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#COPATUTOJE: Statisíce  
pro onkologickou kliniku

Americká dá zelenou
chodcům, cyklistům i MHD
Část třídy se uzavře pro individuální automobilovou dopravu

Na péči o onkologické pacienty putuje  
592 588 korun. Tolik zatím vynesl společ-
ný projekt města a plzeňské značky 
Horsefeathers. Ta uvedla loni na podzim 
na trh reedici kolekce oblečení HORSE- 
FEATHERS#COPATUTOJE. A právě část 
výtěžku z prodeje nových produktů získala 
Onkologická a radioterapeutická klinika 
Fakultní nemocnice Plzeň. Šek od zástup-
ců firmy a města převzali v únoru ředitel 
Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek 
a přednosta kliniky Jindřich Fínek. „Cílem 
naší spolupráce se značkou Horsefeathers 
bylo podnítit Plzeňany k tomu, aby stejně 
jako v roce 2015 vyjádřili svou náklonnost 
k Plzni a zároveň svým nákupem podpoři-
li onkologické pacienty. A to se povedlo,“ 
uvedla vedoucí Odboru prezentace a mar-
ketingu Magistrátu města Plzně Jana Ko-
mišová, která projekt #COPATUTOJE za 
město zajišťovala. Upozornila, že prodej 
kolekce #COPATUTOJE stále pokračuje.

Sčítání lidu 
začne v březnu
Sčítání lidu, domů a bytů v Čes-
ku odstartuje o půlnoci z 26. na  
27. března 2021. Potrvá do 11. květ-
na. Vůbec poprvé v naší historii je 
připravováno primárně on-line. Veš-
kerý návod a formuláře lidé najdou 
na www.czso.cz/csu/scitani2021. 
Sečíst se lze tak zcela bezkontaktně 
od 27. března do 9. dubna, a to ne-
jen na webu, ale i pomocí aplikace. 
Pokud se lidé nesečtou on-line, musí 
od 17. dubna do 11. května vypl-
nit listinný sčítací formulář, který 
spolu s odpovědní obálkou získají 
buď od sčítacího komisaře, nebo 
na kontaktních místech sčítání. Vy-
plněný formulář v příslušné obálce 
odevzdají na poště nebo ho vhodí 
do poštovní schránky. Formulář má 
tentokrát jen 23 otázek, před deseti 
lety jich bylo 47. 

Sčítání se koná jednou za deset 
let a jeho cílem je získání přesných 
a aktuálních dat, která slouží k efek-
tivnějšímu plánování mnoha aspek-
tů veřejného života včetně vzdělá-
vání, zdravotní a sociální péče či 
integrovaného záchranného systé-
mu. Je povinné pro všechny, kteří 
mají v České republice trvalý či pře-
chodný pobyt nebo alespoň 90denní 
pobyt či azyl. 

V roce 1921 měla Plzeň při sčítání 
88 416 obyvatel. 

Více na str. 6.

Zastupitelé města Plzně v únoru schvá-
lili, že na úseku Americké třídy dlou-
hém zhruba 500 metrů bude povolen 
vjezd pouze vozům městské hromadné 
dopravy, cyklistům, taxi, vozidlům in-
tegrovaného záchranného systému, zá-
sobování a místní obsluze. Cílem úpravy 
je dopravně zklidnit tuto významnou 
městskou obchodní třídu. Změna 
umožní zkvalitnit veřejný prostor, vysá-
zet stromy, doplnit veřejnou zeleň a roz-
šířit chodníky.

Americkou trápí vysoká dopravní zátěž. 
V pracovní den jí projede 14 400 osob-
ních automobilů, MHD po ní ve svých 
1200 vozidlech přepraví 24 tisíc cestu-
jících. Ze všech míst v Plzni ztratí ces-
tující právě na Americké nejvíce času. 
Jen za jednu odpolední špičku tam prostojí 
v trolejbusech a autobusech navíc 141 ho-
din. Spolu s nimi stojí i řidiči trolejbusů 
a autobusů. Například za říjen 2019 tam 
nečinně prostáli čas vyjádřený ve mzdách 
částkou 74 tisíc korun. Veřejná doprava 
jede úsekem v délce 500 metrů (Klatovská 
třída – kruhový objezd u Mrakodrapu) 
zhruba 12 minut, rychlost je 2,5 kilomet-
ru za hodinu. Odpolední zdržení spojů 
bývají v rozsahu 7 až 16 minut. 

Přednosta onkologické a radioterapeutické kliniky Jindřich Fínek (vlevo) a spoluma-
jitel firmy Horsefeathers Pavel Kubíček při předání šeku na náměstí Republiky. 

 Foto: Martin Pecuch

Zamezením tranzitu individuální auto-
mobilové dopravy začne Americká koneč-
ně fungovat pro veřejnou dopravu a bude 
atraktivní i pro pěší a cyklisty. Ze směru  
od Klatovské třídy bude Americká uza-
vřena v úseku ohraničeném ulicemi 

Škroupova a Resslova, v opačném směru  
od Goethovy ulice po ulici V Šipce.  

Díky schválenému omezení individuální 
automobilové dopravy, k němuž by mělo 
dojít nejpozději na konci letních prázdnin, 
může Plzeň začít s proměnou Americké na 

hlavní městskou obchodní třídu. Zklidnění 
umožní rozšířit chodníky, vysadit stromy, 
doplnit okrasnou zeleň. Zvýší se tím spole-
čenský význam této městské tepny, přiláká 
více chodců, a tím přibude i zákazníků 
obchodům a provozovnám.(red)

Vizualizace ukazuje, jak by mohla Americká třída vypadat po omezení individuální automobilové dopravy. Promění se na moderní 
městský bulvár příjemný pro chodce.                                                                                                                                  Zdroj: odbor prezentace a marketingu

TOTEM ohlídá termín očkování 
a nabídne doprovod, jakmile 
budou vakcíny dostupné
Několik stovek telefonátů týdně vyřizují 
už od 18. ledna letošního roku na lince 
očkování, kterou zajišťuje Mezigenerační 
a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., 
pro Plzeňany na čísle 374 780 960 a pro 
lidi žijící v jiných místech Plzeňského kra-
je na čísle 374 721 689. Seniorům nad  
80 let pomáhají proškolení pracovníci 
a dobrovolníci projít úskalím on-line re-
gistrace k očkování proti nemoci covid-19. 
„Linky jsme ve spolupráci s městem Plzní 
a Plzeňským krajem spustili hned první 
den, kdy stát umožnil registraci a zahájil 
očkování. Hodně nám ubírá energie to, že 
musíme především vysvětlovat, že vakcín 
je nedostatek a že nevíme, kdy se vakcína 
na toho, kdo se nám dovolal a chce od nás 
pomoci s registrací, dostane. Distribuci 
vakcín my nezajišťujeme. Můžeme se-
niorům pouze pomoci s registrací, ať již 
po telefonu nebo osobně buď u něj doma, 
kam za ním dorazí dobrovolník, nebo na 
kontaktních očkovacích místech, která 

máme v některých plzeňských obvodech 
a kam za námi po telefonické dohodě 
mohou přijít,“ uvedla ředitelka centra TO-
TEM Vlasta Faiferlíková. Vysvětlila, že od 
seniora, který chce pomoci s registrací, si 
vezmou potřebné údaje, aby mohli pro-
vést základní registraci. Pokud stát pošle 
do Plzně, potažmo Plzeňského kraje, ně-
jaké vakcíny, obdrží TOTEM k jednotli-
vým registracím i takzvaný PIN2 a s ním 
je konkrétní registraci otevřena možnost 
zvolit si termín očkování. „V tomto oka-
mžiku my danému seniorovi zavoláme, 
sdělíme mu termín a zároveň mu nabídne-
me, že ho náš dobrovolník k očkování do-
provodí, počká tam s ním a pak ho odvede 
i domů. Na konci února jsme hlídali termí-
ny na očkování pro více než 300 seniorů, 
kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl,“ 
vysvětlila Vlasta Faiferlíková. Vakcíny na 
očkování proti nemoci covid-19 zajišťuje 
a distribuuje stát, není to v režii města Plz-
ně ani Plzeňského kraje. (red)
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Miliony korun půjdou na rekonstrukce sportovišť

Vodárna zahájí rekonstrukci  
roudenského kanalizačního sběrače 

Město Plzeň rozdělí mezi 22 sportov-
ních organizací 9,5 milionu korun, kte-
ré jsou určeny na rekonstrukce, opravy, 
výstavbu sportovních zařízení, areálů 
a související infrastruktury.

Odbor sportu, Smart Cities a podpo-
ry podnikání Magistrátu města Plzně na 
podzim minulého roku vyhlásil dotační 
program s názvem Rekonstrukce, oprava 
a výstavba sportovních zařízení, areálů 
a související infrastruktury na území 
města Plzně. Zájem byl veliký, sešlo se  
45 žádostí. Ty posoudila sedmičlenná ko-
mise a doporučila přidělit dotaci v celkové 
výši 9 499 631 korun 22 žadatelům. Její 
návrh schválili plzeňští zastupitelé. Při-
dělené dotace se pohybují v rozmezí od  
50 tisíc do 750 tisíc korun a podmínkou 

Web Pro 
rodiny nabízí 
novinku
Webová záložka Pro rodiny, která 
je již od podzimu součástí webo-
vého portálu Sociální služby města 
Plzně nabízí na adrese https://
socialnisluzby.plzen.eu/pro-ro-
diny/ novou službu – kontaktní 
formulář, jehož prostřednictvím je 
možné zasílat dotazy. Elektronický 
formulář je určen všem rodinám, 
které hledají pomoc a zatím ne-
nacházejí tu správnou informaci, 
mohou se jeho prostřednictvím 
svěřit i s tím, co je trápí. Dotazy lze 
pokládat i anonymně. Provozova-
tel webu, jímž je odbor sociálních 
služeb, garantuje, že odpověď 
bude zaslána do 48 hodin.

PILSEN  
je on-line
Celosvětová pandemie koronaviru má, 
jako každá situace podobného rozměru, 
své záporné, ale občas i kladné stránky. 
Jednou z těch pozitivních rovin je fakt, 
že řada lidí, kteří si dosud s moderní 
technikou příliš nerozuměli, musela 
svůj postoj přehodnotit a začít využívat 
všech dostupných prostředků elek-
tronické komunikace. On-line je nyní 
i časopis PILSEN – vyzrálý magazín, 
určený především (ale nejen) seniorům. 
Nejen jeho pravidelní čtenáři najdou 
všechna čísla v elektronické podobě na 
https://socialnisluzby.plzen.eu/zajis-
time-poradime/epilsen/.

Terapie
pomáhá 
zvládnout 
vztek
Nezisková organizace Liga ote-
vřených mužů (LOM) organizuje 
terapeutický program pro muže, 
kteří mají problém se zvládáním 
vzteku vůči partnerce, při výchově 
dětí či při práci. Program je bez-
platný a pomáhá omezit domácí 
násilí. Projekt s pomocí grantu 
od Evropské unie realizuje LOM 
i v Plzeňském kraji. „Nezvládnutý 
vztek často vede k násilnému jed-
nání. Fyzické i psychické násilí má 
špatný dopad na partnerské vztahy 
i vztah s dětmi, narušuje důvěru 
a vyvolává strach. Lidé, kteří ne-
zvládají svou agresi, nejsou jen 
strůjci problému. Jsou také nezbyt-
nou součástí jeho řešení. Většina 
z nich za námi přichází dobrovol-
ně. Přijímají odpovědnost a mají 
odvahu to řešení hledat,“ uvedl 
Josef Petr, ředitel LOM. Podmín-
kou vstupu do programu je mimo 
jiné souhlas s možností kontak-
tovat (ex)-partnerku, která zažila 
jeho vztek, a předání kontaktu na 
ni. „Díky zapojení blízké osoby 
dosahuje program větší účinnos-
ti,“ vysvětlil Josef Petr. Zájemce 
může LOM kontaktovat e-mailem 
plzen@zvladanivzteku.cz či te-
lefonem 704 263 456. Koordiná-
torka s ním domluví termín. Na se-
tkání si klient s terapeutem vyjasní 
očekávání od programu, dozví se 
podmínky a pravidla účasti.

Investice za stovky milionů korun chystá 
letos VODÁRNA PLZEŇ, a. s. Bude po-
kračovat stavba retenční nádrže Vinice, 
zkapacitnění kanalizační spojné komo-
ry v Karlovarské ulici a rekonstrukce 
roudenského kanalizačního sběrače.  
Kromě toho investuje cca 230 milionů 
korun bez DPH do obnovy vodárenské 
infrastruktury. Rekonstruovat se budou 
vodovodní řady a kanalizační stoky např. 
v ulicích Z. Wintra – Bolzanova, Na 
Okraji, Křimická, Smrková (vnitroblok) 
či Zborovská.

Stavba retenční nádrže na Vinicích  
za cca 130 milionů korun (více než 80 mi-
lionů korun putuje z Evropské unie) byla 
zahájena loni v květnu a potrvá do jara 
roku 2022. „V současné době je hotová 
základová deska a betonují a vyztužují 
se stěny nádrže,“ uvedl generální ředitel 
vodárny Jiří Kozohorský. Retenční nádrž 
na severozápadním okraji Lochotínského 

parku bude zadržovat a postupně uvolňo-
vat až šest tisíc kubíků vody z přívalových 
dešťů. Vyřeší problémy s přetíženou kana-
lizací na Vinicích a Sylvánu a je klíčovou 
vodohospodářskou stavbou při budování 
severozápadního okruhu města Plzně. 
Na jaře začne vodárna s rekonstrukcí rou-
denského kanalizačního sběrače za cca 
93 milionů korun. Jde o jednu z páteřních 
kanalizačních stok Plzně, kde se v rámci 
zkapacitnění zrekonstruuje cca 412 metrů 
kanalizace mezi ulicemi Pramenní a Bole-
veckou. „V létě také předpokládáme zahá-
jení prací na zkapacitnění stávající spojné 
komory v Karlovarské ulici. Zde se sbíhá 
více kanalizačních stok a při pracích na 
vodohospodářských sítích budou nutná 
dopravní omezení tranzitní dopravy. Ve-
řejné dopravy by se ale omezení dotknout 
neměla,“ doplnila mluvčí vodárny Dana 
Veselá. Ve stejné době je rovněž předpo-
klad zahájení druhé etapy odkanalizování 
Lhoty. (red)Výstavba retenční nádrže Vinice byla zahájena loni a pokračuje i letos.   Foto: Martin Pecuch

Město mírní dopady  
koronavirové krize
Miliony korun pomohou sportovcům, nájemcům či klientům sociálních služeb
Plzeň uvolnila 24,35 milionu korun 
z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně na 
zajištění dopadů v souvislosti s koronavi-
rovou krizí. Podpora je například určena:

• PRO SPORTOVCE: 8 milionů korun 
na zajištění finančního krytí dotačního 
programu Podpora sportovních organizací 
provozujících sportovní činnost na území 
města Plzně v souvislosti s pandemií koro-
naviru (refundace dopadů za říjen až pro-
sinec 2020). Žádosti přijímá magistrátní 
odbor sportu od 10. do 17. března. Více 
informací a formuláře najdou zájemci na 
městském sportovním portálu https://
sport.plzen.cz a úřední desce města.
• PRO NÁJEMCE městských neby-
tových prostor: 4 miliony korun na 
zajištění finančního krytí sníženého pří-

jmu z pronájmů (odpuštění nájemného 
za období říjen–prosinec 2020). Žádat 
o slevu na nájemném z nebytových pro-
stor za dané období bylo možné během 
února. Po skončení tohoto termínu bude 
jednotlivým žadatelům schvalována sle-
va na nájemném a uzavírán s nimi doda-
tek k nájemní smlouvě. Město nájemcům 
nebytových prostor nabízí také odklad 
splatnosti plateb nájemného a jednotli-
vých splátek z uzavřených splátkových 
kalendářů za pronájem nebytových pro-
stor za období říjen 2020 až březen 2021 
o šest měsíců. Město zároveň nebude 
ukončovat nájemní smlouvy nebytových 
prostor z důvodu pozdních úhrad plateb 
nájemného za říjen 2020 až leden 2021.
• PRO PROVOZOVATELE ubytovacích 
zařízení: 9 milionů korun na zajištění 

finančního krytí v souvislosti se zrušením 
vyhlášky o místním poplatku z pobytu a po-
skytnutí darů plátcům tohoto poplatku jako 
opatření pro zmírnění negativních dopadů 
koronavirové krize pro provozovatele uby-
tovacích zařízení na území města.
• PRO KLIENTY A PRACOVNÍKY úřa-
dů, městských příspěvkových organi-

zací, sociálních služeb i zařízení péče 
o seniory: 2 miliony korun na nákup 
ochranných pomůcek a dezinfekčních 
prostředků.
• PRO STRÁŽNÍKY městské policie: 
500 tisíc korun na nákup dezinfekčních 
ochranných pomůcek, dezinfekce pro-
stor a vozidel. (red)

Na výstavbu sportovišť posílá město Plzeň sportovním organizacím 9, 5 milionu korun. 
Foto: Hana Josefová

jejich poskytnutí je finanční spoluúčast 
žadatele v rozsahu minimálně 15 procent 
poskytnuté dotace. Další podmínku mají 
dva úspěšní žadatelé: Tělocvičná jednota 
Sokol Plzeň – Doubravka a Tělovýchovná 
jednota Plzeň – Litice. Tyto dvě organizace 
dostanou dotaci ve výši 750 tisíc korun pou-
ze za splnění podmínky, že za účelem rea-
lizace svého projektu obdrží dotaci od Ná-
rodní sportovní agentury v rámci dotační 
výzvy Regionální sportovní infrastruktura  
2020–2024.

Částku ve výši tři čtvrtě milionu korun 
obdrží také Tělocvičná jednota Sokol Pl-
zeň 1, Fotbal Club Křimice, TJ Slavoj Pl-
zeň a TJ SLAVIA VŠ Plzeň. Nižší částky 
obdrží například Centrum volného času 
Slovany (741 370 korun), TJ Lokomotiva 
Plzeň (690 000 korun), TJ Plzeň Košutka  
(422 600 korun), Tělocvičná jednota Sokol 
Plzeň-Petřín (300 000 korun) a další. (red)

DůLEŽITé ODKAZY:
www.plzen.eu

https://sport.plzen.cz/Dotace
https://www.plzen.eu/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni/

https://koronavirus.plzen.eu/
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Plzeň věnuje energii a prostředky 
na pomoc lidem bez domova
Město dlouhodobě spolupracuje především s plzeňskou charitou
Bezdomovectví je formou extrémního 
sociálního vyloučení a snaha o řešení 
problémů lidí bez domova není jedno-
duchá, neboť jde o problematiku, která 
zasahuje do celé řady oblastí: sociál-
ních a adiktologických služeb (obor 
zabývající se závislostmi), dodržování 
veřejného pořádku, bytové politiky, 
veřejného prostranství, hygieny, zdra-
votnictví, životního prostředí a dalších.

V rovině společenské normy versus ne-
zbytná míra potřebnosti je bezdomovectví 
a různé formy pomoci těmto lidem, nejen 
mezi obyvateli Plzně, velmi kontroverzním 
tématem k diskuzi. Problematika bezdo-
movectví dlouhodobě budí vášně, vyvolá-
vá emoce a dělí českou společnost na dva 
tábory – část veřejnosti podrobuje život 
těchto osob ostré kritice a leckteré komen-
táře na sociálních sítích nelze v civilizované 
společnosti ani ocitovat, natož pochopit. 
Oproti tomu stojí ta část veřejnosti, která 
vnímá lidi žijící na ulicích jako potřebné 
a zasluhující naši pozornost, solidaritu 
a pomoc. Plzeň jako krajská metropole 
a čtvrté největší město v Česku je pro lidi 
bez domova – díky svému ekonomickému 
i sociálnímu potenciálu – přitažlivá. „Měs-
to věnuje problematice lidí bez domova 
značnou energii a prostředky, intenzivně 
spolupracuje s organizacemi, jimž osudy 
lidí bez domova nejsou lhostejné, dlouhá 
léta jim pomáhají a dávají naději. Kvůli 
tomu se však nezřídka ocitají pod palbou 
neopodstatněné kritiky. Je třeba zmínit, že 

Městská charita Plzeň nabízí v Domo-
vě sv. Františka lidem na ulici služby 
denního centra a noclehárny, které jsou 
vyhledávány především v zimním ob-
dobí. Domov funguje už více než čtvrt 
století. „Čím déle tyto služby zajišťuje-
me, tím častěji se ptám, kde se v lidech, 
často skrytých za nějakým jménem na 
sociálních sítích, bere taková nenávist 
a agrese. Možná je to neznalostí šíře 
a podstaty bezdomovectví, zároveň 
spektra plzeňských služeb nabízejících 
pomoc těmto lidem. Možná je to dobou, 
která vnímá bezdomovce jako něco, co 
do úspěšné a blahobytné společnosti 
nepatří,“ poznamenal vedoucí domova 
Džemal Gerbani. Považoval za důležité 
dodat, že právě blahobyt produkuje lidi 
bez domova a není výjimkou, že člověk 
spořádaný, příslušník střední třídy, 
skončí v důsledku fatální životní udá-
losti na ulici. 

„Naše služby a zejména naši zaměst-
nanci však dělají maximum, aby těm-
to lidem vrátili naději. Aby neumírali 
zbytečně, aby měli zájem vrátit se do 
života. I proto, navzdory velmi složité 
době, můžeme říci, že v roce 2020, ale 
ani v žádném předchozím, nezemřel 
žádný člověk bez domova z důvodu 
neposkytnutí některé z našich služeb. 
Společně s městem Plzní navíc zajiš-
ťujeme některým lidem bez domova 
ubytování v komerčních ubytovnách 
po celou dobu zimního období. To nám 
umožňuje uvolňovat si v případě potře-
by kapacitu nocleháren tak, abychom 
vždy měli volno a mohli tak uspokojit 

všechny zájemce o nocleh,“ upozornil 
Džemal Gerbani.

Služby pro osoby bez přístřeší pro-
vozované v Domově sv. Františka jsou 
nízkoprahové. Nebyly a nejsou v sou-
vislosti s pandemií covid-19 omezeny. 

Díky městu Plzeň funguje už deset let 
v zařízení i ordinace praktického lékaře 
pro osoby bez domova. „Ve spolupráci 
s touto ordinací jsme zajistili otestování 
na covid-19 desítkám osob bez domo-
va. Naštěstí měla drtivá většina z nich 
negativní výsledek, takže lze zatím 
bezpečně konstatovat, že se mezi tě-
mito osobami nákaza nešíří. Což velmi 
oceňují právě sami klienti,“ pozname-
nal Džemal Gerbani a ještě upozornil, 
že terénní pracovníci Městské charity 
Plzeň distribuují i potravinové balíč-
ky, ošacení, deky, spacáky a karimatky 
pro ty, kteří z různých důvodů odmítají 
přijmout zázemí Domova a zůstávají 
na ulici i v mrazivých dnech. „Je to sou-
stavná a nekončící pomoc, kterou si jen 
stěží dokáže veřejnost představit,“ uza-
vřel Džemal Gerbani. (red)

Domov sv. Františka 
působí v Plzni už 26 let

Pomoc nabízí humanitární sklad  
i středisko sociální rehabilitace
Kontaktní pracovník Diecézní charity 
Plzeň Vojtěch Pezlar zdůraznil, že zá-
kladem pomoci lidem ve vážné sociální 
nouzi je překlenutí těžkého životního 
období poskytnutím potravinové i ma-
teriální pomoci za současného motivo-
vání k tomu, aby svůj život brali vážně 
a vnímali vlastní zodpovědnost.

Proto má nezastupitelnou úlohu v ob-
lasti materiální pomoci osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením a lidem bez 
domova v Plzni Diecézní charita Plzeň 
a její středisko v Cukrovarské ulici, kde 
je humanitární sklad, do nějž si lidé bez 
domova mohou zajít pro deky, spacáky 
nebo stany, ale i pro oblečení nebo po-
traviny. „V roce 2020 byla v humanitár-
ním skladu poskytnuta materiální po-

moc více než 330 osobám bez přístřeší, 
přičemž velká část z nich využívá tuto 
službu opakovaně,“ uvedl Vojtěch Pez-
lar. 

V Cukrovarské ulici zajišťuje diecézní 
charita dlouhodobě také potravinovou 
pomoc a zároveň se stará i o Potravinovou 
banku Plzeň. „Měsíčně poskytneme po-
travinovou pomoc cca 220 jednotlivcům 
v nouzi, odhadujeme, že 60 až 70 procent 
z nich tvoří lidé bez domova. Za rok 2020 
bylo u nás vydáno zhruba 10 tun potravin 
jednotlivcům i rodinám,“ zdůraznil Voj-
těch Pezlar. Dodal, že s balíčkem materiál-
ní pomoci dostane příchozí také základní 
sociální poradenství, které se pak dále 
může rozvíjet ve středisku sociální rehabi-
litace, jež pod plzeňskou diecézní charitou 

funguje. „Pracovníci tohoto střediska po-
máhají klientům z řad osob bez přístřeší 
zejména v podpoře opětovného zapojení 
do pracovního trhu. V rámci komplexní 
sociální práce je poskytováno sociálním 
pracovníkem poradenství v oblasti dlu-
hové problematiky, podpora při hledání 
ubytování a vyřizování dalších záleži-
tostí, např. komunikace s úřady, sepsání 
životopisu, orientace v nabídkách za-
městnání, doprovázení. Především oso-
by bez domova hledají zaměstnání nebo 
brigádu spojené s ubytováním. Někteří 
z nich mají možnost ubytování v Domě 
sv. Vincence, kde za snížené nájemné, 
podmíněné splácením svých závazků, 
získají důstojné bydlení,“ vysvětlil Voj-
těch Pezlar. (red)

bez činnosti těchto partnerů by byla situa-
ce v našem městě ve vztahu k lidem žijícím 
na ulici tragická. Proto je na místě před-
stavit alespoň nejdéle působící organizace 

a uvést konkrétní příklady jejich každo-
denního pomáhání,“ poznamenala Alena 
Hynková, vedoucí magistrátního odboru 
sociálních služeb. Připomněla, že i přes 

veškerý zájem, snahu pomoci a nabídku 
dostupných služeb na území města je třeba 
si uvědomit, že existují a budou existovat 
lidé, kteří navzdory nemalým osobním těž-

kostem a životní nouzi, odmítají přijmout 
a budou odmítat jakoukoliv, opakovaně 
nabízenou pomoc: „Pomoc nelze vnutit 
proti vůli, ani v dobré víře.“ (red)

Městská policie Plzeň  
je partnerem sociálních služeb
V těžké situaci se pravidelně v souvislosti 
s bezdomovectvím ocitá Městská policie 
Plzeň. Částí veřejnosti pranýřovaná za to, 
že nekoná, částí pak kritizována, že koná 
přespříliš. Málokdo však ví, že právě stráž-
níci jsou partnery sociálních služeb pomá-
hajících lidem na ulici.

„To, že nosíme uniformy, neznamená, 
že jsme represivní složkou, i když jsme 
částí veřejnosti takto vnímáni. Ale mož-

ná je to proto, že si běžný občan nedo-
vede představit, jak intenzivně strážníci 
spolupracují se sociálními pracovníky 
organizací, města i městských obvodů, 
doprovázejí je do nepříliš bezpečných 
míst a squatů při dohledávání a zjiště-
ní nezletilých, osoby na ulici informují 
o všech možnostech pomoci a dostup-
ných službách, doprovázejí je k lékaři, 
přivolají záchranku, když to stav vyža-

duje, pomáhají jim získat zpět ztracené 
doklady, rozdávají hygienické pomůcky 
a další. Spolupráce se všemi partnery si 
velmi ceníme, bez propojení všech zain-
teresovaných městských složek by neby-
lo možné zabránit tomu, aby umírali lidi 
bez domova, aniž by o nich někdo věděl 
a nabídl jim pomoc,“ přibližuje běžnou 
činnost strážníků pověřený velitel Měst-
ské policie Plzeň Marek Šilhan. (red)

Aktuálně: Nocleh v době mrazů 
zajistili společnými silami
V době únorových mrazů spustila Plzeň 
v jedné z nyní nevyužívaných hal areálu 
DEPO2015 nízkoprahové evakuační 
krizové středisko pro lidi bez domova. 
Pomoc v něm našlo více než sedm de-
sítek osob. Lidé bez domova tak mohli 
mrazivé dny přečkat bez újmy na zdra-
ví. Provoz střediska společně s městem 
zajistily neziskové organizace: SPO-
LEČNOST TADY A TEĎ, Ponton, 
Člověk v tísni a Ulice. Pomáhali i studen-
ti vyšší odborné školy se zaměřením na 
oblast sociální a bezpečnostně-právní.

Pomoc pro lidi bez domova byla zorgani-
zována během několika málo dní. Město 
Plzeň začalo jednat okamžitě poté, co me-
teorologové přišli s předpovědí, že okolo 
10. února udeří na území naší republiky 
arktické mrazy. Rychlý vznik a následný 
chod krizového evakuačního střediska 

byl, kromě vyjmenovaných organiza-
cí, zajištěn také v součinnosti s Městskou 
policií Plzeň, společností Plzeň 2015, jež 

zajišťuje provoz areálu DEPO2015, a pl-
zeňským útulkem pro psy. Aby totiž pří-
stup k pomoci měli skutečně všichni lidé 

bez domova, mohli do střediska i jejich 
psi. Klientům byly poskytnuty také teplé 
nápoje. Zájem byl veliký, první noc z 10. na 
11. února ve středisku přespalo 28 lidí 
a zaplnili tak všechna připravená lůžka. 
V dalších dnech byla kapacita navýšena 
nejen o lůžka, ale i o takzvané teplé židle. 
Provoz střediska byl čtyřiadvacetihodi-
nový, a tak klienti nemuseli být na ulici 
v mrazech ani přes den. Město zajistilo 
také pravidelné návštěvy zdravotnického 
personálu, který na místě ošetřil drobná 
poranění. „Klienti byli spokojeni a oce-
ňovali, že měli kde strávit složité mrazivé 
dny. V depu vlastně vznikla velká svépo-
mocná skupina, v níž klienti vyjadřovali 
také podporu sociálním pracovníkům 
a zapojovali se do provozu krizového 
centra,“ uvedla Michaela Stehlíková, ře-
ditelka organizace TADY A TEĎ.  Provoz 
střediska byl ukončen 20. února. (red)

Město Plzeň spolu s neziskovými organizacemi zajistily během únorových mrazů provoz 
nízkoprahového evakuačního krizového střediska, v němž našli pomoc lidé bez domova. 
Přístup měli i jejich psi.                                                                       Zdroj: SPOLEČNOST TADY A TEĎ
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Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program 4. ZŠ Pl-
zeň“
Profilace: Škola se zaměřením na sport 
(všeobecný, florbal, hokejbal, judo, plavání, 
bruslení, aerobic) 1.–9., matematicko-pří-
rodovědné 6.–9. ročník, jazyky 1.–9. ročník
Počet žáků: 717, průměr na třídu 24, před-
pokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník (ja-
zykové zaměření od 6. ročníku)
Vybavení školy: 3 tělocvičny, hřiště s umě-
lou trávou na pozemní hokej nebo na fotbal, 
atletický ovál, sektor skoku do dálky a hřiště 
na streetball, tenis, volejbal a střeliště na 
hokejbal
Provozní doba družiny: 6 až 17 ho-
din, škola provozuje i školní klub od  
6 do 17 hodin 
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina do 
škol“, „Mléko do škol“

7. základní škola 
a mateřská škola Plzeň 
Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Blanka Hránková

Tel.: 378 027 200
E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
 www.zs7.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro všechny“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace, ve škole 
fungují kroužky zaměřené na přírodově-
du, moderní tanec, pohybovou výchovu, 
keramiku, zpěv a další aktivity. Ve škole 
je přípravná třída.
Počet žáků: 558, průměr na třídu 22, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, posilovna,  
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem 
na házenou, volejbal, nohejbal, tenis 
a basketbal, atletická dráha, sektor pro 
skok do dálky
Provozní doba družiny: 6 až16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“, stravování 
pro cizí strávníky

10. základní škola Plzeň
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Lubomíra Vlachá

Tel.: 378 027 251
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz
www.zs10.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„ŠVP ZV Sluníčko“
Profilace: Škola je zaměřena na rozšířenou 
výuku cizích jazyků a informatiky. Učí zdra-
vý životní styl a přírodovědnou gramotnost, 

nově robotiku. Je zapojena do projektu Saz-
ka Olympijský víceboj a přírodovědného 
projektu GLOBE
Počet žáků: 440, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd:  2
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 6. – 9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umě-
lým povrchem – tartan na házenou, koší-
kovou, kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, 
streetball, atletický ovál, sektor skoku do 
výšky, dálky a na vrh koulí, keramická díl- 
na, učebny mediální  a informatiky
Provozní doba družiny: 6 až 16.45 hod. 
Stravování: zajišťuje 10. školní jídel- 
na (nabídka ze 3 jídel), projekty „Ovo- 
ce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, 
„Zdravá svačina“

11. základní škola Plzeň
Baarova 31, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Vladimíra Holá

Tel.: 378 028 602
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz
www.zs11.plzen.eu.
Název školního vzdělávacího programu: 
„Barevné vzdělávání“
Profilace: Ve škole jsou vedle běžných tříd 
i třídy od 1. do 9. ročníku pro vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Od 6. ročníku mohou být žáci zařazeni 
do sportovních tříd se všeobecným spor-
tovním zaměřením. Výuka cizích jazyků 
probíhá i formou zájmové činnosti.
Počet žáků: 595, průměr na třídu 22, před-
pokládaný počet 1. tříd: 2 běžné a 1 speciální
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká dráha, 
sektor skoku do dálky, víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na nohejbal, volejbal, 
streetball, hřiště s umělou trávou na pozem-
ní hokej, nohejbal a další sporty.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování za-
jištuje 11. školní jídelna, bufet firma „Mož-
nosti tu jsou“, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

13. základní škola Plzeň
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Odloučené pracoviště: Táborská 28, 
Plzeň
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Vrátníková

Tel.: 378 028 700
E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz
www.13zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání Škola – cesta k poznání“
Profilace: Škola se všeobecným za-
měřením bez konkrétní specializace,  
v 1. a 2. ročnících je pro zájemce plavecká 
a florbalová průprava, od 6. ročníku po-
hybové hry. V ZŠ jsou přípravné třídy.

Počet žáků: 500, průměr na třídu 23,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9.,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umě-
lým povrchem, běžecká dráha s doskoči-
štěm, výuka s iPady, počítačové učebny, 
výuka s podporou ICT – LCD panely a in-
teraktivní tabule v kmenových třídách
Provozní doba družiny: 6 až 17 (pátek do 
16.30) hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Lišková

Tel.: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola jazykům, sportu a tvořivosti 
otevřená“
Profilace: Škola se zaměřením na cizí ja-
zyky formou volitelných předmětů (AJ od 
1. r., NJ, RJ od 6. r.), matematicko-příro-
dovědné (od 6. r.). Škola podporuje rozvoj  
tvořivého zaměření už od 1. ročníku.
Počet žáků: 603, průměr na třídu 23,  
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, hřiště s umě-
lým povrchem na odbíjenou, házenou, po-
zemní hokej, tenis, minifotbal, nově rekon-
struované fotbalové hřiště a atletický ovál
Provozní doba družiny:  6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, svačiny pro žáky, projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do 
škol“ a „Zdravá školní jídelna“, 2x týdně 
salátový stůl

15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33–35, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: Průkopníků 290, 
Plzeň-Křimice
Ředitelka: Mgr. Soňa Pavelková

Tel.: 378 027 351
E-mail: skola@zs15.plzen-edu.cz
www.zs15plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola plná života“
Profilace: 4 vzdělávací moduly: výtvarný 
– VV posílena předmětem Užité výtvarné 
techniky, hudební – HV posílena předmě-
tem Hlasová výchova i možností účasti 
v dětských pěveckých sborech, přírodo-
vědný – posíleny předměty matematika, 
fyzika, chemie, informační technologie, 
základní – posíleny předměty český jazyk, 
TV, matematika, domácnost, informatika. 

Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních 
škol, v nichž se letos v dubnu konají zápisy 
do prvních tříd. Konkrétní termíny jsou na  
www.plzenskeskoly.cz/Aktuality. Radniční 
listy ve spolupráci s odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy plzeňského ma-
gistrátu připravily ucelený přehled škol 
s jejich profilací, se speciálním vybave-
ním nebo zájmovými činnostmi, včetně 
webových adres, na nichž jsou veškeré 
informace. 

1. základní škola Plzeň
Západní 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel:  Mgr. Bc. Radek Dolenský

Tel.: 378 028 211
 E-mail: 1zs@plzen.eu 
www.zs1plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání“
Profilace: I. stupeň – program Za-
čít spolu, Hejného matematika a na  
II. stupni je rozšířená výuka jazyků nebo 
tělesné výchovy, výuka s podporou iPa-
dů. Na škole působí organizace volnoča-
sových aktivit nejen pro žáky školy (KoŠ 
– Komunitní škola).
Počet žáků: 1007, průměr na třídu 24, 
předpokládaný počet 1. tříd: 4–5
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9.,  
NJ 6.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, 1 pohy- 
bové studio, bazén 25x8 metrů, 2 více- 
účelová hřiště s umělým povrchem na 
házenou, volejbal, nohejbal a univerzální 
sporty, atletický ovál – 400 metrů, 4 dráhy, 
běžecká rovinka, sektor pro skok do dál-
ky a výšky, hřiště pro uchycení sítě, fotba-
lové hřiště s umělou trávou
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování:  dietní stravování, nabídka ze  
3 jídel, objednávkový systém, projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko  
do škol“

2. základní škola Plzeň
Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Kuklová

Tel.: 378 027 116
E-mail: zs2@zs2.plzen-edu.cz
 www.zs2.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace. Na I. stupni 
probíhá zdravotní tělesná výchova a cvičení 
výslovnosti. 
Počet žáků: 606, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: atletický ovál – 4 drá-
hy včetně cílové rovinky, umělý povrch,  
2 sektory skoku do dálky, umělý povrch,  
sektor pro skok vysoký v kombinaci 
s menším univerzálním hřištěm (volej-
bal, nohejbal), umělý povrch, hřiště na 
minikopanou s umělou trávou, 3 teniso-
vé kurty s umělou trávou, sektor pro vrh 
koulí, tělocvična, hudební sál
Provozní doba družiny: 6 až 16 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, zapojení do nadačního 
fondu „Obědy pro děti“, projekty „Ovo-
ce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

4. základní škola Plzeň
Kralovická 12, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Jitka Mejcharová

Tel.: 378 028 352
E-mail: skola@zs4.plzen-edu.cz
www.zs4.plzen.eu

Školy nabízejí výuku jazyků, sportování i výběr jídel

Zápisy do základních škol budou v dubnu.                                                                                                                                                                                                    Foto: Shutterstock

Ve škole pracují 3 dětské pěvecké sbory, je 
zde široká nabídka zájmových kroužků, 
škola poskytuje zázemí sportovnímu klubu 
(dívčí volejbal).
Počet žáků: 1065, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd: 4 ve Skvrňa-
nech a 1 v Křimicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, víceúčelo-
vé hřiště s umělým povrchem
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zele-
nina do škol“, „Mléko do škol“,  „Zdra-
vá školní jídelna“ a „Skutečně zdravá  
škola“

16. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Americká třída 30, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň-Radči-
ce, součástí jsou i MŠ (Radčice, Malesice)
Ředitelka: Mgr. Eva Peisarová 

Tel.: 378 028 420
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz
www.duhovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Duhová škola“
Profilace: Škola se všeobecným zamě-
řením, formou volitelných předmětů se 
navíc vyučují výtvarné techniky, inform.  
a komun. technologie, etická výchova, 
sportovní a pohybové hry a zdravý životní 
styl. Škola má přípravné třídy.
Počet žáků: 387, průměr na třídu 19,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2 na Americ- 
ké a 1 v Radčicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem na házenou, volejbal, nohej-
bal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: Americká 6 až 
16.30 hod., Radčice 6.30 až 16.45 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní 
stravování, objednávkový systém, zapo-
jení do fondu „Obědy pro děti“, projekt 
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do 
škol“

17. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Malická 1, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Bc. Lenka 
Korpová

Tel.: 378 028 511
E-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz
www.zs17.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivá škola pro každého“
Profilace: Na 1. stupni škola uplatňu-
je prvky inovativního programu „Začít 
spolu“, na 2. stupni posiluje cizí jazyky 
a informatiku, zvýšený důraz je kladen 
na finanční gramotnost žáků. 
Počet žáků: 366, průměr na třídu 20, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 2.–9., NJ 7.–9.,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“, školní bufet

20. základní škola Plzeň
Brojova 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Bc. Pavel Kocián

Tel.: 378 028 531
E-mail: skola@zs20.plzen-edu.cz
www.20zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola JIStoty – Jazyk, Informatika, 
Sport“
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Profilace: Škola se sportovním zaměřením, 
kopaná – FC Viktoria, volejbal – TJ Loko-
motiva (po vyučování), žáci mají možnost 
navštěvovat specializovanou výtvarnou 
výchovu – spolupráce se ZUŠ. AJ se učí od  
1. ročníku formou volitelného předmětu.
Počet žáků: 505, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště 
s umělou trávou 3. generace, 3 víceúče-
lová hřiště s umělou trávou pro kopanou, 
házenou, malou kopanou, tenis, volej-
bal, basketbal, nohejbal, florbal, lakros, 
hokejbal, tartanová běžecká dráha se 
sektorem pro skok do dálky, hřiště pro 
tělesně postižené – umělý kazetový po-
vrch,  beachvolejbalové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, elektronický 
objednávkový systém, projekt „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“

21. základní škola Plzeň
Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Martin Prokop

Tel.: 378 028 441
E-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz 
www.21zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Brána jazyků otevřená“
Profilace: Škola je zaměřena na rozšíře-
nou výuku jazyků (hlavně na AJ, NJ, FJ), 
formou nepovinného předmětu se vyučuje 
i RJ. Škola je zapojena do mezinárodního 
projektu Cambridge English School
Počet žáků: 813, průměr na třídu 25,  
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9.,  
NJ 6.–9. , RJ 7. ročník
Vybavení školy: tělocvičny, posilovna,  2 ví-
ceúčelová hřiště s umělou trávou, basketba-
lové hřiště s asfaltovým povrchem (basket-
bal, inline brusle), atletický ovál s umělým 
povrchem 200 metrů a doskočištěm pro 
skok daleký, dětské hřiště, relaxační zahrada
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zeleni-
na do škol“, „Mléko do škol“, školní bufet

22. základní škola Plzeň
Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Božena 
Světlíková 

Tel.: 378 028 731
E-mail:skola@zs22.plzen-edu.cz
 www.22zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Radost z vědění, radost ze života“
Profilace: Od 3. ročníku se zaměřuje na 
výuku cizích jazyků, od 6. ročníku má  
rozšířenou výuku informatiky a TV se za-
měřením především na atletiku. Ve škole 
je přípravná třída.
Počet žáků: 754, průměr na třídu 26, 
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 6.–9.,  
RJ 7.–9., FJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, 2 spojená hřiště 
o rozměrech 16x28 merů a 13x24 metrů, 
umělý povrch na míčové hry, na košíkovou, 
volejbal, nohejbal, tenis. Disponuje i atletic-
kým oválem, běžeckou dráhou, víceúčelo-
vým hřištěm s umělou trávou s křemičitým 
vsypem na softbal, malou kopanou, cvičnou 
tenisovou stěnou, sektorem skoku do dálky, 
sektorem vrhu koulí a dětským  hřištěm.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin, 
elektronický systém pro vyzvedávání žáků
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“ a svačiny pro žáky.

25. základní škola Plzeň
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Eliška Syřínková

Tel.: 378 028 471
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz
 www.zs25plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola Fair Play – školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání“
Profilace: Sportovní (v 6. – 9. ročníku je vždy 
1 třída s rozšířenou výukou TV se zaměřením 
na badminton, basketbal a golf), umělecké 
(v 6. – 9. ročníku je vždy 1 třída s rozšíře-
nou výukou HV a VV). V 1.–5. ročníku jsou  
třídy se zaměřením na TV, HV nebo VV
Počet žáků: 929, průměr na třídu 25,   
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9., RJ 7.–9. 
Vybavení školy: 2 tělocvičny s horole-
zeckou stěnou, golfový simulátor, více- 
účelové hřiště s umělým povrchem
Provozní doba družiny:  6 až 17 hod., 
čipový docházkový systém
Stravování: nabídka ze 3 jídel,  objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zele-
nina do škol“ a „Mléko do škol“

26. základní škola Plzeň
Skupova 22, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň  3
Odloučené pracoviště: 
ZŠ Plzeň-Litice, Přeučilova 12
Ředitelka: Mgr. Eva Švolbová

Tel.: 378 028 631
E-mail:skola@zs26.plzen-edu.cz
 www.zs26plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivě pro život“
Profilace: Škola bez konkrétní speciali-
zace se všeobecným zaměřením. Zajiš-
ťuje bezplatnou přípravu výuky českého 
jazyka pro žáky cizince ze zemí EU.
Počet žáků: 640, průměr na třídu 26, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2 ve Skupo-
vě a 1 v Liticích
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny (v ZŠ Skupo-
va a v ZŠ v Liticích), 2 víceúčelová hřiště 
s umělou trávou s křemičitým vsypem na 
malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, 
s umělým povrchem na házenou, volejbal, 
nohejbal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin, 
čipový docházkový systém v ŠD Bory
Stravování: školní, stravování  a prodej sva-
čin zajištuje 11. školní jídelna, projekt „Ovo-
ce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ 

28. základní škola Plzeň
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň  4
Ředitelka: Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Tel.: 378 028 880
E-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
 www.zs28plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivá škola pro všechny“
Profilace: Rozvoj matematicko-logického na-
dání žáků od 1. r., estetika a umění (předměty 
keramika, komunikativní výchova a dramatic-
ká výchova na 2. stupni). Výuka ICT (informač-
ní a komunikační technologie), v 6. ročníku 
robotika, v 8. ročníku počítačová grafika. Sport 
– rozšířená výuka TV o pohybové hry a spor-
tovní hry, realizace projektu „Děti na startu“. 
Počet žáků: 625, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ a  RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: odborné učebny s inter-
aktivními tabulemi a i-Pady, učebny PC, 
robotiky, školní a keram. dílny, 2 tělo-
cvičny, pohyb. studio, venkovní „zelená“ 
učebna, sport. areál Sokol Letná
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“, „Solme s ro-
zumem“, zajištění zdravých svačinek

31. základní škola Plzeň
E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Miluše Kurzová

Tel.: 378 028 762
E-mail: skola@zs31.plzen-edu.cz
 www.zs31.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro 21. století“
Profilace: Škola se sportovním zaměře-
ním na házenou, judo, gymnastiku, lední 
hokej, lehkou atletiku (na 1. stupni třídy 
se všeobecným sportovním zaměřením, na  
2. stupni sportovní třídy s rozšířenou vý-
ukou TV. Škola úspěšně integruje tělesně 
postižené žáky.
Počet žáků: 834, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ a RJ 7.–9. 
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, gymnastický 
sál, sportovní hala pro házenou, futsal, florbal, 
košíkovou, odbíjenou, tenis, posilovna, kurt,  
3 hřiště, atletický ovál a sektor pro skok do dál-
ky a výšky s umělým povrchem, dětské hřiště 
s in-line dráhou, herními prvky a výukovým 
altánem, moderní odborné učebny a dílny
Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“

33. základní škola Plzeň
T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitel: Mgr. Radek Růžička

Tel.: 378 027 411
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz
 www.zs33plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 33. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením, 
vedle běžných tříd se všeobecným zaměře-
ním jsou zde sportovní třídy s 5 hodinami 
TV týdně převážně se zaměřením na fotbal 
(Regionální fotbalová akademie Plzeň), 
florbal, aerobik a gymnastický aerobik.
Počet žáků: 600, průměr na třídu 23,  
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 8.–9.,  
RJ 8.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, fotbalové 
hřiště (součást fotbalového stadionu) a fot-
balové minihřiště s umělou trávou a EPDM 
granulátem, atletická dráha s umělým povr-
chem, FIT zóna s umělým povrchem, pla-
vecký bazén, dopravní hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, objed-
návkový systém, svačiny pro žáky, projekt 
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do 
škol“ , školní bufet

34. základní škola Plzeň
Gerská 32, 323 23 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Rymeš

Tel.: 378 028 801
E-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz
www.zs34.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Vaše děti“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením, 
v některých ročnících je rozšířená TV, možnost 
výběru z mnoha zájmových činností prostřed-
nictvím kroužků a školní družiny „Sluníčka“ 
pro žáky 1.–4. r. a školního klubu „Klub mla-
dých“ pro žáky 5.–9. r. (zejména stolní tenis, 
kroužky přírodovědný, filmový, sport. hry aj.)
Počet žáků: 470, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9., RJ 8.–9. 
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, 4 víceúčelová 
hřiště s umělým povrchem EPDM urče-
ná pro tenis, volejbal, házenou, basketbal 
a malou kopanou, streetball, atletický ovál,  
3 dráhy, sprinterská rovinka, 4 dráhy, hřiště 
na kopanou s umělým trávníkem, sektor sko- 
ku dalekého, skoku vysokého a vrhu koulí
Provozní doba družiny: 6–7.40, 11.40–
16.30  hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Iveta Žižková

Tel.: 378 028 560
E-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
 www.benesovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola nejen hokejová“
Profilace: Škola se sportovním zaměře-
ním na lední hokej (v těchto třídách mají 
žáci navýšeny hodiny tělesné výchovy), 
škola spolupracuje s HC Plzeň 1929. Na-
bízí vzdělávání i žákům bez sportovního 
zaměření, řadu zájmových kroužků, nově 
školní klub.
Počet žáků: 422, průměr na třídu 23,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 7.–9., NJ 
7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, posilovna,  
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem 
na házenou, volejbal, malou kopanou, 
florbal, tenis a basketbal
Provozní doba družiny: 6 až17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“, bufet zajišťu-
je o.p.s. Možnosti tu jsou

Bolevecká základní 
škola Plzeň
nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Helena Brunclíková

Tel.: 378 028 915
E-mail: brunclikovahe@bzs.plzen-edu.cz 
www.boleveckazs.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program Bolevec-
ké základní školy Plzeň pro základní 
vzdělávání“
Profilace: Škola má sportovní zaměření 
(házená, volejbal), v rámci doplňkové 
činnosti nabízí jazykové kurzy (AJ, NJ, 
FJ, RJ)  a keramiku pro žáky i dospělé 
zájemce. Každoročně je na škole otevřen 
kurz pro získání základního vzdělání dál-
kovou formou. Ve škole je zřízena 1 pří-
pravná třída.
Počet žáků: 419, průměr na třídu 22,   
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ  7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, baletní sál, 
nafukovací hala pro házenou, malou ko-
panou, 4 víceúčelová hřiště s umělým po-
vrchem na tenis, futsal, házenou, malou 
kopanou, volejbal, nohejbal, streetball, 
běžecká dráha se sektorem pro skok do 
dálky, tenisová stěna, asfaltové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednáv-
kový systém,  svačiny pro žáky, zapojení do 
nadačního fondu „Obědy pro děti“, pro-
jekty „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko 
do škol“ a „Solme s rozumem“

Masarykova základní
škola Plzeň
Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: PaedDr. Antonín Herrmann

Tel.: 378 028 683
E-mail: herrmannan@mzs.plzen-edu.cz 
www.masarykovazs.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Evropu“
Profilace: Škola přispívá k rozvoji in-
formační gramotnosti a technického 
vzdělávání formou rozšíření výuky infor-
matiky od 4. r., a zavedením předmětů 
robotika a pracovní činnosti od 1. do 9. r. 
Počet žáků: 450, průměr na třídu 25,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 7.–9.,  
NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, PC učebny, 
učebna robotiky, cizích jazyků, školní 
dílna, zahrada

Provozní doba družiny:  6 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, pro-
jekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mlé-
ko do škol“, dietní stravování

Tyršova základní škola
a mateřská škola Plzeň
U Školy 7, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Věra Šimečková

Tel.: 378 027 000
E-mail: simeckovav@tzs.plzen-edu.cz 
www.tyrsovazsams.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Začít spolu od začátku“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky  
I. stupně (1. až 5. ročník) se vzdělávacím 
programem „Začít spolu“ (společné vzdě-
lávání pro všechny, učení v souvislostech, 
čtení genet. metodou, Hejného matema-
tika, metody krit. myšlení). Do 3. ročníku 
slovní hodnocení, důraz kladen na sebe-
hodnocení žáků a spolupráci s rodiči.
Počet žáků: 145, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy:  tělocvična, keramická 
dílna, výtah
Provozní doba družiny:  6. 30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, sva-
činy pro žáky 

Základní škola a mateřská 
škola Plzeň–Božkov
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Hana Stýblová

Tel.: 378 027 021
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
 www.zsplzenbozkov.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro všechny“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro 
žáky I. stupně (1. až 5. ročník) se zamě-
řením na všeobecný rozvoj. Škola klade 
nároky na rozvoj matematické a čtenář-
ské gramotnosti a jazykových dovednos-
tí. Výuka anglického jazyka od 1.ročníku 
navazuje na výuku v mateřské škole. 
Počet žáků: 103, průměr na třídu 21,  
předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká 
dráha, sektor skoku do dálky, umělý po-
vrch, menší univerzální hřiště (volejbal, 
nohejbal, házená), školní hřiště, školní 
dvůr pro učení a volné hry
Provozní doba družiny: 6.30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava bez 
výběru z jídel pro ZŠ a MŠ,  svačiny pro 
žáky, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ 
a „Mléko do škol“ 

Základní škola Plzeň–Újezd
Národní 1, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Fenclová

Tel.: 378 027 040
E-mail:fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz
www.zsujezdplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Tebe“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky  
1. stupně (1. až 5. ročník) se všeobecným 
zaměřením. Škola využívá různých me-
tod práce, prvků Tvořivé školy a Hejného 
matematiku.
Počet žáků: 128, průměr na třídu 26,   
předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště 
s umělou trávou na míčové hry, nová 
školní družina a jídelna – výdejna, školní 
zahrada
Provozní doba družiny: 6.30 až 16.30 ho-
din
Stravování: školní a závodní stravová-
ní zajišťuje 22. ZŠ Plzeň, (výběr ze 2 jí-
del) projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 
a „Mléko do škol“   (red)
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Pamětníci jsou teď pro Divadlo ALFA 
cennou ‚komoditou‘. Česká televize to-
tiž o plzeňské scéně, kterou u nás i ve 
světě proslavilo loutkářské umění, chys-
tá dokument. 

„Dohodli jsme, že by bylo zajímavé opřít se 
nejen o osobnosti spojené s Alfou, ale také 
o vzpomínky diváků,“ řekla dramaturgy-
ně Petra Kosová. Dokument má ambici 
zaznamenat celou historii divadla. Jeho 
počátky jsou natolik barvité, že dodnes 
není úplně jasné, kdy má divadlo slavit vý-
ročí vzniku. Činnost zahájilo v roce 1960, 
Plzeň tehdy chtěla především moderní di-
vadlo malých forem. O rok později se stal 
ředitelem Alfy prozaik, básník a dramatik 
Josef Koenigsmark a začal vznikat herec-
ký soubor a také kapela, protože tehdejší 
Divadlo v Alfě bylo v počátcích hlavně hu-
debním divadlem. Hned od počátků hrálo 
ovšem i pro děti.

A tento trend zesílil v roce 1963, kdy se 
do Plzně přestěhovalo z Karlových Varů 

Západočeské loutkové divadlo. Ve stej-
ném roce měla premiéru inscenace hry 
Ludvíka Aškenazyho „Ukradený měsíc“ 
– právě v této inscenaci mohli diváci vidět 
zpěvačku Martu Kubišovou – jednu z pís-
ní dokonce natočila pro Českou televizi 
a bylo to poprvé, kdy stanula před kame-
rou. „Najít tak někoho, kdo ji tehdy slyšel 
zpívat v Ukradeném měsíci nebo Černém 
snu,“ přála by si Petra Kosová.

Nová kapitola, ta čistě loutkářská, se 
začala psát v roce 1966, kdy vzniká Diva-
dlo dětí pod vedením Ladislava Dvořáka. 
„Možná si někdo vzpomene na první ins-
cenace, třeba na Kroftovu úpravu Tří ve-
teránů z roku 1969 nebo na slavný Poklad 
baby Mračenice, v němž excelovali Blanka 
Luňáková a Vladimír Čada,“ zkouší dra-
maturgyně povzbudit paměť Plzeňanů. 
Několik pamětníků se už přihlásilo. „Moc 
nás potěšila třeba paní, která kdysi účin-
kovala v dětském souboru vedeném v Alfě 
herci Janou Klatovskou a Jiřím Chmela-
řem,“ raduje se Petra Kosová. (red)

Na snímku z roku 1983 je zachyceno představení O krasojezdkyni Leontýně a klaunu 
Dodovi.                                                                                                                Foto: archiv Divadla ALFA

Alfa vyzývá:  
Pamětníci, hlaste se

Finále Plzeň se kvůli epidemiologické 
situaci přesouvá z jarního termínu na 
letošní září. Organizátor festivalu – 
společnost Film Servis Plzeň, s. r. o., je 
příjemcem čtyřletého dotačního grantu, 
jenž poskytlo město Plzeň na pořádání 
festivalu. Finále je jednou z nejvýznam-
nějších kulturních akcí v Plzni i celém 
Plzeňském kraji. Změnu termínu na le-
tošní 24. – 29. září odsouhlasili zastupi-
telé města Plzně s tím, že zářijový termín 
pořádání festivalu bude i v letech 2022 
a 2023. 

Ředitelka festivalu Eva Veruňková 
Košařová uvedla, že už loni musel být 
festival kvůli první vlně koronavirové kri-

ze přesunut z dubna na září a není tedy 
vhodné pořádat další filmovou přehlídku 
hned za půl roku. Zdůraznila, že pande-
mie má dopad i na filmový průmysl, neboť 
realizace řady projektů byla pozastavena. 
V neposlední řadě brání zorganizování 
přehlídky v jarním termínu i nepříznivá 
epidemická situace na začátku letošního 
roku. „Počkáme si na více filmů a jistější 
epidemickou situaci. Snad se potkáme za 
co nejnormálnějších podmínek – společ-
ně, v kině a ve zdraví. Děkujeme všem, co 
stojí při nás, a těšíme se na viděnou! Dě-
láme to pro film!“ vzkazují organizátoři 
festivalu Finále Plzeň všem filmovým fa-
nouškům. (red)

V letošním roce je tomu 75 let, kdy 
17. července 1946 přijel do Vřesiny 
(obec v okrese Ostrava-město) primá-
tor města Plzně Karel Křepinský, aby 
uzavřel v rámci akce Budujeme Slezsko 
kmotřeneckou smlouvu s Vřesinou. Tak 
se zrodilo něco, co v 50. a 60. letech mi-
nulého století přerostlo u mnoha občanů 
Vřesiny a Plzně ve vzájemné přátelství.   

Letopisecká komise při Obecním úřadě 
Vřesina se obrací na pamětníky či potom-
ky těch občanů města Plzně, kteří aktivně 
toto přátelství projevovali. Vždyť někteří 
Plzeňané společně slavili ve Vřesině Vá-
noce, byli svědky na svatbách nebo jako 

malí trávili ve Vřesině prázdniny. „Prosím, 
prohledejte své rodinné archivy, možná se 
v nich nacházejí písemnosti či fotografie 
a především si vzpomeňte na to, co vám za-
nechali v ústním podání vaši blízcí. Třeba 
se zjistí, na které stavbě je umístěn žulový 
kvádr z Ostré hůrky, snad se najde gramo-
fonová deska s nahrávkou slavnostního 
uzavření kmotrovství a bude nalezen jeho 
umělecky zpracovaný zápis vytvořený  
učitelem Václavem Krobem. A třeba se 
najdou i další artefakty,“ vyzývá  za vřesin-
skou Letopiseckou komisi Vladimír Bárta 
a dodává, že budou vděčni za jakoukoli 
informaci zaslanou na  e-mailovou adresu 
info@vresina.cz. (red)

Filmový festival Finále  
Plzeň bude v září

Vřesina hledá pamětníky z Plzně 
Plzeňská rodačka, vysoko-
školská pedagožka, jazy-
kovědkyně a spisovatelka 
Marie Korandová, provda-
ná Majtánová, se narodila 
4. února 1936 v Plzni. 

Je absolventkou Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor 
čeština – ruština. Pracovala v Ústavu 
pro jazyk český někdejší Československé 
akademie věd. Po odchodu na Slovensko 
přednášela na vysokých školách v Nitře 
a Bratislavě. Překládala z polštiny, lu-
žické srbštiny a slovenštiny. Je autorkou 
řady literárních děl i knih pro děti. Právě 
její literární práce je pevně spjata s plzeň-
ským a chodským regionem, neboť její 
předci pocházeli právě z Chodska. Lite-

rární díla vydávala pod svým 
dívčím jménem. 
„Žila jsem do svých 20 let 
v ulici U Světovaru a pak 
jsme se přestěhovali o kou-
sek vedle. Pamatuji si, když 
ještě v těchto místech kon-
čila zástavba a pak pokra-

čovaly jen pole a třešňové aleje,“ zavzpo-
mínala v roce 2010 Marie Korandová při 
plzeňském křtu své knihy Petřín mého 
mládí aneb U Světovaru č. 3. Jiná její kni-
ha – Sága rodiny Škodů – je zase věnová-
na plzeňskému průmyslnickému rodu. 
Jejím dosud posledním vydaným dílem, 
v plzeňském vydavatelství Artkrist, je kni-
ha z roku 2018 věnující se osobnosti, jež 
se také zapsala do dějin Plzně – jmenuje 
se Západočeská dramata J. K. Tyla.  (red)

Marie Korandová  
oslavila 85. narozeniny

 

Rozhovor  Adam Skála: Plzeň  
byla velkoměstem už v roce 1924 

Nadace  
700 let města 
Plzně podpoří 
obnovu 
památek

Kromě podpory kulturních, spor-
tovních a vydavatelských aktivit 
je možné u Nadace 700 let města 
Plzně v roce 2021 požádat také 
o dotaci na obnovu drobných mo-
vitých a nemovitých památek a to 
až do výše 100 tisíc korun. Formu-
lář žádosti je ke stažení na webu  
www.nadace700.cz. Žádosti přijí-
má kancelář nadace po předchozí 
domluvě na číslech 378 035 300 - 1 
do 31. března 2021.

V nově založené Československé re-
publice bylo první sčítání lidu v roce 
1921. Plzeň tehdy měla 88 416 obyva-
tel. Dnes po sto letech jich má téměř 
o 100 tisíc více. O kolik přesně ukáže 
letošní sčítání. 

„První výrazný nárůst počtu obyvatel 
v uvedeném období, díky němuž se Plzeň 
stala dle mezinárodních pravidel velko-
městem, přišel v roce 1924. 
Tehdy se Plzeň sloučila s do-
sud samostatnými obcemi 
Doubravka, Doudlevce, Lobzy 
a Skvrňany a spolu vytvoři-
ly Velkou Plzeň. Nejrychleji 
stoupal počet obyvatel mezi 
lety 1961 a 1980 v souvislosti 
s výstavbou velkých sídlišť na Borech, ve 
Skvrňanech a na Lochotíně,“ uvedl měst-
ský archivář (vedoucí Archivu města Plz-
ně) Adam Skála (na snímku).
Bylo to, že se Plzeň rozrůstala, dáno 
i tím, že se ve městě dařilo některým vel-
kým podnikům?

Určitě ano. Za první republiky stejně 
jako po únoru 1948 byly samozřejmě zda-
leka největším zaměstnavatelem Škodovy 
závody. Vedle nich to byly pivovary – Měš-
ťanský pivovar v Plzni i Plzeňské akciové 
pivovary, později sloučené v jeden závod, 
a také dráhy. Zde ovšem nepracovali jen 
Plzeňané, ale i lidé z poměrně širokého 
okolí města. Krom toho před únorem 
1948 existovala celá řada menších pod-
niků nejrůznějšího zaměření. Ty později 
buď zanikly, nebo byly sloučeny do větších 
celků. Škodovka, pivovary a dráhy zůstaly 
největšími zaměstnavateli ještě několik let 
po listopadové revoluci.
Bylo pro okolní obce výhodné připojit 
se k Plzni?

V souvislosti s rozvojem průmyslu 
a rozšiřováním výrobních kapacit Plzeň 
expandovala až do těsné blízkosti soused-
ních obcí, především Skvrňan, Doudlevců 
nebo Doubravky, takže s nimi prakticky 
sousedila. Na katastrech sousedních obcí 
zase vyrůstaly nové dělnické čtvrti jako 
Letná nebo Zavadilka, jejichž obyvatelé 
byli většinou zaměstnáni v Plzni. Proto 
bylo zapotřebí, aby město i okolní obce 
intenzivněji spolupracovaly. Jako nejúčin-
nější řešení se zdálo být sloučení okolních 
obcí s Plzní, které tak v podstatě stvrdilo 
faktický stav, kdy vazby mezi městem 
a sousedními obcemi byly velmi úzké. 
Z připojení jako takového samozřejmě 
pro menší obce plynuly benefity v podobě 
budování a rozvoje infrastruktury, přede-
vším komunikací, kanalizace, vodovodů 
nebo rozvodů energií a pochopitelně i lep-

šího spojení s městem díky rozšiřování sítě 
hromadné dopravy.
Nastal někdy v onom období mezi lety 
1921–2021 okamžik, kdy došlo ke zna-
telnému snížení počtu obyvatel města 
nebo k zastavení jeho růstu?

Počet obyvatel vzrůstal po celé ob-
dobí až do roku 1991, kdy měla Plzeň 
celkem 173 008 obyvatel. To už ale byly 
její součástí Skvrňany, Bolevec, Božkov, 

Doubravka a další menší obce 
a byla dokončena prakticky 
všechna velká sídliště. Mezi lety 
1991 a 2001 sice došlo k mírné-
mu poklesu, ale v loňském roce 
se počet obyvatel města dostal 
zpět na hodnoty z roku 1991, 
resp. je převýšil.

Když už mluvíme o době, která je ohra-
ničena dvěma sčítáními lidu, nabízí 
se vlastně i otázka, jak ono sčítání 
v roce 1921 v Plzni probíhalo?

Sčítání lidu se uskutečnilo 15. února 
1921 a bylo poprvé provedeno přímo stát-
ními orgány. V Plzni do té doby prováděla 
sčítání lidu městská statistická kancelář. 
Oproti předchozím sčítáním, která pro-
běhla ještě v době existence monarchie, se 
změnila metodika zjišťování národnostní 
struktury obyvatelstva: namísto zjišťo-
vání národnosti na základě „obcovacího 
jazyka“, byla národnost definována jako 
„kmenová příslušnost, jejímž hlavním 
znakem je zpravidla mateřský jazyk“. Této 
definici se ale vymykali Židé, kteří mohli 
uvést národnost židovskou, i když nepo-
užívali hebrejštinu jako mateřský jazyk. 

Židovská národnost byla tehdy uznána 
vůbec poprvé. Zároveň byl proveden sou-
pis bytů, a to v 28 aglomeracích, které 
měly alespoň 20 tisíc obyvatel. V Plzni 
proběhlo sčítání pomocí sčítacích archů, 
které musely být majitelům bytů předány 
alespoň dva dny před sčítáním, a to zá-
roveň s poučením, jakým způsobem se 
mají archy vyplňovat. Už 13. února také 
nechala okresní politická správa vylepit na 
nárožích podrobný návod – dle tehdejšího 
plzeňského tisku „obrazec“, který měl vy-
plňování usnadnit. A 16. února ráno začali 
sčítací komisaři navštěvovat jednotlivé 
domy a byty a vybírat sčítací archy a bytové 
listy. Pokud bylo třeba, doplnili za pomoci 
majitele bytu chybějící údaje a předali ar-
chy k revizi sčítacím revizorům.  Na zákla-
dě překontrolovaných přehledů sčítacích 
obvodů sestavil revizor obecní přehled 
a odeslal ho zároveň se vším sčítacím ma-
teriálem nadřízenému úřadu. Na základě 
obecních přehledů byl sestaven přehled 
pro celý okres, který byl potom odeslán 
Státnímu úřadu statistickému.

Podle výsledků sčítání z roku 1921 žilo 
v Plzni 79 166 Čechoslováků (oficiálně 
existovala československá národnost), 
6757 Němců a 701 Židů. Vedle nich to 
bylo 607 osob jiné národnosti a 1185 ci-
zozemců. Zdaleka nejpočetněji byli za-
stoupeni římští katolíci (52 514 osob), 
následovaní evangelíky různých konfesí  
(5763 osob), příslušníky Českosloven-
ské církve (4427 osob) a občany židov-
ského vyznání (3094). Bez vyznání bylo 
22 340 osob. (red)

K nárůstu obyvatel města Plzně  přispěla i výstavba velkých sídlišť. Na snímku z roku 1983 
je zachyceno sídliště v Bolevci.                           Foto: Archiv města Plzně, autor: Antonín Čermák
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Seriál  Mojmír Petráň i po devadesátce překládá z latiny
Mojmír Petráň je muž, který naučil mi-
kroskop vidět do živé hmoty. A také je to 
muž, který i ve vysokém věku překládá 
poezii a odborné texty z latiny. 

Narodil se 28. března 1923 v Praze na Žiž-
kově. Uprostřed války, v roce 1942, odma-
turoval. Ze zdravotních důvodů ale nemohl 
narukovat, a tak nastoupil do továrny ve 
Kbelích, kde se vyráběly telekomunikační 
přístroje pro wehrmacht. Zároveň se díky 
spolužákovi dostal do ilegální organiza-
ce Hnutí za svobodu. V práci navštěvoval 
kurz, kde se učila matematika, fyzika, elek-
trotechnika a radiotechnika, a znalosti, kte-
ré získal, využíval i v odboji. Z nakradených 
německých součástek postavil několik ka-
pesních vysílačů a přijímačů. Během květ-
nového povstání postavil v bytě své tety na 
Starém Městě velkou vysílačku. 

Po osvobození se Hnutí za svobodu stalo 
zárodkem Svazu mládeže. Mojmír Petráň 
byl komunista a zůstal v něm jako agitátor. 
Během politických procesů si však začal 
uvědomovat, že v komunistické ideologii 
není něco dobře. „Pamatuji se, jak jsem 

šel jednou s předsedou Spolku mediků, 
Jirkou Holubem po Praze, když začínaly 
první náznaky toho, co se bude dít. A Jirka 
Holub říká: ‚Má tohleto snad být ta dikta-
tura proletariátu?‘ Tak jsem mu říkal: ‚Spíš 
diktatura sekretariátu.‘  Ale snažili jsme se 
přece jenom, aby se komunisti napřeli do 
budování socialismu, což se jistý čas zdálo, 
že to tak může být,“ vyprávěl Mojmír Petráň 
pro Paměť národa.

Po válce vystudoval medicínu a v roce 
1960 získal na plzeňské lékařské fakultě 
docenturu. Spolu se dvěma kolegy napsal 
odbornou knihu, která byla přeložena do 
řady světových jazyků a Mojmíru Petrá-
ňovi umožnila vycestovat v roce 1964 do 
Spojených států, kde sháněli někoho, kdo 
by pomohl „dívat se do mozku, jak pracu-
je“. Po návštěvě Ameriky si uvědomil, jak 
by se dal mikroskop zlepšit, aby se jím daly 
pozorovat děje v živém organismu. Na zdo-
konalení začal pracovat se svým asisten-
tem Milanem Hadravským. Jejich vynález 
znamenal průlom v mikroskopii životních 
dějů a Československo jej exportovalo do 
‚kapitalistické‘ ciziny za dolary. Protože se 

ale po roce 1968 Mojmír Petráň stal režimu 
nepohodlným, vyrábělo jeho mikroskopy 
Jednotné zemědělské družstvo v Blovicích. 
V roce 1989 odešel Mojmír Petráň do dů-
chodu. (tač)

Seriál připravuje Paměť národa Plzeňský 
kraj.

Mojmír Petráň na snímku z roku 2018. 
Foto: 2 x archiv Paměti národa

Básník Ivo Hucl oslavil šedesátiny
Básník, kurátor výstav, kulturní aktivi-
sta a zakladatel Bezejmenné čajovny ve 
Šťáhlavicích Ivo Hucl oslavil 29. ledna 
60. narozeniny. Během svého bohatého 
kulturního života zrealizoval doma i v za-
hraničí desítky výstav předních českých 
výtvarníků, ale i řadu festivalů, často s te-
matikou Dálného východu. Už v prvním 
ročníku stavební průmyslovky spolupo-
řádal poslechové večery, komponované 
pořady o domácí i zahraniční hudbě. 
Později navázal kontakty s undergroun-
dem a okruhem lidí kolem skupiny 
The Plastic People of the Universe.  

Od roku 2005 spolupracuje s Kanceláří 
primátora města Plzně na pravidelných 
kulturních projektech s japonským měs-
tem Takasaki. V roce 2014 a 2015 působil 
jako programový ředitel zatím největší 
přehlídky japonského umění v dějinách 
České republiky – Japan Fest 2015. Dosud 
vydal pět básnických sbírek a dvě knihy 
esejů. Hned za vydání své první knihy Os-
trovní básně obdržel v roce 2010 literární 
Cenu Bohumila Polana. Jeho předposled-
ní kniha krátkých lyrických textů Prach 
prázdna byla v roce 2017 nominována na 
Státní cenu za literaturu. (red)

Elektroskútr a 10 dalších cen čeká na ty, 
kdo se zapojí do druhého kola soutěže 
Spolu  pro Plzeň. Jejím cílem je podpora 
místních podniků, do jejichž činnosti zá-
sadně zasáhla opatření proti koronaviro-
vé pandemii. Soutěž, kterou společně při-
pravily město Plzeň a iniciativa Musíme 
si pomáhat v Plzni, se poprvé za velkého 
zájmu veřejnosti konala loni na podzim.

Úkolem účastníka soutěže je v období 
od 1. března do 31. května 2021 nasbí-
rat 10 razítek do hrací karty. Počet hracích 
karet na osobu je neomezený. Podmínkou 
získání razítka je útrata v minimální hod-
notě 100 korun v restauračním nebo kavá-
renském zařízení, které bude do projektu za-
pojené a označené stejně jako v prvním kole 
černým srdcem. Seznam zapojených sub-

jektů bude zveřejněn na www.musimesipo-
mahatvplzni.cz, kde budou uvedeny bližší 
informace k projektu. O projektu bude rov-
něž informovat město na svých webových 
stránkách www.plzen.eu. Hrací karty bu-
dou k dispozici v Turistickém informačním 
centru na náměstí Republiky a ve všech za-
pojených subjektech. Druhé kolo organizá-
toři spustí i v případě, že nouzový stav bude 
přetrvávat. Soutěžící mohou podporovat 
restaurační a kavárenská zařízení prostřed-
nictvím nákupu ve výdejových ‚okénkách‘. 
Vyplněné hrací karty mohou účastníci prů-
běžně vhazovat do schránky, která bude 
umístěna v blízkosti katedrály sv. Bartolo-
měje. Výherci budou vylosováni v červnu. 
Hlavní cena je elektroskútr a připraveno je 
dalších deset cen v podobě vstupu do kul-
turních či do turistických cílů. (red)

Více na:

Spolu pro Plzeň je tu podruhé

Ke gratulaci Ivo Huclovi se připojilo i město Plzeň. Mezi dárky dostal na plzeňské radnici 
i bibliofilní vydání Lao-tsïovy kanonické knihy o Tau a ctnosti v překladu věhlasného českého 
sinologa Oldřicha Krále (1930–2018) s výtvarným doprovodem Krištofa Kintery. Ivo Hucl 
měl z knihy velkou radost a prozradil, že když před lety profesor Král tento překlad připra-
voval pro edici Český Laozi/Lao-c´, byl zrovna za ním na návštěvě v Lásenici, neboť profesor 
Král psal tehdy též doslov k jeho sbírce Prach prázdna.                                            Foto: Martin Pecuch

Mojmír Petráň (v brýlích) pomáhá odnášet těžce raněného při Pražském povstání 
5. května 1945.
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Z Encyklopedie Plzně: Doudlevce
Před vznikem Velké Plzně nenesly 
doudlevecké ulice žádné názvy. V pl-
zeňském adresáři vydaném v roce 
1921, kde jsou kromě vlastního města 
také okolní obce, je tak pouze seznam 
částí Doudlevec. Prvně byly tamější uli-
ce pojmenovány až po připojení k Plz-
ni. Konkrétně 25. října 1926 schválilo 
plzeňské zastupitelstvo 28 jmen veřej-
ných prostranství v této původně sa-
mostatné obci. 

Tehdejší jména byla vybírána z různých 
oblastí a téměř všechna zůstala platná 
až dodnes. 

Pro názvy byla využita stará místní 
jména (Na Roháči, Malostranská), ozna-
čení budov stojících v konkrétních uli-
cích jako například nemocnice (Samarit-
ská) či podniky (Průmyslová). Inspirací 
se stalo i vinařství (Vinohradská, Révová 
apod.), voda a řeka (Mostní, Ostrovní 

Na historickém snímku je pohled na elektrotechnický závod v Doudlevcích, v popředí je škola.                                        
Zdroj: Archiv města Plzně

Plzeňská zoologická a bo-
tanická zahrada je kvůli 
protiepidemickým opatře-
ním zavřená. Její fanoušci 
mohou sledovat její elek-
tronická média – YouTu-
be, Facebook a Instagram, 
kde najdou aktuální zprá-
vy, fotky a videa. Funguje 
i e-shop, kde je možné za-
koupit dárkové poukazy 
pro zvířata a také různé 
upomínkové předměty ne- 
bo knihy, kalendář, pohlednice či omalo-
vánky. Je mezi nimi i publikace Záhada na 
ostrově lemurů, plná pohádek, básniček 
a krásných ilustrací, inspirovaných zvířaty 
z plzeňské zoo. Pohádky napsala Kateři-
na Misíková, autorem básniček je Martin 
Vobruba. Knihu svými ilustracemi doplnil 

František Lopour. A tu je 
možné vyhrát v naší soutěži.

Ve kterém roce poprvé 
v historii Zoologická a bo-
tanická zahrada města 
Plzně dosáhla roční ná-
vštěvnosti  400 000 osob 
a překonala ji?

A/ 2005
B/ 2007
C/ 2009

Odpovědi lze zasílat s označením Soutěž  
se zoo v předmětu zprávy do 20. března 
na adresu redakce či na e-mail soutez.Rad-
nicnilisty@plzen.eu.

Správná odpověď v únorové soutěži 
byla Fredy nebo také Ferda. 

Uspěla Alena Šimandlová.

SOUTěž SE ZOOLOgICKOU  
A BOTANICKOU ZAHRADOU MěSTA PLZNě

apod.), první světová válka (Verdunská, 
Piavská apod.) či májové slavnosti (Má-
jová).

V plánu byly i názvy ulic 
po Krokovi a jeho dcerách

Kromě schválených názvů byla tehdy 
navržena i jména, která nebyla nakonec 
uvedena v platnost. Například na bývalé 
Malé straně se měly nacházet ulice na-
zvané po Vlastě, Krokovi a jeho dcerách 
Kazi, Tetě a Libuši. Nakonec ale byla pro 
tyto ulice vybrána jména Pod Hájem, 
Pod Homolkou, Příkrá, Srázná a Hlubo-
ká. Také v prostoru za Homolkou měly 
původně vzniknout ulice nazvané jinak, 
v tomto případě se měly zdejší komuni-
kace jmenovat po planetách či římských 
bozích – Marsova, Jupiterova, Neptuno-
va a Saturnova. Nakonec se místo nich 
použily názvy K Valům, Na Bradlavce, 
Úhlavská a K Vodojemu.

Za druhé světové války byly ulice, které 
připomínaly svými názvy Velkou válku, 
přejmenovány. Pro všechny byla vybrá-

na jména obcí. Toto pojmenování z roku 
1940 zůstalo dodnes třem ulicím, a to Ne-
bílovské (původně ulice Piavská pojme-

Čtvrť má jméno po slovanském kmeni Dúdlebů
Osada Doudlevce je v písemných pra-
menech připomínána již roku 1227. 
Dle názvu lze usuzovat, že zde žili pří-
slušníci slovanského kmene dúdleb-
ského. Roku 1266 daroval Přemysl 
Otakar II. osadu spolu s Liticemi a dal-
šími obcemi do majetku chotěšovské-
ho kláštera. V církevní správě kláštera 
zůstala osada dlouhá staletí stejně jako 
Litice, protože příslušela k litické faře 
i škole.

Při založení Nové Plzně (kolem roku 
1295) byly Doudlevce darovány novému 
městu. Roku 1418 zde však bylo pouze  
12 usedlostí a jejich počet se ještě zmenšo-
val. Na počátku 17. století kvůli morovým 
ranám a různým válečným konfliktům zde 
bylo již jen sedm statků. Počátkem 18. sto-
letí tu bylo statků osm, jeden z nich drželo 
město Plzeň, které zde zřídilo panský dvůr. 
Dále tady bylo šest podružských usedlos-
tí a obecní chalupa, byl tu kovář i pastýř. 
Pěstovalo se zde obilí, při Radbuze byla 
chmelnice a na Homolce vinice. Díky po-
zemkové reformě (raabizaci) zde na přelo-
mu 18. a 19. století bylo 25 zemědělských 
hospodářství a mlýn.

Doudlevce v době 
průmyslového rozvoje

Od roku 1873 zde byla v chodu kruho-
vá cihelna Emila Škody (později jeho syna 
Karla). Ke zlomu došlo koncem 19. století, 

kdy na území Doudlevec či v jejich těsné 
blízkosti vznikly tři městské podniky – vo-
dárna, plynárna a elektrické podniky, je-
jichž zaměstnanci se z velké části usazovali 
právě v Doudlevcích. 

Obyvatelé Doudlevec kromě toho pra-
covali převážně ve Škodově cihelně, ve 
Škodových závodech, na dráze (od 1876 
obcí vede trať na Klatovy a Železnou 
Rudu) či v Piettově papírně. Nárůst oby-
vatelstva vedl k potřebě zřízení nových 
obchodů, s růstem dětí bylo zapotřebí 
zřídit školu. Do té doby doudlevecké děti 
navštěvovaly školu v Liticích, kde byla 
ovšem vyučovacích jazykem němčina. 

Doudlevečtí si tedy vymohli kvůli 
českému vyučovacímu jazyku přiškole-
ní do Plzně. Dlouhá léta se pak táhl spor 
mezi městem Plzní a doudleveckou obcí 
o placení poplatků za školní potřeby. 
Přes různé peripetie získaly roku 1901 
Doudlevce povolení ke zřízení samo-
statné trojtřídky, pro niž byla roku 1903 
postavena nová školní budova (fungo-
vala do roku 1963). 

Roku 1935 byl ustaven Kostelní spo-
lek pro Plzeň-Doudlevce, který usiloval 
o postavení kostela v obci. Po válce spo-
lek koupil od armády alespoň dřevěný 
barák, který byl upraven na kapli sv. Vác-
lava. Vysvěcena byla roku 1947, k jejímu 
uzavření došlo v osmdesátých letech 
a později byla zbořena.

S růstem obyvatelstva rostl i počet 
domů, vznikaly nové části (např. Malá 
Strana, Podhájí, Na Srandě).

O připojení Doudlevec k Plzni se jed-
nalo již na počátku 20. století, nakonec 
bylo uskutečněno až roku 1924, kdy 
vznikla Velká Plzeň.

Doudlevecká Škodovka
Roku 1929 byl vybudován nový most 

přes Radbuzu, v roce 1934 Tyršův most. 
Velký rozvoj přinesla elektrotechnická 
továrna ET Doudlevce. Její počátky sa-
hají před první světovou válku. V letech 
1914–1918 byla postavena mostárna 
a plechárna, provoz v nich byl zahájen 
v roce 1917. Po válce došlo k prudkému 
rozvoji elektrifikace. V roce 1922 byla 
v doudlevecké továrně zahájena výroba 
prototypů elektrických přístrojů a strojů, 
což odstartovalo výstavbu dalších hal. 

Po připojení k Velké Plzni byly s vlast-
ním městem brzy propojeny i stavebně.

Zpracováno na základě knihy M. Bělo- 
hlávka Plzeňská předměstí. 

Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Doudlevecká škola byla postavena roku 1903.                                         Zdroj Archiv města Plzně

SOUTěž: Z HISTORIE DOUDLEVEC

Na katastru Doudlevec se nachází Me-
ditační zahrada s Památníkem obětem 
zla, kterou na svém pozemku vybudoval 
Luboš Hruška, člen Konfederace politic-
kých vězňů, který byl v době komunistic-
ké vlády v roce 1949 odsouzen k 18 letům 
vězení. Ve vězení strávil nakonec 11 let. 
Po propuštění v roce 1960 začal z ovoc-
ného sadu svého otce v Plzni-Doudlev-
cích vytvářet okrasnou zahradu, kterou 
chtěl zasvětit všem obětem zla. Sochař 
Roman Podrázský z Přibyslavi vytvořil 
v letech 1986–1991 v zahradě 12 pískov-
cových soch symbolizujících Kristovu 
křížovou cestu. Ojedinělé dílo je vytvoře-
né z hořického pískovce.

V letech 1993–1995 byla v areálu po-
stavena kaple zasvěcená sv. Maxmiliá-
nu Kolbemu, polskému knězi, který byl 
v koncetračním táboře v Osvětimi po-

praven, když nabídl svůj život výměnou 
za život svého spoluvězně. Kaple slouží 
i pro kulturní pořady a svatební obřady. 

V roce 1995 věnoval Luboš Hruška 
Památník obětem zla plzeňskému bis-
kupství, které ho spravuje dosud.

V kterém roce byla Meditační zahrada 
zpřístupněna veřejnosti?

A/ 1990
B/ 1992
C/ 1995

Odpovědi lze zasílat s označením Soutěž: 
z historie Doudlevec v předmětu zprávy do 
20. března na adresu redakce či na e-mail 
soutez.Radnicnilisty@plzen.eu. 

Správná odpověď v únorové soutěži 
byla za C/ Hanuš Zápal. 

Uspěla Jaroslava Štemberová.

S prezidentem Václavem Havlem (v po-
předí vlevo) je v roce 1995 zachycen v Me-
ditační zahradě její zakladatel Luboš 
Hruška (v popředí vpravo). 

Zdroj: Archiv města Plzně

novaná na paměť bojů na Piavě), Přede-
nické (původně Drinská na paměť bojů na 
Drině) a Útušické (vznikla jako Sibiřská, 
což měla být reminiscence na působení 
československých legií na Sibiři). Dnešní 
Verdunská ulice byla také v roce 1940 pře-
jmenována po obci. Pro ni byly zvoleny Či-
žice, ale na rozdíl od výše zmíněných jí byl 
původní název z roku 1926 po druhé svě-
tové válce navrácen. Podobný osud potkal 
i ulici Zborovskou nazvanou v roce 1926 
na paměť bojů u Zborova za první světové 
války. Ta nesla v letech 1940–1945 jméno 
po nedaleké obci Štěnovice.

Nové ulice v této části města vznikaly 
ovšem i po roce 1926 a vznikají dodnes. 
Například kolem Meditační zahrady 
vznikly v roce 2016 ulice nazvané Medi-
tační, Na Kramlíku, Hluchavková, Tře-
zalková či Pod Hradištěm.

Kateřina Fantová
Archiv města Plzně


