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Centrální obvod oslavil Den dětí  
na náměstí Republiky

Leoš Mareš dorazí k Borské 
přehradě. To slibuje organi-
zátor Balonové show - cen-
trální obvod Plzeň 3. Akce 
se bude konat už potřetí  
a kromě oblíbeného mo-
derátora se její návštěv-
níci mohou těšit také na 
dívčí kapelu 5Angels, Lucii  
Vondáčkovou nebo Marka 
Ztraceného. „Chtěli jsme, 
aby si během půldenního  
zábavního maratonu přišly 
na své všechny generace ná-
vštěvníků,“ poznamenává Jiří  
Strobach, starosta obvodu. 
„Proto jsme pozvali napří-
klad také Dechový orchestr 
Václava Žákovce či kapely 
Extra Band a Turbo,“ po-
kračuje a dodává, že  při-
praven je i doprovodný pro-
gram, během kterého diváci 
uvidí hasičský či policejní 
zásah. Návštěvníci Balono-
vé show se budou moci také 
setkat s členy plzeňských  
hokejových Indiánů. Ba-
lonová show se letos koná  
v sobotu 26. června, vstup-
né je symbolické, činí dvacet 
korun a výtěžek bude stejně 
jako loni věnován Dětskému 
domovu Domino. 

I přes nepříznivé počasí přišlo na oslavu Dne dětí na náměstí Republiky v Plzni mnoho malých 
diváků se svými rodiči a tak náměstí bylo plné smíchu a radosti.

Rozsáhlé oslavy Dne dětí 
připravil centrální obvod 
Plzeň 3. Slavit mohli přijít 
děti i jejich blízcí 1. června 
na náměstí Republiky, kde 
se začínalo v jednu hodinu 
odpoledne. „Snažili jsme se 
program oslav koncipovat 
tak, aby Plzeňané poznali, 
jak šikovné děti v jejich 
městě žijí,“ říká Jiří Strobach, 

starosta centrálního obvodu. 
“Na podiu se postupně vy-
střídaly například taneční 
soubor Dětského domova Do-
mino, děti z kroužků Střediska 
volného času a mládeže, které 
hrají na flétnu a věnují se 
divadlu nebo disco tancům. 
Vystoupil také smyčcový or-
chestr ze Základní umělecké 
školy Terezie Brzkové a žá-

kovský dechový orchestr Plze-
ňanka,” vyjmenovává starosta 
a připomíná, že nechyběla 
ani pohádka, kterou zahrálo 
Divadýlko Kuba a odpoledne 
vystoupila hlavní hvězda 
oslav, zpěvák a SuperStar 
Zbyněk Drda. 
Děti i dospělí se však mohli 
bavit i jinak než postáváním 
pod pódiem. Připraven byl 
zábavní soutěžní program 
a samozřejmě také sladké 
odměny za účast v něm. 
Nechyběly ani dětské atrakce, 
jako obří skluzavky či tram-
políny. Za dětmi přijeli také 
hasiči se svou technikou. Akci 
moderoval Jirka Pelnář spolu 
s dětskými moderátory ze 
Stanice mladých techniků.

Balonová 
show se blíží



Bezplatná poradna pro uživatele sociálních služeb
Poradna pro uživatele soci-
álních služeb v Plzni zajiš-
ťuje odborné sociální pora-
denství osobám se zdravot-
ním postižením, seniorům  
a dalším občanům, kteří využí-
vají nebo potřebují využít ně-
kterou ze sociálních služeb. 
Poradna také nabízí podporu 
rodinným příslušníkům a ostat-
ním osobám pečujícím o osoby 
se zdravotním postižením  
a seniory.

Můžeme Vám pomoci:
• při řešení nepříznivé so-

ciální situace
• při vyřizování dávek stát-

ní sociální podpory, dů-
chodů 

• při vyřizování příspěvku 
na péči a všeho, co s ním 
souvisí

• při hledání vhodné soci-
ální služby v regionu

• s textem smlouvy o po-
skytování sociální služ-
by a vyhodnocením tex-
tu smlouvy s poskytova-
telem sociální služby

• nabízíme poradenství a po-
moc zaměřené na osoby  
se zdravotním postižením  
a seniory

• při vyřizování dávek  
a výhod pro osoby se 
zdravotním postižením

• v oblasti poradenství tý-
kající se rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek

• při uplatňování práv  
a oprávněných zájmů  
a při obstarávání osob-
ních záležitostí

Poskytujeme poradenství 
formou konzultací při osobní 
návštěvě uživatele, dále také 
formou telefonických, pí-
semných i e-mailových do-
tazů a odpovědí. Ve výji-
mečných případech i v při-
rozeném prostředí uživate-
lů. Během návštěvních hodin 
lze do poradny přijít i bez ob-
jednání, vždy je však lépe se 
do poradny předem objed-
nat a předejít tak případnému 
čekání.

Kde nás najdete?

NRZP ČR – Regionální pra-
coviště pro Plzeňský kraj
Poradna pro uživatele sociál-
ních služeb
nám. Republiky 28, Plzeň 
Pasáž Slávie (Čas), vchod A, 
č. 218a
www.poradnaprouzivatele.cz
e-mail:plzen@poradnaprou-
zivatele.cz
tel.: 377 224 879
Návštěvní hodiny: Po 8 – 17,  
Út 8 – 17 , Čt 8 – 14 , Pá 8  – 12
(přestávka 12 – 13)

Využijte našich služeb, 
jsme tu pro Vás!

Proč vyhráli čeští hokejisté? Protože jim držela  
palce stotříletá Marie Sozanská

Před rokem se Marie Sozanská 
se starostou centrální obvodu 
Plzeň 3 Jiřím Strobachem lou-
čila se slovy: „Nebojte se, já 

na vás počkám, tak nashle-
danou za rok.“ Tehdy jí bylo 
sto dva let a svůj slib dodr-
žela. Ve středu 26. května 

Jiří Strobach Marii Sozanské 
popřál k jejím 103. narozeni-
nám. „Paní Marie Sozanská je 
nejstarší obyvatelkou našeho 

obvodu,“ poznamenává sta-
rosta a dodává, že přát k na-
rozeninám jí chodí už několik 
let a moc obdivuje její vitalitu 
i smysl pro humor. 
„Co pořád maminka dělá? 
Zajímá se o to, co se děje 
okolo ní,“ říká její dcera Eva 
Mainerová a syn Zdeněk  
Sozanský, kteří se o mamin-
ku společně starají. „Napří-
klad sledovala zápasy čes-
kých hokejistů na mistrovství 
světa,“ pokračují a paní Marie 
Sozanská se přidává: „Takhle 
jsem jim držela palce, mám 
moc velkou radost, že vyhrá-
li.“ Stejně jako sportovní udá-
losti, sleduje i dění v České re-
publice a samozřejmě, že byla 
volit. Radost ji samozřejmě dělá 
rodina. Na světě společně žije  
už pátá generace Sozanských, 
loni se paní Marii narodil pra-
pravnouček Dominik.



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

Obvody proti výherním 
automatům 

Mateřská škola v Mánesově ulici oslavila šedesátiny
Už před šedesáti lety přivítala 
mateřská škola v Mánesově 
ulici své první děti a ve čtvrtek 
20. května spolu s dětmi, jejich 
rodiči i bývalými zaměst-
nanci toto jubileum oslavila 
„Pozvali jsme především 
bývalé zaměstnance na do-
polední zahradní slavnost,“ 
poznamenává Bc. Monika 
Bryšová, ředitelka 22. mateř-
ské školy, jak se dnes oficiál-
ně říká školce ´V Mánesce´.  
„Naše děti si připravi-
ly program, takže se všichni 
bavili při jejich vystoupení,“ 
pokračuje. 
„Ráda na práci v téhle 
mateřské škole vzpomínám, 
líbilo se mi tady,“ pozna-
menala nad kronikou, kterou 

si prohlížela spolu s dalšími 
hosty oslav, Edita Vítová, 
které v Mánesce učila děti 
mnoho let.

Oslavy pak pokračovaly  
i odpoledne, kdy byl pro 
děti a jejich rodiče připraven 
zábavný program s názvem 

Táto, mámo, drž mě za ruku, 
který byl plný her, legrace  
a společné zábavy. 

Starostové čtyř největších pl-
zeňských městských obvodů 
předali minulý měsíc těsně 
před zasedáním Senátu České 
republiky, memorandum se-
nátorům. „Listinu jsme pře-
dávali senátorům, kteří mají 
hájit zájmy Plzně, proto, že 
na tomto svém zasedání měli 
schvalovat novelu loterijního 
zákona.“ Memorandum pře-
vzal místopředseda Senátu Jiří 
Šneberger. „Zásadní posun 
vidíme především v úpravě, 
že městský obvod nebo obec 
bude konečně účastníkem 

řízení o vydání povolení, což 
znamená, že bude moci ovliv-
ňovat rozhodnutí minister-
stva. Bude tak nahrazena do-
savadní praxe, kdy videolo-
terijní terminály povolovalo 
ministerstvo financí od stolu, 
bez ohledu na názor starostů 
nebo občanů a výtěžky si vybí-
ralo samo,“ vysvětluje staros-
ta. Obce nebo městské obvody 
budou moci teď počet výher-
ních hracích přístrojů na svém 
území regulovat. Memoran-
dum inicioval centrální obvod 
Plzeň 3.



Město na seniory nezapomíná

Zazní-li slovo bradavice, 
hodně lidí si vzpomene na 
Ivana Mládka a jeho popis  
ošklivosti ježibaby, která měla 
„…na nose bradavici, na ní 
chlup a na chlupu DDT.“ Bra-
davice a nejrůznější kožní vý-
růstky – především jsou-li 
umístěny na krku či v obli-
čeji – nejsou právě vítaným 
hostem našeho zevnějšku. Je-
nomže znáte to: jsme národem 
mudrců, takže každý z nás má 
svoji radu. Jeden tvrdí vyříz-
nout, druhý čímsi pokapat, 
třetí olaserovat, zatímco čtvrtý 
jisto jistě ví, že se s tím nesmí 
dělat nic. Fakt je, že spous-
ta lidí ani neví, kam by se 
měla obrátit o pomoc či radu.  

Na kožní? Na chirurgii? Nebo 
jít do laserového centra?!
Naše úvaha byla odlišná. 
Jedná se o oblasti obličeje  
a krku - tedy lokalit, kde sídlí  
mimo jiné i uši, nos a krk 
– a rozhodli jsme se navští-
vit nově otevřenou ambulan-
ci ORL v lékařském domě  
v Tylově ulici 39. Měli jsme  
k tomu dva dobré důvody. 
Ordinaci vede MUDr. Dana 
Šmídlová, lékařka s dlou-
holetou praxí na ORL klini-
ce, která se vedle všeobecné-
ho ORL věnuje právě kožním 
excizím v lokální anestezii, 
tedy odstraňováním různých 
nádorků kůže v oblasti hlavy  
a krku v místním znecitlivění. 

Druhou nespornou výhodou 
je, že díky propojenosti ordi-
nace s laserovým centrem VS 
LASERA je možné odstraňo-
vat kožní výrůstky nejen chi-
rurgicky, ale i laserem. 
„Mateřská znaménka mají 
lidé už od narození. V průbě-
hu života se však mohou měnit  
a stát se i nádorem, jehož léčba 
je pak samozřejmě obtížnější,“ 
říká doktorka Šmídlová. 
Pokud nám kožní výrůst-
ky na obličeji či krku vadí 
anebo máme o nich pochyb-
nosti, stačí zavolat na číslo 
377 328 504 a objednat se  
k ošetření. Máme záruku, že 
díky předem určenému dni 
i času nebudeme trávit svůj 

čas vysedáváním v čekárně. 
To ostatně platí nejen pro od-
stranění kožních výrůstků, ale 
pro celou kompletně vybave-
nou ordinaci v oblasti všeo-
becného ORL.

(nc)

Také vám vadí kožní výrůstky?

MUDr. Dana Šmídlová se vedle 
oblasti všeobecného ORL věnuje i 
odstraňování mateřských znamének v 
oblasti obličeje a krku.

w w w . p l z e n 3 . e u ,  w w w . b e z p e c n e m e s t o . e u 

Tonda obal navštívil mateřinky a školy
Besedy s dětmi o tom, jak třídit 
odpad, organizoval v základ-
ních a mateřských školách cen-
trální obvod Plzeň 3.
„Pořad s názvem Tonda obal 
zavítal do třiadvaceti základ-
ních a mateřských škol našeho 
obvodu,“ uvádí starosta Jiří 
Strobach. „Děti se zábavnou 
formou dozvěděly, že mohou 
pomáhat přírodě tím, že budou 
třídit odpad,“ pokračuje a do-
dává, že mezi školami a škol-
kami byl o besedy velký zájem.  
„Tonda obal navázal na náš 
dubnový Jarní úklid, kdy jsme 
pomohli obyvatelům obvodu 
zbavit se velkoobjemového 
dopadu. Díky Tondovi obalovi 
se děti dozvěděly, jak  hospoda-
řit s odpadem tak, aby chráni-
ly životní prostředí.  Možná, že 
něco z toho, co si zapamatova-
ly, pak řekly doma svým rodi-
čům,“ pokračuje starosta.

Sociální odbor
Jméno  Kancelář   Tel.linka      Náplň práce
Eva Nová        6 378036465     Příspěvek na péči  
   - písmena A, BV, W, Y, Z, Ž + děti A-Ž
Bc. Veronika Vaněčková 6   378036457     Příspěvek na péči 
   - písmena C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, Š, U
Linda Čechurová       6      378036463     Příspěvek na péči 
   - písmena C, Č, D, Ď, E, F,G, H, CH, I, Š, U
Edita Pěnkavová      6     378036456     Příspěvek na péči 
   - písmena N, O, P, Q, R, Ř, S, T, Ť

Miroslava Jarenová    8 378036514    Mimořádné výhody – TP, ZTP,  
   ZTP/P, písmena A-L
Jana Musilová     10     378036571    Mimořádné výhody – TP, ZTP, 
   ZTP/P, písmena M-Ž

Nabídka sociálních služeb
Osobní asistence - Městská charita Plzeň
Adresa: Kaznějovská 43, Plzeň, kontaktní osoba: Anna Srbová
Telefon: 377 220 470, e-mail: oa@mchp.cz, www.mchp.cz
Služba je určena: občanům převážně s tělesným postižením
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BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
10 otázek, na které byste  

si měli odpovědět
1. Bydlíte v rizikové lokalitě?

2. Máte byt v přízemí nebo v posledním patře?
3. Máte zabezpečené dveře, okna, ale třeba i sklepní  

či střešní okna, a co garáž?
4. Jsou vaše majetkové poměry v okolí všeobecně známy?

5. Jezdíte často pryč?
6. Máte uzavřenu dobrou smlouvu včetně  

doplňkových pojištění?
7. Máte pečlivě uloženy cennosti a doklady včetně 

fotodokumentace k cenným věcem, zejména  
starožitnostem či šperkům?

8. Vlastníte trezor?
9. Jak máte zabezpečen dům či byt v době dovolené?

10. Máte elektronické zabezpečení?

11 rad, jak se vyhnout vykradení
1. Pořiďte si bezpečnostní dveře nejméně 3. či 4. kategorie  

a kvalitní vložku stejné úrovně.
2. Dbejte na zabezpečení oken, i těch zdánlivě malých  

a nedostupných.
3. Upozorněte policii na podezřelý pohyb nebo zvuk  

u sousedů, kteří odjeli na dovolenou.
4. Vyhněte se ve svém okolí informacím o svém majetku.

5. Do bytu vpouštějte v rámci možností co nejmenší  
počet řemeslníků či cizích lidí.

6. Než někoho vpustíte, přesvědčte se kukátkem,  
kdo zvoní, používejte řetízek či tzv. dveřní zastavovač,  

který brání otevření, nechte si předložit průkaz.
7. Udržujte dobré sousedské vztahy, všímavý soused  

je nejlepší hlídač.
8. Kombinujte mechanické zabezpečení s elektronickým.

9. Nepoužívejte při odjezdu na dovolenou  
objednaný vůz taxislužby.

10. Během dovolené si cenné předměty - šperky, peníze  
apod. uložte raději do bezpečnostní schránky v bance.

11. Nezapomeňte na kvalitní pojistnou smlouvu!

ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ
Je nutné připomenout, že 
vchodové dveře všech objektů 
a dveře jejich jednotlivých 
bytů a kanceláří jsou podle 
statistik skutečně nejslab-
ším místem, kudy ve většině 
případů útočí zloděj. Nejmar-
kantnější je tento problém 
zejména na sídlištích. Nájem-
níci často z nedostatku infor-
mací ani nevědí, jak mají 
vstupní dveře svého bytu nebo 
jiného objektu proti vloupání 
zajistit. Jindy zase jejich 
postoj pramení z podceňování 
tohoto nebezpečí.
Podle dlouhodobých zkušeností 
se ukazuje, že zloději nejčastěji 
využívají pro “získání” cizího 
majetku čas v rozmezí deváté až 
čtrnácté hodiny. 
Řada lidí si pod pojmem 
zabezpečení dveří předsta-
vuje pouze uzamykací mecha-
nismus, čili kvalitní dveřní 
zámek, ale ke dveřím patří 
nezastupitelně i dveřní křídlo 
(dveře jako takové), uchycení 
dveří (závěsy), zárubeň neboli 
rám a v neposlední řadě  
i kování čili ochranný štít 
vlastního zámku. To vše tvoří 
dveřní prostor.

Kritické místo: ZÁRUBEŇ
K dveřnímu prostoru patří 
i rám, v němž jsou dveře 
zasazeny. Říká se mu zárubeň. 
Poměrně snadno lze zárubně 
dveří roztáhnout, protože jsou 
kovové.
Ochrana:
Ochrana proti roztažení je 
poměrně jednoduchá. Nahoře 
v obou rozích zárubně se  
z vnitřku ve zdivu vyseká otvor,  
kterým se do obou svislic 
zárubně nalévá řídký beton  
- odstraňují se tím vlastně nedo-
statky při výstavbě. Aby se 
nedal vypáčit zapadací plech, 
přichytí se dlouhými šrouby  
k zárubni, a to z vnitřní čelní  
i boční strany zárubně. 
Kritické místo:  
DVEŘNÍ KŘÍDLO
U nezabezpečených vstupních 
dveří stačí v mnoha případech 

k jejich otevření pouze jedno 
nebo dvě pořádná kopnutí 
nebo vyražení ramenem.
Jestliže chceme svůj byt i svůj 
majetek chránit, musíme se 
přesvědčit, zda máme dveře 
dostatečně odolné, a pokud ne, 
nechme je vyztužit, zpevnit 
nebo vyměnit za dveře bezpeč-
nostní. Bezpečnostní dveře 
mají zesílenou konstrukci 
a jsou vyztužené v celé své 
ploše. 

Dveře musí být pevné, tuhé  
a nesmějí se působením vnější 
síly na žádném místě své 
plochy prohnout a umožnit 
pachateli nasadit páčidlo. 
Nejkritičtější místa průniku 
jsou v obou rozích dveří nad 
zámkem a pod ním. 

Kritické místo : ZÁVĚSY
Dalším kritickým místem jsou 
dveřní závěsy neboli panty. 
Jsou součástí dveřního kříd-

la (ale i zárubně). Dveřní kří-
dla mají být správně zavěše-
na na třech místech. Závě-
sy pak musí být v desce dveří  
i v zárubni řádně ukotveny, 
aby se nedaly vypáčit. Musí 
být pochopitelně umístěny na 
vnitřní straně dveří.

Kritické místo: 
UZAMYKACÍ MECHA-
NIZMUS - ZÁMEK
Zámky vstupních dveří jsou 
většinou zadlabávací. Je vyslo-
veným hazardem, pokud jsou 
tyto zámky na dozický klíč 
nebo naprosto nevyhovující 
klíč obyčejný.
Nenáročným zabezpečova-
cím prvkem, který používali 
již naši prarodiče, je bloku-
jící vložka, která se vkládá 
do klíčového otvoru zámků 
s obyčejným nebo dozickým 
klíčem. Po vyjmutí vlastního 
klíče ze zámku se do klíčo-
vého otvoru zasune tato vložka 
s nasazeným klíčem, kterým 
se otočí, vložka svým ozubem 
zablokuje svou polohu a po 
vyjmutí klíče je klíčový otvor 
zámku “ucpán” - nelze do 
něj zasunout původní klíč ani 
“šperhák”.
Ochrana :
Vstupní dveře musí být 
opatřeny v prvé řadě bezpeč-
nými zámky. Dveřní zámek 
musí být odolný proti násilí, 
vrtání a musí být opatřen 
bezpečnostní cylindrickou 
vložkou nebo klíčem trezo-
rového typu (motýlkovým). 
Zámek by měl mít i vlastní 
bezpečnou ochranu proti 
násilí, včetně kování.

Cylindrická vložka:
Cylindrické vložky jsou 
charakterizovány elementy, 
které blokují válec proti 
otočení. Těmto elementům se 
říká stavítka. Kromě těchto 
systémů s kovovými stavítky 
existují i cylindrické vložky 
s magnetickým principem  
a dokonce mohou mít i kombi-
novaný systém mechanického 
a magnetického kódování. 



26.6. Balónová show České údolí

27.6. Oživené prohlídky města Plzně
vchod Národopisného 
muzea

28.6. Divadelní léto pod Plzeňským nebem - premiéra nám. Republiky

30.6. Hurá na prázdniny - zábavné soutěžní dopoledne pro děti nám. Míru

30.6. - 12.7. Divadelní léto pod Plzeňským nebem - další představení (6.7. se nehraje) nám. Republiky

1.7. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

8.7. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

11.7. Oživené prohlídky města Plzně
vchod Národopisného 
muzea

12.7. - 16.7. Příměstský tábor HISTORIE NEŠKODÍ
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

12.7. - 27.8. Týdenní prázdninový program pro děti
Techmania science 
center

15.7. Léto s Prazdrojem Křimický zámecký park

19.7. - 23.7. Příměstský tábor MÁME RÁDI PŘÍRODU
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

22.7. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

25.7. Oživené prohlídky města Plzně
vchod Národopisného 
muzea

26.7. - 30.7. Příměstský tábor TAK TROCHU MODELÁŘEM
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

29.7. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

2.8. - 6.8. Příměstský tábor STŘEDOVĚK V PLZNI
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

5.8. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

8.8. Oživené prohlídky města Plzně
vchod Národopisného 
muzea

9.8. - 13.8. Příměstský tábor ŠLAPEME ZA POZNÁNÍM
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

12.8. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

16.8. - 20.8. Příměstský tábor CO NEUMÍM S POČÍTAČEM
SVČDM Plzeň - Stanice 
mladých techniků

16.8. - 19.8. Festival NA ULICI
Měšťanská beseda, 
Proluka, amfiteátr za 
OC Plaza, Zach‘s pub

19.8. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

22.8 Oživené prohlídky města Plzně
vchod Národopisného 
muzea

25.8. Plzeňská tyčka - I.ročník mezinárodního exhibičního mítinku ve skoku o tyči nám. Republiky

26.8. Léto s Prazdrojem Plzeňský Prazdroj

27. - 28.8. Pilsner Fest Plzeňský Prazdroj

1.9. První zvonění Plzeň - Bory

www.plzen3.eu

Pohodové léto plné slunce, radostných zážitků a odpočinku Vám přeje
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
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 Marek Ztracený
Lucie Vondráčková

 5 Angels, turbo
extra band revival, Dechový orchestr Václava Žákovce

Leoš Mareš

BALONOVÁ
SHOW

26.6.2010
Plzeň, Borská přehrada

hrají

moderuje

14:00–22:00

městský obvod plzeň 3 vás zve

III.

ukázky Integrovaného záchranného systému, seskok parašutistů, 
motorové čluny, vodní atrakce, MOTO SHOW, letecká modelářská show, 

nafukovací skákací atrakce, cirkusový ateliér a výtvarná dílna
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Aby cylindrická vložka byla 
zabezpečená proti otevření plan-
žetou, musí mít tzv. “překrytí” 
profil vstupního otvoru pro klíč 
a musí být opatřena bezpeč-
nostními prvky, které ji chrání 
před vyhmatáním planžetou, 
před rozlomením či odvrtáním 
vložky, před vytržením cylindru 
nebo jeho zaražením.

Kování:
Dveře musí mít zakrytý zámek 
kováním (štítem nebo krytem). 
Kování nesmí být bakelitové 
ani z měkkých kovů a hmot 
Rovněž nesmí být přišrou-
bováno z vnější strany dveří. 
Nejlépe je použít zakrytování 
tzv. bezpečnostním kováním. 

Kukátko:
Pro posouzení, kdo stojí přede 
dveřmi, se používá chráněný 
průzor, který umožňuje maji-
teli bytu pozorovat prostor 
přede dveřmi.

ZABEZPEČENÍ OKEN
Druhým z hlediska pachatele 
snadno překonatelným mís- 
tem v objektu jsou zasklené 
plochy, především okna  
a další stavební otvory, sklepní 
a garážová okénka, balkónová 
okna a dveře, vikýře, větrací  
a násypové otvory.

Rám:
Rám musí být pevný, ať už 
je z jakéhokoliv materiálu, 
musí být řádně ukotven do zdi 
a pevně spojen s dostatečně 
dlouhými kovovými skobami.

Okenní křídlo:
Okenní křídlo - konstrukce 
musí být pevná v krutu, jinak 
při pohybu okna může prask-
nout sklo. Pokud má okno 
velkou plochu, je rozumné 
dělit jeho konstrukci svislými 
sloupci nebo vodorovnými 
poutci. V konstrukci oken 
jsou pevně přichyceny druhé 
poloviny závěsů, které musí 
odolat páčení.

Závěsy:
Závěsy musí být pevně  
a bezpečně uchyceny jak 
v rámu, tak i v křídle. Po 
sesazení obou částí musí 
umožňovat snadný otočný či 
kyvný pohyb okenního křídla.

Uzávěry a kování:
Uzávěry a kování musí být 
kvalitní a bezpečné hlavně  
u přízemních oken. Bezpeč-

nost oken podstatně zvyšují 
uzamykatelné uzávěry a kliky.

Mříže a rolety:
Stejně jako okenice podstatně 
zvyšují bezpečnost oken.

Balkony:
Pro jejich zajištění platí totéž 
co pro okna. Zvýšení bezpeč-
nosti lze dosáhnout instalová-
ním uzamykatelného systému 
klika-klika nebo knoflík-klika 
s bezpečnostní cylindrickou 
vložkou.. Klika je uzamy-
katelná a instalovaná jen  
z vnitřní strany balkonu.

Vikýře:
Zajištění se provádí mechanic-
kými zábranami jako u dveří.

Pro zvýšení bezpečnosti 
oken se používá sklo : 
• tvrzené  
• s bezpečnostní fólií
• vrstvené

Elektronická zabezpečovací 
zařízení oken :
K signalizaci narušení oken-
ních prostorů se využívá 
celá řada čidel. Jde zejména  
o čidla kontaktní (mechanické 
a magnetické kontakty) a čidla 
destrukčních projevů (čidla 
vibrační, seismická a akus-
tická). Na předchozí prvky 
navazují čidla pohybu. Přede-
vším pasivní infračervená 
čidla (PIR) a čidla ultrazvu-
ková.

EZS - elektronický zabezpe-
čovací systém
V současnosti nejspolehli-
vějším prostředkem ochrany 
majetku je moderní elektro-
nický zabezpečovací systém 
(EZS). EZS je sestaven  
z několika základních součástí 
- detektoru, ústředny, ovláda-
cích a signalizačních prvků.
Mozkem EZS je ústředna. 
Ústředna s uživatelem může 
komunikovat průběžně napří-
klad prostřednictvím mobil-
ního telefonu a předávat 
aktuální informace o stavu 
systému. Uživatel je také 
schopen na dálku ovládat 
systém. 
Další nezbytnou součástí 
systému jsou detektory. Každý 
detektor sleduje přidělenou 
bezpečnostní zónu, kterou 
může být místnost, dveře či 
okno. 

Jak policejní statistiky vypo-
vídají, nejvíce zklamaných 
lidí je po dovolených. Bo-
hužel často po svém návratu 
zjistí, že zatímco se vyhřívali 
u moře, jezdili na kole po ho-
rách, nebo trávili bezstarostné 
léto na chalupě, tak je navští-
vili zloději. A protože všeo-
becně v létě lidé tráví více 
času mimo domov, tak těm, 
kteří stále váhají, chceme při-
nést informace, jak svůj byt 
nebo dům zabezpečit a pokud 
už zlodějům nezamezit, tak 

alespoň ztížit přístup do va-
šich obydlí. 
Výběr je dnes na našem trhu 
opravdu bohatý a stačí si jen 
vybrat podle hodnoty chráně-
ného majetku, tloušťky vaší 
peněženky nebo podle vzhle-
du. Výběr přinášíme od těch 
opravdu nejjednoduchších až 
po ty nejsložitější, u jejichž 
instalace už se bez odborné 
firmy asi neobejdete. 
Bezpečnostní řetízek vás 
přijde v rozmezí  
od 70,-Kč až do 2 000,-Kč

Dveřní kukátko pořídíte
v rozmezí  
od 150,-Kč do 1 500,-Kč
Kování zámku vás přijde 
od 1 000,-Kč až do 5 000,-Kč 
Zámková-cylindrická vlož-
ka do dveří vás přijde 
od 2 500,- až do 8 000,-Kč  
Zabezpečení dveří vás při-
jde v rozmezí  
od 4 500,-Kč až do 70 000,-Kč
Elektronické zabezpečení 
jednoduché 
od 500,-Kč do 3 000,-Kč

Složitější elektronické za-
bezpečení od 2 500 do 
15 000,-Kč
Elektronické zabezpečení  
s napojením na pult centrál-
ní ochrany od 10 000,-Kč až 
50 000,-Kč
U velmi kvalitních elektro-
nických zabezpečovacích 
systémů záleží na potom na 
množství, velikosti objektu, 
náročnosti a přání zákazní-
ka. Takže cena se může klid-
ně vyšplhat až na několik set 
tisíc korun.  

Jedete na dovolenou? Zabezpečte si dům a byt
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Vnuk generála Pattona převzal skladbu, jež byla 
složena na počest jeho dědečka a amerických vojáků

„Pochod vítězům,“ tak se 
jmenuje skladba, která vznik-
la v květnu roku 1945. „Slo-
žila ji má maminka Zdena  
Lacinová v euforii, která za-
chvátila celou Plzeň poté, co 
ji osvobodili Američané. Po-
chod tehdy věnovala generálu  
Pattonovi a jeho vojákům,“ 
vzpomíná Plzeňanka Eva 
Berdychová. Kopii originál-
ní partitury a nahrávku po-
chodu Eva Berdychová pře-
dala v pátek 7. května vnuku 
generála Pattona panu George 
Patton Wattersovi. „Děkuji za 
takto milý dárek, jsem doja-
tý, dovolte, abych vás objal,“ 
řekl při převzetí George Pat-
ton Watters. 
Setkání pomohl zorganizo-
vat centrální obvod Plzeň 3  

a uskutečnil se v budově jeho 
úřadu. „Jsem obyvatelka tře-
tího plzeňského obvodu, a tak 
jsem jeho starostu poprosi-
la o radu, jak tento dar vnu-
kovi generála Pattona pře-
dat. Jsem ráda, že to takhle 
vyšlo,“ poznamenává Eva 
Berdychová. „Na setká-
ní jsme pozvali i další oby-
vatele našeho obvodu, pře-
devším pamětníky. Ti si s se-
bou přinesli historické snímky  
z osvobozené Plzně a necha-
li si je podepsat a také se  
s panem Pattonem Watersem 
podělili o své vzpomínky na 
americké vojáky,“ uvádí sta-
rosta centrálního obvodu Jiří 
Strobach.
Účastníci setkání si společ-
ně prohlíželi historické fotky, 

vzpomínali a došlo i na otáz-
ky. „Jste neskutečně vizuálně 
podobný svému dědovi, zdědil 
jste i jeho povahu?“, zněl do-
taz jednoho z přítomných za-

stupitelů obvodu. Vnuk gene-
rála Pattona se usmál: „Jsem 
nejspíše stejně tak tvrdohlavý, 
nejsem si ale jistý, že jsem tak 
dobrý vůdce jako děda.“ 

Měření spotřeby teplé vody je 
vzhledem k fyzikálnímu cha-
rakteru tepla složitá záleži-
tost, náklady se na jednotlivé 
byty rozpočítávají tzv. poměro-
vě. K tomu slouží dvě měřidla  
– jedno na výstupu z výmě-
níkové stanice, druhé přímo  
v bytě. Novela Energetického 
zákona přináší novou povin-
nost instalovat další, prakticky 
stejné měřidlo skoro u každého 
domu. Dává to smysl? Ptáme 
se ředitele Plzeňských služeb 
Ivana Haška.
Podle nás toto nové naří-
zení způsobí jen zdražení 
teplé vody, protože instalace 
nového měřidla, kterou jsme 
ze zákona povinni provést, 
přijde na 50 000 až 150 000 
korun a my je samozřej-
mě budeme muset promít-
nout do cen. Z toho nebude 
mít žádný prospěch odběra-
tel teplé vody ani my. Vyděla-
jí na tom jen výrobci měřidel, 
kteří si změnu zákona prosadi-
li v parlamentu. Je to podobné, 
jako když budete mít doma 
dvě váhy a budete na obou 

vážit devadesát kilogramů. 
Nákupem třetí váhy určitě ne-
zhubnete, pomůže vám spíše 
dieta.
Jak si takovou „dietu“  
v případě teplé vody před-
stavit?
Kromě snížení spotřeby je to 
především zaizolování všech 
rozvodů teplé vody ve spo-
lečných prostorách i v bytech, 
případně nainstalování zpět-
ných klapek u stávajících 
vodoměrů. Obecně se teplo 
ušetří také zateplením budov 
– těmito způsoby lze ušetři 
30 až 35 procent nákladů na 
teplo a teplou vodu. Mimo 
jiné to také zvedne hodnotu 
takto ošetřeného domu, na 
rozdíl od měřidla, které nejen 
že nebude majetkem vlast-
níků bytu, ale bude přinášet  
i dodatečné náklady při 
údržbě a kontrole. 
Není nějaká možnost nápra-
vy?
Zákonodárci nám naštěstí ne-
chali možnost dohody s ná-
jemníky nebo vlastníky domů, 
zda třetí měřidlo chtějí nebo 

ne. Pokud se s nimi dohodne-
me, že třetí měřidlo nechtě-
jí, nainstalovat ho nemusíme. 
Přání našich zákazníků je tedy 
pro nás v tomto případě sku-
tečně zákonem.
Uvedl jste, že instalace 
měřidel by přinesla odbě-
ratelům zvýšení cen tepla.  
O kolik?
Podle našich propočtů to 
vychází, že by teplá voda  
v takovém případě zdražila 
o 10 až 12 procent a to není 
málo. U nás v Plzni máme 
teplo i teplou vodu z centrální-
ho zdroje Plzeňské teplárenské 
sice velmi levné v porovnání  
s jinými městy, ale i tak zaplatí 
průměrná tří- až čtyřčlenná 
rodina za teplou vodu 5 000 
až 6 000 korun ročně a k tomu 
dalších 11 tisíc Kč za teplo.  
A pro někoho je nárůst nákladů 
u teplé vody o pět nebo šest set 
korun ročně skutečně hodně, 
především když si uvědomí-
me, že jsou to vlastně vyhoze-
né peníze.
Možná vás zákazníci budou 
podezírat, že se bráníte dal- 

šímu měření, protože to do-
savadní je nepřesné.
Takzvané fakturační měřidlo 
je ve výměníkové stanici, je 
pravidelně kontrolováno a cej-
chováno nezávislou firmou, 
tam k žádné chybě dojít z prin-
cipu nemůže. A další měřidla 
jsou v bytech, k těm máme 
přístup jen se souhlasem a pří-
padně i pod dohledem uživate-
le bytu. Případné třetí měřidlo 
nezměří nic jiného, než zase 
jen tu samou teplou vodu, 
kterou už měří dosavadní dvě. 
I rozúčtování na jednotlivé 
byty proběhne poměrovým 
způsobem jako dosud, na tom 
se nic nemění.
Nevkrádá se vám na rty 
slavné jméno města Ko-
courkova?
My se snažíme, aby Plzeň 
Kocourkovem nebyla. Proto 
všem vlastníkům domů, druž-
stvům i společenstvím vlast-
níků nabízíme bezplatnou 
konzultaci: info@merenitep-
levody.cz.
Bezplatná linka 800 505 505,
www.mereniteplevody.cz

Poradna bytového správce: měřením se peníze neušetří



Komu není 
rady…

w w w . p l z e n 3 . e u ,  w w w . b e z p e c n e m e s t o . e u 

29letý Slovák se opil nato-
lik, že usnul v jednom z pl-
zeňských trolejbusů. Přivola-
ní strážníci ho nemohli pro-
brat a tak ho převezli na pro-
tialkoholní záchytnou stani-
ci. Přitom se choval agresivně  
a vulgárně. Krátce po odjez-
du strážníků začal mlátit a ko-
pat do dveří od cely a poté se 
rozbíhal proti stěnám v míst-
nosti a proti dveřím  a narážel  
do nich hlavou. Dál se  snažil 
násilím vytrhnout radiátor ze 
zdi. Jakmile však zaregistro-
val příjezd strážníků, výraz-
ně se zklidnil a následně  byl 
prohlédnut a ošetřen  zdejším 
zdravotnickým personálem. 

Zálibu ve žvýkacích bonbó-
nech našla zřejmě 26letá  dív-
ka z Tábora.Včera odpoledne  
si pro několik došla do  prodej-
ny v Sukově ulici. Do krabi-
ce v nákupním košíku si  nan-
dala hned 145 balení bonbó-
nů Mentos. Bez zaplacení pak 
prošla pokladnou, kde ji  za-
držel pracovník ostrahy. Hod-
nota odcizeného  zboží činila 
více než dva tisíce korun. Pro-
tože se strážníkům  provede-
nou lustrací nepodařilo vylou-
čit, zda se dívka majetkového 
činu dopustila již v minulosti, 
byla proto na místo přivolána 
PČR. Ta si celou věc převzala  
k dalšímu šetření.

Nezkrotná touha po cigare-
tách dohnala 32letého muže 
z Písecka až k jejich krádeži. 
Muž si vybral v regálu v ob-
chodě na Americké třídě kra-
bičku cigaret, ale protože mu 
ji odmítli prodat  za stravenky, 
tak ji prostě ukradl. Schoval ji 
do kapsy u kalhot a prošel po-
kladnou bez zaplacení. U vý-
chodu z prodejny ho zadržel 
pracovník bezpečnostní služ-
by. Přivolaní strážníci prove-
denou lustrací zjistili, že po 
zlodějíčkovi již  pátrají poli-
cisté. Povedený muž skončil v 
rukou  strážců zákona.

Už potřetí si Plzeňané a ná-
vštěvníci západočeské metro-
pole budou moci užít společně 
letní noc a divadelní zážitek. 
Občanské sdružení PaNaMo 
připravuje třetí ročník fes-
tivalu Divadelní léto pod  
plzeňským nebem. Po velmi 
úspěšném uvedení Dona 
Juana v roce 2008 a Revizora 
v loňském roce se letos v Plzni 
bude hrát od 28. června insce-
nace Král jelenem italského 
autora Carla Gozziho. Režie 
se tak jako v předchozích 
letech ujal Vilém Dubnička.
Proč jste zvolil právě tuto hru? 
Je to neobvyklý titul, který se 
moc často nehraje. Na první 
pohled si divák říká: ´To není 
myšleno vážně, je to pohádka.´ 
Ano, ta hra je psána s nadsáz-
kou, na ty pohádkové ideály 
se dívá pohledem zkušenos-
ti reality, která říká, že ne 
vždy je dobro na koni a že ta 
naše touha po ideálu je občas 
trochu naivní, ale nakonec 
samozřejmě pravda a láska 
zvítězí. Navíc je velmi pestrá, 
v rychlém sledu se střídají 
krátké situace, prostě je velmi 
dobře napsána.
Už jste hráli v Proluce Dona 
Juana, na Revizora chodili 
diváci před plzeňskou radnici. 
Kam se lidé mají vypravit za 
Králem jelenem a jak důleži-
tou roli hraje ve vašich projek-
tech místo, kde herci předstu-
pují před diváky?
Král jelenem se bude hrát 
mezi budovou Západočeské-
ho muzea a fontánou. První 
představení v roce 2008 jsme 
umístili do Proluky. Tehdy 
jsme rozhodně dlouze nevy-
bírali, Proluka byla jasná 
první volba. Když jsme se ve 
druhém ročníky rozhodli pro 
Revizora, jasně jsme si řekli, 
že se jinde než u radnice 
odehrávat nemůže. Zjistili 
jsme, že město umí prostor 
dotvářet. Představení dostává 
další dimenzi, jenže místo 
zároveň omezuje. Při příští 
hře totiž bude stejné. Proto 
se s každou hrou přesouváme 

jinam. Plzeň nabízí hodně za-
jímavých lokalit.
V hlavní roli se do Plzně vrací 
Pavel Kikinčuk, dnes člen 
Činoherního klubu, který 
dlouhá léta hrával v plzeň-
ském Divadle J. K. Tyla...
Už když jsme festival začali  
v roce 2008 připravovat, 
jsme si řekli, že chceme, aby 
společně hráli ti, které Plze- 
ňané znají z domácí scény,  
s dalšími hosty. Pavel 
Kikinčuk je osobností, jež je 
s Plzní spojena. Vlastně jsme 
o něm přemýšleli už před 
dvěma lety, ale teprve v Králi 
jelenem pro něj byla skvělá 
role. S Plzní jsou spojeni  
i další letošní hosté, například 
Mariku Procházkovou znají 
návštěvníci Divadla J. K. Tyla 
z Dámy na kolejích. Třetím 
hostem je Martin Hofmann,  
se kterým se pracovně setká-
vám po deseti letech poprvé 
od školy – jsme spolužá-
ci DAMU. Titulní roli ovšem 
hraje Zdeněk Rohlíček!

Úspěšné divadelní předsta-
vení dělají nejen herci, ale 
celý tým. Vy jste letos nabídli 
studentům možnost podílet 
se na produkci představení 
jako dobrovolníci. Jaký byl 
zájem?
Ozvalo se pár lidí, kteří měli 
zájem si tuto práci zkusit  
a několik jich zůstalo. Chtěli 
jsme mladým lidem, kteří 
hledají, co by je v životě 
mohlo bavit, dát šanci zkusit 
si ´dělat divadlo´. Třeba 
přijdou na to, že se pustí do 
něčeho jiného nebo se roz-
hodnou, že být u divadla je 
pro ně to pravé... 
Předprodej vstupenek na Di-
vadelní léto pod plzeňským 
nebem byl zahájen 1. června 
v kavárně Západočeského 
muzea, od 22. června jsou lístky 
k dostání přímo v pokladně 
umístěné před Západočeským 
muzeem (po – pá 15.00 – 18.00 
hod), od 30.6. bude prodej  
v pokladně přímo na místě od 
15.00 do 21.00 hod.

Král jelenem se chystá na Plzeň

Režie se ujal Vilém Dubnička
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Vážení občané - cyklisté,
v červencovém čísle v roce 
2007 jsem vás v tomto zpra-
vodaji vyzval ke spoluprá-
ci a k zasílání podnětů, které 
by mohly vylepšit život nás 
cyklistů v našem obvodě 
Plzeň 3. Výzva se poměrně 
dobře ujala a dostal jsem na 
svůj e-mail mnoho různých 
podnětů. Pokusil jsem se ve 
svém volném čase (kterého 
sice moc nemám - nejsem pra-
covníkem úřadu) všechny vaše 
připomínky nějak vyřešit. Rád 
bych po třech letech shrnul, co 
se podařilo a co ne.
Nejprve se zmíním o jednom 
z největších problémů a to je 
cyklodoprava z velkého skvr-
ňanského sídliště do centra 
města. Poměrně slušně je již 
vybudovaná cyklotrasa podél 
Vejprnické ulice ze zadních 
Skvrňan do předních. Bohužel 
se ještě nepovedlo dodělat 
malý úsek, který napojí tutu 
trasu do ulice Na Jíkalce. Tudy 
se pak můžeme dostat až k ob-
chodnímu domu Plaza Plzeň, 
kde se dá snadno přejet řeka  
a podél ní se pak pohodlně do-
staneme až na parkoviště Na 
Rychtářce a dále do Štrunco-
vých sadů a Pallovy ulice. Je 
to velmi pěkná trasa mimo 
frekventované silnice, která 
spojuje velké sídliště s centrem 
města a málo cyklistů o ní ví. 
Druhé propojení z předních 

Skvrňan přes nový most přes 
Mži rovnou k ZOO a do Lo-
chotínského parku se ještě ne-
podařilo realizovat, ale snad se 
to povede ještě do konce roku 
2010 nebo na začátku příštího.
Z rekreačních cyklostezek se 
povedlo obnovit asfaltovou 
cyklostezku č. 2151 v lese 
mezi Valchou a Novou Hospo-
dou, kde po vyasfaltová-
ní ještě asi 150 metrů se tato 
cyklostezka již zanedlouho 
dostane přes nově budovanou 
lávku (přes novou čtyřprou-
dou silnici I/26 na Domažlice) 
do oblasti Nové Hospody, kde 
se dá navštívit cyklistický ráj - 
Sokol Nová Hospoda s občer-
stvením. Dá se také z cyklos-
tezky č. 2151 z Valchy uhnout 
vpravo přímo kolem nového 
útulku pro psy do oblasti 
Borských polí, kde je množství 
cyklostezek. Zatím se však 
nepodařilo vyřešit napojení  
z Borských polí kolem 
náměstí Míru do oblasti  
Doudlevec, kde by se dalo 
pohodlně napojit na slovan-
ské cyklostezky podél řeky 
Radbuzy, které vedou jak na 
Slovany, tak i dále do Hradiště, 
na Bručnou, případně do Černic. 
Z připomínek čtenářů se 
podařilo vybrat a postavit  
i několik nových úseků cyk-
lostezek. Pro příklad mohu 
uvést třeba novou cyklostez-
ku v Doudlevecké ulici od 

Zimního stadionu do Doudle-
vec nebo oddělenou cyklos-
tezku v ulici E. Beneše.
Na moji výzvu cyklistům re-
agovalo asi dvacet cyklistů  
s drobnými připomínkami, 
které jsem předal zodpověd-
ným orgánům města a většinou 
byly vyřízeny. V e-mailech 
byly požadavky hlavně na 
snížení obrubníků, na lepší 
značení pruhů pro cyklisty na 
chodnících, na vyřešení ne-
dostatku kvalitních cyklosto-
janů, na zamezení úplnému 
či částečnému stání vozidel 
přímo v pruhu pro cyklisty, 
na vyřešení možnosti použí-
vání kol i v historickém jádru 
města jinak, než po silnici 
mezi auty, a mnoho dalších 
připomínek. Některé z nich 
byly spíše filozofického cha-
rakteru, neboť se zabývali tím, 
zda cyklista patří na chodník, 
či na silnici. Tady se přiklá-
ním k tomu, že cyklista patří 
spíše na silnici - na samostat-
ný pruh, nebo na cyklostezku. 
Rozhodně nepatří na chodník, 
kde může docházet ke konflik-
tům s chodci.
Na jeden okruh připomí-
nek musím reagovat ještě sa-
mostatně. Jedná se o vlastní 
značení cyklostezek a větší in-
formovanost cyklistické ve-
řejnosti o možnostech cesto-
vání nebo rekreačních jízd na 
kolech po městě a jeho okolí. 

Máte naprostou pravdu, že 
tato informovanost v našem 
obvodě chybí, a to jak při 
značení v terénu, tak ve vy-
dávání mapiček a schémat cy- 
klodopravy. Je to však dáno 
stavem, ve kterém se v sou-
časné době nacházíme. Je sice 
už mnohé postaveno, ale stále 
to (málo, co je) není pospo-
jováno do funkčních celků. 
Proto není možné ani umístě-
ní směrových tabulek, protože 
se cyklista dříve nebo později 
dostane do místa, kde cyk-
lostezka či cyklotrasa končí,  
a musí se pokračovat po silnici 
bez označeného pruhu nebo 
protiprávně po chodníku. 
Myslím, že náš obvod Plzeň 3 
má v tomto směru ještě hodně 
co dohánět. Věřím však, že 
jednou se vše propojí a pak 
také řádně označí.
Vážení spolucyklisté, věřím, 
že jste si všimli, že poslední 
čtyři roky se i pro nás cyklisty 
udělalo mnohé a to jak  
v úpravách v terénu, tak  
i v možnosti popojet o ví-
kendech prostředky MHD  
i se svým kolem. Věřím, že  
i v budoucnu budu mít chuť  
a šanci ovlivňovat rozvoj cyk-
lodopravy v našem obvodě 
Plzeň 3, a proto mi klidně 
dále pište na moji soukromou 
adresu: pavel@stelzer.cz.

Pavel Stelzer, radní MO Plzeň 3

Vylepšení pro cyklisty

Takto řeší cyklopruhy v Luzernu - cyklisté mají samostatný pruh pro odbočení vlevo, rovně i vpravo; snad se to projektanti naučí i u nás
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Proměny obvodu Plzeň 3 - roh Klatovské a Tylovy ulice 

Starosta centrálního obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach minulý měsíc zakázal pochod 
Plzní. A to proto, že nahlášený důvod protestního shromáždění se neshodoval  
s tím, co se dělo na místě. 

I letos centrální obvod Plzeń 3 pořádal tradiční Jarní taneční vínek v kulturním 
domě Peklo. Starosta obvodu Jiří Strobach na něm měl velmi milou povinnost, 
poblahopřál ke stým narozeninám paní Miladě Jandošové z Bor.

Vernisáž výstavy Namaluj barevně, vyfoť černobíle
V budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3 se v květnu konala vernisáž výstavy 
dětské soutěže Namaluj barevně, vyfoť černobíle. Děti měly ztvárnit svůj pohled 
na Slavnosti svobody. Ve výtvarné kategorii zvítězil kolektiv kroužku Čáry máry 
z 2. základní školy. Na druhém místě se umístila Barbora Radová, třetí byl 
Robin Kopic. Ve fotografické části zlato patří Petru Hanzovi, druhý byl Michal 
Hofrajtr, třetí skončili kluci a holky z 6. a 7. oddělení družiny 2. ZŠ.

MUDr. Milan Štěpánik oznamuje,
že otevřel novou plicní ordinaci v Plzni na Skvrňanech.

Zařízení je umístěno ve druhém patře zdravotnického centra Skvrňany, v ul. 
T. Brzkové 15. V ordinaci provádí diagnostiku a léčbu akutních i chronických 
onemocnění plic a průdušek od dětského věku do dospělosti včetně infúzní 

a inhalační léčby. Nemocné s chronickými problémy dlouhodobě sledují. 
Ordinace je vybavena celotělovým pletysmografem s možností měření 

odporů v dýchacích cestách, což výrazně zlepšuje diagnostiku i hodnocení 
účinků léčby plicních chorob. Ordinace je otevřena každý všední den.

Telefon: 377 385 750, 378 609 631, info@plicnistepanik.cz, www.plicnistepanik.cz


