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TROJKA
Plzeň už dýchá předvánoční 
atmosférou
Do Vánoc už zbývá jen pár 
týdnů, a tak si mohou oby-
vatelé Plzně užívat neopa-
kovatelné atmosféry i tra-
dičních chvil.

Už v pátek 27. listopadu se na 
náměstí Republiky v Plzni ob-
jeví dřevěné stánky, zavoní 
svařák a rozezní se koledy – 
začnou totiž nejkrásnější řeme-
slné trhy v roce, Vánoční. Kro-
mě tradičních pokrmů a lahod-
ných nápojů zde zajisté najde-
te inspiraci na vánoční dárky 
a těšit se můžete také na boha-
tý doprovodný program. V ne-
děli 29. listopadu pak v 18 ho-
din primátor Plzně Martin Zr-
zavecký spolu s plzeňským 
biskupem Mons. Františkem 
Radkovským slavnostně roz-
svítí vánoční strom. V prosin-
ci se Plzeňané pokusí překo-
nat rekord v hromadném zpí-
vání českých koled a dojde ta-
ké k symbolickému zakončení 
roku, kdy se Plzeň stala Evrop-
ským hlavním městem kultury. 
Už sedmým rokem se vedení 
centrálního obvodu znovu po-
staví na náměstí s naběračka-
mi a obrovskými kotli pocti-
vé gulášové polévky. Zámě-

rem charitativní akce je pře-
devším nasytit sociálně slabší 
spoluobčany. Zahřát se polév-
kou ale mohou i všichni ostat-
ní návštěvníci trhů. K dispozi-
ci bude celých 100 litrů. Rodi-

ny s dětmi pak potěší Novoroč-
ní ohňostroj, který stejně jako 
v minulé sezóně nahradí ten 
silvestrovský. Odstartuje 1. led-
na 2016 od 16 hodin na náměstí 
Republiky dětskou diskotékou.

Vážení občané,
rok uplynul jako voda a je 
tady poslední letošní číslo 
našeho zpravodaje. Jako sta-
rosta Městského obvodu Pl-
zeň 3 bych chtěl poděkovat 
všem koaličním partnerům 
za vynikající součinnost, 
pracovníkům našeho úřadu, 
spolupracujícím subjektům 
a v neposlední řadě také Vám, 
občanům, za iniciativu ve-
doucí k lepšímu životu v na-
šem obvodu. Kromě udržení 
stávající úrovně služeb jsme 
si jako priority v naší práci 
vytyčili bezpečnost a péči 
o životní prostředí a troufám 
si říci, že se nám v obou ob-
lastech daří plnit jednotlivé 
kroky. Přeji Vám všem krás-
né prožití vánočních svátků 
i úspěšný start v roce 2016.

Radislav Neubauer
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Veřejné projednávání o budoucí 
podobě vnitrobloku Raisova – 
Majerova – Politických vězňů – 
Dvořákova pokračuje. Po úspěš-
ném prvním květnovém jednání 
se konala další dvě.

Vedení Městského obvodu Plzeň 3 
a členové spolku Pěstuj prostor se 
sešli s obyvateli vnitrobloku s jas-
ným cílem, a to díky názorům 
místních obyvatel zjistit, jak bor-
ský vnitroblok revitalizovat. Co 
zde změnit a co naopak zachovat.
Během druhé besedy, která se 
konala první zářijový týden, bylo 
s občany prodiskutováno několik 
nejzásadnějších témat vzešlých 
z úvodního setkání. „Jako nej-
důležitější se ukázala dohoda na 
množství ploch ponechaných pro 
auta nebo pro zeleň a řešení pro-
blematiky výkupu soukromého po-
zemku v části vnitrobloku. Samot-
né návrhy občanů jsme rozdělili 
do dvou kategorií podle toho, zda 
se na nich občané shodli či nikoli. 
Právě ty si vyžádaly další diskusi,“ 
vysvětluje architekt Marek Sivák 
ze spolku Pěstuj prostor.
Většina obyvatel si na diskusích 
například přála rozšíření dět-
ských prvků, vybudování chodníč-

ků od parkoviště či instalaci více 
laviček. Nejsložitějším tématem je 
řešení dopravy, které je konzulto-
váno s dopravním inspektorátem 
a SVSMP. „Obyvatelé pak měli 
možnost vyjádřit své představy 
o rekonstrukci prostřednictvím 

mapových dotazníků, které jim 
byly doručeny do domů. V rámci 
jednotlivých vchodů mohou na-
vrhnout například rozsah ploch 
zeleně či parkování nebo umístění 
jednotlivých prvků vybavenosti,“ 
říká místostarosta Radoslav Škar-

da a dodává: „Závěrečná beseda 
se uskutečnila 13. října, kdy jsme 
s občany prodiskutovali výsledky 
zmíněného dotazníkového šetření 
a sporné body. Výsledky dotazní-
kového průzkumu budou podkla-
dem pro architektonickou studii.“

O vnitrobloku už se jednalo třikrát
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V Radobyčicích proběhla Drakiáda 

Výskyt divočáků na Valše by se měl omezit 

V sobotu 10. října 2015 se konal 
v areálu radobyčického Sokola 
4. ročník oblíbené Drakiády. 
I přes chladné počasí dorazilo 
kolem čtyř desítek malých sou-
těžících. Drakům a jejich majite-
lům ale přálo počasí, letos poprvé 
bylo totiž na Drakiádě větrno. 
Některé draky viděli návštěvníci 
na obloze po celou dobu akce. 

V průběhu Drakiády čekaly na 
děti na hřišti různé soutěže a díl-
nička s podzimním tvořením. Do-
šlo i na hodnocení draků. Zvlášt-
ní ohodnocení si vysloužili draci 
ručně dělaní. Ani letos nechyběla 
soutěž v hodu papírovou vlaštov-
kou. Všichni malí účastníci Dra-
kiády dostali medaili a krásného 
dráčka z mandlového těsta. Pro 
všechny byl k dispozici teplý čaj 
a jako každý rok byla celá Drakiáda 
zakončena opékáním buřtů.

Plzeňští radní souhlasili s poskyt-
nutím částky 36 300 korun z Fon-
du životního prostředí města Plz-
ně na posekání orobince v oblasti 
Luční potok na Valše. O peníze 
požádal třetí městský obvod. Cí-
lem je odstranění porostů na po-
zemcích, na nichž se v posledních 
letech na podzim a v zimě zdržují 
skupiny divokých prasat.

Skupiny nebo i jednotlivé kusy 
zvířat pak migrují po okraji byto-
vé zástavby a poškozují pozemky 
v zastavěném území, také ohro-
žují bezpečnost občanů Valchy. 
Uvolnění peněz musí ještě schvá-
lit zastupitelé.
 „Pozemky jsou v územním plánu 
vedeny jako travní porosty a jsou 
zařazeny do územního systému 

ekologické stability. Jedná se 
o typický mokřadní porost, kde 
se střídá porost vrby, osiky a luč-
ní porosty s porostem orobince 
neboli mohutnou trávu rostoucí 
zpravidla na zamokřených mís-
tech, která často vytváří rozsáhlé 
monodominantní porosty s výš-
kou půl metru až tři metry,“ infor-
moval o této lokalitě náměstek pro 

oblast dopravy a životního prostře-
dí Petr Náhlík.
Na základě poskytnuté dotace do-
jde k posekání plochy o rozloze 
zhruba 1,6 hektaru. Zásahem se 
zlepší ekologická stabilita lokality 
a potlačí se migrace skupin divo-
kých prasat tímto územím. Komi-
se životního prostředí Rady města 
Plzně podpořila projekt v plné výši.

Letos zažila Plzeň jako Evrop-
ské hlavní město kultury více 
než 600 akcí. Divadlo, koncerty, 
výstavy, akce ve veřejném pro-
storu, nový cirkus atd. Do po-
vědomí umělecké veřejnosti se 
vrátili plzeňští rodáci Jiří Trn-
ka, Gottfried Lindauer i Ladi-
slav Sutnar, v duchu loutkářské 
tradice se městem prošly obří 
španělské loutky, na které se při-
šlo do ulic podívat sto tisíc lidí. 
Na industriální tradici navázal 
nově otevřený areál Kreativní 
zóny DEPO2015, propojující 
umění s podnikáním. Kultura se 
stala každodenní součástí života 
města, které bylo dříve známé 
jako metropole průmyslu a piva. 
Přestože řada akcí bude mít 
pokračování i v příštím roce, 
v polovině prosince přijde čas se 

s titulem Evropského hlavního 
města kultury rozloučit.

„V rámci slavnostního zakonče-
ní projektu nechystáme opulent-
ní oslavy, ale chceme si společně 
připomenout zážitky z pestrého 
kulturního programu a poděkovat 
divákům, umělcům i partnerům, 
kteří se na této výjimečné akci 
podíleli,“ vysvětluje programový 
ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko. 
Rozloučení s kulturním rokem 
v týdnu od 7. do 12. prosince ne-
bude jednou velkou akcí, naopak 
nabídne řadu akcí, které zaujmou 
různé skupiny diváků. Společně 
s Malým tanečním orchestrem 
Universal Divadla Sklep oslaví-
me 140. narozeniny Adolfa Loose, 
s Plzeňskou filharmonií a aktuál-
ně nejzářivější hvězdou českého 

operního nebe Adamem Plachet-
kou vás pozveme na operní gala do 
DEPO2015, kde se ve spolupráci 
s plzeňskou firmou Horsefeathers 
odehrají také snowboardové závo-
dy evropského formátu. Vyvrchole-
ním rozloučení bude pokus o světo-

vý rekord s nejdelším fotoalbem, do 
kterého vybereme fotografie z akcí 
roku 2015 a které si pak budete 
moci odnést domů na památku.
Podrobný program najdete na 
www.plzen2015.cz/zakonceni.

Autor: Plzeň 2015

Rozloučení s rokem kultury 2015 
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Město chystá výstavbu lávky přes Mži

ZDRAVOTNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ 
ŠKOLY PŘI FAKULTNÍ NEMOCNICI

Město Plzeň připravuje novou 
komunikaci pro cyklisty a pěší, 
která propojí oblast Předních 
Skvrňan a Radčic. Součástí 400 
metrů dlouhého úseku bude 
i lávka přes řeku Mži. Stavba za 
zhruba osm milionů korun by 
mohla být hotova na konci příš-
tího roku, peníze na ni zastupi-
telé města Plzně schválili letos 

v březnu z přebytku hospodaře-
ní za rok 2014. Cyklistickou do-
pravu Plzeň aktivně podporuje 
už přes 15 let, v tomto trendu 
chce pokračovat.

Nová lávka umožní cyklistům vy-
hnout se dnes již dost frekventova-
né komunikaci vedoucí od Kalikov-
ského mlýna do Radčic. Chystaná 

komunikace spojí totiž Radčickou 
ulici v prostoru křižovatky u zoolo-
gické zahrady s místní komunikací 
neboli polní cestou vedoucí z Před-
ních Skvrňan do Radčic. Město 
pro novou lávku využije bývalou 
nosnou ocelovou konstrukci horko-
vodu, která byla v minulosti umís-
těna nad železniční tratí u Jižního 
Předměstí. Tato mostovka se uloží 

na nově vybudované pilíře. Z osmi 
milionů korun jsou odhadované ná-
klady na lávku 3,6 milionu korun,  
na stezku pro cyklisty a pěší 4,4 
milionu korun. Výběrové řízení na 
zhotovitele by mělo být vypsáno na 
přelomu roku 2015 a 2016, pokud 
vše půjde optimálně, bude stavba 
zahájena v květnu příštího roku 
a dodělána na podzim.

VÝUKA
• výukový program podle učebních 
  dokumentů 16 847/96-2 ZŠ nebo 
  podle vzdělávacího programu 
  naší školy
• kolektiv třídy do 14 žáků

• individuální přístup k žákům –
  uchazečům na víceletá gymnázia
• individuální přístup k žákům 
  se specifickými poruchami učení 
  (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
• netradiční metody výuky

• možný přestup žáka z jakékoli 
  základní školy do 1. – 5. ročníku 
  naší školy (bližší informace   
  osobně po domluvě termínu 
  schůzky či telefonicky), možný 
   během celého školního roku.

OZDRAVNÝ PROGRAM
• inhalace • masáže • relaxační cvičení s prvky jógy • hra na flétnu – dýchací cvičení • cvičení s rehabili-
tačními míči • třídy jsou vybaveny pračkami a zvlhčovači vzduchu

• BORY – Skupova 15, tel.: 377 429 383
• LOCHOTÍN – Manětínská 37, tel.: 377 531 353
• SLOVANY – Brojova 14, tel.: 377 442 483

Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Ředitelství školy: ředitelka: Mgr. Alice Kozáková
tel.: 377 103 138, www.skola-pri-fn-plzen.cz

Péče o zeleň, životní prostředí, 
pořádek a čistota na komunika-
cích – to jsou oblasti, na které 
centrální obvod klade velký dů-
raz, a to nejen v současnosti, ale 
i do budoucna.

Městský obvod Plzeň 3 zajišťuje 
úklid více než 720 tisíc m2 chod-
níků a veřejných ploch, 82 600 
běžných metrů nejvíce frekven-
tovaných komunikací a stará se 
také o celkem 91 dětských hřišť 
a pískovišť.
V průběhu tohoto roku probíha-
ly veškeré práce, jako jsou jarní 
a podzimní výhraby, seče, řezy 
keřových skupin a běžné úklidy dle 
harmonogramu. „V letošním roce 

se nám podařilo vyjednat u firem 
provádějící pro nás údržbu zele-
ně a běžné úklidy slevy. Díky nim 
jsme mohli provádět i opakované 
řezy keřových skupin a výsadbu 
nových stromů i na místa vybra-
ná občany nebo přidat pátou seč. 
Výhodných podmínek a úspor fi-
nančních prostředků bylo dosa-
ženo také v oblasti úklidů. Díky 
tomu mohou naši občané potkávat 
na chodnících centrálního obvo-
du také čistící stroje, které chod-
níky čistí s použitím dezinfekce. 
Zaměřili jsme se rovněž na úklid 
a případnou revitalizaci keřových 
skupin skrývající nepořádek po 
bezdomovcích, což jsou místa, kte-
rá nejsou zahrnuta v běžné údrž-

bě,“ informuje místostarosta cen-
trálního obvodu David Procházka.
Po celý rok také probíhaly úpra-
vy a rozšiřování dětských hřišť ve 
správě centrálního obvodu. Zde, 
kromě běžné údržby a nahrazová-
ní prvků za hranicí životnosti, byla 
některá hřiště výrazně rozšířena 
o nové sestavy. Postupně také začí-
náme vybraná hřiště oplocovat níz-
kým plůtkem. Na žádost rodičů byl 
pořízen i nový fit prvek.
Úklidové práce budou nyní v ob-
vodě probíhat od 1. listopadu do 
31. března v souladu se zákonem 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích a vyhláškou č. 104/1997, 
kterou se zákon o pozemních ko-
munikacích provádí. Na základě 

těchto předpisů je každoročně vy-
hotovován Operační plán zimní 
údržby, a to jak celoměstskou or-
ganizací, kterou je Správa veřej-
ného statku města Plzně, tak i jed-
notlivými obvody. V tomto plánu 
jsou stanoveny rozsahy zásahů na 
jednotlivých komunikacích a ča-
sové lhůty podle pořadí důležitos-
ti v daných lokalitách rozdělené 
do úseků, které vychází ze Smluv 
o dílo s jednotlivými firmami.
„Chtěl bych poděkovat našim spo-
luobčanům, že se prostřednictvím 
připomínek a podnětů podíleli na 
péči o životní prostřední v našem 
obvodu a doufám, že s námi budou 
spolupracovat i v roce příštím,“ do-
dal místostarosta Procházka.

Jednou z priorit obvodu je zodpovědný 
vztah k životnímu prostředí
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Krátce z obvodu
Plzeň bude jedním z měst v Čes-
ké republice, v němž vznik-
ne příští rok během 31. letních 
olympijských her v Rio de Janei-
ro olympijský park. Pro zápa-
dočeskou metropoli jde o pres-
tižní záležitost, už nyní začíná 
s přípravou.

•
Město Plzeň zvýší podporu 
sportu. Ze 40 milionů korun, 
které se podařilo letos vybrat 
z hazardu nad rámec pláno-
vaného výhledu, dá do oblas-
ti sportu přes 34 procent. Kon-
krétně částkou jeden milion 
korun posílí prostředky Komi-
se pro sport a mládež Rady měs-
ta Plzně, z nichž je každoročně 
podporováno kompletní spekt-
rum sportovců, tedy nejen vel-
ké subjekty jako tělovýchovné 
jednoty, ale i menší žadatelé ja-
ko jsou kluby sdružující karatis-
ty, jachtaře, otužilce a podobně.

•
Rada města Plzně souhlasila 
s poskytnutím příspěvku ve vý-
ši 193.770 korun Správě infor-
mačních technologií města Plzně 
na projekt nazvaný Měření spa-
dového prachu na území měs-
ta Plzně. Výsledky měření jsou 
zveřejňovány prostřednictvím 
webových prezentací široké ve-
řejnosti a zejména občanům žijí-
cím na území města Plzně. 

•
Devátý ročník mezinárodního 
závodu v moderní gymnastice Pl-
zeňský pohár svedl dohromady 
v polovině října špičkové gym-
nastky ze šesti evropských zemí  
- z Čech, Německa, Rakouska, 
Slovenska, Francie a Maďar-
ska. Třicet dívek, jejichž typic-
kým náčiním je míč, švihadlo, 
obruč a kužele, soutěžilo ve třech 
kategoriích – naděje, juniorky 
a seniorky. Slavnostního vyhla-
šování vítězů a předávání cen se 
také zúčastnil starosta centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer.

•
Na konci září proběhl v hale Slá-
vie VŠ Plzeň 1. ročník florbalo-
vého turnaje „O pohár starosty 
MO Plzeň 3“ v kategorii elé-
vů a mladších žáků. Turnaj byl 
rozdělen na dvě části, v té první 
se v kategorii elévů turnajových 
klání zúčastnilo šest družstev. 
Třetí místo obsadila FBŠ Slavia 
Plzeň. Ve druhé části turnaje 
svedla boje o pohár čtyři druž-
stva mladších žáků. O vítězi této 
kategorie rozhodly až samostat-
né nájezdy, kdy Sparta Praha 
porazila FBŠ Slavii Plzeň.

Evidování jízdních kol pomocí 
syntetické DNA 
Plzeňský centrální obvod odstar-
toval další preventivní akci, kdy 
ve spolupráci s Městskou policií 
Plzeň umožnil zájemcům označit 
a zaevidovat jízdní kolo. Označe-
ní kola pak může ulehčit při pří-
padném odcizení jeho vypátrání 
nebo následné zajištění.
 
„Městská policie Plzeň v rámci 
projektu Ministerstva vnitra ČR 
realizuje rozšířenou evidenci jízd-
ních kol. Takzvané forenzní zna-
čení jízdních kol za pomoci synte-
tické DNA znamená, že jízdní kolo 
je na několika místech označeno 
mikroskopickými tečkami s jedi-
nečným kódem,“ vysvětluje Pavel 
Beránek, vedoucí Odboru analý-
zy a prevence kriminality Měst-
ské policie Plzeň. 

Tyto mikrotečky jsou pouhým 
okem téměř neviditelné. Jejich vy-
hledávání na jízdním kole se pro-
vádí pod UV světlem, kde  mikro-
tečky světélkují. Vlastní kód se na 
mikrotečce přečte pomocí zvětšo-
vacího zařízení. Podstata tohoto 
forenzního označení je, že takto 
označené jízdní kolo je zaregist-
rováno nejen do databáze Městské 
policie Plzeň, ale i do mezinárod-
ní databáze výrobce forenzního 
značení, což odrazuje pachatele 
od krádeže kola a zároveň zjed-
nodušuje pátrání po odcizeném 
kole. „Chtěli jsme vyjít vstříc ma-
jitelům kol z našeho obvodu a za-
jistili jsme k označování potřebné 
prostory v našem úřadu. Akce 
probíhala ve dnech 23. – 25. září 
a zájemci byli odbavováni po 10 

minutách,“ uvedl David Procház-
ka, místostarosta MO Plzeň 3.
Podmínkou pro realizaci evidová-
ní jízdního kola do evidenčního 
systému bylo prokázání se občan-
ským průkazem. Každý cyklista 
pak musel mít při evidenci do-
klady o nabytí kola do vlastnictví 
nebo případně čestné prohlášení 
o jeho nabytí. „Během této dvou-
denní akce bylo označeno cel-
kem 23 jízdních kol, která jsou již 
v celostátní evidenci. Informace 
o značení se mezi cyklisty rozšíři-
la a nyní se provádí individuálně 
po domluvě na velitelství městské 
policie v Perlové ulici. Vzhledem 
k zájmu počítáme s podobnými 
akcemi, a to v jarních měsících, 
až budou příznivé klimatické pod-
mínky,“ dodal David Procházka.

V říjnu minulého roku se po-
dařilo Úřadu městského ob-
vodu Plzeň 3 získat certifikát 
systému managementu kvality. 
Tento certifikát je dokladem, že 
systém zajišťování kvality je na 
úřadě v souladu s normou ISO 
9001:2008.

Na počátku října proběhl na Úřa-
du městského obvodu Plzeň 3 do-
zorový audit. Auditoři se věnovali 
nejen systému řízení kvality sa-

motnému, ale navštívili také za-
městnance na jejich pracovištích 
a zkontrolovali, zda jsou na jed-
notlivých odborech řádně vedené 
příslušné agendy.
Výsledky auditu ukázaly, že certi-
fikát systému managementu kvality 
dle normy ISO 9001:2008 může být 
Úřadu MO Plzeň 3 ponechán i na 
další rok 2016. Ve středu 14. října 
si tak vedení centrálního obvodu 
mohlo převzít potvrzení osvědčení 
o systému řízení kvality na úřadu, 

a to v oboru „Všeobecné činnosti 
státní správy a samosprávy“.
„Jsem rád, že se našemu úřadu 
podařilo obhájit pozici vydoby-
tou v minulém roce a věřím, že se 
nám bude dařit udržovat si na-
stavenou laťku kvality i nadále,“ 
říká starosta Radislav Neubauer. 
Potvrzení osvědčení kvality při 
slavnostním setkání předal ve-
dení centrálního obvodu ředitel 
společnosti United Registrar of 
Systems Czech Jiří Koudelka. 

Centrální obvod obhájil certifikát 
systému managementu kvality
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Velmi zábavné a poučné jsou 
pro malé děti ve školkách bese-
dy s Městskou policií Plzeň, při 
kterých se učí základní doprav-
ní pravidla. Zástupci policie 
vyjíždějí do plzeňských mateř-
ských škol pravidelně v průbě-
hu celého roku. „V každé školce 
jsme jednou za rok,“ upřesnila 

Dana Krausová, metodik pre-
vence kriminality Městské poli-
cie Plzeň.

„Kde přecházíme silnici? Co je 
tam namalované,“ ptá se stráž-
nice dětí při besedě. „Pruhy, ze-
bra,“ ozývá se z dětských úst. 
„Tak si teď jeden přechod vyča-

rujeme,“ pokračuje dál a společ-
ně s dětmi čaruje. „Čáry, máry, 
ať jsou tady pruhy,“ opakují děti 
po strážnici, která zatím vyta-
huje jednu z pomůcek, pruhova-
ný koberec. Ten dětem připomí-
ná přechod. V tašce se skrývají 
ale ještě další pomůcky. Sema-
fory, volanty, pásy a také poli-
cejní a hasičská čepice. To vše 
dětem v mateřské škole slouží 
k pochopení základních doprav-
ních pravidel. 

Zhruba takto probíhají besedy 
s policií pro úplně malé děti v pl-
zeňských mateřských školách. Ur-
čené jsou pro děti od tří let. „Už 
i tříleté dítě má dobrou znalost 
barev. Ví, že se má přecházet na 
zeleného panáčka, ale poměrně 
často se od nich dozvídáme, že jim 
rodiče říkají, to stihneme a pře-
cházejí s nimi na červenou,“ říká 
Dana Krausová. Zástupci městské 
policie během besedy dětem vy-
světlují základní dopravní pravi-
dla. Vše formou hry a zajímavých 
scének. „Musí to být hravou for-
mou, protože jinak by to pro ten-
to věk nemělo smysl,“ vysvětluje 
Dana Krausová.

Krátce z kultury
Cyklus přednášek pod ná-
zvem Šumavské čtvrtky může-
te navštívit každý druhý čtvrtek 
v měsíci od 17 hodin ve Studijní 
a vědecké knihovně PK. V pro-
sinci se rozpovídá PhDr. Vla-
dimír Horpeniak na téma Vá-
noční zvyky na staré Šumavě. 
Jednotné vstupné přednášek či-
ní 50,- Kč. Další témata najdete 
na www.sumavskecesty.cz. 

•
K výročí 100 let od narození le-
gendárního amerického swin-
gového zpěváka Franka Si-
natry se v Měšťanské besedě 
uskuteční 7. prosince ojedině-
lý koncert. V podání bigbandu 
Czech Summit Orchestra za-
zní světoznámé skladby ze zla-
tého fondu swingové éry. Mladý 
a perspektivní orchestr tvořený 
špičkovými českými hudebníky 
představí jako hosta americkou 
sólistku Carole Alston.

•
Pivovarské muzeum se až do 
Vánoc bude věnovat krajkám. 
Návštěvníci se mohou sezná-
mit s ručně paličkovanou Sed-
lickou krajkou a s historií kraj-
kářství na Sedlicku.  Oko potěší 
jak krajky historické, staré více 
než 100 let, tak rozmanitá škála 
oděvních a bytových doplňků. 

•
Divadlo J. K. Tyla se už podruhé 
zapojuje do celoevropského pro-
jektu Noc divadel. Pro své divá-
ky chystá na 21. listopadu bohatý 
program s netradičním pohle-
dem do zákulisí divadla. Navští-
vit můžete otevřenou činoherní 
zkoušku nebo strávit odpoledne 
se šéfem opery v zákulisí divadla. 

•V plzeňském KD Peklo se bude 
konat do konce roku několik 
zajímavých koncertů. 26. listo-
padu vystoupí František Ned-
věd,  4. prosince přijede do Plz-
ně David Koller, 8. prosince se 
uskuteční Vánoční koncert or-
chestru Václava Hybše. 

•
Každou neděli můžete zajít 
s vašimi dětmi do Měšťanské 
besedy na pohádku. Nedělní 
pohádková představení začína-
jí vždy ve 14:30 a 16.00 hodin. 

•
Bohatý kulturní program se 
chystá při letošních Vánočních 
trzích. Ty se budou konat na 
náměstí Republiky od 27. listo-
padu do 23. prosince.

Strážníci učí děti ve školkách 
dopravní výchovu hrou 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

V polovině září si děti ze 49. MŠ v Plzni užily zábavné odpoledne s městskou policií zaměřené na dopravní výchovu 

Beseda na téma doprava ve 22. MŠ v ulici Zikmunda Wintra na Borech (12. října)
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Městský obvod Plzeň 3 pořádá 
každoročně několik zajímavých 
zájezdů, které si senioři mohou 
koupit za lákavé ceny. Letos na 
jaře obvod nabídl pět tuzemských 
a jeden zahraniční zájezd. A pro-
tože zájezdy byly hned beznaděj-
ně vyprodány, slíbilo vedení ještě 
jeden, podzimní prodej. 

Senioři se tedy vydali na speciál- 
ní zájezd historickým autobusem 

Karosa ŠD 11 z roku 1977 do 
Klenčí pod Čerchovem, kde byl 
připraven program s ukázkami 
tradičních řemesel na Chodsku 
spojený s ochutnávkou koláčů 
a návštěvou Dřevorubeckého 
muzea v Peci pod Čerchovem. 
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu 
uvažuje obvod do budoucna o dal-
ší krátké trase zájezdu, kterou by 
senioři mohli opět absolvovat his-
torickým autobusem.

Senioři z Trojky navštívili 
Chodsko historickým vozem

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Metodická centra pro předškolní 
vzdělávání vznikají na vybraných 
pilotních mateřských školách po 
celé ČR. V Plzeňském kraji bylo 
otevřeno ve 22. MŠ v ulici Zik-
munda Wintra na Borech. Slav-
nostního otevření se 16. října 
zúčastnili také zástupci obvodu 
a ředitelky mateřských škol.

V metodickém centru budou před-
stavovány trendy moderního před-
školního vzdělávání a možnosti 
efektivního využití informačních 
a komunikačních technologií ve vý-
chovně-vzdělávací činnosti. „Uvě-
domujeme si, že předškolní vzdělá-
vání je obor, který se neustále vyvíjí 

a jde kupředu. Stejně tak způsoby 
a metody práce s dětmi. Chceme dě-
tem poskytovat atraktivní, dostateč-
ně pestré a podnětné prostředí pro 
jejich komplexní rozvoj také pomo-
cí moderních pomůcek a digitál-
ních technologií vhodných pro děti 
předškolního věku,“ uvedla Monika 
Ženíšková, ředitelka 22. MŠ a do-
dala: „V posledních letech se také 
více a hlouběji zaměřujeme na logo-
pedickou prevenci a hledáme nové 
metody práce v tomto oboru. Využí-
vání vhodných digitálních pomůcek 
nám nabízí nové možnosti, jak roz-
víjet komunikační dovednosti dětí.“
Jednou z činností metodického 
centra ve 22. MŠ budou seminá-

ře a poskytování metodické po-
moci ostatním mateřským ško-
lám v regionu. Proto při otevření 
zavítali do 22. MŠ také ředitelky 
ostatních školek a zástupci obvo-
du. Při otevření centra předvedly 
některé metody samy děti. „Mně 
se to moc líbí. Je pravda, že děti 

mají další možnost naučit se hrou 
něco, co jim usnadní vstup do prv-
ní třídy. Není to jen nějaké utrá-
cení času a myslím si, že jim to 
opravdu dá hodně. Jak jsme viděli 
na dětech, ony to zvládají a baví 
je to,“ uvedla místostarostka Jaro-
slava Maříková.   

Městský obvod Plzeň 3 navázal 
na úspěšnou spolupráci s Měst-
skou policií Plzeň a ve čtvrtek 
1. října zahájil pro své seniory pi-
lotní projekt s názvem Plzeňská 
senior akademie. 

„Vzdělávací program v rámci pre-
vence kriminality pro naše seniory 
je utvořen ze sedmi přednáškových 
bloků a v každém z nich je detailně 
popsáno konkrétní téma. Senioři se 
seznámí s prací Městské policie Pl-
zeň, dozvědí se o nebezpečí prodej-
ních akcí i o domácím násilí, uvidí 
kriminalistiku v praxi nebo získají 

informace, jak se bezpečně pohybo-
vat v silniční dopravě či jak zvládat 
mimořádné události,“ vypočítává 
některá z témat David Procházka, 
místostarosta MO Plzeň 3.
Přednášky pak doplní exkurze 
v operačním středisku Městské 
policie Plzeň, v Útulku pro zvířa-
ta v nouzi nebo Hasičské stanici 
Plzeň. Projekt je před koncem své 
pilotní kapitoly, ale vedení obvodu 
i Městské policie Plzeň chce v Pl-
zeňské senior akademii pokračovat 
také v roce 2016. Máte-li o účast zá-
jem, kontaktujte sl. Lucii Hůrkovou 
na telefonním čísle 378 036 496.

Nový projekt pro seniory se zaměřuje na bezpečnost
INFORMACE PRO SENIORY

Ve 22. MŠ bylo otevřeno 
Metodické centrum pro 
předškolní vzdělávání 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Městský obvod Plzeň 3 přišel 
koncem minulého roku s no-
vinkou v podobě mobilní ap-
likace pro chytré telefony. Po 
prvních zkušebních měsících 
nyní aplikace prošla revitali-
zací, která přinesla nové sekce 
i zjednodušení. „Před letními 
prázdninami jsme výrobce po-
žádali o několik změn, které vze-
šly ze zkušebního provozu. Nyní 

si troufám říci, že je aplikace 
výrazně lepší a především jed-
nodušší,“ říká starosta obvodu 
Radislav Neubauer.

V aplikaci si občan snadno na-
jde nejnovější zprávy z obvodu 
či z oddělení matriky, dozví se 
o aktuálních uzavírkách nebo 
může nahlásit autovrak. Apli-
kace dále poradí, jak postupovat 

při nálezu či ztrátě věci, odtaže-
ní vozidla nebo zájmu o rezer-
vaci zasedací místnosti úřadu 
či sportoviště ve Škodalandu. 
„Novou sekcí je možnost podat 
na úřad jakýkoli podnět z oblasti 
bezpečnosti a pořádku. Občan 
může například nahlásit rozbi-
tý hrací prvek na dětském hři-
šti – prostřednictvím aplikace 
dostaneme podnět s vyznačeným 

místem a fotografií. Pokud navíc 
občan zadá svůj kontakt, může-
me jej informovat, jakmile daný 
podnět dáme do pořádku, či jej 
předáme k dořešení pověřené in-
stituci,“ vysvětluje Neubauer.
Aplikace je dostupná pod názvem 
„UMO3 Plzeň“ pro obě hlav-
ní platformy Apple IOS (iPhone 
a iPad) a Google Android, a to sa-
mozřejmě zcela zdarma.

O problematice odstavených aut 
jsme již v minulosti občany in-
formovali. Připomínáme, že ne 
všechna auta, která jsou od-
stavena lze považovat za vra-
ky, mnohdy jde, a to ve většině 
případů, o dlouhodobě odsta-
vená vozidla.

„Zákon hovoří zcela jasně – dle § 
19 odst. 2, písm. g zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích lze 
za vrak považovat vozidlo, které je 
trvale technicky nezpůsobilé k pro-
vozu a není opatřeno státní pozná-
vací značkou nebo je zjevně trvale 
technicky nezpůsobilé k provozu,“ 
říká David Procházka, místostaros-
ta Městského obvodu Plzeň 3.

Proto Úřad městského obvodu Pl-
zeň 3 nabízí všem vlastníkům 
a provozovatelům starých, nepo-
třebných a odstavených vozidel na 
území MO Plzeň 3 zajištění ekolo-
gické likvidace, a to zcela zdarma.
„Vlastník nebo provozovatel tako-
vého vozidla vyplní žádost o likvi-
daci autovraku, kterou získá na 
Odboru dopravy a životního pro-
středí ÚMO Plzeň 3 nebo na webo-
vých stránkách úřadu. K žádosti je 
třeba doložit fotokopii technického 
průkazu a také přiložit mapku 
s místem zakreslení odstaveného 
vozidla. Ostatní pro Vás již obstará 
úřad,“ informuje David Procházka.
Po ekologické likvidaci vozidla 
obdrží žadatel doklad, na jehož 

základě pak může vozidlo odhlá-
sit na registru vozidel. 
Další informace o této službě je 

možné získat na telefonním čísle 
378036523 nebo e-mailové adrese 
slajsovap@plzen.eu.

Mobilní aplikace přináší změny i nové služby 

Chcete se zbavit starého auta? Centrální obvod
zprostředkuje ekologickou likvidaci zdarma

Zajišťování veřejné dopravy 
na území měst a obcí je jednou 
z hlavních rolí místních samo-
správ, protože funkční veřej-
ná doprava je podmínkou pro 
fungování a rozvoj obydlených 
území. Jednou z lokalit v našem 
obvodu, kde je obslužnost veřej-
nou dopravou horší, je Výsluní. 
 
„Jedná se o zahrádkářskou kolo-
nii, kde došlo k masové přeměně 
využití na trvalé bydlení, z čehož 
plynou požadavky obyvatel na 
zajištění alespoň ranního spoje, 
ale i dalších alespoň pěti spojů 
za den,“ říká Radislav Neubauer, 
starosta MO Plzeň 3.

V oblasti už z minulosti chybí 
technická i dopravní infrastruk-
tura, občanská vybavenost, pro-
story pro veřejný život i podmín-
ky pro možnost zajištění obsluhy 
veřejné dopravy.
„Vedení obvodu, ve snaze vy-
jít vstříc občanům lokality Vý-
sluní, vyvolalo před měsícem 
jednání se Správou veřejného 
statku města Plzně, Dopravními 
podniky města Plzně a dopravní 
policií,“ informuje David Pro-
cházka, místostarosta centrální-
ho obvodu. 
Na základě jednání byl prošetřen 
stav komunikačního systému, 
provedeny zkušební jízdy, prově-

řeny možnosti vybudování nové 
zastávky a rozšíření či vybudová-
ní nových komunikací. 

V závěrech odborného šetření se 
odráží důsledek masové přeměny 
zahrádkářské kolonie v minulých 
letech na rezidenční bydlení bez 
definice prostorových nároků: 
• Šířkový a technický stav komu-
nikací neumožňuje zavedení pro-
vozu autobusů standardní šířky, 
což bylo doloženo zkouškami již 
v letech 2008, 2011 a také 2015 
(i míjení s chodci i osobními au-
tomobily je komplikované – vozy 
vyjíždějí mimo komunikaci a hro-
zí utržení krajnice).

• Využití speciálního malého vo-
zidla je provozně i ekonomicky 
komplikované řešení.
• Rozšíření stávajících komunika-
cí či vybudování nových je pod-
míněno výkupy desítek soukro-
mých pozemků, což se jeví jako 
velmi nereálné.

„Chtěli bychom poděkovat všem 
organizacím, včetně zástupců ob-
čanů z Výsluní, za účast při jed-
nání. I když jsou současné závěry 
odborníků nepříznivé, budeme 
se situací na Výsluní i nadále za-
bývat a hledat spolu s místními 
občany schůdné řešení,“ dodává 
starosta Radislav Neubauer.

Obvod jedná o obsluze lokality
Výsluní veřejnou dopravou
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KUPON 
10% sleva 

na zhotovení kompletních 
dioptrických brýlí platná 

do 30.1.2016

Hledáte kvalitní a vlídnou péči optika/optometristy?
OPTIK STUDIO Josef Švarc s více než 20 letou tradicí otvírá již třetí oční optiku v Plzni!

Klatovská 26
po - pá, 8:00-18:00, stř do 20:00
v so na objednání
nová optika s veškerým sortimentem
specializace na dioptrické sluneční 
i sportovní brýle, 
největší dětská optika v Plzni
tel: 373 034 440

Raisova 21, Bory
po - čt, 9:00-12:00

oční optika vedle 
ordinace očního lékaře
zajímavé výprodeje
tel: 373 034 456

Americká 19
po - pá, 8:00-18:00, 
v so na objednání
oční optika od roku 1994
opravy brýlí, měření zraku
aplikace kontaktních čoček
tel: 377 235 404

PRIJĎTE K NÁM A UVIDÍTE

www.optiksvarc.cz

Josef Švarc, 
majitel, oční optik a optometrista

INZERCE
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Mám pocit, že trend komunální 
politiky je v poslední době po-
stavený na hlavu. Lidé si zvolí 
své zástupce, kterým dávají dů-
věru, ti ale spravovat věci veřej-
né nemohou. Proč? Protože zá-

kulisní dohody politických stran 
jim to znemožní. Stejně tak je to 
s prací, kterou pak politici mají 
pro své občany vykonávat.
 
Jako příklad mohu uvést případ 
z našeho obvodu na Výsluní. Již 
několik let si zde lidé nestaví už 
jen rekreační chatky, ale celoročně 
obyvatelné domy. Ano, původně 
Výsluní byla rekreační zóna. Jest-
liže však nyní je stav takový, že 
zde bydlí stále více rodin, měl by 
se zvolený zástupce zeptat těch-
to lidí, co by pro ně mohl udělat. 
Vodovod? Kanalizaci? Zastávky 
MHD? Chodníky? Veřejné osvět-
lení? Aby se zde lidé mohli bez-
pečně pohybovat? Samozřejmě, že 
vše stojí nemalé investiční peníze 
a nejde vše udělat hned. A odpově-
di současných politiků? Při jednom 
z posledních kontrolních výborů 

zazněl názor jednoho z radních 
obvodu Plzeň 3, že lidé na Výsluní 
mají smůlu, protože stavěli svoje 
domy v rekreační zóně. Takový 
argument u mě neobstojí. Nehledě 
na to, že už jen samotné povolení 
postavit zde dům získali tito lidé 
od svého města. 
Nedostali jsme náhodou mandát 
od voličů právě pro to, abychom 
se o jejich záležitosti postarali? 
A to si za to ještě bere většina po-
litiků řádnou mzdu proplácenou 
od daňových poplatníků. 
Pokud se však podíváme do ne-
dávné historie, tak město pomohlo 
i lidem v ostatních částech města, 
kde rekreační zóny také dříve byly 
a město zde postupně vystavělo 
veškerou infrastrukturu (příklad 
Valcha, Radobyčice v části Podhájí, 
oblast Boleveckých rybníků apod.) 
Na Výsluní jsou výkupy pozem-

ků hotovy a projekty na vodovod 
a kanalizaci připraveny! Tak do 
toho vy zodpovědní!! Je také třeba 
posunout dál snahu všech, kteří se 
na Trojce snažili lidem z Výsluní 
pomoci!
Já to určitě nevzdávám. Budu usi-
lovat o to, abyste nebyli diskrimi-
nováni současnými politiky zod-
povědnými za vaši budoucnost. 
Budu předkládat konstruktivní 
návrhy do našeho zastupitelstva. 
Budu prověřovat možnosti získání 
dotací z Evropské Unie na infra-
strukturu. Za normální totiž po-
važuji, že se buduje infrastruktura 
tam, kde lidé bydlí a ne přednostně 
tam, kam naplánuje rozvoj města 
kdosi moudrý od svého stolu. 

Jiří Strobach 
Předseda Kontrolního výboru MO 

Plzeň 3

Koalice na MO Plzeň 3 na posled-
ním zastupitelstvu schválila všemi 
svými přítomnými hlasy nákup 
pozemků v sousedství sportovní-
ho areálu Škodaland u přehrady 
České údolí. Nová sportoviště by 
mohla vzniknout na území sou-
časného autokempu Ina, z části na 
městských pozemcích a na třech 
pozemcích soukromých. 

Za tyto soukromé pozemky o ve-
likosti 13 200m2 zaplatí město 
téměř 8 milionů korun, s tím, že 
3 miliony 900 tisíc korun uhradí 
Magistrát města Plzně a zbytek třetí 
plzeňský obvod. Už z letmého po-
hledu do katastrální mapy se jedná 
o pozemky bez vlastní přístupové 
cesty, okolní pozemky s možností 

příjezdu jsou v majetku města a po-
zemky sousedící z druhé strany jsou 
vedené jako travnatá plocha. Koali-
ce tedy schválila nákup pozemků za 
606 Kč za m2, které jsou z pohledu 
odborníků téměř neprodejné, nehle-
dě na to že v místě není žádné na-
pojení na inženýrské sítě, pozemky 
jsou podmáčené a jejich odvodnění 
by vyžadovalo vysokou investici. 
V případě budoucí výstavby sporto-
višť bude muset investor tento složi-
tý problém také řešit.
Rozšíření sportovního areálu se 
jeví jako velice záslužná věc a opo-
zice, v čele s Jiřím Strobachem, by 
tyto aktivity ráda podpořila, zvláš-
tě když pan Strobach, tehdy jako 
starosta, prosadil výstavbu dnes již 
velice známého a oblíbeného areá-
lu, navzdory tehdejším opozičním 
politikům. Ti jako by dnes už za-
pomněli, na dobu kdy byly zásadně 
proti výstavbě a projektu nevěřili. 
Dnes v opačném postavení bez ve-
řejné diskuze, řádných podkladů, 
připravených investičních financí 
a jasné vize, jakým směrem se má 
Škodaland rozvíjet, schvalují takto 
drahý nákup pozemků pro případné 
rozšíření areálu.
Opozici nevadí samotný fakt, že areál 
by se měl rozšiřovat o další sportovi-
ště, ani nechce dělat obstrukce v tře-
ba dobře zamýšleném projektu, ale 
jde nám o přístup rady městského 
obvodu, která těsně před zastupitel-

stvem konaném 14. 9. 2015 rozdá 
,,na stůl“ třístránkový materiál. Ten  
obsahuje pouze informaci, jaké na 
Škodalandu máme nyní hřiště, kolik 
asi navštíví areál za rok lidí, o jaké 
parcely se jedná, jaká bude výkupní 
cena a tři obrázky stažené z inter-
netu, jak vypadají hřiště na florbal, 
baseball a fotbal golf, které by na no-
vých pozemcích mohly vzniknout. 
Já jako zastupitel, abych se mohl 
zodpovědně rozhodnout, zda vyna-
ložené veřejné finanční prostředky 
jsou pro občany obvodu dobrou in-
vesticí do rozvoje sportu a volnoča-
sových aktivit, potřebuji vědět, jaká 
konkrétní hřiště a kdy se budou 
stavět, kolik to bude celé stát, jak si 
investor poradí s technickými pro-
blémy v místě, zejména s odvodně-
ním, jaká bude předpokládaná ná-
vštěvnost, umístění staveb atd.
Z materiálu, který jsme dostali 
těsně před konáním zastupitelstva, 
se toto nedočteme a při diskuzi na 
toto téma jsme se dozvěděli jen, že 
je nutné nejdříve pozemky koupit 
a až pak plánovat nějaký konkrét-
ní záměr. Argument, že nebudou-
li pozemky, nebude se mít kam 
areál rozšiřovat v této souvislosti 
neobstojí. My přece hospodaří-
me s penězi daňových poplatníků 
a měli bychom proto k tak vyso-
kým investicím přistupovat s větší 
odpovědností. Rozhodně je moud-
řejší nechat předem odborníky vy-

pracovat nákladovou a realizační 
studii s časovým harmonogramem 
včetně situačních nákresů, a to 
vše za několik desítek tisíc korun. 
Schválit nákup pozemků bez jasné 
vize a za téměř osm milionů? 
Naše uskupení se v bodě nákupu 
pozemků hlasování zdrželo právě 
z výše zmíněných důvodů. Zastu-
pitelé koalice hlasovali pro návrh 
pozemky koupit. Doufám, že se 
tak rozhodovali na základě více 
informací, než měli k dispozici 
zastupitelé opozice.
Na závěr bych chtěl říci, že uskupe-
ní Jiří Strobach Náš starosta, včetně 
mě samotného, rozhodně má zájem 
podpořit rozvoj tohoto areálu. Sám 
jej aktivně využívám a Jiří Strobach 
byl ten, kdo vybudování areálu pro-
sadil. Jsem si jistý, že rozvoj může 
dále probíhat na pozemcích uvnitř 
areálu. Na příštím zastupitelstvu 
budeme iniciovat vznik pracovní 
skupiny, složené jak ze zástupců ko-
alice, tak i opozice, která by vypra-
covala smysluplnou studii rozvoje 
areálu. Vyzýváme všechny občany, 
aby prostřednictvím svého zastu-
pitele podávali návrhy na realizaci 
sportovišť nebo vybavenosti, které 
by si v areálu přáli. Se svými návr-
hy se mohou obracet přímo na mě 
nebo na Jiřího Strobacha předsedu 
Kontrolního výboru ÚMO Plzeň 3.

Jan Fischer, zastupitel MO Plzeň 3

O osm miliónů větší Škodaland?

Lidé z Výsluní, nevzdávajte to!

ZASTUPITELÉ
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Kapela Fency vznikla 28. října 
1995. Byla to sobota v Image Baru. 
V tu dobu již Lukáš pravidelně asi 
dva měsíce hrával v  černém diva-
dle Image v Pařížské ulici s kape-
lou Lazy Bones. Byla to první Lu-
kášova česká kapela, jejíž ostatní 
členové bohužel nebyli příliš zvyk-
lí na italské temperamentní chová-
ní. Nelíbilo se jim, že tehdy jejich 
sedmnáctiletý pianista a  zpěvák 
během vystoupení skákal po pia-
nu, lezl po něm a dělal striptýzy... 
Přesto, že tohle lákalo fanoušky 
a  diváky mnohem více než teh-
dy ještě hrubě amatérská hudba, 
co z chlapců lezla, Lukáš byl tedy 
z kapely jednoduše vyhozen. 

Jenže podniky, ve kterých kapela 
v  té době vystupovala, chtěli Luká-
še a nechtěli čtyři “tvrdé Y“, co stáli 
nehybně na podiu a  neuměli hrát... 
Lukáš měl tedy před sebou těžký 
úkol: Zůstaly mu sjednané termíny, 
asi 8-12 koncertů za měsíc, ale ne-
měl kapelu, která by je odehrála. Tak 
narychlo sestavil kapelu Fancy. Ná-
zev byl určen náhodným otevřením 
anglického slovníku... Tehdy začalo 
nesmírně dlouhé kamarádství s bu-
beníkem Martinem Švubem, který 
v kapele hraje dodnes. Kapela Fancy 

měnila často hráče a  dokonce i  ná-
zev. Jelikož v Image Baru tehdy měli 
divadelní představení s názvem Fan-
cy, kapela se přejmenovala na Fen-
cy, aby se to nepletlo. 

V kapele se vystřídalo mnoho hráčů. 
Někteří vydrželi pár let, někteří jen je-
den večer... Petr Koranda, Jirka Pilař, 
“Hona“ (z kapely Classic Rock And Roll 
Band Pepy Pilaře), Dan Kozel, Adam 
Lešikar (z kapely And The End). V roce 
2001 se náhle objevil Ondra Skoumal, 
se kterým Lukáš nahrál desku Chiodo 
Fisso. A  protože v  tomto tandemu 
byly nahrány všechny nástroje a zpě-
vy na desce, vznikl název TASK, slože-
ný ze jmen TAverna a SKoumal, aby se 
tímto odlišili od kapely Fency. Jenže 
postupně se kapela Fency přejmeno-
vala na Task a dodnes vlastně není jis-
té :-), jak se kapela jmenuje a používají 
se oba názvy. 

V  lednu 2001 Lukáš spolupraco-
val s  Karlínským Spektrem. Jed-
noho dne tam měl mít přednášku 
o  Beatles a  poté koncert. Zde se 
náhodně potkal s kytaristou Jirkou, 
který tu zkoušel se svou big-beato-

vou kapelou. Jirku nadchl Lukášův 
hlas, a  tak ho vzal do kapely jako 
zpěváka. Postupem času se však 
ukázalo, že s kapelou to nikam moc 
nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi 
Tomáši Hurychovi místo ve své ka-
pele Task. Tomáš tedy v  roce 2003 
vystřídal basáka Jirku Pilaře, který 
z kapely odešel po dlouhých pěti le-
tech. A o rok později se také kytaris-
ta Jirka se stal členem kapely Task. 

Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hra-
jí již asi pět let. S  Ondrou Skouma-
lem se Lukáš naposledy viděl v roce 
2002, kdy se po záplavách šli podí-
vat do Ondrova bytu v Karlíně na je-
jich nahrávací studio, které bylo to-
tálně vyplaveno a zničeno... Nyní již 
má kapela vlastní nahrávací studio, 
kde vznikají všechny jejich skladby, 
které se objevují i  na koncertech... 
-->http://task.muzika.cz 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sli-
boval a  přál, přichází velmi pomalu 
a  postupně a  možná nikdy nebude 
tak velká, jak by si ji kapela předsta-
vovala a zasloužila... Ale hlavní je dě-
lat to, co člověka baví!

LUKÁŠ TAVERNA

INZERCE
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Starosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6400 / 602 266 465

Místostarosta Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500 / 602 266 669

Místostarostka Ing. Jaroslava Maříková
37 803 6501 / 727 983 551

Místostarosta Mgr. David Procházka
37 803 6502 / 727 983 552

Předseda Kontrolního výboru Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka
JUDr. Ivo Javůrek 37 803 6573 

Oddělení tiskové a organizační
Mgr. Miroslav Knotek 37 803 6429

Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí 
Marie Rumlová 37 803 6522

Vedoucí Odboru stavebně správního
a investic Ing. Michal Gracík 37 803 6480

Pověřená vedoucí Odboru ekonomického 
Jindřiška Broučková 37 803 6433

Pověřený vedoucí Odboru sociálních služeb
a matriky JUDr. Miroslav Hora 37 803 6450

Pověřený vedoucí Odboru správního a vnitřních 
věcí Mgr. Denisa Jarošová 37 803 6492

Plzeň oslavila výročí vzniku republiky
Ve středu 28. října se uskutečni-
ly v Plzni oslavy vzniku Česko-
slovenské republiky. Na Borech 
byl odhalen nový památník, cen-
trem města prošel Průvod světel 
a na náměstí Republiky zakon-
čil sváteční den ohňostroj. 

Během odpoledne byl na náměs-
tí Míru slavnostně odhalen po 
mnoha letech dokončený Památ-

ník bojovníků a obětí válek. Nově 
na místě přibyly tři pylony, které 
znázorňují historii Českosloven-
ska. Pylon se lvem znázorňuje 
boj za svobodu, válečné ztráty 
a utrpení v koncentračních tábo-
rech připomíná pylon s trnovou 
korunou a aktivní odpor v boji za 
svobodu pak představuje pylon 
s lipovou ratolestí. O vznik těchto 
nových pylonů se zasloužili ze-

jména Jaroslav Bukovský a Lýdia 
Kovářová z Českého svazu bojov-
níků za svobodu v Plzni. 
Kromě slavnostního aktu na ná-
městí Míru proběhlo 28. října také 
slavnostní shromáždění na náměs-
tí T. G. Masaryka. Při něm složili 
slavnostní slib před primátorem 
strážníci Městské policie Plzeň. 
Po slavnostním aktu vyšel na Kla-
tovskou třídu tradiční lampionový 

Průvod světel, ve kterém šly stovky 
Plzeňanů až na náměstí Republi-
ky. Tam oslavy zakončil velkole-
pý ohňostroj. Oslav výročí vzniku 
republiky a aktů u památníků se 
zúčastnilo i vedení plzeňského 
centrálního obvodu. Po celý sváteč-
ní den byla řada turistických cílů 
v Plzni zdarma nebo za symbolické 
vstupné 28 Kč. Návštěvnost jednot-
livých cílů opět trhala rekordy. 


