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SLIBY

Vokoun
na pivě

aneb
Plzeň je ta pravá...

Plzeň je to pravé město. Originální, zázračné, neopakovatelné.
Máme Plzeň, a nemáme Starobrno... pochvaluje si nad plzeňským mokem Ing. Petr „Vokoun“ Náhlík, náměstek
primátora města Plzně, ale rovněž cyklista, skaut a tramp, který
pivo vnímá jako jeden z pilířů světového jména našeho města.
(pokračování na str. 2)

se maj plnit

o Vánocích...?

Už k 1. září

máme splněno
(čtěte na 8. straně)

SLEVY
SLEV Y
SLEVY
...v MHD jsou již několik let
velkým tématem

Ing. Stanislava Šece,

jednoho z nejmladších radních na MO Plzeň 3. V uplynulém volebním období se
mu podařilo iniciovat snížení cen v MHD pro rodiče
na mateřské a na rodičovské
o 50 %. Postupně prosadil
snížení ceny jízdného pro děti
od 6 do15 let a mnoho dalších
slev. Zasadil se v PMDP o vznik
carsharingu, a tak si občané
mohou levně půjčit auto pomo-

cí Plzeňské karty. Říká, že Plzeň
je v podstatě velmi bohatá a při
trochu lepším hospodaření politiků mohou mít Plzeňáci, nač
si vzpomenou.
(pokračování na str. 3)

Dočkají se

Slovany

domova
pro seniory?
(dozvíte se uvniř v článku Každé dítě potřebuje babičku...)
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Máme katedrálu s nejvyšší věží v Česku, Ing. Petr „Vokoun“ Náhlík:
máme druhou největší synagogu v Evropě (3. ve světě) a andělíčka „vošahlíka“.
Čtyři krásná údolí řek, které Plzní proté- (pokračování úvodníku z 1. strany)
kají a pátou řeku, která teče do Berouna.
Rybníky, které jsou starší, než ty, co v jižních Čechách postavil Jakub Krčín…
Máme nejlepší hospůdky a bary, úžasné
kavárny, cyklostezky s lávkami, sadový
okruh… Hlavní nádraží po rekonstrukci
perónů i podjezdů na Mikulášské. A do
Vánoc budeme mít i nový autobusák
v Šumavské ulici.
Máme Viktorku i Indiány. Ale také Krkavec (s vysílačem) a Chlum - do Vánoc
i s  tunelem. Skvělou univerzitu, funkcionalistické Loosovy interiéry…
Víme, že Plzeň se stala Evropským hlavním městem kultury. A tak to i zůstane.
A zároveň víme, že Plzeň je nejameričtěj- koncepce na příštích 100 let, pokusy či
ší město Evropy. A víme, kde byla v roce experimenty. Ani nepotřebují – jak hlá1945 demarkační čára. A také víme, že sají populisté – zahodit všechno, co se
v posledních čtyřech letech povedlo.
Evropa končí na východ od Rokycan :).
Plzeňáci nepotřebují megalomanské A nepotřebují všechno zadarmo…

Plzeň je ta pravá...

www.plzen.kdu.cz
Společně potřebujeme řešit to, co nefunguje, zaparkovat před nemocnicemi, projet v klidu městem, odvést děti
bezpečně do školy, rozšířit dostupnost
bydlení pro mladé a seniory, zastřešit zastávku MHD, rekonstruovat KD Peklo,
opravit hřiště, postavit novou knihovnu
či domov pro seniory… Postavit západní i východní část okruhu, vysázet zeleň
kolem státních silnic kvůli prachu, uklidit
před nádražím, uspořádat trhy, přidat
lavičky v parku…
Potřebujeme ale také drobné zázraky,
které zlepší náš každodenní život v Plzni.
Plzeň může být město zázraků. Velkých
i malých. A my jsme připraveni udělat
jeden z nich i pro vás. Nezapomeňte na
to, až půjdete v říjnu volit.
NEZAPOMEŇTE, jaká je pro Plzeň ta
PRAVÁ VOLBA.

KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA
PRO PLZEŇ!

Každé dítě potřebuje

babičku a dědu

Pomoc bližním je již více než dvě desítky let jejich životním údělem, a téměř
po stejnou dobu pracují jako zastupitelé
na různých úrovních. Již v 90. letech stáli
u zrodu spolupráce města s občanským
sektorem a církvemi v sociální oblasti.
V komunální politice se oba pohybují již
řadu let a je za nimi vidět mnoho vykonané práce. Stále se angažují nejen v rámci
charity, ale i na mnoha jiných – obvodních, městských i krajských projektech,
které iniciovali a na jejichž uvedení do
praxe se významně podílí.

strana 2

Oba stáli u zrodu jediného domova pro
seniory, který se v Plzni postavil po roce
1989. Díky nim Domov pro seniory sv.
Jiří slouží na Doubravce již od přelomu
tisíciletí.
Slovany jsou jediným velkým plzeňským
obvodem, který nemá městský dům pro
seniory. Oba se po celých 25(!) let zúčastnili všech možných diskusí o jeho
umístění i o jeho podobě. Proto i oni patří do okruhu lidí, díky kterým konečně
domov pro seniory na Slovanech bude.
Ředitelé obou plzeňských charit
(DCH - Ing. Jiří Lodr, MCH - Mgr.
Pavel Janouškovec) mají oba ze
svých pracovišť zkušenosti s mnoha lidskými osudy. Vědí tedy také to, co občané Plzně potřebují, aby se nestali jejich
klienty...
Dobře vědí, že plzeňská populace
nezadržitelně stárne a zároveň se
rozpadá mnoho vztahů mladých lidí,
jejichž rozkol má dopad především
na děti… Město by proto, podle jejich
názoru, mělo ve spolupráci se zkušenými
lidmi z charit, diakonií, spolků i obecně
prospěšných společností najít finanční
prostředky, jak pomáhat svým občanům
a zároveň zajistit důstojné fungování

pracovníků v sociálních službách. I ze
Strategického plánu města schváleného
v roce 2018 vyplývá, že je nutné zvýšit
objem investičních prostředků do
sociálních služeb.

Co Plzeňany pálí v sociální
oblasti nejvíce?
- chybí dostupné bydlení pro seniory
a matky samoživitelky
- chybí startovací byty
- je nedostatek klubů pro mezigenerační
setkávání - matky s dětmi a senioři
(Osamělé matky tak získají pro své děti
babičku či dědečka, a osamělí senioři
vnoučata.)
- výstavba malometrážních bytů a bytů
zvláštního určení
- sociální firmy podporované městem,
pro zaměstnávání lidí, kteří se neuplatní na trhu práce, podpora a poradenství
pro dlouhodobě nezaměstnané.

www.plzen.kdu.cz

Občasník KDU-ČSL Plzeň
Snad mi laskavý čtenář odpustí stručný
úvod... Pro mne je hlavní být PRO. Jsme
pracovití lidé, kteří znají svoji cenu. V komunální politice jsem vždy bojoval za důstojnost lidí. Někteří si možná vzpomenete, že jsem po povodních roku 2002
vedl Výbor pro Roudnou. Tehdy se nám,

Jsem

„PRO“!

KULTURA!
Dovolte mi na úvod, abych se zejména
těm mladším představila. Po dobu 25 let
jsem byla sólistkou opery divadla J. K.
Tyla, zakládala jsem pěvecké oddělení
Plzeňské konzervatoře, kde jsem pak
řadu let učila. V současné době se věnuji
úpravě a režii oper pro děti a v neposlední řadě působím již několikáté volební období v Komisi kultury Rady města
Plzně. Je tedy zcela pochopitelné, že píši
právě o kultuře.
S velikou radostí konstatuji, že Plzeň
v oblasti kultury prožívá šťastné období,
které bylo zdárně nastartováno v roce
2015, kdy se stala Plzeň Evropským hlavním městem kultury). Největší kulturní
instituce v kraji, Divadlo J. K. Tyla, nabízí
vedle divácky vděčných inscenací, také
představení, která posouvají vkus plzeňského diváka.
Vysokou úroveň a zajímavou dramaturgii nabízí Plzeňská filharmonie.

spolu s dalšími přáteli, podařilo změnit
územní plán ve prospěch obyvatel proti
asfaltérům a betonářům. V neposlední
řadě se nám podařilo prosadit protipovodňová opatření, která mají smysl. Pro
mě není frází známé rčení „o člověka mi
jde především“ – což je dáno mojí profesí lékaře.
Nenechme se přesvědčit některými
„novými politiky“, kteří jsou PROTI a „na
vlně odporu“ se snaží popírat podstatu. Někteří totiž tvrdí, že všichni lžou
a „všechno je jinak“. Město Plzeň bylo
již od Rakouska-Uherska významným
průmyslovým centrem a právě TO z nás
Plzeňáků udělalo bohatou společnost.
Máme tedy, jak už jsem řekl na začátku,
na čem stavět. Tradice a dobrá práce našich předků je to, co nás drží pohromadě
a zároveň zavazuje do budoucna.
I když se v posledních čtyřech letech
v Plzni spousta věcí zlepšila, je stále potřeba udělat hodně věcí. Osobně vím,
že je nutné investovat především do
MHD a dopravy obecně. Mým cílem je
konečně dobudovat tramvajovou trať na
Borská pole. Zavést trolejbusové linky
na Vinice a k Fakultní nemocnici. Odlehčit Karlovarské výstavbou východní části
okruhu silnice I/20 od křižovatky Plaské
a Studentské loukami mezi tratí a Mikulkou, až ke Stavebním strojům. Dobudovat Severozápadní okruh od Glóbusu na
Borská Pole.
Tak pojďme do toho! Buďme PRO!

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Také alternativní umění má v dnešní
Plzni své místo zejména v DEPU 2015 či
Moving Station.
Vedle profesionální scény se dostává
podpory amatérům, dětem a mládeži.
Tuto skutečnost osobně považuji za nesmírně důležitou, neboť právě z tohoto
podhoubí vyrůstá divácká obec a vůbec
lidé kulturní v širším slova smyslu. Přála
bych si z celého srdce, aby Plzeň v nastoupené cestě vytrvala. Ráda na té cestě svými zkušenostmi pomohu.

Mgr. Lilka Rybářová Ročáková

Stanislav Šec:

SLEVY SLEVY

(pokračování článku z 1. strany)
„V právě končícím volebním období
se nám podařilo prosadit velké množství
slev v MHD pro děti, rodiny, dárce krve
a válečné veterány.

Ještě chceme zlevnit roční předplatné
pro studenty (15-26 let) o 50 %. Chceme sjednotit jízdné pro důchodce. Nemá
logiku, když senioři do 70 let musí platit,
a senioři nad 70 let ne. MHD zdarma pro
všechny seniory rozpočet města zvládne. Slibovat MHD zdarma pro všechny
cestující by znamenalo buď lhát, nebo
ročně škrtnout v rozpočtu investice za
více než čtvrt miliardy a uhradit jimi provoz MHD, který dnes stojí město 900 miliónů Kč. Vždy platilo, že co nestojí nic,
nestojí za nic.“

Ing. Stanislav Šec, kandidát
na starostu MO Plzeň 3, ve svých 35 letech není v politice nováčkem. V posledním volebním období se stal radním na
obvodě Plzeň 3, předsedal finančnímu
výboru a pracoval i v představenstvu
PMDP. Na otázku, proč jako programátor webových aplikací ztrácí čas a peníze
politikou, odpověděl: “Baví mě své okolí
měnit. Cestou naším krásným městem
mě vždy štvala spousta věcí, od neopravených chodníků po nekoncepčně řešené zelené plochy. Doslova si užívám
pocit, když se mi podaří nějaký chodník
opravit, či zařídit výsadbu stromů nebo
vytvoření nového dětského hřiště.”
Kromě programování a komunální politiky stíhá být otcem tří synů. Nejstarší
Daniel nastupuje letos do první třídy,
Jakubovi bude 5 let a nejmladší Ondřej
má 1 rok. Budoucnost města tak vnímá
velmi osobně, jako mladý rodič tří malých dětí.
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Zpracovávám zoologické průzkumy
a odborné posudky, věnuji se sledování stavu ohrožených druhů a péči o ně,
podílím se na projektech zaměřených na
ochranu přírody. Ve volebním období
2014-18 jsem předsedala Komisi životního prostředí Rady města Plzně.
Téma, kterému jsme v Komisi životního prostředí věnovali velkou pozornost,
bylo hospodaření s dešťovou vodou
v našem městě. Tu totiž necháváme bez
užitku stékat ze střech, chodníků i parkovišť do kanalizace, což způsobuje dva
problémy – někde nám voda přebývá,
například na čističce odpadních vod
a v řekách při povodních, zatímco jinde
chybí – třeba v Boleveckých rybnících
i přímo ve městě. Tam máme nedostatek vody pro zeleň, a pokud chceme, aby
stromy, květiny a trávníky zůstávaly zelené, zaléváme je většinou pitnou vodou.
První vlaštovky změn se objevují, daleko
víc práce je však před námi, pokud se
nechceme za několik let procházet po
vyschlém dně Boleváku nebo se pokou-

V Hospodě

osmiměsíční syna. Vystudovala biologii na Karlově univerzitě a od
konce studií se zabývá ochranou přírody.
šet schovávat před
sluncem pod usychajícími stromy.
A to je další důležité téma pro příští roky – výsadba stromů
a péče o ně. V horkých letních dnech je
hodně velký rozdíl, jestli procházíte alejí
mohutných stromů, nebo přes rozpálenou asfaltovou plochu. Vzrostlý strom
dokáže své okolí významně ochladit –
rozdíl může dosáhnout i desítek stupňů!
A nejde jen o naše pohodlí, ale i o zdraví
nebo dokonce život, protože zdravotní
problémy způsobené horkem nejsou
nic výjimečného. Přitom pokácet velký
strom, který někomu překáží, je rychlé
a jednoduché, zatímco trvalo mnoho let,
než vyrostl. Proto se chci zasadit o další výsadbu nových stromů, dobrou péči
o vzrostlé stromy a postupnou obměnu
těch, které jsou již na hranici životnosti
a mohly by být nebezpečné.
Kvalitní zeleň a voda jsou pro obyvatele města stejné důležité, jako bezpečnost
na ulicích, hromadná doprava nebo třeba veřejné osvětlení!

trávím spoustu
svého času...

Není ale ledajaká - je to totiž Nová Hospoda :). Narodila jsem se v této okrajové,
způsobem života venkovské čtvrti Plzně,
ale řadu let jsem prožila na Lochotíně.
Ovšem jako správný rodák, jsem se sem
zase vrátila domů a už deset let tady sdílím radosti i starosti místních občanů.
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Největší deviza, poklidný venkovský
život, kde se všichni známe, se bohužel
vytratila. Po Nové Hospodě se pohybují
různá individua, která vybírají popelnice,
vnikají do odemčených prostor domků,
přespávají v lese či na lavičkách. Sama
jsem zažila několik vloupání do mého
domu. Strážníka tu potkáte jen zřídka.
Toto je největší problém, který chci jako
zastupitelka řešit.
Budu se také zabývat dostupností sociálních služeb a podmínkami pro spolkovou činnost.
Čistotu lesa chci zlepšit velkokapacitním kontejnerem na zahradní odpad.
Jsem ovšem především pedagogickým
odborníkem, proto chci řešit kapacitu
základních škol v celé Plzni, které vzhledem k pozitivnímu demografickému vývoji i masivní bytové výstavbě brzy nebudou schopny pojmout všechny spádové
žáky. Prosadím také zkvalitnění materiálních podmínek škol.
Budu se zasazovat o transparentní financování potřeb občanů, s prioritou
podpory zdravého životního stylu, kultury a celkové kvality života.

Mgr. Ivana Bartošová

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje

Jak správně volit?
My Plzeňáci, volíme v komunálních
volbách své zástupce do dvou zastupitelstev. Volíme Zastupitelstvo
městského obvodu (ZMO) a Zastupitelstvo města Plzně (ZMP). Každý občan obdrží do schránky dvě
kandidátní listiny - jednu pro volby
„do obvodu“, v němž má trvalé bydliště a druhou „do města“. Všechny
volební strany jsou uvedeny na jedné volební listině – zvlášť do ZMO
a zvlášť do ZMP. POZOR! Vzhledem k množství volebních stran
(„do města“ je jich 16!) mohou být
jejich kandidátky vytištěny na obou
stranách volební listiny!
Chcete-li nás podpořit, stačí,
 zakřížkujete-li „rámeček“ u názvu
KDU-ČSL — PRAVÁ VOLBA PRO
PLZEŇ. Tím nám dáte tolik
hlasů, kolik máme kandidátů
na listině.



podpoříte celou kandidát Pokud
ku KDU-ČSL — PRAVÁ VOLBA
PRO PLZEŇ, ale i pár kandidátů jiných stran, v tom případě
se počet hlasů pro nás sníží
o počet hlasů „zakřížkovaných“ na jiných kandidátních
listinách.



Jde o život!

Mgr. Bc. Michala Mariňáková, 37 let, vdaná, matka

Občasník KDU-ČSL Plzeň
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ZAPARKUJI LOCHOTÍN!

Jak lze vyřešit nedostatek parkovacích
míst nejen na Lochotíně, ale na Severním
předměstí obecně? Jednoduše! Stačí
začít pracovat s prostorem nad zemí,
a v Plzni zcela nově, i s prostorem
pod zemí. Nemusí to být jen cesta
nákladných parkovacích domů, ale
i parkovacích ramp, které budou sloužit
jen rezidentům, tj. občanům obvodu,
nikoliv „přespolním“. Na Západě je

Upřednostňuji sociální a prorodinnou
politiku. Jako žena na mateřské dovolené vím, co rodiny potřebují. Chci prosadit dostatečnou kapacitu v mateřských
školách, budu podporovat malé i větší
sportovní kluby. Velké rezevy má i údržba dětských hřišť. Obecně jsem zastán-

FOTBALISTKA
na mateřské

cem rozvoje kultury a sportu v našem
městě. Sama jsem totiž do svých 25 let
hrála aktivně fotbal za ženský tým FC
Trstěnice u Mariánských Lázní a byla
jsem také skautskou vedoucí v Konstantinových Lázních a Tachově.
Jako komunální politik bych se chtěla
zaměřit i na úpravu a zvelebení veřejného prostranství, zejména na vybudování chodníků a cyklostezky kolem řeky
Radbuzy. Jiná města (a daleko menší)
si svých řek považují více než my tady
u nás, to bych chtěla změnit.

to standardem již několik desítek let.
Tak pojďme ukázat, že i Plzeň patří na
Západ!

Mgr. Štěpán Krňoul ,

34 let,
2 děti, ženatý. Vyučený kuchař, vystudovaný pedagog, později učitel zeměpisu a společenských věd. Pracoval jsem
v reklamní agentuře, na ZŠ, Církevní ZŠ
a SŠ i na gymnáziu.

STRACH V ŘEDITELNĚ
Zastupitelstvo, které vzejde z těchto
voleb, bude řídit naše město po další
čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší
dobu. V zastupitelstvu města hodlám
uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli
se mnou nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.
Nezapomínejme, že radnice je zřizovatelem základních škol. Vzdělávání je
jediná cesta k obnovení tradičních morálních hodnot. Naše školy mohou vytvořit nabídku zájmové činnosti a trávení
volného času dětí aktivní tvorbou, která
není přípravou na budoucí povolání, ale
osobní realizací. Tuto činnost je nutné
umožnit v každém obvodě, v budovách
škol jako přirozených kulturně společenských centrech.
Naším společným cílem je rozvoj škol
cestou rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad s účastí rodičů,
a tomu odpovídající větší míra odpověd-

nosti rodiny za výchovu dětí. Důležité
je ovšem, zejména na straně ředitelek
či ředitelů škol, nebát se onu pravomoc
použít.

Doc.Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy

Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

32 let, vdaná, dvě děti. V současnosti
vyučuje na Fakultě Pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a zároveň je
na rodičovské dovolené.
Rodina je mi vším, ale pokud
mi zbyde čas, věnuji se komunální politice, ale i zpěvu, hře
na kytaru, četbě nebo cestování. Mojí velkou láskou je Izrael a Palestina. Zde jsem totiž
strávila část svých vysokoškolských studií. V roce 2017 jsem
díky Západočeské univerzitě mohla vydat knihu (Život za zdí), která
shrnuje moje poznatky právě z mých cest
po Izraeli a Palestině.
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Na případ s takovým titulkem se klidně
a rádi podíváme doma z gauče na televizi, ale ve skutečnosti nikdo nic takového
zažít nechce, natož aby se tohle přihodilo přímo jemu!!! Bezpečnost většina

tu, jako jsou toxikománie, alkoholismus,
prostituce, gamblerství, ale i bezdomovectví.
Pracoval jsem hezkých pár let u policie,
a tak chci svými zkušenostmi nejen pomoci rozvíjet současné metody prevence kriminality, ale i vytvářet a uvádět do
praxe nové projekty týkající se rizikových
skupin (děti, mládež, senioři, ženy...)
a rizikových míst. Jednou z možností, jak
toho společně dosáhnout, je vnímat policejní složky, které se na kontrole kriminality podílí, ne pouze jako represi, ale
především jako složky preventivní, s cílem zajistit to, aby se protiprávní činnost
vůbec neděla. Osobně bych přivítal, aby
spolupráce mezi Policií České republiky a Městskou policií byla ještě na vyšší úrovni. Jsem přesvědčen, že v oblasti
bezpečnosti občanů i majetku je třeba
postupovat společně - ruku v ruce.

VRAŽDA
seniora
v parku...

z nás považuje za základní předpoklad
pro klidný a příjemný život běžného člověka a jeho rodiny.
Jsem přesvědčen, že naším společným
cílem je udělat maximum pro to, abychom v Plzni zásadně omezili sociálně patologické jevy, které způsobují kriminali-

Ing. Mgr. Martin Černý

„dvojka“ na kandidátce za MO Plzeň 2

Hlupák váhá
Učím spoustu nadaných studentek
a studentů, kteří žijí na kolejích nebo
ve sdíleném bydlení. Je velmi důležité,
aby tito lidé v Plzni po studiích zůstávali a díky získanému vzdělání pomáhali měnit naše město v centrum znalostní ekonomiky.
Jen hlupák váhá, takže je třeba už
dnes vytvářet nejen pro ně, ale i pro
jejich budoucí děti, jak startovací
byty, tak dostatek míst v MŠ i ZŠ.

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

41 let, 2 děti, vdaná. Studovala bohemistiku a rusistiku. Učila na střední
škole. Nyní vede katedru ruského jazyka Fakulty pedagogické.
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...určitě alespoň při skautingu, který je
mojí celoživotní vášní. Jde o činnost, která se odehrává zejména v přírodě, proto
jsem rád, že se v Plzni nacházejí lokality,
jako Bolevecké rybníky a lesy směrem
k Třemošné, což jsou místa ke skautování, k „lovení“ bobříků a k pobytu v přírodě jako stvořená.
To jsou tedy mé hlavní důvody, proč
se chci v komunální politice zaměřit na
práci s mládeží a na životní prostředí.
Tím, že se budeme věnovat dětem v jejich (i našem) volném čase, pomůžeme
vychovat další generace nejen milovníků
přírody, ale především generace samostatných, schopných a čestných lidí. Napomoci tak tomu, aby mnohé děti „nesklouzly z cesty.“ Kromě toho, vždycky
je lepší pro děti pohyb v partě „na vzduchu“ než aby virtuálně žily na obrazovce
počítače.

Jaroslav Liška

28 let, svobodný,
pracuje v rodinné firmě Limansport,
je předsedou okresní rady Junáka
v Plzni

LOV
bobrů
pokračuje!
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VALCHA snesla

KDU-ČSL —

Plzni zlaté vejce

PRAVÁ VOLBA
PRO PLZEŇ

a skončila
OŠKUBANÁ

PRO DOBROU SPRÁVU PLZNĚ
tvořme město společně – zastupitelé
ve spolupráci s občany

PRO ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ
řádně vedená dluhová služba
a řádná správa městského majetku

PRO DOPRAVNÍ INVESTICE

veřejné investice musí mít cíl – zklidněné
město

Utlačovaná, přehlížená a bez
základní infrastruktury. Přesně tak

to vidí občané Valchy. Chybí základní
infrastruktura a občanská vybavenost.
Valšané se těšili, že s budováním Nové
Valchy město či MO Plzeň 3 začnou budovat infrastrukturu, která byla i součástí vizualizací, jenž byly předkládány
občanům. Školka, pošta, zdravotní středisko...prostě na Valše by chtěl žít každý. Přišlo vystřízlivění a zjištění, že nic
z toho, co bylo prezentováno, nebude.
Vše si Valšané musí tvrdě vybojovat.
Pochopila jsem, že vystupovat na obvodním zastupitelstvu a tlačit na obvodní
politiky je částečně účinné, ale k většímu
úspěchu to nestačí. Je potřeba převzít

PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

zvýhodnění městské hromadné dopravy
a Integrované dopravy Plzeňska

PRO SOCIÁLNÍ SÍŤ

šance pro všechny potřebné, ale poctivé
občany města

zodpovědnost za místo, kde bydlím. Jít
se hrdě hlásit o práva Valšanů, a to přímo tam, kde to mohu ovlivnit. Hozenou
rukavici jsem se rozhodla přijmout. A tak
jsem jako ,nezávislá´ na 4. místě kandidátky do Zastupitelstva obvodu Plzeň 3.

Libuše Hubáčková
matka dvou dětí

KŘIDÝLKO nebo STEHÝNKO?

Své zkušenosti ze zahraničí na pozici provozního manažera ve Švýcarsku
a Německu využívám v Čechách. Stal
jsem se restauratérem roku 2017 nejuznávanější české asociace hotelů a restaurací AHR ČR.
Hlavní náplň mojí činnosti je, že pomáhám podnikatelům v pohostinství nabrat
nový vítr do plachet. Ovšem vedle toho
jsem lektorem Akademie hotelnictví
a cestovního ruchu v Plzni. Momentál-

ně stavím na nohy jeden plzeňský sushi
bar, k tomu vedu vlastní marketingovou
a fotografickou agenturu, která se zabývá gastronomií. Vedu kurzy foodstylingu
a marketingově zastřešuji několik gastronomických i negastronomických projektů jak v Plzni, tak v Praze.
Každý rok se podílím na přípravě štědrovečerní večeře pro opuštěné lidi a lidi
bez domova, společně s městem Plzeň.
Jsem zakladatelem iniciativy „Co Vás
pálí v Plzni“ a vedu kampaň za bezpečné
a klidné město Plzeň.
Mojí prioritou je bezpečná Plzeň. Chci
večer vyjít se svojí rodinou na procházku
městem, aniž bych se bál o život svojí
rodiny, jako je tomu teď. Razantně bojuji za levnější MHD pro všechny seniory. Tyto body prosazuje i KDU-ČSL, jejíž
program se shoduje i s mým životním
přesvědčením. Proto jsem se rozhodnul
spojit svojí iniciativu s touto politickou
stranou a jít s ní společně do voleb.

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

příjemné a zdravé klima pro každého
občana města

PRO BEZPEČNOST

pravidla platná pro všechny, město
bez heren a „proherních“ automatů

PRO KULTURU

kultura v Plzni nezávisí jen na titulu
Evropské hlavní město kultury

PRO UNIVERZITNÍ MĚSTO

se širokým spektrem mateřských,
základních a středních škol

PRO VOLNÝ ČAS

podpora sportu a volnočasových aktivit

Celý program najdete na

www.plzen.kdu.cz

Bohumil Rydrych

iniciativa „Co Vás pálí v Plzni“
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PLZEŇ - MOJE SRDEČNÍ SLIBY?
SPLNĚNO!
ZÁLEŽITOST
Jako hlava šestičlenné
rodiny, se zkušeností z
manažerských funkcí ve
fakultní nemocnici i v soukromém zdravotnickém
zařízení, dobře vím, jak
nutné je rozumné hospodaření. A protože se dlouhé roky věnuji především
péči o lidská srdce, myslím, že znám i život, potřeby a problémy běžného
člověka, což se mi hodí k
práci v komunální politice.
V letech 2006–2010 i v
letech 2014-2018 se podařilo koalici, jejíž jsem byl členem, vytvořit rezervy pro
financování městského podílu u velkých
investic, na které město žádalo unijní dotace. Tento cíl se nám společně s partnery povedlo splnit. Město Plzeň se díky
tomu podílí na velkých stavbách SŽDC
– ať již jde o právě dokončenou rekonstrukci Mikulášské třídy, která je součástí
2. stavby železničního uzlu Plzeň, nebo
nový autobusový terminál Hlavní nádraží, který bude dokončen v prosinci.
Díky rozumnému hospodaření koalice
je město dobrým finančním partnerem
i pro Ředitelství silnic a dálnic – právě
dokončovaná rekonstrukce Karlovarské
včetně Pattonova mostu, či na připravované stavbě východní části okruhu – od
Bolevce až po nový most na Jateční třídě.
Volební program, se kterým jdeme do

letošních komunálních voleb, považuje
opět racionální hospodaření města za
svůj základ. Chceme i nadále jít cestou
aktivního využívání finančních zdrojů ze
státních fondů, ale především ze zdrojů Evropské
unie.
Chceme, aby se s daněmi
a poplatky od občanů hospodařilo efektivně. Občané
za své peníze mají právo
dostávat kvalitní služby
prostřednictvím efektivní
práce zaměstnanců magistrátu, všech ÚMO i dalších
městských zařízení a organizací.
V následujícím období
chtějí naši zastupitelé zajistit dobrou kvalitu, rozumnou cenu,
dostatečný rozsah a dostupnost služeb
poskytovaných městskými společnostmi. Jde především o Plzeňské městské
dopravní podniky, Vodárnu Plzeň, Čistou Plzeň a podobně. Bohužel se - proti
vůli KDU-ČSL i našich voličů - významně (o 35 % tj. ze 100% na 65 %) snížil
vliv městské samosprávy na řízení teplárny. V dalším období bude nutné se
velmi pečlivě věnovat této problematice.
Přeji si, abych našemu městu mohl po
volbách znovu pomáhat v rozvoji. Jako
lékař dobře vím, kde se naopak šetřit
nemá – tam, kde jde o lidské zdraví a lidské životy.
Vždy zůstanu kardiologem pro své pacienty, ale pro naše město jsem a budu
„srdcař“!

MUDr. Pavel Boček

Takhle město přišlo o teplárnu:
Hlasování zastupitelstva města Plzně
o fúzi PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a PLZEŇSKÉ ENERGETIKY
snížení vlivu samosprávy města ze 100 % na 65 % (!!!)
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Před čtyřmi lety KDU-ČSL slíbila:
Zlevníme MHD pro mladé rodiny

SPLNĚNO: Rodiče na mateřské

či rodičovské jezdí za 50 % již 2 roky.
Děti do 15 let od 1. ledna 2018 jezdí se
slevou 62,5 % a od 1. září ZDARMA.

Plnění programu KDU-ČSL
z roku 2014:
Vodárna v majetku města Plzně
SPLNĚNO: V roce 2015 získalo město
98,3 % akcií za cca 710 miliónů Kč a stalo
se 100% vlastníkem.
Parkoviště před radnicí pro občany
SPLNĚNO: Již od března 2015 parkují
radní i vedení úřadu na dvoře.
Přestupní uzly veřejné dopravy
SPLNĚNO: Slovany dokončeny v září,
Hlavní nádraží v prosinci 2018.
Omezení „proherních“ automatů
SPLNĚNO: K lednu 2018 poklesl počet
automatů zhruba o 30 %.
Zlepšíme napojení Lochotína
SPLNĚNO: Karlovarská rozšířena
o 1 pruh. Most G. Pattona bude o 1 pruh
rozšířen do konce roku.
Zahájení stavby tramvajové trati k ZČU
SPLNĚNO: Trať už se staví!
Přestupní uzly veřejné dopravy
SPLNĚNO: Slovany dokončeny v září,
Hlavní nádraží v prosinci 2018.
Připravíme západní okruh
SPLNĚNO: Pozemky vykoupeny,
o stavební povolení je požádáno.
Posílíme roli organizací, které se věnují
výchově a formaci mládeže
SPLNĚNO: V září 2018 bude dokončen
objekt skautských kluboven u Senečáku
za 10 miliónů Kč.
Splněných slibů je
ale mnohem víc...
Patří za to dík našim
voličům, kteří nám
dali důvěru, a všem
třem koaličním
partnerům - ČSSD,
ODS a OPAT.

Ing.
Petr Náhlík,

KDU-ČSL
KSČM

lídr kandidátky do
Zastupitelstva města
Plzně

