
již brzy, 23. a 24. září, se uskuteční komunální volby a vy budete rozhodovat o tom, 
kdo povede plzeňskou radnici a městské obvody další čtyři roky. 
Poprvé se o vaše hlasy uchází samostatně i hnutí Starostové a nezávislí s podporou 
Zelených.
Máme celou řadu osobností na kandidátce, mladé angažované lidi i zkušené 
komunální politiky. Více než třetinu našich kandidátů tvoří ženy. 
Hlavně ale máme propracovaný program a reálné cíle, jak Plzeň změnit k lepšímu.
Za posledních pět let jste si již mohli na konkrétních projektech v kraji ověřit, že 
neplácáme do větru. Lidé z hnutí Starostové a nezávislí mají za sebou v Plzeňském 
kraji pořádný kus práce.
Ve spolupráci s našimi koaličními partnery jsme během pěti let zajistili dodávku 
24 nových vlaků, 315 nových autobusů, integrovali jsme kompletně dopravu kraje, 
vymohli jsme neoprávněně vyúčtované náklady ve výši 250 miliónů korun a vrátili 
je daňovým poplatníkům, aktivně jsme začali podporovat výstavbu cyklostezek, 
v Plzni stavíme západní silniční okruh, který jsme navýšenou dotací zlevnili 
o 300 miliónů korun, nastartovali jsme projekt Zdravá krajina, kdy podporujeme 
zadržování vody v krajině a nejrůznější eko schémata pro udržení biodiverzity. 
Čeho chceme dosáhnout v Plzni?
Máme plán spustit rozsáhlou výstavbu obecních nájemních bytů. 
Plzeň má obrovskou výhodu ve svých řekách, kterou ale nedostatečně využívá. 
Jejich nábřeží mohou lemovat korza, parkové úpravy a jednoduchá občerstvení. 
Břehy našich řek můžeme daleko více využívat pro odpočinek, sport či cesty na 
kole. 
Chceme podpořit rekonstrukci budovy Městských lázní, která se může stát dalším 
oblíbeným místem setkávání nás Plzeňáků. 
V neposlední řadě chceme, aby i v budoucnu byla Plzeň příjemným místem pro 
život. 
Stále více a více nás budou trápit vysoké teploty. Připravíme a začneme realizovat 
plán ozelenění Plzně. Prostředkem budou stromy, zelené fasády a zelené střechy, 
které chceme podporovat a budovat. 
Naše děti tento počin určitě ocení.
Zvolte v Plzni STAN, má klíč k lepší Plzni. 

Josef Bernard,  
náměstek hejtmana Plzeňského kraje, 
poslanec PČR za STAN 
Michaela Opltová,  
starostka Kozolup, poslankyně PČR  

Milé Plzeňanky, milí Plzeňané,

Jaké to bylo stát se z šéfredaktora s pro-
minutím „vesnickým“ starostou?
Změna to byla velká. V  redakci jsem měl  
kolem sebe tým lidí a má práce spočívala 
v  tom je koordinovat a  vydavateli se zpo-
vídat z  výsledků. Starostování, zvlášť na 
malém obvodě, je o  něčem úplně jiném. 
Jste obklopen jen hrstkou pomocníků, na-
opak zpovídáte se za svou práci v podstatě 
všem, koho dnes a  denně potkáte. Obča-
né neustále vyslovují své představy, úkoly, 
přání a vaším úkolem je sloužit jim v co nej-
větší míře, aby byli spokojení. Je to dřina, 
ale pořád mě ta práce baví.

Co vás tedy dovedlo k rozhodnutí opustit
Malesice a kandidovat za STAN do vedení
města?
Především, já Malesice neopouštím! V letoš-
ních volbách i v našem obvodu znovu kan-
diduji. Domnívám se, že za poslední čtyři 
roky se u nás podařilo udělat pro lidi hodně 
prospěšných věcí a Malesice v tom nejlep-
ším smyslu slova probudit, ale ještě je toho 
mnoho před námi. Především vybojovat 
vodovod a kanalizaci. V uplynulé době jsme 
se u  obou akcí posunuli a  získali stavební 
povolení, ale na rozhodnutí města kopnout 

konečně do země stále čekáme. Rozhod-
ně není mým cílem sedět na více židlích 
a vykonávat dvě nebo více plně placených 
politických funkcí najednou. Tohoto kumu-
lování jsem odpůrce. Takže podaří-li se mi 
uspět ve volbách na plzeňskou i  na male-
sickou radnici, budu se muset rozhodnout, 
kterou funkci pak případně budu vykonávat 
na plný úvazek a kterou částečně.

Co by se mělo v Plzni změnit?
Plzeň je určitě krásné a  úspěšné město, 
přesto mi spousta věcí vadí a slyším to i od 
lidí ve svém okolí, nejen z Malesic, ale z celé 
Plzně, že se město neposouvá kupředu.

Čím je to podle vás způsobeno?
Chce to nový impuls do vedení města a ten 
mohou přinést jedině noví lidé, kteří nabíd-
nou nové pohledy a nová řešení. Udělat prů-
van na radnici. Město ovládají třicet let v pod-
statě stále stejné strany a  stejní lidé,  proto 
se některé věci neřeší a zůstávají pro město 
problémem, nebo se naopak prosazují ně-
které zbytečné projekty, nad nimiž zůstává 
rozum obyčejného člověka stát.

 pokračování na straně 3

Aleš Tolar, dřívější profesí žurnalista, působil v regionální
redakci MF DNES i sedm let jako šéfredaktor Deníku.
V roce 2018 vkročil do komunální politiky a stal se starostou 
devátého plzeňského městského obvodu Malesice. V letošních 
komunálních volbách je lídrem hnutí STAN a kandidátem  
na primátora města Plzně.



Tucet jasných odpovědí: Co chceme a co ne 

Je vaším cílem v dohledné době zasypat Rondel?
Projekt zasypání Rondelu a vybudování nové městské čtvrti v daném místě 
považujeme pro budoucnost Plzně za užitečný, ale je extrémně finančně nákladný 
a při současné dopravní zátěži velice obtížně realizovatelný. Proto říkáme ne, vede 
k tomu ještě dlouhá cesta, práce a vysvětlování. Než projekt odstartuje, musí mít 
město dostavěno kapacitní dopravní propojení západním i východním silničním 
okruhem. Teprve v okamžiku, kdy se podaří dopravu na Karlovarské a Klatovské 
třídě zredukovat, může se přistoupit k úpravám v oblasti Rondelu. NE

Mají být stromy na náměstí Republiky?
Chceme naše centrální náměstí „polidštit“ tak, aby se stalo příjemným místem k trávení času, 
k posezení na předzahrádkách nebo ve stínu stromů rostoucích po jeho obvodu. Zeleň ano. 
Systémově a promyšleně. Prvky modro-zelené infrastruktury se musí stát přirozenou součástí 

města. Náměstí nemá být ani kruhový objezd, ani parkoviště. Zrušeno by mělo být i magistrátní 
parkoviště před radnicí.

Mělo by město 
stavět více obecních 
bytů?
Celá léta v tomto směru Plzeň 
stagnovala a umožňovala převážně jen 
developerské projekty. Až v uplynulém roce se výstavba 
dostupného městského bydlení konečně rozběhla. 
Město v tom musí pokračovat a tempo ještě zrychlit. 
Naším cílem je vystavět 1000 nových obecních bytů. 
Nikoliv jen pro sociálně nejslabší, ale i pro běžné žadatele. 
Díky tomu, že město posílí svůj bytový fond, stane se 
důležitým hráčem na lokálním trhu s byty a může 
ovlivnit výši komerčního nájemného i cen bytů v Plzni. 

ANOANO

Budete během energetické krize 
zdražovat teplo v Plzni?

I když Plzeňská teplárenská bohužel přešla rozhodnutím 
minulého vedení zčásti do soukromých rukou, chceme 
uplatňovat akcionářské právo a bránit dopadu zdražování 

na Plzeňany. Důležité je to zvláště v nastalé složité době, 
kdy náklady na topení mohou domácnostem způsobit vážné 

ekonomické potíže.   

Má mít Plzeň sjednocenou 
mobilní aplikaci pro Plzeňáky?
Plzeň v minulosti vyvinula hned několik mobilních 
aplikací pro občany. Je nejvyšší čas jejich fungování 
i užitečnost vyhodnotit a sjednotit. Máme v plánu 
vytvořit jednu „velkou“ a přehlednou aplikaci 
zastřešující všechny současné i budoucí služby. 
V přehledném a intuitivním prostředí by uživatelé 
mohli z jedné aplikace zaplatit parkovné, půjčit si 

kolo či auto, vyřídit různé úřední 
záležitosti, podat podnět městu, 

zaplatit vstupenky či využít 
další služby. Zároveň by 
byly k dispozici jízdní řády, 
mapy, programy pro volný 
čas, dynamické informace 

o dopravních omezeních atd.

Má se město pustit do nákladné stavby vodovodů a kanalizace 
v těch částech Plzně, kde stále chybí?
Plzeň se musí postarat o důstojné životní podmínky svých obyvatel ve všech částech města. Odkládání těchto 
investic navíc dlouhodobě poškozuje i životní prostředí. Město musí být odpovědné a tyto náročné projekty, 
které jsou léta jen na papíře, realizovat co nejdříve. Nevymlouvat se na jejich finanční nákladnost, naopak napřít 
snahu, a co nejvíce na investice do vodohospodářské infrastruktury využívat výrazné dotační podpory z fondů EU.

Budete se zabývat otázkou čistoty 
veřejného prostranství v Plzni?
Čistotu veřejného prostranství považujeme za jednu z největších 
bolestí Plzně a chceme to změnit. Prověřit fungování společnosti 
Čistá Plzeň, předcházet přeplňování kontejnerů a vzniku černých 
skládek kolem nich. Třeba stanovením jasných pravidel pro podnikatele, 
provozovatele večerek a jiných podniků, kteří nádoby přeplňují a důsledným 
vymáháním těchto pravidel. Dále budeme dbát na to, aby objem popelnic u bytových 
domů odpovídal skutečnému počtu lidí, kteří dům obývají. A také samo město musí 
údržbu a úklid prostranství, zejména v centru města, zlepšit. To, jak město vypadá a jak 
se v něm cítíme, úzce souvisí s tím, jak se k sobě pak chováme.

Zvýšíte počet 
a kapacity domů pro 
seniory?

Plzeň musí reagovat na to, že popu-
lace stárne a do důchodového věku se 

brzy dostanou silné ročníky. Rozšíříme proto kapacity 
domovů seniorů a postavíme nové. Cena za bydlení 
v domech pro seniory musí být nastavena tak nízko, aby 
byli senioři ochráněni před vysokými režijními náklady 
na energie a mohli zde důstojně žít ze svých omeze-
ných příjmů. Nezapomínáme ani na větší podporu 
terénních sociálních služeb. 

Zvýšíte počet a kapacity školek a škol?
Rodiče by neměli mít problém dostat své dítě do školky. Systém přihlášení 

musí být jednoduchý a předvídatelný. Chceme ve školkách udělat tako-
vé změny, aby jednotlivá zařízení dokázala na aktuální potřeby pružně 

reagovat, uzpůsobit svou kapacitu a lépe sdílet informace o přihláše-
ných dětech. Kde je problém dlouhodobý, tam musí vzniknout buď 
školky nové, nebo u stávajících navýšit kapacity a přistavět potřeb-
né zázemí. 

Budete prosazovat stavbu nové Galerie  
u Zvonu?
Projekt novostavby Západočeské galerie v lokalitě U Zvonu je bez 
externích finančních zdrojů těžko realizovatelný. Projekt vzešlý 
z architektonické soutěže má jistě své kvality, ale nemůžeme čekat 
donekonečna. Navrhujeme raději ve spolupráci s krajem vykoupit 
a oživit objekt bývalých Městských lázní, kde by vznikly i výstavní prosto-
ry. Stejně tak navrhujeme zachránit a opravit objekt Kulturního domu Peklo. Město by 
se nemělo pouštět jen do nákladných novostaveb na „zelené louce“, ale mělo by dbát 
a pečovat o dědictví, které nám ve městě zanechali naši předci. V lokalitě U Zvonu ať 
zůstane platanový park.

Chcete zdražovat jízdné v MHD?
MHD nebudeme zdražovat. Chceme naopak prosadit zavedení jednotlivých 
jízdenek v MHD s 50 % slevou – pro studenty ve věku 15 – 26 let,  pro osoby 
na mateřské či rodičovské dovolené a pro válečné veterány. Srovnaly by se 
tak slevy, které už 4 roky platí v Plzeňském kraji s výjimkou města Plzně. 
Chceme, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce lidí. 

Podporujete vznik  
obrovské průmyslové 
zóny na ploše letiště 
Líně?
Má-li se letiště přeměnit na 
průmyslovou zónu, jak navrhlo tehdejší 
vedení kraje již před více než 15 lety, 
muselo by to být za jasných podmínek 
a souhlasu dotčených obcí včetně 
města Plzně. Navíc armáda musí 
nejprve rozhodnout, nakolik pro ni 
letiště je či není strategicky potřebné. 
Zbavovat se v době nestability a hrozby 
konfliktů letiště důležitého pro celý 
region nedává smysl. Tak, či onak 
by obce musely dostat záruky, že 
průmyslová výroba bude na jasně 
definované ploše a nebude mít vliv 
na místní přírodní zdroje a životní 
prostředí. Případná výroba by musela 
být pro region prospěšná. Další 

montovny bez vysoké přidané 
hodnoty a další agenturní 

pracovníci nejsou 
z hlediska lokálního 
trhu práce pro 
Plzeňsko žádoucí.
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mohl uskutečnit a neochromilo to dopravu 
v celé Plzni, musí být nejdříve vybudovány 
kapacitní okružní komunikace, které odve-
dou skutečně veškerou tranzitní dopravu 
z centra. Teprve až se Karlovarská a Klatov-
ská třída dostatečně zklidní, můžeme se 
pustit do tak radikálních změn.   

Doprava v Plzni je častý terč kritiky. Jak 
ji zlepšit?
Jak jsem řekl, urychlit výstavbu kapacitních 
okružních komunikací, odvést tak tranzitní 
dopravu a zklidnit centrum města. Zodpo-
vědněji plánovat uzavírky ve městě, aby se 
nesbíhaly. Zavést dynamické řízení provozu 
nejrušnějších křižovatek chytrými semafo-
ry, reagujícími na aktuální potřeby provozu 
a na velkých sídlištích budovat nová parko-
viště. Musí to být k přírodě šetrným způso-
bem, tedy z dlažby umožňující vsak dešťo-
vých vod, event. „zelené“ parkovací domy. 
A  město musí jít také více naproti tomu, 
aby i u nás v Plzni, stejně jako v jiných svě-
tových a českých městech, jezdilo více lidí 
na kole. Tzn. vylepšit infrastrukturu pro 
cyklisty, systém na sebe navazujících cyk-
lostezek a bezpečných cyklokoridorů.

Jak dostat více lidí z aut do MHD?
Lidé musí sami chtít a  mít k  tomu důvod. 
Proto MHD rozhodně nebude-
me zdražovat, naopak 

chceme prosadit zlevnění jednotlivých jízde-
nek pro studenty středních a vysokých škol 
a pro lidi na mateřské a rodičovské dovolené 
i pro válečné veterány na polovic. V celém Pl-
zeňském kraji, bohužel s výjimkou Plzně, to 
tak už je ve veřejné dopravě čtvrtým rokem. 
Co se změn v samotné MHD týče, chceme 
stavět parkoviště P+R a motivovat slevou na 
jízdném řidiče, aby po vysednutí z auta jeli 
MHD. Celkově musíme rozvíjet MHD tak, 
aby byla pohodlná, rychlá, bezpečná a  lev-
ná. Pravdou je, že v nadcházející těžké době 
bude asi i všeobecná drahota lidi nutit jezdit 
spíš MHD než autem.

Zmiňujete drahotu, může město pomoci 
občanům?
Město by jednak mělo jít příkladem a samo 
začít výrazně šetřit ve všech svých provo-
zech a budovách. Provést energetické audi-
ty a co nejvíce vhodných střech městských 
objektů využít k  fotovoltaice. Neplýtvat 
za stále rostoucí ceny energií, tedy napří-
klad rozvíjet chytré LED veřejné osvětlení, 
uprostřed noci tlumící své záření. Úlohou 
města není přímo dotovat lidem elektřinu 
nebo topení v  jejich domácnostech, to ale 
neznamená, že jim nemůže pomoci jinak. 
Prostřednictvím teplárny a vodárny provo-
zuje město velké energetické zdroje, kde 
musí hledat možnosti, jak vlastní investicí 
do nových technologií a  způsobů výroby 

(rekuperace, obnovitelné zdroje, atd.) 
snížit energetickou náročnost výroby 

a zmírnit dopady na odběratele.
Město musí bránit své občany před 
zdražováním tím, že samo bude čelit 
rostoucí infl aci a nebude ji zcela pro-
mítat do cen služeb a udrží je tak na 
únosné míře. Ve vedení města pro-

sadíme, že po celé krizové období 
nebudeme zvyšovat místní poplatky, 

daňovou zátěž ani nájemné.

Co dalšího považujete za důležité ve va-
šem programu?

Bezpečnost a  čistotu města. 
Ona spolu ta témata souvi-

sejí. Když v  centru města 
vídáte, co vídat nechce-

te a  potkáváte, koho 
potkávat nechcete, 

necítíte se dobře 
ani bezpečně. 

Chci proto, aby 
se podstat-

ně zlepšila 
péče o  ve-
řejná pro-
s t r a n s t v í 
a  zmizel 

v š u d y p ř í -
tomný nepo-

řádek. Potřeba 
je řešit otázku 

lidí bez domova, 
kterých je v  centru, 

zdá se, čím dál více. Město to musí 
řešit sociální prací a  spoluprací 
s  organizacemi, které mají tuto 
činnost ve svém poslání. Cílem je 
se zaměřit na prevenci, která je ve 
svém výsledku levnější a účinnější. 
Bez důsledné práce městské poli-
cie to ale také nepůjde.
  
V  souvislosti s  bezpečností se 
často mluví o  množství zahra-
ničních pracovníků ubytova-
ných v Plzni. 

dokončení ze strany 1 

Buďte konkrétní. Co Plzeň nedělá, ale 
měla by dělat?  
Nejvíce město zaostává ve stavbě měst-
ských bytů. Ta se trochu rozeběhla až v po-
sledním roce, roce a půl, ale do té doby tak 
velké město jako Plzeň v  podstatě žádné 
nové byty nestavělo. To se musí změnit, 
i  kvůli krizi, do které se naše ekonomi-
ka dostala. Bude nesmírně důležité, aby 
město disponovalo dostatečným počtem 
nájemních bytů dostupných všem lidem, 
pro které se koupě komerčního bytu sta-
ne nereálnou. V  mnoha jiných městech 
už dávno pochopili, že město musí být na 
místním trhu s  byty významným hráčem 
a mít dostatečně bohatý bytový fond. Ne-
lze se spoléhat jen na developery a  jejich 
soukromé projekty, kde si začínající mladé 
a dnes už i středně příjmové rodiny nemo-
hou byt pořídit. Jsou vytipovány vhodné 
lokality po celé Plzni. My tam chceme v ho-
rizontu několika let postavit až tisíc nových 
městských bytů. Přestaňme s uvolňováním 
městských pozemků pro soukromý byznys 
s byty, ať staví samo město.
A  druhá věc, která mi na současném roz-
hodování radnice vadí, je přístup k  dědic-
tví, které nám v Plzni zachovali naši předci. 
V nedávné minulosti se několikrát stalo, že 
se město pustilo do stavby nového zařízení 
„na zelené louce“, aniž by vědělo, jak smys-
luplně naložit s  tím původním. Příkladem 
toho je nové divadlo. Nehodnotím teď to, 
nakolik bylo či nebylo předražené a  jestli 
v něm vše funguje nebo nefunguje tak, jak 
má, ale že město postavilo nové a původ-
ní Komorní divadlo nechalo zchátrat a teď 
neví co s ním. Chce ho prodat. A podobně 
se staví i k Peklu. I to nabízí k prodeji, což by 
byla obrovská škoda. Je to kulturní stánek, 
kam chodily generace Plzeňanů, sál s jedi-
nečnou akustikou, který potřebujeme pro 
pořádání plesů a jiných akcí. Zázemí 

tam může mít Plzeňská fi lharmonie. Tak-
že žádný prodej. Město Peklo musí opra-
vit a zachránit. 

A co zchátralé Městské lázně?
Stejný příklad jako Peklo. Dřívější vedení 
města v čele s ODS udělalo chybu, když 
lázně prodalo, navíc de facto za hubičku. 
A teď je z nich už mnoho let ostuda upro-
střed města. Hnutí STAN před krajskými 
volbami v roce 2020 slíbilo lázně zachrá-
nit a je to reálné. Kraj už s majitelem vy-
jednal podmínky prodeje a hejtmanství 
má plán, jak budovu využít. Vzniknou 
tam společenské prostory pro pořádá-
ní kulturních a společenských akcí i vý-
stavní prostory. Pak by se nemusela sta-
vět krajská galerie U Zvonu, což je projekt 
za miliardy korun a já osobně si myslím, 
že na zvolené místo se ani nehodí. Tam 
ať radši zůstanou růst ty platany. 

Je kromě galerie ještě nějaký projekt, 
který byste v případě zvolení do vede-
ní města chtěl zastavit nebo změnit?
Nesouhlasím s  plánem zasypat Ron-
del. Respektive nesouhlasím s tím, aby 
se to uskutečnilo v dohledné době. Při-
pouštím, že to místo bude v budoucnu 
zapotřebí řešit, protože taková lidu-
prázdná lokalita uprostřed města je 
špatně. Ale nyní na to ještě nenastala 
doba. Zasypat Rondel bude nesmírně 
drahý a komplikovaný projekt. Aby se 

■   vystudoval žurnalistku
■   přes 20 let působil jako regionální novinář, byl editorem MF DNES 

 a šéfredaktorem Deníku
■   od roku 2018 je starostou MO Plzeň 9 - Malesice
■   je rozvedený, má dva syny (16 a 11 let) ve střídavé péči
■   rád cestuje, jezdí na kole, hraje squash a nohejbal  

BC. ALEŠ TOLAR (46 LET)

Skutečnost, že je v Plzni tolik zahraničních 
pracovníků, je důsledek rozvoje průmys-
lových zón a  nízké míry nezaměstnanosti. 
Možnosti samosprávy, jak kontrolovat le-
gálnost jejich pobytu, jsou omezené. To je 
úloha především Policie ČR, celní správy 
a  dalších orgánů státu. Město by se mělo 
snažit, aby docházelo k co nejmenšímu po-
čtu konfl iktních situací s  cizinci. Je nutné 
posílit a  zintenzivnit v  krizových místech 
hlídky strážníků a pokusit se angažovat ci-
zojazyčné ukrajinsky nebo bulharsky mlu-
vící pracovníky přímo do řad městské po-
licie. Odpadla by tak jazyková bariéra při 
řešení situací v  terénu. V  neposlední řadě 
musí město předcházet vzniku dalších 
montoven na svém území a v okolí. Aby se 
potřeba laciné pracovní síly z ciziny nezvy-
šovala. Důležitá je proto otázka zvažované 
průmyslové zóny na letišti Líně. Město Pl-
zeň musí dostat záruky, že by továrna Giga 
Factory nebyla kvůli přílivu zahraničních 
zaměstnanců pro město negativem, jenž 
by předčilo pozitiva záměru.

Pojďme ještě zmínit něco přece jen pří-
jemnějšího, rekreaci a volný čas.
I to je pro nás důležité téma. Úroveň infra-
struktury pro cyklisty je v  Plzni žalostná. 
V  tomto směru hodně zaostáváme za vy-
spělými městy. Cyklostezky chceme pro-
pojit, rozdělit je jako silnice na různé kate-
gorie a  ty nejdůležitější páteřní udělat ve 
skutečně moderním standardu, aby byly 
dostatečně pohodlné a  bezpečné. Vyba-
vit je moderní infrastrukturou pro cyklisty. 
Musíme dát rozvoji cyklodopravy jasnou 
koncepci a  krátkodobé i  dlouhodobé cíle. 
K  těm krátkodobým patří i  odstraňování 
mnohdy opravdu nesmyslných překážek, 
které cyklistům v  Plzni komplikují život. 
Kde podle mě Plzeň nevyužívá dostatečně 
svůj potenciál, jsou břehy řek. Jsme měs-
tem pěti řek, které jiné město to má? Jejich 
břehy a nábřeží by se měly stát místem, kde 
bude radost posedět, projet se bezpečně 
na kole, zasportovat si. Takové volnočasové 
zóny mohou vzniknout prakticky na každé 
z  těch pěti řek. Ale nesmí to být náplavky 
takového typu, jakou město udělalo na Rad-
buze v centru. Takové prostředí nikoho moc 
neláká. Já chci jednoduchý pokud možno 
dřevěný mobiliář, opalovací a odpočinková 
mola, kiosky s občerstvením a prostranství 
pro posezení i konání akcí, přírodní chodní-
ky a stezky. Místo jako stvořené pro takovou 
odpočinkovou zónu je nábřeží Mže v centru 
nebo i část Radbuzy v Doudlevcích. Nerozu-
mím tomu, proč se město pustilo do budo-
vání náplavky právě v místě, kde ji vytvoři-
lo a  ještě v  takové podobě. Způsob, jakým 
tohle místo žije, repektive nežije, je podle 
mě důkaz, že to není dobrý projekt. Ty naše 
náplavky budou určitě lepší. 

“Žádný prodej. Kulturní 
dům Peklo opravit 
a zachránit. Stejně tak 
lázně, kde vzniknou 
výstavní prostory. 
Novou galerii U Zvonu 
nestavět. Tam ať zůstane 
platanový park.“

Zasypávat Rondel v dohledné době odmítám 



LÍDŘI OBVODNÍCH KANDIDÁTEK HNUTÍ STAN A JEJICH CÍLE 

MODERNÍ
Máme klíč k moderní Plzni

Chceme žít ve městě, kde je vzdělávání prioritou, město 
spolupracuje s univerzitami a soukromým sektorem 
na inovativních řešeních. Díky moderním technologiím 
město funguje lépe a zvyšuje komfort pro jeho obyvatele. 
Marketing i komunikace města jsou inspirativní a město 
s občany komunikuje ve virtuálním prostoru pomocí 
jednotné městské aplikace. Zasadíme se o moderní řešení 
územního rozvoje města a kultivaci veřejného prostoru 
ve prospěch občanů nikoli zájmu developerů. Začneme 
smysluplně a koncepčně řešit dopravu i parkování v Plzni.

STAROSTLIVÁ
Máme klíč ke starostlivé Plzni

Chceme, aby město Plzeň smysluplně podporovalo 
nejen potřebné, ale i ekonomicky aktivní střední třídu 
v dostupnosti bydlení, vzdělání, zaměstnanosti a rozvoji 
podnikání. Naší prioritou bude pomoc občanům 
k dostupnému bydlení ve všech městských obvodech. 
Zajistíme dostatečnou kapacitu mateřských i základních škol 
včetně související infrastruktury. Zahájíme systematickou 
výstavbu domů pro seniory a posílíme terénní pečovatelské 
služby. Budeme prohlubovat spolupráci s neziskovými 
organizacemi působícími na území města a vytvoříme 
jim dostatečné zázemí. Zajistíme spravedlivé rozdělování 
podpory pro všechny městské obvody a posílíme jejich 
pravomoce tak, aby mohly rozhodovat co nejblíže 
k občanům. Revidujeme městské podpůrné programy, 
dobré budeme rozvíjet a chybějící doplníme.

ZDRAVÁ
Máme klíč ke zdravé Plzni

Stejně jako vy chceme žít ve městě plném zeleně, 
přívětivém k rodinám s dětmi i seniorům, s ulicemi bez 
hromad odpadků a moře reklamních poutačů. Budeme 
podporovat zdravě fungující občanskou společnost, spolky, 
stejně tak volnočasové a sportovní aktivity. Zapojíme 
veřejnost do plánování a strategických rozhodnutí města. 
Udržíme a budeme dle potřeby rozšiřovat dostupnou 
zdravotní péči a prevenci. Posílíme kulturní život 
i udržitelný cestovní ruch v Plzni. Začneme úsporně 
a smysluplně nakládat s energiemi, vodou i odpadem. 

BEZPEČNÁ
Máme klíč k bezpečné Plzni

Chceme, aby město Plzeň bylo opravdu bezpečným 
místem pro všechny. Proto se zaměříme na zvýšení ochrany 
nejzranitelnějších účastníků dopravního provozu. Budeme 
systémově řešit problematiku lidí bez domova, podpoříme 
protidrogovou politiku a zaměříme se na problémy 
související s agenturním zaměstnáváním. Pomocí kvalitních 
a vymahatelných městských vyhlášek, moderního 
kamerového systému i dobře fungujících bezpečnostních 
složek v Plzni snížíme drobnou kriminalitu, znečišťování 
veřejného prostoru, vandalismus a rušení nočního klidu. 
Zároveň se zaměříme na redukci problémových lokalit 
a intenzivní prevenci kriminality ve spolupráci s neziskovým 
sektorem. Budeme důsledně monitorovat technický 
stav městské infrastruktury a budov, abychom předešli 
případnému ohrožení obyvatel města Plzně.

Chceme Plzeň s vizí: moderní, zdravou, 
bezpečnou a starostlivou. Jak toho chceme docílit?

Zasadíme se o lepší sdílení informací o dění 
na obvodu směrem k občanům i naopak. 

Budeme podporovat komunitní život. Zasa-
díme se o koncepční plánování veřejného 

prostoru a podporu zeleno-modré 
infrastruktury. Klíčová je pro nás kvalita, 

dostupnost a bezpečnost škol i školek.Plzeň MO 1 

Mgr. Petr Kačírek
IT analytik eSSL, doktorand KHV FF ZČU: 

Využijeme potenciál našeho obvodu 
s nepřebernými možnostmi aktivního trávení 

volného času v přírodě. Vybudujeme příjemné 
a bezpečné sítě stezek pro kola, e-kola 

a koloběžky. Zlepšíme propojení 
s centrem. Budeme pečovat o zeleň, která 

je velmi důležitá při ochlazování města.Plzeň MO 4

Jan Hajšman
spisovatel: 

Zásadní je pro nás rekonstrukce místních ko-
munikací, poškozených výstavbou západního 

okruhu. Chceme efektivně zvýšit zadržování 
vody v katastru obvodu. Rozpočet budeme 

sestavovat obezřetně s cílem navýšit 
dnes téměř vyčerpaný fond rezerv, pro 

případ nenadálých událostí.Plzeň MO 7 

Ing. Zdeněk Švarc
podnikatel: 

Kvalitní veřejná prostranství jsou základem 
spokojeného života ve městě, proto 

dokončíme rekonstrukci Jiráskova náměstí 
a připravíme přestavbu náměstí Milady 

Horákové. Zahájíme revitalizaci údolí 
Radbuzy a Chvojkových lomů. Výrazně 

zlepšíme péči o městskou zeleň.Plzeň MO 2 

Mgr. Václav Cinádr
 učitel, člen spolku Pěstuj prostor: 

Dokončíme navýšení kapacit naší mateřské 
školy. Budeme bojovat za zachování 

plnohodnotného prvního stupně základní 
školy v Křimicích. Prosadíme realizaci již 

zpracovaných projektů na tělocvičnu 
a obecní dům s malometrážními byty. Plzeň MO 5

Vít Mojžíš
starosta MO Plzeň 5 - Křimice: 

Malesice jsou i dvacet let po připojení k Plzni 
nejzanedbanějším městským obvodem 
bez kanalizace i vodovodu. Je to hanba 

dosavadního vedení města. Proto je naší 
prioritou tento stav konečně změnit. 

Mimo to budeme výrazně podporovat 
společenský a spolkový život.Plzeň MO 9 

Bc. Aleš Tolar
starosta MO Plzeň 9, novinář: 

Naší prioritou je zvýšit bezpečnost v okolí 
škol i školek a navýšit jejich nedostatečné 
kapacity. Budeme usilovat o rušení bariér 

a veřejný prostor přístupný všem. Zaměříme 
se na systematickou revitalizaci 

vnitrobloků, parkování pro rezidenty 
i zklidnění dopravy v centru.Plzeň MO 3 

Ladislav Nový
 manažer sociální fi rmy Kačaba: 

Naší prioritou je zklidnění dopravy výstavbou 
nových kruhových křižovatek a navýšení spojů 

MHD. Jako citelnou potřebu vnímáme 
výstavbu nové školky a chceme 

revitalizovat areál Litického dvora. 
V neposlední řadě je potřeba více 

podpořit rekreační areál Škodaland. Plzeň MO 6

Ing. Martin Dezort
ředitel vzdělávací agentury: 

Chceme změnit  fungování úřadu 
i komunikaci s občany a transparentně 

zveřejňovat informace. Zaměříme se na stav 
obvodu, zejména  jeho údržbu a úklid. 
Dobudujeme chybějící infrastrukturu, 

jako jsou chodníky do lokality CZ Stavební 
holding a na Remízek.Plzeň MO 10 

Mgr. Ondřej Topinka
SW vývojář, soudní znalec: 



Podloží u  řeky je pro tento záměr ideální. 
Zelené střechy budou mít výměru 1000 m2 
a střešní zahrady 780 m2. Střecha budovy 
bazénu bude využita pro fotovoltaiku. Ma-
ximálně chceme do budoucna eliminovat 
náklady na provoz. Část prostor bude vě-
nována enviromentálnímu centru. Klima 
v městech se bude dramaticky měnit. Ještě 
s  tím můžeme něco dělat. Co? K  tomu by 
mělo napomoci právě toto centrum.   

Co vzkázat Plzeňanům na závěr?
Máme obrovskou příležitost vybudovat pro 
občany živé multifunkční, vzdělávací a  zá-
bavné centrum. Vyřešíme mnoho problé-
mů. Opravíme budovu, které si všichni vá-
žíme, zajistíme prostory pro naše instituce, 
vybudujeme ojedinělý prostor pro naše se-
tkávání. Kraj a město do toho musí jít spo-
lečně.

Josef Bernard: Opravit Městské lázně není 
planý slib, pracuji na tom

Josefe, proč jsou podle tebe lázně pro Pl-
zeňáky takovou srdeční záležitostí?
Je to budova z  1. republiky. Festovní žele-
zobetonová konstrukce byla postavena 
s  citem a  vkusem. Jednalo se svého času 
o  největší a  nejmodernější budovu lázní 
v Československu. Snad každý Plzeňák 40+ 
lázně navštívil. Mají pro nás génia loci. Je-
jich odprodej do soukromých rukou bez zá-
ruk dalšího rozvoje budovy znamenal pro-
měnu jedné z  nejkrásnějších budov Plzně 
v ošklivou haraburďárnu. Třicet let chátrání 
této památky je pro občany bolestné.

Co navrhuješ?
Jsem přesvědčen, že takto významná a ve-
liká stavba musí opět sloužit veřejnosti. 
Dnes může jediné využití nabídnout Plzeň-
ský kraj, samozřejmě s  podporou města 
Plzně. Chci, aby budova sloužila občanům 
Plzně a Plzeňského kraje. 

Ale to již slibovali mnozí.
To máš pravdu. Já to už před rokem Plze-
ňákům sliboval také. Za ten rok jsme ale 
udělali pořádný kus práce. Vypracovala se 
s  více organizacemi studie využití, několik 
měsíců jednáme se současným majitelem 
o odprodeji a návrh na odkup předkládám 
nyní vedení Plzeňského kraje. Myslím, že 
jsme pro obnovu budovy udělali maximum.

Myslíš tedy, že je rekonstrukce reálná?
Ano. Kdybych o tom nebyl přesvědčen, šel 
bych od toho. Mám již s podobným projek-

tem zkušenost. To byla stavba Techmánie. 
Když jsem s tímto nápadem přišel poprvé, 
všichni si klepali na čelo. Techmánie slouží 
a  jedná se o  jeden z  nejúspěšnějších pro-
jektů v našem městě.

Co by v  budově bývalého bazénu mělo 
být?
Slavnostní sál, velikostí srovnatelný se sá-
lem Besedy. Když vše půjde dobře, dnešní 
prváci na středních školách zde již budou 
mít maturitní ples. Sál využije důmyslně 
prostor bazénu a  bude propojen ve vnitř-
ním dvoře se zahradou. Budete tančit, bavit 
se a o přestávkách můžete korzovat v nád-
herné zahradě. 

Kromě vlastního bazénu se bude opravo-
vat i další navazující budova?
Ano, ta souběžná s  nábřežím. Bude dopl-
něna novostavbou zejména pro galerii. Zde 
bychom chtěli výstavní prostory a depozitá-
ře pro Západočeskou galerii, sály a zázemí 
pro talentované děti, zejména pro středisko 
Radovánek, část budovy bude vyhrazena 
pro propagaci našeho kraje, chcete-li okre-

sů. Výstavy, akce, prodejní trhy ale budou 
dočasné. Nechceme expozice, na které se 
bude pouze prášit. Bude na podnikatelích, 
starostech a  dalších obyvatelích, aby se 
vhodně a atraktivně prezentovali. 

Co dál?
Jsme jediným českým krajem, kde aktiv-
ně přežívá folklór. Naši muzikanti zejména 
na Domažlicku udržují tradici krojů, lidové 
zábavy a  písní. Vždy jsem fascinován jak 
v Bavorsku či Tyrolsku jsou hrdí na své kro-
je. Na pouti vidíte mladé v džínách a v kro-
jové kazajce. Na jednom pódiu hraje rock, 
na druhém dechovka. Všichni se baví a jsou 
hrdí na své tradice. Chceme prostory pro 
folklórní soubory našeho kraje. Zde mohou 
mít zázemí pro zkoušky, výchovu mladých 
a ve velkém sále mohou Plzeňákům ukázat 
co umí. 

Takže vše?
Ještě kavárna. Bude spojená s prosklenou 
terasou v  nejvyšším patře budovy. Tako-
vý nádherný pohled od kapučína na Plzeň 
nikde nenajdete. Naposledy chci zmínit 
enviromentální rozměr budovy. Mimo sálu 
chceme budovu energeticky pasívní. Po-
čítáme se soustavou tepelných čerpadel. 

“Bude tam slavnostní 
sál, velikostí 
srovnatelný se sálem 
Besedy.”

“Kraj a město do toho 
musí jít společně.”

Josefa Bernarda a Aleše 
Tolara spojuje společná 
myšlenka - oživit zchátralé 
Městské lázně na Denisově 
nábřeží. Přečtěte si, na co se 
v té souvislosti kandidát na 
plzeňského primátora ptá 
a co mu poslanec a náměstek 
hejtmana odpovídá.

Kandidát hnutí STAN na plzeňského primátora Aleš Tolar s náměstky hejtmana 
Plzeňského kraje Josefem Bernardem a Pavlem Čížkem před budovou Městských lázní.

Studie možné budoucí podoby Městských lázní. Na snímku dole současný neutěšený 
stav. 



ZADAVATEL A ZPRACOVATEL - OBČANÉ PATRIOTI A STAN

Náš domov
vidím z Radyně

ZADAVATEL A ZPRACOVATEL - OBČANÉ PATRIOTI A STAN

Václav Chaloupek
kandidát do SenátuZADAVATEL A ZPRACOVATEL - OBČANÉ PATRIOTI A STAN

Pravdu dospělým,
pohádky jen dětem

Od ukončení lékařské fakulty se specializuji na dětské lékař-
ství a péči o novorozence. Začínala jsem v Kojeneckém ústa-
vu, poté ve FN Plzeň, kde v roce 1996 vzniklo neonatologické 
oddělení. Zde jsem pracovala jako vedoucí lékařka úseku in-
termediální péče, zavádění principů něžné péče a zapojová-
ní rodičů do péče o novorozence. Do dubna tohoto roku jsem 
byla primářkou novorozeneckého oddělení Mulačovy nemoc-
nice. V rámci neonatologického oddělení jsem spoluzakládala 
Centrum vývojové péče - ambulantní pracoviště poskytující 

vývojovou péči dětem s rizikem poruchy vývoje. Na fakultě se věnuji výuce mediků a porodních 
asistentů. Jsem autorkou řady článků v odborném tisku, spoluautorkou knihy Neonatologie 
a knihy pro rodiče předčasně narozených dětí Máme doma miminko do dlaně. Poslední 4 roky 
jsem prezidentkou Lions Club Plzeň Ladies, kde se zabýváme charitativní činností. Mým zájmy 
jsou vnoučata, hory, lyžování, turistika, kultura a poznávání nových míst.

MUDr. Eva Dortová 

Jsem absolventem Gymnázia Luďka Pika, pak jsem vystudo-
val kybernetiku na plzeňské Fakultě aplikovaných věd, kde 
jsem několik let pracoval jako výzkumník strojového učení 
a  komunikace člověk-stroj. V  současnosti pracuji pro ame-
rický start-up ve výzkumu a  vývoji umělé inteligence. Naše 
společnost se zabývá férovějším nastavením copyrightu a vy-
víjím technologie na automatické poznávaní například hud-
by/videa ze stejného zdroje nebo rozpoznávání cover-songů. 
Jsem dlouholetým členem spolku Plzeň na kole, kde se sna-

žím o zlepšení podmínek pro lidi používající kolo jako dopravní prostředek po městě. Věnuji se 
vzdělávání jako lektor pro zážitkové workshopy Post Bellum a vzdělávacím aktivitám ve skaut-
ském hnutí. Mám rád (horo)lezení a cestování obecně; to mě po menších expedicích zavedlo 
v letech 2018-19 na výlet na kole po Africe. Během devíti měsíců jsem dojel z Plzně do Lesotha, 
ujel 17 tisíc kilometrů a navštívil 14 afrických zemí.

Ing. Daniel Soutner

Jsem rodilý Plzeňák a od 18 let jsem aktivní v občanském živo-
tě, nejdříve jako aktivista v organizaci Svoboda zvířat, později 
jsem několik let každou neděli vařil pro bezdomovce ve Food 
not Bombs. Od roku 2002 jsem začal pracovat jako asistent pro 
vozíčkáře s kombinovaným postižením, později jsem se stal ve-
doucím Denního stacionáře Človíček, kde jsem pracoval s dět-
mi s  těžkým postižením. V  současné době jsem už 12. rokem 
manažerem sociální fi rmy Kačaba, Café Knihomol a Bistro Or-
lovna, kde se staráme o 40 lidí se zdravotním znevýhodněním, 

jejich zaměstnávání a později i uplatnění na otevřeném trhu práce. Organizuji tábory vozíčkářů. 
Uspořádal jsem mnoho koncertů a přednášek s charitativním podtextem. Z poslední doby sto-
jí za zmínku sbírka Solidarita s Ukrajinou, benefi ční večer na podporu svobodného Běloruska 
a další. Vzhledem k mé práci mě v politice zajímá především sociální problematika a důstojný 
život našich starších spoluobčanů. Mám rád hudbu a vystupuji jako DJ v plzeňských klubech.

Ladislav Nový

Přesto, že jsem se narodil v Praze, rozhodl jsem se v roce 1987 
nastoupit na chirurgické oddělení ve Vojenské nemocnici 
v Plzni. Od té doby zde už krásných 35 let žiji se svou rodinou. 
Z Plzně jsem odjížděl na svou první vojenskou misi do Perské-
ho zálivu a sem mezi Plzeňáky jsem se vracel lízat si své rány. 
Obdobné to bylo i u mé druhé a třetí mise, kdy jsem odjížděl 
už jako velitel 6. Polní nemocnice do Albánie při humanitární 
krizi a následně do Turecka po zemětřesení. Po listopadu 89 
jsem v Plzni začal i podnikat, a to v oboru projektové přípravy, 

inženýringu a přípravy staveb. Rád vzpomínám na práce při záchraně a odstranění havarijního 
stavu kláštera v Pivoni, ale za těch 30 let jsou to doslova stovky různých staveb po celém Plzeň-
ském kraji. Posledních 17 let se snažím o znovuobnovení Dvora Krasíkov v podhradí stejnojmen-
ného hradu. Je to sice spousta práce, výsledky jsou viditelné velmi pomalu, ale musím na rovinu 
přiznat, že je to moje srdeční záležitost. Však se někdy přijeďte s rodinou podívat. 

MUDr. Jindřich Sitta

V roce 1955 jsem se narodil v Praze asi 300 metrů od hospody 
U Kalicha. V devíti letech jsem dostal první hlavní pěveckou roli 
v televizní adaptaci opery Kominíček. Základní vojenskou služ-
bu jsem si odsloužil jako zpěvák Armádního uměleckého sou-
boru. Pak jsem vystudoval operní zpěv na hudební konzervato-
ři v Praze. V roce 1985 jsem nastoupil jako sólista Zpěvohry do 
Národního divadla v Brně. Po dvou letech jsem přijal angažmá 
v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde jsem jako sólista operety a opery 
působil 12 let. Při listopadové revoluci jsem byl jeden z prvních 

organizátorů a moderátorů demonstrací na náměstí Republiky. Nikdy nezapomenu na zpěv 
československé a neofi ciální hymny listopadu „Jednou budem dál“ na zaplněném plzeňském 
náměstí. V roce 1999 jsme společně s Pavlem Kikinčukem založili Divadla PLUTO, kde se svojí 
ženou působím dodnes. Zde jsem se také poprvé představil v roli Dobrého vojáka Švejka a ta 
role mi zůstala dodnes. 

Přemysl Kubišta

Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu a čtvrt století pra-
coval v energetice. Od dětství jsem miloval regionální historii, 
cestování a sport. Tyto koníčky se postupně staly hlavní náplní 
mé práce. Dnes píšu knihy, ve kterých se snažím čtenářům při-
blížit zajímavosti Plzeňského kraje, Plzně i své rodné Doubravky 
a podnítit v nich zdravý patriotismus. Plzeňáci mohou pilovat 
svůj rodný jazyk s mým Plzeňsko-českým slovníkem, potkat mě 
mohou na komentovaných procházkách nebo se vydat po na-
učných stezkách při řece Úslavě nebo do Zábělé, na nichž jsem 

se podílel. Baví mě provázet jako lektor seniory, například z Mezigeneračního a dobrovolnického 
centra TOTEM. Senioři jsou totiž pozorní a vděční posluchači, kteří dokážou procházku obohatit 
o své osobní postřehy a vzpomínky. Mým dalším velkým koníčkem je tanec, který je pro mě úžas-
ným relaxem. Říká se, že začít tančit se dá v každém věku, což mohu potvrdit. Tanci jsem se začal 
intenzivněji věnovat až v pětačtyřiceti a dnes působím jako lektor v taneční škole Tanec v Plzni.

Ing. Jan Hajšman

Jsem vystudovaný učitel a  léta jsem členem spolku Pěstuj 
prostor, kde se zabýváme architekturou, urbanismem a snaží-
me se zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru. 
Podílel jsem se na projektech obnovy Městské plovárny na bře-
hu Radbuzy, kde jsem začínal jako převozník a poté jako pro-
vozní a dramaturg kulturního programu. Byl bych rád, aby údo-
lí plzeňských řek ožila a byla příjemným místem k odpočinku, 
rekreaci i sportu. Třeba se povede Městskou plovárnu už natrva-
lo probudit. Dále jsem se podílel na projektu Plzeňského archi-

tektonického manuálu, mapujícího plzeňskou meziválečnou architekturu. V posledních letech je 
mým velkým tématem boj proti vizuálnímu smogu. S naší iniciativou se snažíme změnit to, aby 
naše město bylo obaleno billboardy, reklamními lavičkami, plachtami přes celé domy a vypada-
lo jako reklamní katalog. Vizuální smog město zamořuje podobně jako smog vzdušný a brání 
mu volně dýchat a zdravě se rozvíjet. To kdyby se povedlo změnit, tak se tu žije zase o trochu lépe. 

Mgr. Václav Cinádr

Dlouhodobě se zabývám aktivitami na pomezí kultury a vzdě-
lávání. Asi nejvýrazněji se odráží v mém zapojení do činnosti 
Alliance Française de Plzeň, kde jsem za posledních 20 let ab-
solvoval civilní službu, vyučoval francouzštinu nebo připravoval 
a organizoval kulturní aktivity. V současné době v tomto spol-
ku působím jako předseda jeho výboru. Za své aktivity spoje-
né s šířením francouzské kultury a jazyka jsem byl v roce 2015 
jmenován rytířem Řádu akademických palem. Krom toho jsem 
byl v Plzni zapojen do aktivit kolem Evropského hlavního města 

kultury. Touto agendou se zabývám doposud, kdy spolupracuji s různými městy jak z Česka, tak 
zahraničí. Jsem místopředsedou Komise kultury Rady města Plzně. A v neposlední řadě pracuji 
na rektorátu Západočeské univerzity v Plzni, kde mám v gesci zejména agendu spojenou s rov-
nými příležitostmi. Jsem hrdým otcem dvou dcer, kterým se snažím ukázat cestu k aktivnímu 
zapojení se do občanské společnosti, respektu, toleranci a lásce k umění.

Mgr. Petr Šimon

Zajímaví lidé z naší kandidátky



Dešťovku pro zeleň, zeleň pro lidi

Plzeň dostala od založení do vínku velké 
přírodní bohatství - řeky, které městem 
protékají. Voda totiž přináší život nejen 
rostlinám a živočichům, kteří v řekách či 
jejich okolí žijí, ale hlavně nám, lidem. Okolí 
plzeňských řek vytváří ideální prostor pro  
greenways, odpočinek, sport i kulturu. 
A co víc, voda a na ni vázaná vegetace 
pomáhají s adaptací na změnu klimatu. 
U vzrostlé zeleně je vždycky chladněji, než 
na rozpálené ploše ulic. Rostliny a zdaleka 
nejvíc dospělé stromy totiž nejen přímo 
ochlazují své okolí, ale také pomáhají 
po deštích zadržet dešťovou vodu. 
I v neposekaném trávníku se drží voda 

o dost déle, než v tom anglickém.
Bohužel míst, kde voda a na ní navázaná 
pořádná zeleň chybí, je v Plzni stále 
celá řada. Ve městě se tak během 
slunných dní vytváří tzv. tepelné ostrovy, 
povrchy ulic a střech domů se přehřívají 
a následně ve dne i v noci vyzařují 
ještě větší horko do okolí. V létě se pak 
rozpálenými ulicemi snažíme rychle 
uniknout zase někam, kde se bude 
moct dát dýchat. Pro řadu z nás je to 
jen věc menšího nepohodlí, ale starší 
spoluobčany, děti či lidi se zdravotními 
problémy vysoké teploty z přehřátého 
města přímo ohrožují.

Plzeň se dlouhodobě potýká s  ne-
dostatečnou kapacitou míst v  mateř-
ských školách. Z  analýzy zveřejněné 
na webu Útvaru koncepce a  rozvoje 
města vyplývá, že největší nedostatek 
míst v MŠ je v městském obvodu Plzeň 
3 a výrazný deficit je též na Plzni 1. Mezi 
městské obvody s konstantním nedo-
statkem míst MŠ dále patří zejména 
Plzeň 5-Křimice a Plzeň 10-Lhota. V ně-
kterých částech obvodu Plzeň 3 chybí 
desítky míst, v  části Plzeň střed chy-
bělo v  loňském roce 205 míst. Zajistit 
školku je povinností obcí. Ty by měly 
sledovat demografický vývoj, místní 
výstavbu a včas případně zahájit stav-
bu či rekonstrukci školky nové. To se 
v  Plzni dlouhodobě neděje. Například 
v  lokalitě Valcha, kde vznikly od roku 
2010 stovky bytů a domů, slibuje deve-
loper postavit školku už 12 let, a ta tam 
doteď nestojí. Právě nová výstavba v lo-
kalitách, které sousedí s městskou čás-
tí Plzeň-Bory má za následek chybějící 
stovky míst v mateřských školách. Měs-
to by se zde mělo chovat sebevědomě-
ji a v době, kdy povoluje developerům 
výstavbu nových bytů, žádat také do-
budovaní potřebné infrastruktury. To 
však v Plzni zatím není zvykem.
Na základě analýzy chceme navýšit 

kapacity školek zejména v  obvodech, 
kde je kritický nedostatek míst. S  pří-
chodem ukrajinských dětí se ukázalo, 
že je to možné. V případě nové výstav-
by budeme trvat na tom, aby se de-
veloper podílel i na zajištění potřebné 
infrastruktury, která je k bytovým jed-
notkám potřeba, aby se v dané lokalitě 
dalo plnohodnotně žít, ne jen přespá-
vat a  všude dojíždět autem. Mysleme 
na to, co pak naše děti dýchají.

Mgr. Jana Holatová, 
koordinátorka kurzů 

Celoživotního vzdělávání

Nedostatečná kapacita 
školek v Plzni

Výhled do budoucna přitom není 
optimistický. Očekává se, že změna 
klimatu se v Plzni projeví mj. vyšší četností 
a delším trváním vln horka (umocněných 
efektem tepelného ostrova města) 
i změnou rozložení srážek (přívalové srážky 
střídané delšími obdobími sucha). Pozitivní 
je, že tohle víme, a můžeme se tedy na 
změnu klimatu začít adaptovat. Závisí na 
tom totiž zdraví nás i našich blízkých.
A jak tedy na to?  Je třeba co nejvíce 

eliminovat tepelné ostrovy. Musíme 
zejména urychleně změnit přístup 
k hospodaření s dešťovou vodou 
a při rekonstrukcích ulic umožnit její 
zasakování všude, kde to půjde. Na 
ni pak na co nejvíce místech navázat 
vzrostlou zeleň. Vybudovat tzv. zelené 
střechy (s vegetačním pokryvem) nebo 
i vertikální zahrady na budovách v majetku 
města i jeho příspěvkových organizacích 
a povzbuzovat k tomu i ostatní vlastníky 
budov. Od všech investorů, kteří chtějí 
v Plzni cokoli stavět, vyžadovat projekty, 
které tepelné ostrovy eliminují - mají 
jak tzv. zelenou střechu, tak myslí na 
zasakování dešťové vody a takříkajíc 
pořádnou zeleň (vzrostlé stromy). Příroda 
na sídlištích může pomáhat obyvatelům 
mnohem více než dnes. Například 
na brněnském sídlišti Nový Lískovec 
dešťová voda ze střech panelových domů 
končí v jezírku a roky tak zpříjemňuje 
život obyvatelům. Zadržování dešťové 
vody v ulicích a na ni navázaná vzrostlá 
zeleň (práce s prvky modro-zelené 
infrastruktury) se musí stát přirozenou 
součástí celého města. Pro zdraví nás 
všech.

RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.
přírodovědkyně, kandidátka za Zelené

Inspirace z Vídně. Tak by mohly vypadat zelené ulice i v Plzni.
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geografi e

Mgr.
Stanislav Frank 
67 let, právník
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Přemysl Kubišta
66 let, herec

Ing.
Zdeněk Švarc
55 let, podnikatel 
ve strojírenství

Filip Beneš
33 let, vedoucí 
antikvariátu

Ing.
Alena Kykal Csöszová
31 let, web designérka, 
lektorka jógy

Ing. arch.
Marek Marovič
38 let, architekt

Ing.
Roman Čiviš
56 let, lektor, 
konzultant

24 25 26 27 28

38 39

46 47

Jiří Šolc
26 let, PR executive

Lada Brožová
35 let, ředitelka 
neziskové organizace

Lenka Panýrková, DiS.

45 let, místostarostka 
MO Plzeň 9 – Malesice, 
terapeutka 
celostní medicíny

Petra Krákorová
50 let, produkční

Jan Švarc
22 let, student 
pedagogiky

MUDr.
Karel Ježek, 
Ph.D.

49 let, vědecký 
pracovník, 
univerzitní učitel32 33 34 35 36

MUDr.
Marian Pešek
40 let, stomatolog

Ing.
Daniel Soutner
36 let, výzkumník 
v oblasti umělé 
inteligence

Tereza Karbanová
44 let, ředitelka 
kulturního střediska 
Moving Station

Bc.
Daniela Kaiserová
27 let, asistentka 
poslance

Mgr.
Stefanie Dach, 
Ph.D.

37 let, vysokoškolská 
pedagožka

Jiří Misař
36 let, ředitel 
Žongléros ansámbl
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Sledujte nás také na Facebooku: 
https://www.facebook.com/STANPlzen 
a našich internetových stránkách: 
www.stanplzen.cz

Z
ad

avatel a zp
racovatel: STA

N
. 

P
ou

žité fotog
rafi e: arch

iv STA
N

, 
P

ixab
ay, Zd

en
ěk V

aiz, M
artin

 A
n

d
er, 

K
arolín

a D
u

sch
ková.

Kompletní informace 
o STAN Plzeň, kandidátkách 
v jednotlivých obvodech 
i podrobný program zde:

Největší podpora nám všem je 
velký křížek u názvu strany. 
Děkujeme!
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