané zaplatí 

za tuzemský zájezd 120,- Kč 
a cca 300,- Kč za zahraniční, 
V ceně je pojištění a služby 
průvodce cestovní kanceláře. 
Kapacita zájezdu je zhruba 
40 míst, všechny zájezdy byly  
v letošním roce  obsazeny. 

V roce 2009 se uskutečnily 
čtyři jarní zájezdy, dva 
podzimní a v adventním čase 
proběhl poslední letošní zájezd 

za atmosférou předvánočního 
Norimberku. 

Trasy zájezdů: 
• Praha (hrad, Královská cesta, 
Karlův most, Malostranské 
náměstí)
• Blatná, Březnice, Příbram, 
skanzen Vysoký Chlumec
•Bernartice, Bechyně, Tábor
• Klatovy, Velhartice, Vim-
perk, Horažďovice

• Cheb, Františkovy Lázně, 
skanzen Doubrava, Rustlerův 
statek Lipová
• Plasy, Manětín, Mariánský 
Týnec, Chýše
• Předvánoční Norimberk

Prodej zájezdů na rok 2010 
bude probíhat v měsíci březnu. 

Jana Komancová, vedoucí 
odd. sociálních dávek

Senioři vyrazili na výlety s centrálním obvodem
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Poradna bytového správce
Tentokrát odpovídáme na 

dotazy o účetních  závěrkách 
Společenství vlastníků 
jednotek

Co má účetní závěrka SVJ 
obsahovat podle zákona  
a z jakých dokladů se se-
stavuje?

Pokud má SVJ úroky ze spo-
řícího účtu, poplatky z prodlení 
nebo příjmy z pronájmu 
předkládá daňové přiznání 
jehož součástí jsou účetní 
výkazy /rozvaha, výkaz zisků  
a ztrát / a příloha k účetní 
závěrce.

Kdy může být závěrka 
hotova a předložena nejdříve  
a kdy nejpozději?

SVJ sestavuje pouze roční 
závěrku k datu 31.12. každého 
roku, a protože není audito-
vatou právnickou osobou, je 
třeba ji vyhotovit nejpozději 

do 31. března následujícího 
roku.

Kdo má povinnost předložit 
účetní závěrku SVJ shro-
máždění spolu se správou  
hospodaření a správě domu 
za uplynulý rok?

Tuto povinnost má statu-
tární orgán SVJ – zpravidla 
volený výbor.

Kdy by měli být s obsahem 
účetní závěrky seznámeni 
vlastníci jednotek? Až při 
shromáždění?

Vlastníci mají být se-
známeni s celkovým hospoda-
řením uplynulého roku před, 
tedy před shromážděním  
a hlasováním.

Kdo účetní závěrku SVJ 
schvaluje?

Schválení účetní závěrky uply-
nulého roku patří výlučně do pů-
sobnosti shromáždění vlastníků. 

Kam a do jakého termínu se 
účetní závěrka zasílá?

Účetní závěrku za uplynulý 
rok je třeba předat nej-
později do 31. března násle-
dujícího roku na příslušný 
finanční úřad a předsedovi 
výboru společenství. Dále 
pak se účetní výkazy /rozvaha  
a výkaz zisků a ztrát/ posílá  
v elektronické podobě na 
rejstřík vlastníků jednotek ke 
zveřejnění nejpozději do 30. 
dubna.

Je možné schvalovat roční 
závěrku s ročním zpožděním, 
třeba i za dva roky najednou?

Ne. Účetní závěrku ze 
uplynulý rok a s ní i roční 
hospodaření  by mělo SVJ 
schválit každý rok a to nej-
později do 30. června násle-
dujícího roku.

Silvestra můžete oslavit  
na náměstí Republiky

I letos centrální obvod při-
pravuje silvestrovské oslavy 
na plzeňském náměstí Re-
publiky. Loni je jako orga-
nizátor pořádal poprvé a byly 
úspěšné. Společně si přišlo 

na úspěchy v roce 2009 připít 
okolo sedmi tisíc lidí. Letošní 
silvestrovské oslavy začnou 
ve 22 hodin. Půjde o kompo-
novaný pořad, kterým bude 
provázet moderátor, program 

bude složen z různých soutěží, 
diskotéky i koncertu rockové 
kapely. Samozřejmě, že se lidé 
mohou těšit také na ohňostroj. 
Silvestrovské oslavy obvodu 
pomohou hradit sponzoři.

Svaz 
důchodců 

Plzeň 3  
– střed

Výbor Svazu důchodců 
Plzeň–střed tak jako každý 
rok i letos v únoru připravil 
výroční členskou schůzi, 
kde byli všichni zúčastnění 
seznámeni s akcemi, které 
budou během celého letošního 
roku pořádány a kterých se 
členové rádi zúčastňují.
Byli to tyto akce:
• Pět jednodenních zájezdů
• Týdenní hvězdicový zájezd 
na jižní Moravu
• Několik vycházek po Plzni  
a okolí
• Návštěva betléma u paní 
Andrlíkové v Příchovicích
• Přednáška o Plzni
• Koncert operetních melodií 
ve Vídeňce
• Návštěva plzeňské zoo  
s odborným výkladem
• Návštěva u chovatele rybiček
• Prohlídka Techmánie
• Návštěva muzea loutek
• Několik vlakových zájezdů

Každé první a třetí pondělí 
v měsíci jsou členové výboru 
této organizace přítomni  
v klubovně na Husovo nám. 3, 
kam se mohou chodit přihlásit 
noví zájemci o vstup do svazu 
důchodců a stávající členové 
zaplatit příspěvky. 

V těchto dnech členové 
organizace připravují program 
na příští rok a ten oznámí  
v únoru 2010 na výroční 
členské schůzi. 

D. Nedbalová 

Trhy se líbily
Podle odpovědí respondentů, 
kteří se zúčastnili ankety 
během říjnových Havelských 
trhů, se současná podoba trhů 
na náměstí Republiky lidem 
líbí. Z 607 dotázaných 78,42 
% odpovědělo, že se jim trhy 
líbí, vysloveně nespokojeno 
bylo 4,45% respondentů.
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Proměny obvodu Plzeň 3 - Sokolovna ve Štruncových sadech

Manželé Anna Vanišová a RNDr. Václav Vaniš oslavili poslední 
říjnový den zlatou svatbu. Manželský slib si spolu se svými nejbližšími 
připomněli v Obřadní síni plzeňské radnice.

Sbor pro občanské 
záležitosti nezapomíná 
na jubilanty ani zlaté 

svatebčany
„Raději bych si to nepřipo-

mínal, ale potěší, když si někdo 
vzpomene,“ to je jedna z citací z 
dopisů, které Sbor pro občanské 
záležitosti Městského obvodu 
Plzeň 3 dostává od občanů. 
Děkovné dopisy jsou odpovědí 
na zaslaná blahopřání. 

Sbor pro občanské záleži-
tosti totiž rozesílá obyvatelům 
třetího plzeňského obvodu bla-
hopřání k životnímu jubileu. 
Jen letos jich bylo odesláno na 
tři tisíce sedm set. Navíc mezi 
občany, kteří slavili letos osm-
desátku či pětaosmdesátku 
nebo více, sbor rozdělil šest 
set padesát dárkových balíčků. 

Členové sboru dárkové balíčky 
předávají osobně, takže to před-
stavuje měsíčně okolo padesáti 
pěti návštěv v domácnostech 
oslavenců.  

K dalším činnostem sboru 
patří organizování slavnostního 
obřadu při příležitosti zlatých, 
diamantových, kamenných nebo 
platinových svateb. „Letos jsme 
v obřadní síni plzeňské radnice 
uspořádali čtyři zlaté svatby,“ 
připomíná Olga Sammerová, 
zapisovatelka komise Sboru 
pro občanské záležitosti. Tyto 
obřady organizujeme na přání 
manželů nebo jejich blízkých. 

Expert K+B elektro 
připravil v období od 21. 12. do 31. 12. (včetně) pro všechny 

čtenáře zpravodaje Trojka vánoční dárek v podobě 

5 % slevy.
Předložíte-li u pokladny obal přiloženého DVD poskytneme 

Vám slevu ve výši 5 %.
Expert K+B elektro Vám přeje příjemné prožití Vánočních svátků.

Sleva neplatí na výrobky IT, GSM a již zlevněné zboží.

Mikuláš s doprovodem 
přišel za dětmi  

z mateřských škol

Čertovsky popletené Vánoce 
byl divadelní pořad, který 
byl připraven pro děti z ma-
teřských škol centrálního 
obvodu Plzeň 3. Na devět 
stovek chlapců a dívek i jejich 
učitelek se sešlo v pondělí  
7. prosince v sále Parkhotelu na 
Borech. „Líbilo se mi, že jsme 
si taky mohli ozdobit stromeček  
a jíst cukroví,“ smála se téměř 
pětiletá Eliška. Představení 

totiž bylo připraveno tak, aby se 
do něj mohly prostřednictvím 
různých soutěží zapojit i děti. 
Samozřejmě, že se malí diváci 
dočkali i nadílky. Dárky byly 
připraveny pro všechny děti  
z mateřských škol centrálního 
obvodu a samozřejmě, že je 
dětem donesl Mikuláš se svým 
andělským i čertovským do-
provodem.


