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Zápisy do 
mateřských 
škol

Více str. 6

S Lubošem 
Ibrmajerem
o plaveckém
sportu
- rozhovor
Více str. 10

DÁLE ČTĚTE

Maškarní
v Alfě

Více str. 3

TROJKA
Trhy na náměstí 
V poslední době média roz-
poutala téměř hysterii v sou-
vislosti s výběrovým řízením 
na nového provozovatele trhů 
na náměstí Republiky v Plzni. 
Objevuje se celá řada polo-
pravd a jednostranných vyjád-
ření, a to překvapuje zvláště 
u těch médií, jejichž povinností 

je prezentace ověřených a vy-
vážených informací veřejnosti.
V první řadě je nutné říci, že 
pro náš obvod jsou trhy prestiž-
ní záležitostí a určitě nám zá-
leží na tom, jak vypadají, a co 
si o nich lidé myslí. Obvod by 
prakticky nemusel vyhlašovat 
výběrové řízení na provozova-

tele trhů, neboť jde v podstatě 
o zábor veřejného prostranství, 
který se řídí zákonem o pozem-
ních komunikacích § 25, odst. 
7 zákona „ Zvláštní užívání ko-
munikace“. Dle vyhlášky města 
Plzně o místním poplatku....

pokračovaní na str. 2
 

Vážení občané,

v poslední době se nestačím 
divit, co vše se v tisku dočtu. 
Mám pocit, že skutečnou prav-
du se už člověk dozví málokdy. 
To, co se v médiích objevilo 
o trzích v centru Plzně, je toho 
jen důkazem. Proto vám v této 
Trojce podrobně vysvětlujeme, 
jak to s trhy na náměstí oprav-
du je. Naším jediným zájmem 
je, aby si lidé v centru mohli 
trhy užívat i nadále, a aby jar-
marky byly stále lepší. Pokud 
bychom se totiž nechali tímto 
mediálním tlakem odradit a vý-
běrové řízení zrušili, odnesli by 
to zase jen všichni lidé a příz-
nivci tohoto nakupování. Chci 
vás také pozvat na Jarní taneč-
ní vínek 17. dubna do Pekla, 
příznivce sportu do Škodalan-
du, kde už se rozjela další sezo-
na a všechny pejskaře na další 
Psí den do Borského parku. 
Děkuji vám za zájem o dění 
v obvodu a těším se na viděnou 
při některé z akcí.

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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... za užívání veřejného prostranství 
č. 7/2004, kde si na základě pí-
semného formuláře může kdoko-
liv zažádat o zmíněný zábor. Dot- 
čený orgán pouze reguluje a za-
bezpečuje, aby se nestalo to, že 
na jedno místo a na jeden termín 

se vydají dvě povolení a vybírá 
poplatek dle vyhlášky na náměs-
tí 30,- Kč/m2 a den. 
Pokud se trochu podíváme do his-
torie trhů, pak zjistíme, že provozo-
vatel trhů před panem Zlámalíkem,  
tedy pan Zítek, byl obvodem kriti-
zován za nejednotný vzhled stánků 
a především za sortiment prodáva-
ného zboží. Na základě této kriti-
ky bylo tehdy vyhlášeno výběrové 
řízení na nového provozovatele 
trhů. Do konečného vyhodnocení  
postoupily dvě firmy, z toho jedna
byla pana Zlámalíka. Druhá, kon-
kurenční firma, tehdy nabídla, že na 
své náklady Plzeňanům předvede 
ukázkový trh tak, jak jej dělá např. 
v Praze na Staroměstském náměs-
tí. Již tehdy pan Zlámalík, zcela ne-
pochopitelně, začal dělat mediální 
„humbuk“ s tím, že je vše domlu-
vené a že tento ukázkový trh je 
předzvěstí toho, kdo má výběrové 

řízení vyhrát. Výsledkem tohoto 
řízení však bylo, že vítězem se 
stala právě firma pana Zlámalíka.
Ten začal jako nový provozovatel 
trhů dobře. Úroveň trhů se zlepši-
la, byly zajištěny i nové, jednotně 
vyhlížející stánky. Postupem času 

se ale začaly množit nejen stížnos-
ti veřejnosti na klesající úroveň, 
ale také stížnosti samotných tr-
hovců na provozovatele trhů. Také 
Úřad městského obvodu Plzeň 3  
s ním má svoji zkušenost, neboť 
měl problémy s placením poplatku 
za zábor veřejného prostranství, 
a to dle vyhlášky. Panu Zlámalí-
kovi tedy končila smlouva a obvod 
včas připravil výběrové říze-
ní, které bylo řádně vyvěšeno na 
úřední desce a také prezentováno 
v denících Právo a Plzeňský de-
ník. Podmínky vyhlašovatele byly 
nastaveny co nejširší, aby nikdo 
nebyl zvýhodněn a přišlo co nej-
více nabídek. 
Přes určité problémy, které jsme 
výše popsali, jsme měli radost, že 
se pan Zlámalík znovu přihlásil 
do výběrového řízení, neboť jsme 
věřili, že si konstruktivně míně-
nou kritiku vezme k srdci a bude 

chtít jako provozovatel trhů na 
náměstí Republiky pokračovat. 
On sám nejlépe věděl, k jakému 
datu mu smlouva končí, a mohl 
se tedy na další výběrové řízení 
pečlivě připravit. Bohužel, jeho 
žádost a požadované materiály 
byly tak „odfláknuté“, že musel
být ze soutěže po právu vyřa-
zen, protože vůbec nepředložil 
některé doklady. Je zarážející, že 
ten, kdo tolik usiluje o vítězství 
v soutěži, zanedbá tyto základní 
povinnosti. Navíc to nebylo jeho 
první výběrové řízení.
Hned po vyhlášení výsledku výbě-

rového řízení byla panem Zlámalí-
kem a médii vyvolána téměř hyste-
rie. Velkým zklamáním je pro nás, 
že řada zkušených redaktorů slepě 
přijala jednostranné vyjádření pana 
Zlámalíka a vůbec se neobtěžovala 
zjistit si všechna fakta. Pravdou je, 
že kdyby obvod podlehl mediálnímu 
tlaku, dnes by na náměstí žádné trhy 
nebyly. Velikonoční trhy proběhly 
od 21. března, takže občané a samot-

ní trhovci mohli porovnat úroveň 
předchozích a současných trhů. 

Je škoda, že pan Zlámalík dodnes 
neuznal vlastní pochybení a spo-
lu s jeho právníky podali stížnost 
na ÚOHS, který celou soutěž zpo-
chybnil a vydal předběžné opatření, 
v němž obvodu zakazuje uzavřít 
smlouvu. ÚOHS ale ve svém opa- 
tření hovoří o koncesním řízení 
a zakazuje uzavřít koncesní smlou-
vu, ale obvodem vyhlášené řízení 
nebylo koncesní, takže smlouva, 
která je již uzavřená, není koncesní. 
Celá záležitost nyní spočívá v rukou 

právníků, kdy obvod čeká na právní 
rozbor celého případu. 
Pro náš obvod je nejdůležitější, že 
trhy na náměstí kontinuálně po-
kračují a obyvatelé si mohou tuto 
formu nakupování užívat i nadále. 
Rádi přivítáme jakékoliv další ná-
měty na vylepšení trhů právě od 
Vás občanů, kteří na trhy chodí 
a chtějí přispět svým názorem do 
veřejné diskuse. 

TÉMA TROJKY

Trhy na náměstí / dokončení ze strany 1

TERMÍNY TRHŮ V PLZNI NA 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
V ROCE 2013

MÁJOVÝ TRH    13.05. - 16.05.
VÁCLAVSKÉ TRHY   16.09. - 19.09.
HAVELSKÝ TRH    15.10. - 19.10.
MARTINSKÝ TRH    05.11. - 11.11.
VÁNOČNÍ TRH    25.11. - 23.12.
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situaci vylepšit.
Je to v pořadí druhý zásadní pro-
blém, který spolu komunikujeme,  
a jsem rád, že znám Vaše názory 
a mohu tuto problematiku společně 
s Vámi i řešit. Ještě jednou děkuji za 
odpovědi a podněty.

Radislav Neubauer,
místostarosta MO Plzeň 3

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vám touto cestou podě-
koval za spolupráci při zasílání 
Vašich názorů ohledně proble-
matiky odpadového hospodář-
ství. Děkuji Vám i za velmi cenné 
podněty, které jste v odpovědích 
vyjádřili, velmi si toho cením. 
 
Ve všech případech, tedy v e-mai-
lech i v dopisech, jste popsali situa-
ci, která je v okolí vašeho bydliště 
u kontejnerového stání na tříděný 
odpad. Z nich pro nás vyplývá, že 
tam, kde to půjde, posílíme počet 
kontejnerů na tříděný odpad nebo 
vyměníme kontejnery o malém ob-
sahu za větší. 
Dalším opatřením, které v této pro-
blematice zvažujeme je, že místo 
jednoho svozu velkoobjemového 
odpadu v měsíci, kdy přistavujeme 
na 17 místech obvodu velkokapa-
citní kontejnery, se bude odpad od-
vážet dvakrát do měsíce. Sobotní 
svozové dny jsou v našem obvodě 
oblíbené a občany využívané, tak-
že přidáním dalšího svozu odpadu 
v měsíci bychom mohli celkovou 

AKTUALITY

V síni plzeňské radnice byli 14. 
března oceněni nejlepší sportov-
ci za rok 2012 v kategorii žactva 
a dorostu. Na předních příčkách 
se umístili i mladí sportovci z cen-
trálního obvodu. 

Mezi ty nejúspěšnější sportovce 
se zařadila Jana Reissová, která 
závodí za atletický klub Škoda 
Plzeň. Od starosty Městského ob-
vodu Plzeň 3 Jiřího Strobacha zís-
kala sportovní tašku a také volnou 
vstupenku do plzeňského multiki-
na. Z týmů, působících na území 
třetího plzeňského obvodu, se na 
předních příčkách umístili do-
rostenci U19 FC Viktoria Plzeň 
a dorostenky AK Škoda Plzeň. 
Těm starosta Strobach věnoval 
poukazy v hodnotě 1500 korun na 
nákup sportovních potřeb.
Nejlepší sportovce vybírala na 
základě nominací jednotlivých 
sportovních klubů Nadace sportu-
jící mládeže. Ceny vítězům předal 
rovněž primátor Martin Baxa, rad-
ní Irena Rottová a také tři olympij-
ští medailisté - střelec Jan Kůrka, 
házenkář Vladimír Jarý a střelky-
ně Adéla Sýkorová.

V Plzni byli oceněni nejlepší mladí sportovci

Poděkování občanům

Starosta Jiří Strobach blahopřeje mladým úspěšným fotbalistům

uzavřela za všechny princezna 
v dlouhých růžových šatech.

Městský obvod Plzeň 3 uspořádal 
v polovině února druhý ročník 
Maškarního bálu. V plzeňské 
Alfě se sešly desítky krásných, 
strašidelných i roztomilých ma-
sek.  Děti si maškarní parádně 
užily.
  
Na odpoledne plné soutěží, her 
a zábavy dorazily desítky dětí 
převlečených za pohádkové by-
tosti, strašidla, piráty, princezny, 
zvířátka nebo třeba klauny. Při-
šla dokonce i malá Šmoulinka, 
která si se svým bráškou Gar-
gamelem nakonec odnesla hlav-
ní cenu. Velký čokoládový dort 
s Krtečkem ani sama neunesla. 
Výběr nejlepších masek byl le-
tos velmi těžkým úkolem pro 
vedení obvodu. Všechny masky 
byly nádherné, a tak měli staros-
ta Jiří Strobach a místostarosta 
Radislav Neubauer hodně těžké 
rozhodování. O zábavu se sta-
ral Klaun Mireček. „Je to tady 
opravdu senzační,“ pochvalova-
ly si maminky. A co se nejvíce lí-
bilo dětem? „Klaun a bonbóny,“ 

V Alfě se sešly desítky masek
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S koncem zimy a příchodem jara 
vydává Městský obvod Plzeň 3 po-
kyn úklidovým firmám, aby z komu-
nikací a chodníků začaly odstraňo-
vat posypový materiál. V souladu 
s operačním plánem zimní údržby 
se na území obvodu uskuteční také 
strojní metení téměř 100 kilometrů 
místních komunikací.
V rámci jarního úklidu probíhá na 
vybraných místních komunikacích 
také blokové čištění, které pomáhá 

snížit prašnost a celkově vylepšit 
stav životního prostředí v nejvíce 
frekventovaných částech obvodu. 
Čištění je prováděno ručně a spe-
ciálním silničním vozidlem s vysa-
vačem a rotačními kartáči. „S úkli-
dem začínáme každoročně koncem 
března a trvá až do Slavností svo-
body, tedy do začátku května. 
V tomto období jsou v ranních 
hodinách vždy v úterý, čtvrtek 
a pátek uklizeny dva úseky míst-

ních komunikací,“ uvedl místosta-
rosta třetího plzeňského obvodu 
Radislav Neubauer.
Důraz je kladen především na 
rychlé provedení prací a předchá-
zení blokování parkovacích míst. 
Pokud však úklidu nějaké odstave-
né vozidlo brání, je odtaženo Sprá-
vou veřejného statku města Plzně 
za přítomnosti Policie ČR nebo 
strážníka Městské policie Plzeň. 
„Alespoň týden před úklidem ob-

čany informujeme prostřednictvím 
přenosného dopravního značení 
se značkou B28 zákaz zastavení 
a dodatkovou tabulkou s upozorně-
ním na termín blokového čištění na 
daném místě,“ doplnil Petr Baloun, 
vedoucí ODŽP ÚMO Plzeň 3.
Pracovníci obvodu a úklidových 
firem zaměří pozornost také na
všechny zelené plochy a křoviny. 
Jarní neboli generální úklid ná-
sledně zakončí úprava trávníků. 

Centrální obvod začíná s jarním úklidem

Plzeň je zase ve světě o trochu 
známější, a to díky fotbalu. Pl-
zeňská Viktorka sklízí poslední 
dobou úspěchy i na evropské 
půdě. Ve čtvrtek 14. března se-
hrála velmi důležité utkání v Is-
tanbulu a Plzeňané fandili nejen 
doma u televize, ale i na náměstí 
Republiky. 

Důležitého zápasu Viktorky proti 
Fenerbahce SK se nemohli fanouš-
ci kvůli tamnímu zákazu účastnit 
na stadionu. Také to byl důvod, 
proč se uskutečnilo setkání na pl-
zeňském náměstí. V centru města 
pro tyto účely vyrostly velkoploš-

né obrazovky. A tak se Plzeňané 
zabalili do šál a vyrazili fandit na 

náměstí.  Ačkoli Viktoriáni podali 
nadstandartní výkon, na výhru to 

nestačilo, a po prohraném domá-
cím zápase a remíze v Turecku 
jejich cesta Evropskou ligou skon-
čila před branami čtvrtfinále.
Skalními fanoušky plzeňské Vik-
torky jsou také starosta centrál-
ního obvodu Jiří Strobach a mís-
tostarosta Radislav Neubauer, 
kteří přišli příznivce Viktorky 
pozdravit na náměstí. Diváky 
v mrazivém večeru při čekání na 
utkání na chvíli zabavili, když 
do publika vhodili několik fot-
balových míčů. Kdo jej chytil, 
mohl si míč odnést domů, takže 
se v publiku po vhozu strhlo ně-
kolik drobných soubojů.

Plzeňané fandili Viktorce na náměstí Republiky
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Místostarosta centrálního ob-
vodu Radislav Neubauer a za-
stupitel Milan Šupík darovali 
svoji krev na oddělení plzeňské 
transfúzní stanice.
Krve je stále nedostatek, a pro-
to je třeba řady dárců neustále 
rozšiřovat. „Kdysi, jako mladší, 
jsem chodil darovat krev pravi-
delně. K obnovení pravidelného 
dárcovství jsem se rozhodl minu-

lý rok, kdy jsme jako obvod pod-
pořili Světový den dárců krve,“ 
prozradil Radislav Neubauer. Své-
ho kolegu se rozhodl podpořit 
i zastupitel MO Plzeň 3 Milan Šu-
pík. „Jsem rád, že jsem se také 
mohl připojit a přispět svojí krví 
prospěšné věci a doufám, že se 
při dalších odběrech ke mně při-
pojí více mých kolegů zastupite-
lů,“ dodal Milan Šupík. 

Zástupci obvodu darovali krev

Místostarosta Neubauer během odběru krve v plzeňské transfúzní stanici
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Krátce z obvodu
MO Plzeň 3 zve všechny na 
další Taneční vínek. 17. dubna 
bude v KD Peklo hrát k tanci 
a poslechu orchestr TO1 pana 
M. Novotného. Začátek je v 16 
hodin, vstup je zdarma. 

•
Multifunkční areál Škodaland 
je od 1. dubna otevřen od 8 do 
22 hodin a v nové sezóně je ně-
kolik změn. Kamerový systém 
zvýší bezpečnost v areálu a po-
může v boji s vandalismem. 
Oplocení koupacího jezírka 
a výběr symbolického vstupné-
ho cca 20 korun určitě přispěje 
k většímu komfortu a klidu. 
Sportoviště si můžete rezervo-
vat na www.skodaland.eu.

•
Primátor Martin Baxa navští-
vil centrální obvod. Po setkání 
se starostou Jiřím Strobachem 
se vydal na prohlídku zase-
dacího sálu a oddělení Front 
office. Dále navštívil 49. MŠ
v Puškinově ulici. Poslední 
zastávkou bylo borské sídliště, 
a to konkrétně vnitroblok Ši-
merova, kde aktuálně probíhá 
revitalizace. 

•
MO Plzeň 3 uspořádal zají-
mavé přednášky pro obyvatele 
obvodu. Po setkáních na téma 
jarní únavy a zázračné houby 
Reishi se v březnu uskutečni-
la poslední přednáška. Ta po-
radila zvláště seniorům, jak 
se bránit před pochybnými 
smlouvami nebo jinými podo-
mními nabídkami. 

•
Příležitost zbavit se zdarma 
odpadu máte o svozových so-
botách. Každou první sobotu 
v měsíci jsou na sedmnácti mís-
tech obvodu přistaveny velko-
kapacitní kontejnery. Seznam 
míst najdete na internetových 
stránkách obvodu.  

•
Z důvodu pokládky vodovodu 
v Radobyčicích bude 20. a 21. 
dubna přeložena  zastávka li-
nek č. 23 a 32 „Radobyčice, 
Dlážděná“ ve směru do Černic 
o 10 metrů za označník stálé 
zastávky.

•
Od 1. dubna je uzavřena Pro-
kopova ulice. Z důvodu uzavír-
ky je upravena i trasa linky 
č. 35 v centru města. Podrobnos-
ti o změnách v dopravě najdete 
na stránkách www.pmdp.cz . 

INZERCE

Turnaj v sálové kopané pro dětské domovy
Plzeňský dětský domov Domino 
pořádal v pátek 8. března v hale 
TJ Lokomotiva již 19. ročník 
turnaje dětských domovů v sá-
lové kopané. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 16 týmů, z nichž dva 

přicestovaly až z Německa. Byl 
to tedy turnaj mezinárodní.

Dětskému domovu Domino se 
nakonec nepodařilo obhájit loň-
ské vítězství. Letos si trofej od-

vezly děti z domova ve Staňko-
vě. Souboj fotbalových družstev 
zahájil prvním výkopem starosta 
Městského obvodu Plzeň 3 Jiří 
Strobach, který akci podpořil již 
několikátým rokem. 

Apetit Festival bude ještě chutnější
Třetí ročník gurmánské slavnosti se 
uskuteční na tradičním místě a nabíd-
ne zase o něco zajímavější show v čele 
s populárním Zdeňkem Pohlreichem.  
Návštěvníci ho budou moci vidět 
v sobotu 18. května hned dvakrát. 
Program navíc posílili i o další známá 

jména a kapacity z kuchařského obo-
ru, zajímavější bude hudební a nově  
zábavní program. Kromě špičkových 
českých kuchařů se návštěvníkům 
představí řada vybraných restaurací, 
barů, kaváren a minipivovarů. Chy-
bět nebudou ani kvalitní moravská 

a zahraniční vinařství, jejichž stánky 
budou tentokrát umístěny na hlavní 
ploše festivalu. Pro návštěvníky také 
bude připraveno více míst k sezení, 
a to i v parku pod stromy. I letos se 
bude soutěžit o titul Západočeská re-
staurace roku a Pivovar roku.

Váš servisní partner Volkswagen Porsche Plzeň
Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň - Borská pole, tel.: 377 432 611, e-mail: info.plzen1@porsche.cz, www.porsche-plzen.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jaro jako malované. Jarní servis Volkswagen 2013.
Aktuální servisní nabídka Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let,  
letních pneumatik, výhodných servisních úkonů včetně jarní servisní prohlídky  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen již na Vás čeká. 
Nabídka platí do 10. 5. 2013!
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

V březnu proběhly zápisy do mateřských škol Krátce z kultury
Archiv města Plzně je dostup-
ný od počátku března na no-
vých internetových stránkách 
http://amp.plzen.eu/. Na inter-
netu můžete najít informace 
o obyvatelích Plzně. Zjistit tak 
můžete data o svých dávných 
předcích.  •
Týden od 21. do 27. dubna bude 
v Plzni patřit filmu. Proběhne
už 26. ročník filmového festi-
valu Finále. V rámci soutěžního 
promítání je připraven i bohatý 
doprovodný program. 

Do 21. dubna můžete v Plzni na-
vštívit výstavu Káhira – skrytý 
půvab islámské architektury. 
Tematicky členěná výstava vel-
koformátových fotografií Jana
Brodského probíhá v hlavní 
budově západočeského muzea. 

 •
Do 28. dubna je v Masných 
krámech k vidění výstava Pal-
my na Vltavě – primitivismus, 
mimoevropské kultury a české 
výtvarné umění 1850 - 1950. 

 •
Tradiční studentské slavnosti 
jara se chystají v Plzni od 26. 
do 27. dubna. Volba krále Ma-
jáles se bude konat tradičně na 
náměstí Republiky, v sobotu 
pak proběhne Majáles open air 
v amfiteátru na Lochotíně.

 •
Ve vnitrobloku Šimerova na 
Borech u OC Luna se uskuteč-
ní promenádní koncert. Odpo-
ledne proběhne 30. dubna pod 
taktovkou Oty Hellera, jehož 
orchestr oslaví 50 let od svého 
založení. Přítomni budou také 
starosta a místostarosta obvo-
du, kteří rádi zodpoví dotazy 
místních obyvatel. Koncert za-
čne v 16. hodin a vstup je pro 
všechny zdarma!  

 •
V květnu se koná v zahradě 
gymnázia na Mikulášském 
náměstí výstava JARO V AL-
PINU 2013 věnovaná okrasné-
mu zahradnictví a alpinkaření. 
Otevřeno je 2. května od 9:00 
do 19:00 a 11. května od 9:00 
do 12:00 hodin. 

 •
Od 8. května do 2. června mů-
žete v Plzni zavítat do cirkusu. 
První český Národní cirkus Jo-
-Joo bude hostovat U Ježíška 
pod mostem Milenia. Představí 
se s programem Alenka v říši 
cirkusu. K vidění budou cviče-
ní papoušci, tygři sibiřští, pumy 
americké, dalmatini, zakrslí 
poníci i opičky makak.

Ve středu 13. března a ve čtvrtek 
14. března mohli rodiče podávat 
žádost o přijetí dítěte do vybrané 
mateřské školy na území Měst-
ského obvodu Plzeň 3. Do nového 
školního roku bude v centrálním 
obvodu přijato zhruba 360 dětí. 

Na území MO Plzeň 3 se nachází 
celkem 11 mateřských škol a 5 je-
jich odloučených pracovišť. Celková 
kapacita je v současnosti 1314 míst. 
Obvod reagoval na „babyboom“, 
který postihl předchozí léta, rozši-
řováním kapacity některých školek. 
V průběhu několika posledních let 
tak došlo k zásadnímu navýšení 
počtu dětí v mateřských školách na 
území obvodu. V době největšího 
počtu dětí, od roku 2009 do roku 
2011, bylo otevřeno pět nových tříd. 
Kapacita byla navýšena například 
v 63. MŠ v ul. K. Steinera nebo v 70. 
MŠ ve Waltrově ulici. Díky rekon-
strukcím se tak do školek dostalo 
o stovku dětí více. 
Mateřské školy v obvodu přijaly 
letos celkem 1211 přihlášek. To 
ale neznamená, že jde o více než 
dvanáct stovek dětí. Podle Marie 
Zárazové z ÚMO Plzeň 3 se 65% 

přihlášek opět dublovalo. Rodi-
če ze strachu, aby bylo jejich dítě 
přijato, podávají přihlášky do více 
školek. Přijato by mělo být od září 

letošního roku kolem 360 dětí. 
V loňském roce jich bylo 373. Ko-
nečný počet je závislý na počtu 
odkladů dětí do prvních tříd. Těch 
je v centrálním obvodu letos zatím 
víc než 70. O tom, zda je dítě do 
školky přijato nebo ne, rozhoduje 
podle předem daných kritérií ředi-
telka mateřské školy. „Rozhodnu-
tí o přijetí dostanou rodiče do 30 
dnů od zápisů, tzn. do 15. dubna 

2013,“ upřesnila Marie Zárazová. 
Obvod investuje do mateřských 
škol ročně miliony korun. Jde 
nejen o běžnou údržbu, ale i in-

vestice většího rozsahu jako jsou 
různé opravy, zateplení budov, 
rekonstrukce sociálních zařízení, 
úpravy zahrad a opravy herních 
prvků apod. V loňském roce se 
kupříkladu zateplovala střecha 
v 63. MŠ v Lábkově ulici nebo 
v 70. MŠ ve Waltrově ulici. O rok 
dříve proběhla velká rekonstrukce 
49. MŠ v Puškinově ulici. Tady 
došlo k zateplení dvou pavilonů. 

Děti z mateřských škol soutěžily ve stavění sněhuláků 
MO Plzeň 3 pravidelně vyhlašu-
je soutěže pro děti z mateřských 
a základních škol. Letošní zima 
byla ve znamení sněhuláků. Nej-
lepší třídy vyhrály zábavné po-
hádkové představení a spousty 
sladkých dobrot.
 
Celkem čtyřicítka fotografií dora-
zila na úřad do velké zimní soutě-
že. Úkolem dětí ze školek bylo po-
stavit sněhuláka a vyfotit se s ním. 
Každá třída se zhostila úkolu po 
svém a rozhodování o vítězi bylo 
opět velmi těžké. Děti z 22. MŠ 
v ulici Zikmunda Wintra poslaly 

například celou sérii fotografií ze
stavby sněhuláka. „My jsme posta-
vily sněhuláka kuchaře a uklízeč-
ku,“ vysvětlovala šestiletá Viktor-
ka, proč má sněhulák zástěru a na 
hlavě formu na bábovku. „Nebylo 
hodně sněhu a nešlo moc stavět, 
tak z toho byla naše kuchařka,“ 
přidává se k objasňování pětiletý 
Dominik. 
Právě děti z 22. MŠ si za nejkrás-
nější fotografie ze stavby sněhulá-
ka vysloužily hlavní výhru. Spolu 
s nimi vyhrály ještě děti ze 70. MŠ, 
které poslaly krásnou sněhulákov-
skou koláž a třída z 24. mateřské 

školy, jejichž sněhulák byl opravdu 
hodně originální. 

Všechny děti si užily za odměnu 
pohádkové divadelní představení 
v prostorách úřadu. „Líbilo se mi 
to, byl tam luční koník,“ byl plný 
dojmů po představení malý Martí-
nek. „Mně se to taky líbilo a v zimě 
se mi líbila koulovačka,“ chrlil ze 
sebe další Martin, který navštěvuje 
druhou třídu ve 22. MŠ. 
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INFORMACE PRO SENIORY

O školení řidičů seniorů byl obrovský zájem
20. března proběhlo na Doprav-
ním inspektorátu Policie České 
republiky školení řidičů seniorů, 
které bylo připraveno v rámci 
projektu Bezpečné město Odbo-
rem bezpečnosti a prevence kri-
minality magistrátu města Plzně 
a Dopravním inspektorátem Poli-
cie ČR v Plzni.

K tomuto školení byla společně 
připravena brožurka s dopravní-
mi značkami a radami pro řidiče 
seniory a samolepka s označením 
řidič senior, která má vést ostat-
ní účastníky silničního provozu 
k větší ohleduplnosti vůči řidičům 
seniorům. Nikdo z nás nečekal, 
s jakým zájmem se toto školení 
setká mezi řidiči seniory. Pro po-

třebu školení jsme měli připraveno 
300 ks brožurek a 300 ks samo-
lepek. Tento počet ale nestačil, 
na školení přišlo odhadem 500 
zájemců. Byli jsme všichni mile 
překvapeni, kolik seniorů a hlavně 
seniorek řidiček projevilo o ško-
lení zájem. 
Z kapacitních důvodů jsme mu-
seli připravit i další prostory 
pro přednášku a ostatní senioři 
měli zatím možnost seznámit se 
s policejní technikou a dopravní-
mi radary pro měření rychlosti. 
Přes všechny počáteční problémy 
spojené s neočekávaným počtem 
zájemců o školení, jsme nakonec 
vše velice dobře zvládli, i když se 
na všechny zájemce o brožury 
a samolepky nedostalo.

Pro ty seniory, kteří prošli školením 
a nezbyla na ně samolepka či brožur-
ka, máme dobrou zprávu. Po dotisku 
koncem příštího týdne si brožurku 
i samolepku mohou vyzvednout na 
Odboru bezpečnosti a prevence kri-
minality na náměstí Republiky 16, 
na Dopravním inspektorátu Policie 
ČR v Plzni U Borského parku 20, 
či v Thámově ulici 12 na Krajské 
radě důchodců.   
Z důvodu obrovského zájmu bude 
společně s Policií ČR připraveno 
další školení, ale již ve větších 
prostorách a s větším počtem bro-
žurek a samolepek. O době a mís-
tu konání dalšího školení budou 
občané informováni opět cestou 
zpravodajů jednotlivých měst-
ských obvodů, dále cestou Rad-

ničních listů, TV Plzeň v kostce 
a Krajskou radou důchodců. 
Na závěr se chceme touto cestou 
omluvit všem seniorům za to, že 
museli na školení řidičů čekat v pro-
storách dopravního inspektorátu 
a také za to, že se na ně nedostaly 
brožury. Věříme, že příští školení 
proběhne již zcela v pořádku a tě-
šíme se opět na hojnou účast řidi-
čů seniorů.

Bc. Pavel Chalupský, Odbor 
bezpečnosti a prevence krimi-
nality, Magistrát města Plzně 

Největší hit mezi seniory v obvodu?
Počítačové kurzy!
Moderní vymoženosti se denně 
dotýkají každého z nás a umět 
pracovat s počítačem je v dneš-
ní době nezbytností. A to nejen 
mezi mladými – pozadu nechtějí 
zůstat ani senioři!

Městský obvod Plzeň 3 oslovil 
na podzim loňského roku senior-
ské svazy, s kterými dlouhodobě 
spolupracuje, zda by měly zájem 
zúčastnit se počítačových kurzů. 
Přihlásilo se téměř padesát dů-
chodců, kteří během sychravých 
měsíců docházeli do počítačových 
učeben Střední školy informatiky 
a finančních služeb. „Kvůli vel-
kému ohlasu ze strany seniorů, 
a také díky výborné spolupráci se 
Střední školou informatiky a fi-
nančních služeb, jsme se rozhodli 
v kurzech pokračovat také letos 

na jaře,“ uvedl starosta Městské-
ho obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. 
„Ještě než jsme tuto výzvu ofici-
álně zveřejnili, už jsme evidovali 
několik zájemců.“
Obvod znovu oslovil seniorské 
svazy z plzeňských částí Bory, 
Skvrňany a centrum, a také na-
bídku uvedl ve zpravodaji Trojka. 
Během měsíce se do počítačových 
kurzů přihlásila téměř stovka se-
niorů a na několik dalších zájemců 
už se pro velký ohlas bohužel ne-
dostalo. Celkem jsou čtyři kurzy 
pro začátečníky, tři pro mírně po-
kročilé a dva speciální semináře 
na úpravu digitálních fotografií.
Během kurzů navíc seniorům po-
máhají místní studenti. „Nejdříve 
jsme několika studentům udělili 
za nekázeň trest, aby v odpoled-
ních hodinách přišli na tyto kurzy 

pro seniory a pomáhali účastní-
kům kurzu. Nakonec se ale tato 
činnost stala dobrovolnou a navíc 
velmi žádanou. Nyní máme zhru-
ba patnáct studentů, kteří ve svém 
volném čase chodí vypomáhat,“ 
prozradila ředitelka školy Mgr. 
Lenka Holubová.
Zájemci o kurz s trvalým bydliš-
těm na území plzeňského cen- 
trálního obvodu hradili pouze po-
lovinu kurzovného, zbylých 300 
korun zaplatil úřad. Kurzy začaly 
v prvním březnovém týdnu a jsou 
rozděleny do pěti sezení po třech 
vyučovacích hodinách. Senioři, 
kteří by se rádi zúčastnili pláno-
vaných počítačových kurzů letos 
na podzim, se bližší informace 
dozví v srpnovém vydání zpra-
vodaje Trojka! 

Strážníci zachránili seniorku 
V pátek 15. února zachránili 
strážníci čtyřiaosmdesátiletou 
ženu. Aby se za ní dostali do 
jejího bytu, museli násilím ote-
vřít dveře.

Z obavy o život a zdraví své sou-

sedky se kolem deváté hodiny večer 
obrátily na tísňovou linku městské 
policie dvě ženy bydlící v Zámeč-
nické ulici. Sousedku ženy zaslech-
ly volat o pomoc. „Vzhledem k tomu, 
že hrozilo ohrožení života a zdraví 
seniorky, otevřeli strážníci její byt 

násilím, kde ji uvnitř v kuchyni na-
šli ležet v šoku zraněnou na podla-
ze. Okolo bylo všude spoustu krve,“ 
uvedla mluvčí Městské policie Pl-
zeň Jana Pužmanová.  Důsledkem 
pádu na roh kuchyňské linky bylo 
krvácející zranění z nosu a úst 

a seniorka měla i velký hematom na 
hlavě. Strážníci seniorce okamžitě 
poskytli první pomoc a na místo 
přivolali záchranáře, kteří posléze 
ženu převezli k dalšímu ošetření. 
K zabezpečení si byt převzal infor-
movaný syn seniorky. 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Pracovníci ÚMO Plzeň 3 při pro-
váděných kontrolách dle svěře-
ných pravomocí na území obvodu 
v poslední době evidují narůstají-
cí počet neoznačených budov. 

Zejména neoznačené budovy ori-
entačním číslem způsobují nejen 
ztíženou orientaci občanů, ale 
i zhoršení činnosti integrovaného 
záchranného systému a dalších ve-
řejných složek při obsluze řízení.
Označování budov je povinnost 
daná zákonem „o obcích“ vlast-

níkům budov. Způsob, jakým má 
být označení budovy provedeno, 
určuje dále vyhláška ministerstva 
vnitra a „Manuál jednotného vi-
zuálního stylu města Plzně“. Při-
dělení čísla vlastníkovi budovy se 
provádí rozhodnutím, a příslušným 
úřadem je Odbor stavebně správní 
Magistrátu města Plzně, Škroupo-
va 4, pí Ing. Reischigová.
Čísla popisná a orientační musí být 
na tabulkách o rozměrech 330 mm 
x 210 mm s arabskými číslicemi. 
Tabulka evidenční je bílá s červe-

nými čísly a červeným rámečkem. 
Tabulka orientační je červená s bí-
lými čísly a bílým rámečkem. Ta-
bulky s čísly se umisťují tak, aby 
byla čísla viditelná, a vždy tabulka 
s číslem orientačním pod tabulku 
s číslem popisným. Pořízení tabulek 
s čísly a připevnění zajišťuje vlast-
ník budovy na vlastní náklady.
Není-li si jist vlastník budovy, 
jaké orientační resp. popisné číslo 
bylo budově přiděleno, je nutné, 
aby se obrátil na příslušný úřad, 
a to OSS MMP. Každý občan, 

který se stane vlastníkem budovy 
v obci, která má být označena 
čísly, je povinen zajistit si rozhod-
nutí o přidělení označení budovy 
a označení realizovat. Pokud toto 
bezodkladně není provedeno, jed-
ná se o postup v rozporu se záko-
nem. Z tohoto dále vyplývá i mož-
nost samotného postupu ze strany 
správního orgánu.
Výrobu tabulek zajišťují soukromí 
písmomalíři. Vzory označení jsou 
k dispozici na vývěskách.

Označit budovu musí majitel objektu

Občany čekají dopravní omezení
V následujících týdnech čekají 
občany Plzně dvě dopravní ome-
zení. Jedno je kvůli obnově kana-
lizace v Plovární ulici, to druhé 
souvisí s přeložkou horkovodu 
a plynovodu na Denisovo nábřeží. 

První omezení je spojené s prace-
mi v rámci akce „Obnova kanali-
zace včetně šachet v ulici  Plovár-
ní“, jejímž investorem je Vodárna 
Plzeň a.s. „Jedná se o celou ulici 

Plovární, tj. od křižovatky s Cuk-
rovarskou až ke komunikaci u Li-
dlu. Práce zde budou probíhat po 
etapách, po jednotlivých blocích,“ 
informuje místostarosta centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer. 
• úsek Cukrovarská – Hankova
od 18. 3. - 14. 4. 2013
• úsek Hankova-Plynární
od 15. 4. do 12. 5. 2013
• úsek Plynární-komunikace u Lidlu 
od 13. 5. 2013 do 26. 5. 2013.

Vše bude ukončeno konečnými 
úpravami - zaasfaltováním po-
vrchů, které proběhne v termínu 
od 27. 5.  do 15. 6. 2013. 
Druhým omezením postihují-
cím nejen občany, ale také pře-
devším návštěvníky polikliniky 
na Denisovo nábřeží, bude akce 
„Přeložka horkovodu a plynovo-
du - Denisovo nábřeží“, jejímž 
investorem je Plzeňská teplá-
renská a.s. „Po celou dobu akce 

bude ve spolupráci s provádějící 
firmou zajištěn přístup a příjezd
k přilehlé poliklinice, ale bo-
hužel bude omezena kapacita 
parkovacích míst,“ dodává Ra-
dislav Neubauer. 
Práce budou probíhat v několika 
etapách v termínu od 18. 3. 2013 
do 19. 5. 2013. Podrobnější infor-
mace k oběma akcím lze získat 
na Odboru dopravy životního 
prostředí ÚMO Plzeň 3. 

INZERCE

Váš servisní partner Volkswagen Porsche Plzeň
Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň - Borská pole, tel.: 377 432 611, e-mail: info.plzen1@porsche.cz, www.porsche-plzen.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jaro jako malované. Jarní servis Volkswagen 2013.
Aktuální servisní nabídka Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let,  
letních pneumatik, výhodných servisních úkonů včetně jarní servisní prohlídky  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen již na Vás čeká. 
Nabídka platí do 10. 5. 2013!

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. se síd-
lem v Tomanově ulici pomáhá li-
dem s těžkým zrakovým postiže-
ním. Nabízíme doprovod k lékaři, 
na úřady, zajišťujeme předčítání 
textu dle zakázky klienta, pomá-
háme klientovi orientovat se v ob-
lasti sociálních dávek, poskytuje-
me smysluplné využití volného 
času. Zájemci o naše služby nás 
mohou kontaktovat na telefonním 
čísle 377 420 481 nebo emailem 
na info@tc-plzen.cz. 

Středisko pro
zrakově postižené

K příležitosti 15. narozenin oteví-
rá Hospic sv. Lazara dveře pro ve-
řejnost. Dne 11. dubna od 10 do 17 
hodin je možné si hospic prohléd-
nout a promluvit s personálem. 
Veškeré informace naleznete na  
www.hsl.cz nebo se Vám rádi bu-
deme věnovat osobně na adrese 
Sladkovského 66, Plzeň.

Hospic sv. 
Lazara v Plzni 
otevírá dveře 
veřejnosti 
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S nadcházejícím jarem se stává ak-
tuálním tématem péče o veřejnou 
zeleň. Kontrolní výbor provedl sou-
hrnnou kontrolu sečí za minulý rok. 
Během roku 2012 byly uděleny dvě 
sankce firmám, které nedodržely
termín pro předání objednané prá-

ce. Z kontroly předávacích proto-
kolů vzešly návrhy na zefektivnění 
kontroly postupu úřadu. Odbor do-
pravy a životního prostředí v sou-
časné době tyto návrhy zapracovává 
do nové metodiky předávání sečí. 
Především se jedná o systematiza-
ci předávacích protokolů, tak aby 
zpětná kontrola byla efektivní. Co 
se týče kontroly průběžné, kontrolní 
výbor navrhl opatření, které umož-
ní přítomnost voleného zastupitele 
při předávání seče. „S dostatečným 
předstihem před novou sezónou 
tak bude hotova metodika, která již 
tento rok přinese lepší a efektivní 
dozor volených orgánů nad prací 
úřadu,“ říká předseda kontrolního 
výboru Radoslav Škarda.

NÁZORY POLITIKŮ

Nad šálkem dobré kávy jsme se 
sešli v reprezentačních prostorách 
Měšťanské besedy v Plzni s rad-
ními MO Plzeň 3 – Stanislavem 
Tyšerem a Petrem Kastnerem.

Kde konktrétně v oblasti kultury 
působíte?
ST: Byl jsem zvolen předsedou Kul-
turního výboru při ZMO Plzeň 3. 
Tento výbor zatím nemá minulost, 
protože vznikl v tomto volebním 
období. Tak se pokoušíme vytvořit 
takovou strukturu činnosti, která je 
v souladu s jednacím řádem výboru 
a zároveň ve spolupráci s vedoucím 
Odboru služeb JUDr. Horou vytvá-
říme program s výhledem aktuál-
ních kulturních činností v rámci 
MO Plzeň 3.
PK: Na rozdíl od mého kolegy 
působím již třetím volebním ob-
dobím v Kulturní komisi RMP. 
V roce 2008 jsem jakožto za-
stupitel MO Plzeň 3 společně 
s tehdejším vedením obvodu po-
máhal zakládat Kulturní komisi 
RMO Plzeň 3 a následně jsem 
se stal jejím předsedou. Tehdej-
ší zajímavostí bylo, že se jed-
nalo o ojedinělou komisi tohoto 
zaměření v rámci všech obvodů 
města Plzně. V současné době 
jsem též členem Kulturního vý-
boru při ZMO Plzeň 3.

Pane Tyšere, jaká je hlavní 
činnost Kulturního výboru ZMO 
Plzeň 3?
ST: Hlavní náplní jednacího řádu 
tohoto výboru je rozdělování finanč-
ních prostředků na kulturní akce 

pořádané organizacemi a jednot-
livci, kteří mají působnost na území 
obvodu Plzeň 3 nebo bydlištěm či 
sídlem patří do tohoto obvodu.

Do kdy lze žádat  o takové 
dotace?
ST: Uzávěrka tohoto dotačního pro-
gramu byla pro letošní rok stanove-
na na 31. března 2013. Na webových 
stránkách ÚMO Plzeň 3 v sekci Do-
tace obvodu toto bylo vyvěšeno již 
od 15. ledna tohoto roku, a to včet-
ně podrobného návodu. V letošním 
roce to už tedy bohužel nestihnete. 
Ale tento dotační program bývá 
zpravidla každý rok, takže je to ur-
čitě dobrý tip pro příští rok. 

Pane Kastnere, a jakou činnos-
tí se zabývá Kulturní komise 
RMP?
PK: Hlavní náplní naší komise je 
podobná s činností Kulturního vý-
boru ZMO Plzeň 3, a to rozdělování 
dotací na činnosti a kulturní projekty 
subjektů mající působnost v Plzni. 
Žádosti o dotace se projednávají vět-
šinou v prosinci a lednu. V letošním 
roce se projednávalo přes 200 žádostí 
na různé činnosti a kulturní projekty.

Letos lze tedy u vás ještě žádat
o dotace?
PK: V letošním roce je možno podat 
žádost na činnost a kulturní projek-
ty na rok 2014. Termíny a podmín-
ky pro podání žádostí budou opět 
zveřejněny na webových stánkách 
města Plzně či eventuálně na dotazy 
rádi odpovědí pracovníci Odboru 
kultury MMP.

Pane Tyšere, lze odhadnout 
procentuální úspěšnost žadatelů 
o dotace podané v roce 2013?
ST: Ze zkušenosti za poslední 2 roky 
se jedná přibližně o 25% úspěšnost.

Jak se rozhoduje, kdo dotaci 
získá?
ST: Kulturní výbor má 11 členů včet-
ně předsedy (mající 1 hlas), rozhod-
nutí je na většině členů Kulturního 
výboru. Členové Kulturního výboru 
obdrží k prostudování s dostateč-
ným časovým předstihem všechny 
žádosti určené k rozdělení. Na zá-
kladě rozhodnutí členů KV obdrží 
žadatelé těchto dotací částku, která 
byla určena tomuto výboru RMO 
Plzeň 3 k rozdělení, poté tyto Kul-
turním výborem ZMO Plzeň 3 roz-
dělené dotace postupují k projedná-
ní do Rady MO Plzeň 3 a následně 
Zastupitelstva MO Plzeň 3.

Pane Kastnere, a čím se ještě 
Kulturní komise RMP zabývá?
PK: Kulturní komise RMP připo-
mínkuje většinu kulturních aktivit 
v gesci Magistrátu města Plzně.

A co konkrétně si máme pod 
tímto představit?
PK: Především kulturní akce 
jako jsou například Smetanov-
ské dny nebo Slavnosti svobody 
a dále se Kulturní komise RMP 
zabývá připomínkováním pod-
mínek výběrových řízení na ob-
sazení vedoucích kulturních or-
ganizací Magistrátu města Plzně 
např. Divadlo J. K. Tyla, Divadlo 
Alfa nebo ESPRIT. Taktéž jsou 
předmětem činnosti také otázky 
týkající se například umístění 
a uměleckého ztvárnění bust, soch 
a desek významných osob, přede-
vším Plzeňanů.

Se Stanislavem Tyšerem a Petrem Kastnerem o kultuře

Petr Kastner Stanislav Tyšer

Dohled nad údržbou zeleně
INZERCE

Radoslav Škarda
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Důležitá událost v plaveckém 
sportu se chystá v dubnu v Plz-
ni, do západočeské metropole 
se sjede téměř 150 plavců z celé 
republiky. Už 61. ročník plavec-
kých závodů s názvem Košařův 
memoriál se uskuteční 27. dubna 
na Radbuze v Plzni. Podrobnos-
ti o závodu a další zajímavosti 
o plaveckém sportu jsme zjišťo-
vali u Luboše Ibrmajera, vice-
prezidenta sportovního klubu 
Radbuza Plzeň.  

Plavecké závody Košařův 
memoriál mají v Plzni už 
šedesátiletou tradici.
Přibližte je trochu čtenářům...

Jde o jedinečný závod v prsařském 
trojboji – 50, 100 a 200 metrů prsa. 
Závod je pořádán na počest naše-
ho předválečného člena Antonína 
Košaře, který byl pro odpor proti 
nacistické okupaci zatčen a umučen 
v koncentračním táboře. Pan Košař 
byl hlavně přeborníkem prsařských 
disciplín. Letos se koná na Radbuze 
už 61. ročník závodu. 

Jak jsou hodnoceny
výkony plavců? 

Výkony závodníků jsou bodovány 
podle tabulek Českého svazu pla-
veckých sportů a vítězí soutěží-
cí s nejvyššími bodovými součty. 
Muži i ženy soutěží ve dvou věko-
vých kategoriích. 

Kdo v loňském roce ovládl
tento závod?

Jasnou loňskou vítězkou celého 
trojboje v kategorii žen se stala Te-
reza Martínková startující za Bohe-
mians Praha. Se ziskem 2 124 bodů 
nedala soupeřkám šanci na žádné 
trati. 

A jak si vedli plavci z Plzně? 

Plzeňanům se v závodě hodně daři-
lo. Své kvality na všech tratích pro-
kázal a pošesté zvítězil Patrik Da-
vídek z PK Slávia VŠ Plzeň. Jakub 
Fichtl z místního Sportovního klubu 
Radbuza Plzeň si vyplaval celkové 
třetí místo. V kategorii žaček roční-
ku narození 1998 až 2002 zvítězila 
v loňském roce Nikol Paulová také 
z SK Radbuza Plzeň. Juniorská re-
prezentantka je pokračovatelkou ví-
tězného tažení na tomto závodě po 
své matce, která zvítězila třikrát po 

sobě v letech 1992 - 1994. Na druhý 
stupínek vítězů se postavila její klu-
bová kolegyně Eva Pšeničková. 

V loňském roce jste opět obnovili 
tradici putovních pohárů 
závodu...

Ano, na počest kulatého výročí 
tohoto klání byla obnovena tradice 
putovního poháru pro vítěze a to 
díky starostovi Jiřímu Strobachovi. 
Městský obvod Plzeň 3 je náš vel-
mi důležitý partner, za to mu urči-
tě patří velký dík. Protože historie 
plavání je v Plzni obrovská a jen 
díky podpoře můžeme pokračovat 
v tradici. 

Vy pořádáte v Plzni ale ještě 
jeden důležitý plavecký závod?

Jde o Velkou cenu města Plzně, kte-
rá se ve vodách našeho bazénu plave 
od roku 1978. Hlavní disciplínou je 
1 500 metrů volný způsob, doplň-
kovými jsou stometrové distance 
motýlek, znak, prsa a volný způsob. 
Tyto dva závody jsou největší s vel-
kou prestiží i v celé republice. Pak 
ještě pořádáme krajské kolo mis-
trovství ČR a krajský přebor žactva 
pro Karlovarský a Plzeňský kraj 
a samozřejmě oddílové závody pro 
plavce SK Radbuza. 

Pojďme zabrousit trochu do 
historie plavání na Radbuze, 
klub už má více než stoletou 
tradici ....

Dnešní Sportovní klub Radbuza 
Plzeň byl založen v roce 1911, a to 
jako Veslařský klub Plzeň. Tehdy 
jeho hlavní náplní bylo veslování, 
ale velkou pozornost věnoval už 
i organizovanému plavání. Předlo-
ni jsme tedy slavili 100 let historie 
klubu. Důležitým datem v historii je 

2. duben 1973, kdy se ustavuje nová 
a výhradně plavecká TJ Slavia Prů-
myslová škola stavební v Plzni, kte-
rá dostává do vínku nový bazén 
v Kozinově ulici. Tehdy bylo na pre- 
zentační listině 89 plavců. O ne-
celý rok později v únoru 1974 
se pak slavnostně otevírá bazén.  

Dnešní název Sportovní klub Rad-
buza Plzeň má klub od roku 1990. 

Z vašeho klubu vyšly i některé 
hvězdy např. plavkyně Irena 
Fleissnerová nebo triatlonista 
Jan Řehula?

Irena Fleissnerová byla největší 
chloubou v 70. letech. V roce 1971 
se dostala do reprezentačního druž-
stva juniorů, byla přebornicí žactva 
v roce 1972, přebornicí dorostu 
ČSR a ČSSR v roce 1973 a v roce 
1974 vyhrála všechny tituly v ČSR 
a ČSSR v disciplíně prsa a po od-
chodu do Prahy získala titul mistra 
sportu. Byla úspěšnou plaveckou 
účastnicí své doby, na LOH v roce 
1980 v Moskvě získala 5. místo na 
200 m prsa. A Jan Řehula, to byl 
náš letitý plavec. V roce 2000 byl 
bronzový na olympiádě v Sydney. 

A kolik členů má klub dnes? 

Dnešní klub tvoří oddíl plavec-
kých sportů a oddíl pěší a vodní 
turistiky. Máme přes 600 členů. 
Jde o jeden z největších plavec-
kých klubů v Čechách. 

Jaká je nabídka plavání pro 
veřejnost, které kurzy pořádáte?

My pořádáme kurzy výuky pro 
děti s rodiči od šesti měsíců a pro 
děti od čtyř let věku bez rodičů. To 
jsou kurzy v malém bazénu. A pak 
máme přípravku pro děti do dese-
ti let, kde se učí jednotlivé plavec-
ké styly. Potom kurz pro dívky 
a chlapce do čtrnácti let a od čtrnác-

ti do osmnácti. To je hlavně vhodné 
pro udržení plaveckých dovedností 
a vhodné i jako rehabilitace např. 
z důvodu doporučení lékařem. Potom 
máme závodní plavání žáků od de-
seti let a závodní plavání dospělých. 
A také samozřejmě nabízíme rekre-
ační plavání bez omezení věku. 

S Lubošem Ibrmajerem o plaveckém sportu v Plzni 
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Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

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

TROJKA, vychází 6 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Bc. Petr Baloun  37 803 6520

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430

Letos již po čtyřiadvacáté se Pl-
zeň první květnový víkend za-
halí do pruhů a hvězd a vrátí se 
v čase do roku 1945. Od pátku 
3. května do pondělí 6. května se 
návštěvníci města mohou těšit 
na mimořádnou událost. Květ-
nové oslavy osvobození slibují 
opět bohatý program.
 
Emotivní setkání s válečnými ve-
terány, historické vojenské kempy, 
kolona historických vozidel v uli-
cích města, víkendový kulturní 

program a každý rok další a další 
zajímavosti a novinky – to jsou 
Slavnosti svobody Plzeň. Popr-
vé v historii bude jejich součástí 
také Týden s armádou. Město 
představí novou tematickou vý-
stavu fotografií jednoho z ame-
rických osvoboditelů a zajíma-
vé novinky chystají i jednotlivé 
military kluby. 
Proluka v Křižíkových sadech, 
prostor před KD Peklo v Pobřežní 
ulici a park za OC Plaza nabídnou 
ukázky každodenního vojenské-

ho života, výstavy zbraní, dobové 
techniky a vozového parku, ale 
i tematická setkání a zajímavosti 
z historie a vojenství. Nezapome-
nutelným bude již tradiční setkání 
s veterány, kteří vzpomínají na ko-
nec války a vyprávějí své životní 
příběhy. Pravidelně končí bouřli-
vým potleskem, objetím a slzami 
a těší se velkému zájmu Plzeňanů. 
V neděli 5. května v 11 hodin vy-
jede na Klatovskou třídu konvoj 
historických vojenských vozidel 
Convoy of Liberty, který každý 

rok sledují tisíce nadšených divá-
ků. Největší ohlas patří válečným 
veteránům, se kterými se Plzeňa-
né i návštěvníci setkají po dojezdu 
kolony na náměstí Republiky. Pro-
gram květnových oslav vyvrcholí 
v pondělí 6. května v podvečer 
vzpomínkovým pietním aktem 
u památníku „Díky, Ameriko!“ 
na Americké třídě. 
Informace o připravovaném progra-
mu, aktuální informace a novinky 
jsou k dispozici na webových strán-
kách  www.slavnostisvobody.cz.

Blíží se Slavnosti svobody 


