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OBVOD POMOHL PRODEJCŮM I POTŘEBNÝM
Pomoci prodejcům ze zrušených vánoč-
ních trhů a zároveň obdarovat lidi, kteří 
potřebují pomoc nebo jsou jinak znevý-
hodnění, se rozhodlo vedení městského 
obvodu Plzeň 3. Od prodejců obvod zakou-
pil vánoční perníčky a bochníky sýra, které 
během tohoto týdne nechal rozvézt.

„Chtěli jsme nějak prodejcům vyjít vstříc, a to 
zejména těm, kteří nakoupili zboží s krátkou 
trvanlivostí. Odkoupili jsme od nich vánoč-
ní perníčky a také 15 bochníků tvrdého sýra
a rozhodli jsme se věnovat tyto potraviny zaří-
zením v Plzni, která pečují o seniory, o matky
s dětmi nebo o lidi bez domova,“ vysvětluje 
starosta centrálního městského obvodu David 

Procházka a dodává: „Letos jsme bohužel byli 
nuceni zrušit tradiční rozlévání vánoční polév-
ky, proto jsme využili této příležitosti a obda-
rovali konkrétní organizace jiným způsobem.“
Tři bochníky sýra byly také určené jako po-
děkování dobrovolným hasičům na území 
obvodu, a to jednotkám ve Skvrňanech, Ra-
dobyčicích a Doudlevcích. „Když jsem viděl, 
jakou radost udělal sýr v zařízení pro seniory 
Sněženka, rozhodli jsme se věnovat dar určený 
pro naši jednotku právě do Sněženky. Je tam 
68 klientů, které určitě tahle vánoční nadílka 
potěší,“ říká 1. místostarosta Petr Baloun, který 
je zároveň členem jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů v Radobyčicích. „Ohlasy na dárek 
v podobě sýra máme velmi dobré. Konkrétně 

spolek K Srdci dokonce ještě tentýž den poslal 
poděkování a fotogra� e,“ dodává s úsměvem 
místostarosta Ondřej Ženíšek.

Dary byly předány do Domova sv. Františka, 
Domova sv. Zdislavy v Čermákově ulici a v Ra-
dobyčicích, spolku K Srdci, Hospici sv. Lazara, 
DD Domino, spolku Blízký soused a Ponton, 
spolku Naděje, TOTEMu na Nové Hospodě, 
Středisku křesťanské pomoci v Plzni a příští 
týden je obdrží i jednotky SDH v centrálním 
obvodu. „Vánoce jsou svátky obdarování a mě 
těší, že jsme letos našli cestu, jak pomoci dvoj-
násobně, tedy jak prodejcům, kteří nemohou 
své zboží prodávat, tak potřebným,“ uzavírá 
místostarosta Stanislav Šec.

OBVOD PODPOŘÍ PROPAGACI
PŘÍBĚHU VĚRY KOHNOVÉ

Částku 15 000 korun věnuje 
centrální plzeňský obvod 
spolku, který zpracovává 
příběh talentované židovské 
dívky Věry Kohnové. Věrka 
žila v Koperníkově ulici
a spolu s celou rodinou byla 
za války transportována
do koncentračního tábora.

„Rozhodli jsme se � nančně pod-
pořit výrobu a instalaci pamětní 
desky Věry Kohnové na domě
v Koperníkově ulici v Plzni a také 
propagaci jejího příběhu. Příběh 
dívky připomene vzpomínkový
průvod, čtení z jejího deníku ne-
bo přednášky,“ vysvětluje místo-
starosta obvodu Ondřej Ženíšek.
 
„Považuji za důležité připomínat 
příběhy lidí, kteří žili v našem oko-
lí. Tento příběh je o to zajímavěj-
ší, že se dochoval v deníku, který 
Věra Kohnová před transportem 
psala,“ dodává starosta David Pro-
cházka. Podpisu darovací smlou-
vy se zúčastnil také 1. místostaros-
ta Petr Baloun: „Překvapilo mě, že
k deníku se spisovatelka Jana 
Poncarová dostala v podstatě ná-
hodou, když zjistila, že ho kdysi 
ukrývala před zničením její pra-

teta. Už teď jsem zvědavý na při-
pravované nové rozšířené zpra-
cování tohoto deníku v knižní 
podobě.“
 
Spolek W21, který � nanční dar 
obdržel, zastupuje plzeňská spi-
sovatelka Jana Poncarová: „Jsem 
ráda za každou podporu tohoto 
projektu. Pamětní desku plánu-
jeme odhalit během března, ale 
závisí to ještě na dalších okol-
nostech. Chystáme také napří-
klad komentované procházky
a v budoucnu také nové doplně-
né vydání deníku Věry Kohnové, 
na kterém má velký podíl historik 
Jiří Sankot.“
 
Jana Poncarová spolu s dalšími 
iniciovala vznik pamětní desky
a začala se příběhem Věry Kohno-
vé zabývat. Výroba a instalace 

pamětní desky bude realizová-
na ve spolupráci s plzeňskými 
umělci Janem W. Vlčkem, Tomá-
šem Matějkou a majiteli domu
v Koperníkově ulici č. 1146/43.

Společného setkání při podpisu smlouvy se zúčastnil starosta obvodu David 
Procházka, 1. místostarosta Petr Baloun a iniciátorka projektu Jana Poncarová.

Perníčky den před Štědrým dnem předalo vedení obvodu také na covido-
vé oddělení FN Plzeň.

Bochník sýra dostali také senioři zařízení Sněženka na Borech.


