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Velkému Boleveckému rybníku
pomůže voda z Berounky
Od vzniku soustavy rybníků na severním okraji Plzně letos uplynulo 560 let

Plzeň podpoří 
salesiány  
i junáky
Zastupitelstvo města Plzně schválilo 
v březnu řadu dotací v hodnotě něko-
lika milionů korun v oblasti kultury, 
sportu či sociální péče. Podpořilo 
i volnočasové aktivity dětí a mládeže. 
Magistrátní odbor školství mláde-
že a tělovýchovy ze svého rozpočtu 
rozdělí 430 tisíc korun. Salesián-
ské středisko mládeže – dům dětí 
a mládeže získá 170 tisíc korun, 
SHM (Salesiánské hnutí mládeže) 
Klub Plzeň 130 tisíc korun a Junák 
– český skaut, okres Plzeň-město 
získá též 130 tisíc korun.

Podpořené organizace jsou nezis-
kové subjekty, které působí v růz-
ných částech města Plzně. Nabízejí 
výchovně vzdělávací aktivity pro 
smysluplné využití volného času 
pro značné množství dětí a mládeže 
formou pravidelných aktivit. Zajiš-
ťují například činnost zájmových 
kroužků a otevřených klubů. V době 
školních prázdnin pak organizují za 
přijatelných finančních podmínek 
příměstské i pobytové tábory. Na-
bízejí také sociální služby zaměřené 
na podporu mládeže a rodin s dětmi. 
Pořádají i jednorázové akce, jichž se 
účastní široká plzeňská veřejnost. 
Cílem těchto organizací je umožnit 
dostupnost organizovaných volno-
časových aktivit i dětem pocházejí-
cím z finančně či sociálně znevýhod-
něného prostředí, a tím předcházet 
nežádoucímu rizikovému chování.

Velký Bolevecký rybník, v němž kvůli 
suchu minulých let znatelně ubylo vody, 
bude doplňován z Berounky. Úprava 
říční vody na požadované parametry se 
uskuteční v nově vybudované úpravně 
ve stávajícím areálu čistírny odpadních 
vod (ČOV) v Jateční ulici. Poté se odtud 
do rybníka přečerpá. 

Pokles hladiny rybníka je vykazován 
od mimořádně suchého roku 2017. Teh-
dy došlo k jejímu snížení asi o 50 cen-
timetrů, v roce 2019 byl zaznamenán 
pokles o 90 centimetrů. V listopadu 2020 
byla hladina rybníka již asi 1,35 metru pod 
dlouhodobým normálem. V rybníku ubylo 
celkem 600 tisíc metrů krychlových vody. 
Stav vody ve Velkém Boleveckém rybníku je 
však také ovlivněn stavem podzemních vod 
v jeho okolí a na ty má vliv i výstavba v této 
části Plzně, dešťová vody je totiž odváděna 
kanalizací a nevsakuje se tak do půdy.

Město Plzeň hledalo možnosti, jak vodu 
ve Velkém Boleveckém rybníku doplnit. 

Uvažovalo o tom, že by vodu do Velkého 
Boleveckého rybníka dodal vrt v areálu 
ČOV v Jateční ulici, jeho vydatnost však 
je nedostatečná. Druhou možností bylo 
doplnit rybník vodou, která prošla ČOV. 
Ukázalo se ale, že takto pročištěná voda 
obsahuje chemické látky pro rybník ne-
vhodné. Jako nejvhodnější město tedy 
vyhodnotilo doplňovat rybník upravenou 
vodou z Berounky. 

Říční vodu bude čistit nově vybudovaná 
úpravna v areálu ČOV v Jateční ulici. Měs-
to má předběžný příslib správce tohoto 
vodního toku, tedy Povodí Vltavy. Bude 
moci odebírat vodu z Berounky v množ-

ství do 20 litrů za sekundu, ovšem s vý-
jimkou nízkých vodních stavů. Město 
předpokládá, že bude moci vodu z řeky 
čerpat 270 dní v roce. Při množství 20 litrů 
za sekundu by se množství vody načerpa-
né za měsíc mělo pohybovat kolem 52 ti-
síc metrů krychlových, což by znamenalo 
vzestup hladiny o zhruba 11 centimetrů.

Investice do tohoto projektu představuje 
dle současného odhadu zhruba 30 milionů 
korun. Do konce října 2021 by měla být 
zpracována projektová dokumentace. Po-
kud vše půjde podle plánu, rybník by se 
mohl začít doplňovat vodou z Berounky 
v druhé polovině roku 2022. (red)

Velký Bolevecký rybník patří k Plzni už 560 let. Od příštího roku by v něm mělo vody přibývat. Město chce jeho hladinu zvýšit přečerpá-
váním upravené vody z Berounky.                                                                                                                                                                                      Foto: SIT Plzeň

Nová kampaň: Přejme  
si návrat k normálu

Z HISTORIE

• Bolevecká rybniční soustava je roz-
sáhlý ekosystém rybníků v nivě Bo-
leveckého potoka.
• Plzeň měla plán na vybudování ryb-
niční soustavy ve svém okolí už v po- 
lovině 15. století. V roce 1460 kou-
pila ves Volevec a hned následující 
rok, tedy před 560 lety byl vybudo-
ván první rybník. S největší pravdě-
podobností se jednalo o Velký Bole-
vecký rybník, ale chybí přímé písemné 
důkazy. Existuje však smlouva, ve 
které se Plzeň v březnu roku 1461 
zavazuje k náhradě rybníkem za-
plavených polí a luk paní Machny 
Hynkové a jejích synů Zikmunda 
a Mikuláše.
• Následovala intenzivní výstavba 
dalších rybníků. Ty vznikaly i zani-
kaly po všechna další století.

Očkování proti covid-19 je východiskem 
z náročné situace, kterou občané už 
více než rok prožívají. Dle průzkumů 
společnosti Ipsos je nyní pro očkování 
rozhodnuto 48 procent obyvatel Plzeň-
ského kraje. Na nerozhodnuté či váhají-
cí Plzeňany chce město působit pomocí 
kampaně, s níž se setkají ve veřejném 
prostoru i v médiích. Její realizaci má na 
starosti kancelář primátora a odbor pre-
zentace a marketingu.

Hlavním motivem je #konecnespolecne 
a symbolika návratu k normálnímu životu 
nastíněná v kampani slogany začínajícími 
právě slovem konečně. Design vizuálů je 
variabilní, postavený na ilustracích a využí-
vá barvy města. Vizuál vždy doplňuje hlavní 
sdělení hravým motivem. Například pro slo-
gan ‚Konečně se přestat bát o své blízké‘ je 

to motiv dvou objímajících se postav (viz 
vedlejší grafika). Mezi další slogany patří 
například: ‚Konečně na Prodanku do diva-
dla‘ nebo ‚Konečně trávit čas s vnoučaty‘.  
Podle vedoucí kanceláře primátora Běly Ba-
kulové, jež má vedení kampaně na starosti, 
Plzeň dbá na pravidelnou a přehlednou 
komunikaci s veřejností, snaží se usnadnit 
občanům orientaci ve vládních změnách 
a opatřeních, které jsou často nepřehledné.  
„Dosud jsme zrealizovali řadu propagač-
ních akcí, například na podporu dobrovol-
nické činnosti či k motivaci dodržovat opat-
ření. Prostřednictvím webu, sociálních sítí, 
živých vysílání, reklamních nosičů, letáků či 
médií přinášíme aktuální informace týkající 
se života v Plzni. Nyní přicházíme s novým 
motivem komunikace, jenž stojí na pozitiv-
ních emocích, jednoduchosti a hravosti,“ 
přiblížila Běla Bakulová. (red)
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Zápisy do mateřských škol budou v květnu

Zelený poklad přijímá žádosti o granty 

Zápisy do plzeňských mateřských škol 
se uskuteční od 2. do 16. května. V sou-
vislosti s protiepidemickými opatření-
mi bude organizace zápisů přizpůsobe-
na tak, aby byla zaručena bezpečnost 
účastníků. Proto je v letošním roce 
ponechán větší prostor pro vyplňování 
a sběr žádostí. Žádosti k vyplnění a dal-
ší podrobné informace jsou na webu 
mszapis.plzen.eu. 

Rodiče vyplní žádost, kterou naleznou na 
mszapis.plzen.eu. Vytisknou si ji a po-
depíší. Zajistí potvrzení o očkování dítěte 

a kopii rodného listu. Tyto dokumenty 
doručí mateřské škole v době od 4. do 
7. května osobně, dle pravidel konkrétní 
školy. Je možné je zaslat i prostřednic-
tvím datové schránky nebo e-mailem 
s uznávaným elektronickým podpisem 
zákonného zástupce, popřípadě poštou. 
Ve výjimečných případech a po předcho-
zím telefonickém objednání je možné 
vyplnit žádost i na úřadech plzeňských 
městských obvodů, na Magistrátu města 
Plzně nebo přímo v dané mateřské škole. 

Předškolní vzdělávání se organizuje 
pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. 

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do ma-
teřské školy právní nárok. Předškolní 
vzdělávání je však povinné pro děti, které 
dosáhnou pěti let k letošnímu 31. srpnu. 
Povinný rok je ve veřejných mateřských 
školách bezplatný. V případě povinného 
předškolního vzdělávání není nutné před-
kládat potvrzení o očkování. Pro zápis je 
v souladu se školským zákonem rozhodu-
jící trvalý pobyt dítěte. Zákonní zástupci 
dětí jsou povinni přihlásit dítě k předškol-
nímu vzdělávání ve spádové mateřské 
škole. Město Plzeň řeší spádové mateřské 
školy obecně závaznou vyhláškou tak, že 

školské obvody jsou shodné s územím čtyř 
velkých obvodů. Dále pak je území Kři-
mic, Radčic a Malesic dalším školským 
obvodem a následuje společný obvod Litic 
a Lhoty. Černice jsou součástí školského 
obvodu Plzeň 2. 

Město Plzeň zřizuje 46 mateřských 
škol s kapacitou téměř 5 200 míst, což 
postačuje na pokrytí předpokládaného 
počtu dětí při přijímání dětí od tří let. Pro 
školní rok 2021/2022 město navýšilo 
kapacitu v rámci školského obvodu Pl-
zeň 3 u 55. MŠ Mandlova 6 o dvě třídy, 
tedy až o 48 dětí. (red)

Město chce 
podpořit 
provozovatele 
ubytovacích 
zařízení
Provozovatelé ubytovacích zaříze-
ní na území města Plzně mohou 
žádat o finanční podporu, kterou 
jim město poskytne s cílem zmírnit 
negativní ekonomické dopady ko-
ronavirové krize v sektoru cestov-
ního ruchu. Žádosti o poskytnutí 
finančního daru mohou podávat 
do 30. června letošního roku. 
Veškeré podrobnosti a potřebné 
formuláře najdou na webových 
stránkách epo.plzen.eu v sek-
ci Magistrát/oblast poplatku 
z pobytu. O dar mohou žádat ti 
provozovatelé, kteří v souladu s vy-
hláškou č. 10/2019 odvedli místní 
poplatek z pobytu za období od 
1. ledna 2020 do 8. února 2021. Po 
splnění všech náležitostí žádosti 
jim bude poskytnut dar ve výši 
odvedeného poplatku z pobytu. 
Zmíněná obecně závazná vyhláš-
ka o místním poplatku přestala 
na základě hlasování plzeňského 
zastupitelstva platit od 9. února 
letošního roku. Provozovatelé uby-
tovacích zařízení tak už nemusejí 
městu poplatek z pobytu odvá-
dět. Město se jim tím snaží ulevit 
v době koronavirové krize. 

Pustila se 
do podnikání 
s podporou 
Klubu 
svobodných 
matek 

Lenka Kučerová (na snímku) bydlí 
v Plzni a sama vychovává své dvě děti. 
Jejím velkým koníčkem je šití, jak sama 
říká: „Šiju od nevidím do nevidím.“ 
V roce 2015 začala podnikat, pod svou 
autorskou značkou šije bytový textil pro 
děti a miminka v originálním designu 
dle vlastních návrhů, postupem času se 
vypracovala a její výrobky se těší u zá-
kazníků stále větší oblibě. Dlouhodobá 
covidová opatření, hlavně distanční vý-
uka dětí, její výrobu časově, fyzicky a ná-
sledně i finančně velmi omezila. Ráda 
by své podnikání podpořila a to byl 
hlavní důvod, proč se rozhodla přihlá-
sit do projektu Akademie pro samoži-
vitele OSVČ, který spustila nezisková 
organizace Klub svobodných matek. 
Lenka účastí v projektu získává plnou 
tříměsíční marketingovou podporu. Je-
jím snem je otevření vlastního obchodu 
s malou šicí dílnou v blízkosti bydliště, 
kde by měla prostor na tvorbu a zároveň 
by mohla své designové výrobky přímo 
prodávat. Do budoucna by ve své dílně 
ráda zaměstnávala šikovnou švadlenku 
ze svého okolí v podobné životní situaci.

Nadační fond Zelený poklad vyhlašuje již 
šestým rokem výzvu Ani kapka nazmar 
na podporu projektů, které zajistí lepší 
hospodaření s dešťovými vodami. Jedná 
se například o zelené střechy, vertikální 
zahrady, sběr a další využití dešťové vody. 
Žádoucí je, pokud jsou praktické reali-
zace kombinované se vzdělávacími akti-
vitami. Připraveny jsou i další grantové 
programy.

O dotaci ve výši až 300 tisíc korun mohou 
v grantové výzvě Ani kapka nazmar žádat 
plzeňské školky, školy a spolky ve dvou 
termínech, a to do 30. května nebo do  
30. října 2021. Plánuje se, že se mezi úspěš-
né žadatele rozdělí až milion korun. Od 
roku 2016 bylo v grantovém programu Ani 
kapka nazmar podpořeno devatenáct pro-
jektů v celkové výši 2 749 791 korun.

„Ve stejných termínech, tedy do 30. květ-
na nebo 30. října letošního roku je možné 
požádat i o podporu v Základním gran-
tovém programu,“ připomněla ředitelka 

Nadačního fondu Zelený poklad Tereza 
Pelclová. Dodala, že v minulém roce získala 
podporu například Střední průmyslová ško-
la stavební Plzeň, která ve škole zřídí spe-
ciální ekoučebnu zaměřenou na udržitelné 
bydlení a zároveň se bude ucházet i o mezi-
národní certifikát Ekoškoly. „A jsme rádi, 
že jsme mohli zachovat i speciální grantový 
program Nás učí příroda, který je určený 
pro systematickou ekologickou výchovu 
předškolních dětí,“ dodala a připomně-
la, že fond své grantové výzvy podporuje 
i vzdělávacími aktivitami, momentál-
ně především pro pedagogy z mateřských 
škol, kterým nabízí ve spolupráci s němec-
kou ekologickou stanicí Lias-Grube nový 
vzdělávací program „Voda – Wasser“, jenž 
probíhá v on-line režimu. „Jakmile situace 
dovolí, plánujeme i exkurze a hospitace za 
dobrou praxí v hospodaření s dešťovými vo-
dami do Německa,“ uvedla Tereza Pelclová. 

Více o grantových výzvách, podpoře-
ných projektech či plánovaných školeních 
na www.zelenypoklad.org. (red)

Plzeň poděkovala 
zdravotníkům
Město v únoru a březnu obdarovalo pracovníky tří nemocnic a jedné kliniky
Dary do zdravotnických zařízení za-
slala krajská metropole jako poděko-
vání za boj proti onemocnění covid-19.  
Do Fakultní nemocnice (FN) Plzeň, 
EUC Kliniky Plzeň, Mulačovy nemoc-
nice a nemocnice PRIVAMED puto-
valy dodávky kávy, čaje, sladkých i sla-
ných pochutin či ovoce a také drogerie.

Zdravotníkům z FN Plzeň patří poděková-
ní především za péči o pacienty, kteří mají 
po nakažení koronavirem těžký průběh 
onemocnění covid-19. „Vážíme si každé 
pomoci a každé podpory a moc oceňuji to, 
že spolupráce mezi naší fakultní nemocnicí 
a městem Plzní je na skvělé úrovni, dokonce 
je možné mluvit o výborné symbióze, kterou 
nám mnohé jiné fakultní nemocnice mohou 
i závidět. Myslím si totiž, že my tady v Plzni 
jsme jediní v České republice, kde mezi 
městem a fakultní nemocnicí tak pevný 
vztah funguje. Je oboustranný – pomáháme 
si navzájem a tak by to mělo být,“ uvedl ře-
ditel FN Plzeň Václav Šimánek. „V takzva-
ném covidpásmu naší nemocnice pracuje  
782 zdravotníků,“ připomněla Ivana Wi-
tová, vrchní sestra II. interní kliniky FN. 
Uvedla, že služba v nemocnici je pro ně 

Nadační fond Zelený poklad má několik grantových projektů. Některé z nich jsou zamě-
řeny na ekologickou výchovu dětí předškolního věku. Snímek je z 22. MŠ.    Foto: Vít Štaif

všechny po roce trvání koronavirové krize 
hodně náročná a všichni tito pracovníci 
se ocitají na pokraji svých sil. „Přesto se 
snažíme, aby alespoň někdy nechyběly 
optimismus a dobrá nálada. Jsme ve vla-
ku, který zatím jede a jede, ale snad taky 
někdy zastaví. Na to se těšíme,“ usmála se 

Ivana Witová a dodala, že tuhle ‚cestu vla-
kem‘ jim zpříjemní dary od města. „Může-
me si díky nim o přestávce nebo po službě 
dát ke svačině kávu či čaj a něco dobrého 
k tomu zakousnout. A jsme moc rádi, že 
mezi dary je i drogerie, například sprchové 
gely, protože strávit osm hodin v ochran-

Pracovníci FN v čele se svým ředitelem Václavem Šimánkem (vpravo) převzali dary od 
města.                                                                                                                               Foto: Martin Pecuch

ných oděvech je hodně náročné a sprcha 
po směně je opravdu nezbytná nutnost,“  
poznamenala Ivana Witová.

Významným partnerem města Plzně 
v boji s onemocněním covid-19 je EUC 
Klinika Plzeň, která zajišťuje plošnou 
vakcinaci jednotlivých skupin obyvatel, 
k nimž patří klienti a zaměstnanci plzeň-
ských sociálních služeb, pedagogičtí i ne-
pedagogičtí pracovníci a zvláště seniorská 
veřejnost ve věku 70 let a více, jež je ve měs-
tě významně zastoupena. Kromě očkování 
zajišťuje v souvislosti s koronavirem EUC 
Klinika Plzeň také testování. Jejích služeb 
využívá i Magistrát města Plzně s více 
než 600 zaměstnanci. „Boj s covidem-19 
a pomoc našich zdravotníků obyvatelům 
Plzně vnímáme jako samozřejmé. Všichni 
věříme, že se díky očkování brzy vrátíme 
k normálnímu životu. Poděkování i pod-
pory města Plzně si velmi vážíme a věříme, 
že naše dobrá spolupráce bude pokračovat 
i v budoucnu, kdy již epidemie covidu-19 
bude minulostí,“ uvedl Jan Šlajs, ředitel 
EUC Kliniky Plzeň. Na konci března měs-
to Plzeň doručilo dary také pracovníkům 
Mulačovy nemocnice a nemocnice PRI-
VAMED. (red) (red)
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Plzeň vybudovala nové sociální byty 
V uplynulých měsících byly předány nájemcům téměř tři desítky bytů

ProCit 
vydává knihu 
o autismu  

Občanské sdružení ProCit se v Plzni 
už více než deset let věnuje práci s rodi-
nami vychovávajícími děti s poruchou 
autistického spektra (PAS). Nyní se 
rozhodlo své zkušenosti sdílet se širo-
kou veřejností a vydává knihu s názvem 
JINEJ, Procit o autismu. Toto slovní 
spojení je zároveň mottem činnosti to-
hoto sdružení.

„Chceme naše poznatky a zkušenos-
ti sdílet s co nejširším okruhem lidí tak, 
aby mohly posloužit i ostatním v jejich 
každodenní péči o dítě s autismem,“ 
uvedla předsedkyně sdružení ProCit 
Irena Vítovcová. „V knize předáváme 
praktické tipy a metodiky pro práci 
s dětmi s autismem napříč různými 
aktivitami. Vysvětlujeme, jaká má být 
individuální i skupinová práce s dítě-
tem, uvádíme konkrétní postupy užíva-
né během volnočasových aktivit, jako 
jsou například kroužky, plavání, 
cvičení, logopedie, nácviky sociálních 
dovedností. Informujeme i o různých 
formách terapií, například o muziko-
terapii, arteterapii či canisterapii. Čte-
náři se také dozvědí, jak důležitá je péče 
o celou rodinu a jak vést rodinnou, 
individuální či párovou psychoterapii, 
rodičovské skupiny či společné pobyty. 
Rádi se se čtenáři podělíme o zkuše-
nosti z našich víkendových i týdenních 
pobytů. Nedílnou součástí knihy jsou 
i osobní příběhy jednotlivých rodin. 
Publikace je doplněna profesionálními 
autorskými fotografiemi. Přejeme si, 
aby se kniha stala inspirací pro další 
organizace, pedagogy, asistenty, rodi-
če i širší veřejnost a ukázala tak nový 
pohled na možnosti práce s dětmi s po-
ruchou autistického spektra a jejich 
rodinami,“ představila obsah knihy 
Irena Vítovcová a připomněla, že kniha 
vychází s podporou města Plzně, které 
přispělo částkou 100 tisíc korun.

Vyšel 
dubnový 
PILSEN 
Nové číslo oblíbeného čtvrtletní-
ku PILSEN – čtení nejen pro se-
niory – je od 1. dubna k dispozici 
všem na běžně dostupných veřej-
ných místech. Tentokrát magazín 
přináší ohlédnutí pamětníka za 
květnem 1945 v Plzni, pestrou 
nabídku univerzity 3. věku, ale 
třeba i pozvání na kulturu on-line 
nebo na on-line Slavnosti svobo-
dy. S jarem přichází radost, a pro-
to jsou tentokrát v magazínu jen 
samé dobré zprávy. Magazín PIL-
SEN je možné číst také v elektro-
nické podobě na adrese https://
socialnisluzby.plzen.eu/zajisti-
me-poradime/epilsen/.

Plzeň vybudovala 8 bytů ve svém objektu 
na adrese U Radbuzy 8 v Doudlevcích, 
velkometrážní byt v Palackého 16 a dal-
ších 20 bytů v Prostřední 48 na Nové 
Hospodě.

V domě U Radbuzy 8 byly dříve kance-
láře a laboratoře, které během minulého 
roku město Plzeň proměnilo na osm ma-
lometrážních bytů. „Jsou určeny osobám, 
které se nacházejí v bytové nouzi a potře-
bují komplexní podporu sociálního pra-
covníka a zároveň splňují podmínku, že 
průměrný čistý měsíční příjem v období 
12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobku 
průměrné měsíční mzdy v případě jednot-
livce. Nájemné v těchto bytech je v maxi-
mální povolené výši, a to 64,70 korun za 

metr čtvereční měsíčně. Nájemní smlou-
va je uzavírána na dobu jednoho roku,“ 
popsal systém nájmu těchto bytů Zdeněk 
Švarc, vedoucí Odboru bytového Magist-
rátu města Plzně. Celkové náklady na re-
konstrukci jsou vyčísleny na 12,9 milionu 
korun, přičemž částka 9,19 milionu korun 
byla čerpána z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. Rekonstrukci 
objektu město dokončilo loni na podzim. 
Do začátku tohoto roku byly všechny byty 
obsazeny.

Jako kanceláře Plzeňských městských 
dopravních podniků sloužil prostor v Pa-
lackého 16. Nyní z něj je byt o dispozici 
11+1 a rozměrech 223 metrů čtvereč-

ních. Náklady na jeho vybudování byly 
6 milionů korun. Od letošního února 
ho spravuje Středisko křesťanské po-
moci, které v něm poskytuje zázemí pro 
mladé lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří 
například opouštějí dětský domov či ji-
nou formu ústavní výchovy, pocházejí 
z disfunkčních rodin, nemají patřičné 
sociální zázemí či se již ocitli na ulici.  
Díky podpoře střediska získají své vlast-
ní osobní zázemí, naučí se zorientovat ve 
finančních otázkách i dalších společen-
ských záležitostech. Pracovníci středis-
ka jim také pomohou se společenským 
uplatněním. Takovouto pomocí a péčí 
je možné předejít tomu, aby mladí lidé  
skončili na ulici. „Jde o takzvanou sociál-
ní službu dům na půl cesty. Dosud jsme 
ji poskytovali v bytě v Božkovské ulici. 

Jeho kapacita však nestačila. Klienti byli 
ubytováni až v třílůžkovém pokoji a ne-
měli tedy žádné soukromí. Díky spolu-
práci města jim budeme moci nabídnout 
soukromí – pro jednoho klienta bude 
vždy jeden pokoj,“ popsal ředitel Středis-
ka křesťanské pomoci Marek Novotný.

V březnu město Plzeň také dokončilo 
budování bytů v Prostřední 48 na Nové 
Hospodě, kde za investici ve výši 43,6 mi-
lionu korun vzniklo 20 bytů pro seniory 
a byly také upraveny vnitřní i vnější prostory 
celé budovy, kde již bylo 69 bytů zvláštního 
určení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Na této adrese má své zázemí 
také pobočka Dobrovolnického a mezige-
neračního centra TOTEM, z. s., a město 
tam každý pátek organizuje sociální pora-
denství. (red)

Sbírka Díky dětem chce pomáhat i letos

Ukliď šatník! a velikonoční sbírku Nový 
začátek zorganizovali během prvních 
měsíců tohoto roku pracovníci Odbo-
ru sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně. Se žádostí o pomoc se obrátili na 
všechny své kolegy – pracovníky magist-
rátu, městských obvodních úřadů, měst-
ských organizací i spřátelených nezisko-
vých organizací a také na veřejnost. Do 
obou sbírek přispělo několik stovek lidí.

„Sbírku Ukliď šatník! jsme pořádali 
v únoru, tedy v době, kdy naši zemi zasáhly 
arktické mrazy a lidé bez domova se ocitli 
v opravdu svízelné situaci a potřebovali 
oblečení, boty, deky nebo spací pytle. Uvě-
domovali jsme si zároveň, že současná, té-
měř rok trvající, mimořádná situace dostala 
mnoho jednotlivců a rodin do ekonomic-
kých potíží,  a proto jsme vyzvali všechny 
naše kolegy a přátele, aby přinášeli také dět-
ské oblečení, obuv, hračky či bytový textil,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních služeb 
Alena Hynková. S potěšením dodala, že 
jako organizátoři sbírky se ona a její kolego-
vé ze zmíněného odboru setkali s velkými 
projevy zájmu a solidarity. Během několika 
dní se tak díky dobrým lidem naplnilo více 
než 120 velkoobjemových pytlů a krabic, 
kde nechyběly ani kojenecké lahve, nádobí 
nebo sportovní vybavení pro děti. Celkově 
šlo o dvakrát větší objem oproti loňskému 
roku, kdy se sbírka Ukliď šatník! konala 
poprvé. Pomoc byla rozdělena potřebným 
prostřednictvím Humanitárního skladu 
Diecézní charity Plzeň v Cukrovarské 16. 
Do sbírky se v letošním roce zapojili kromě 
zaměstnanců města také například pracov-
níci DEPO2015 a Dobrovolnické agentury 
DORA či Krašovská Aktivity centrum 

Pracovníci magistrátu a dalších  
organizací pomáhají lidem v nouzi

Projekt Díky dětem, jehož garantem je 
Nadace 700 let města Plzně, pomáhá 
prostřednictvím veřejné sbírky sociál-
ně a zdravotně znevýhodněným dětem 
v Plzni. Letos už například díky daru 
Pavla Galíčka poskytla nadace note-
book pro distanční výuku sociálně zne-
výhodněné rodině se třemi dětmi.

Ředitelka nadace Alena Kozáková upozor-
nila, že až na krátkou letní výjimku se už 

více než rok nemohou konat na podporu 
sbírky Díky dětem žádné veřejné akce. Pro-
to nadace na konci minulého roku využila 
charitativní nabídky slevového portálu Sle-
vomat. 

Jeho prostřednictvím se podařilo vybrat 
za měsíc bezmála 45 tisíc korun, které na-
dace využila na nákup terapeutických po-
můcek pro děti s poruchami autistického 
spektra, jež navštěvují aktivity pořádané 
občanským sdružením ProCit, a na spe- 

ciální výživu pro dětské pacienty po onko-
logické léčbě. 

„V loňském roce se nám nakonec po-
dařilo i přes nepříznivou situaci dále 
podpořit také Dětský domov Domino, 
Základní a mateřskou školu při Fakultní 
nemocnici Plzeň, Spolek neslyšících Plzeň,  
Matyáše J. a organizaci Zdravotní klaun,“ 
vyjmenovala Alena Kozáková. Dodala, 
že ze sbírky Díky dětem poskytli pomoc 
všem žadatelům, kteří se na ně obrátili se 

žádostí o příspěvek. Celková hodnota byla  
190 486 korun.

Pomáhat chce Nadace 700 let města Plz-
ně i letos. „V této době, kdy se nemohou ko-
nat akce na podporu projektu, uvítáme ja-
koukoliv pomoc,“ vyzvala Alena Kozáková 
a upozornila, že zájemci veškeré informace 
o sbírce Díky dětem, včetně konkrétních 
požadavků na letošní rok, najdou na www.
dikydetem.cz. Přispět mohou na transpa-
rentní účet 280 13 16 725/2010. (red)

Plzeň. Příjemným překvapením byla 
vlastní iniciativa městského obvodu Plzeň  
– Černice, který se sbírkou inspiroval a vy-
zval k zapojení i občany svého obvodu. 

V polovině března pak odbor sociálních 
služeb odstartoval velikonoční sbírku 
s názvem Nový začátek, kterou poprvé 
uspořádal v roce 2018. Organizátoři v této 
sbírce shromažďovali především trvanli-
vé potraviny a sladkosti. Ještě před veli-
konočními svátky je organizátoři sbírky 
rozvezli rodinám, které se ocitly v krizové 

situaci, či matkám, jež se svými dětmi 
pobývají v azylových domech, i samoži-
vitelům a samoživitelkám. Organizátoři 
tak zajistili, aby u těch nejpotřebnějších 
byl alespoň o Velikonocích dostatek po-
travin, čerstvě upečený mazanec a sladká 
koleda pro děti.  „Více než kdy jindy jsou 
aktivity tohoto druhu žádoucí, ať již jde 
o sbírky oděvů, hraček a domácích potřeb 
nebo jako nyní o sbírku potravin. Těší mě, 
že mám kolem sebe kolegy, kteří vnímají, 
že ne všichni žijí v hojnosti a jsou ochotni 

zorganizovat pomoc, a že se najde mnoho 
lidí, kteří se k pomoci připojí a přinesou 
dary. Načasování do předvelikonoční 
doby bylo na místě, už kvůli všem těm, 
kterým výtěžek sbírky přinesl velikonoční 
radost. A jsem opravdu ráda, že se poda-
řilo nashromáždit dostatek potravin na 
velikonoční pečení i dostatek sladkostí 
na bohatou koledu pro děti,“ uvedla pa-
tronka sbírky Nový začátek a ředitelka 
Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu  
města Plzně Helena Knížová. (red)

Díky sbírce Nový začátek si mohly rodiny, jež se ocitly v krizové situaci, užít Velikonoce s dostatkem potravin i koledou. 
Foto: Hana Josefová
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ON-LINE STUDIO
6.–8. 5. | čtvrtek–sobota | 17–20 hodin

• zajímaví hosté 
• dokumenty a reportáže
• představení klubů vojenské historie
• atraktivní hudební program 

The Dixie Hot Licks
 Plzeňská filharmonie
 CBC Big Band / leader Mr. SURKA GLENN MILLER –   
 Tribute to the legend,  moderuje a na bicí hraje 
 Dalibor Gondík, zpěv Eva Kleinová

Pilsner Jazz Band

6. 5. | čtvrtek 

• živý přenos vzpomínkového aktu 
 u památníku Díky, Ameriko!
• živé rozhovory s veterány z USA a Belgie 

9. 5. | neděle | 11–17 hodin

• Slavnosti ve vzduchu, živý přenos přeletu vojenských   
 historických letadel nad Plzní 
• rozhovory, dokumenty, tematické reportáže k historii   
 pořádání oslav osvobození a archivní záběry z Convoy   
 of Liberty
• hudební program
 Taxmeni
 Ondřej Havelka and his Melody Makers

6.–9. KVĚTNA 2021

SLAVNOSTI
SVOBODY
PLZEŇ

DALŠÍ PROGRAM
STEZKA „CESTA KE SVOBODĚ“ 
6.–9. 5. | čtvrtek–neděle 

Venkovní stezka „Cesta ke svobodě“ umožní projít si 
místa spojená s osvobozením Plzně zábavnou, poučnou 
a interaktivní formou. Více informací a plánek trasy 
na wwww.slavnostisvobody.cz.

AUTOKINO
DEPO2015, spodní parkoviště
vstupenky na www. plzenskavstupenka.cz

7. 5. | pátek | 18 hodin
Anthropoid, režie Sean Ellis (2016)

8. 5. | sobota | 18 hodin
Tobruk, režie Václav Marhoul (2008) 

VÝSTAVY
mázhauz radnice | 6. 4.–10. 5.
Americká polní pošta v Československu Pavla Hauznera

Smetanovy sady | 3.–31. 5. 
Svoboda nebyla zadarmo kolektivu autorů Ivana 
Rollingera, Karla Fouda, Davida Fouda. Výstava vychází 
ze stejnojmenné knihy a mapuje bojové i nebojové ztráty 
amerických pozemních sil v jihozápadních Čechách, 
včetně vzpomínek a zápisků válečných.

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje | 6. 5.–6. 8. 
Osvobození bez svobody, výstava Post Bellum 
doprovodná trasa po místech paměti 20. stol. 
ze sadů Pětatřicátníků

Více informací k programu na wwww.slavnostisvobody.cz

www.slavnostisvobody.cz
On-line studio vysílá z Měšťanské besedy v Plzni.
Sledujte na: wwww.slavnostisvobody.cz a facebooku 
Slavnosti svobody, Plzeň.eu a Plzeň 2015.
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Váleční veteráni posílají pozdravy do Plzně 
Slavnosti svobody budou i letos pouze on-line. Na Plzeň a její květnovou atmosféru  
v roce 2022 se těší ti, které Plzeňané s nadšením vždy vítají – osvoboditelé 

Earl Ingram (velitel 2. čety roty L, 38. pěší 
pluk, 2. pěší divize Armády Spojených stá-
tů amerických) byl odvedený roku 1940. 
V srpnu 1944 přistál ve Skotsku, odkud se 
přesunul vlakem do Southamptonu v An-
glii. Následovala noční plavba na malé 
lodi přes kanál La Manche a vylodění na 
pláži Omaha, odkud postupoval Evropou 
až do Plzně. Během války dosáhl hodnosti 
nadporučík. Několik měsíců po 2. světové 
válce zahájil kariéru jako profesionální 
voják. V aktivní službě byl více než 34 let. 
Dnes žije v Severní Karolíně.

Stýská se vám po Plzni a jejích Slavnos-
tech svobody? Od kterého roku jste je-
jich pravidelným návštěvníkem? 

Má každoroční účast a možnost být 
mezi přáteli na Slavnostech svobody mi 
opravdu chybí. Poprvé jsem se Slavností 
svobody účastnil v roce 1995. A od té doby 
jsem navštívil festival dvaadvacetkrát. 
Nicméně, svůj první návrat do Plzně jsem 
uskutečnil již v roce 1994, kdy jsem se do-
zvěděl o plánech na Slavnosti svobody pro 
rok 1995. 
Podělil byste se, prosím, s našimi čtená-
ři o nějakou vzpomínku na květen roku 
1945?

Když jsem přijel do Plzně v květnu 1945, 
setkal jsem se s těmi nejvděčnějšími a nej-
šťastnějšími lidmi, jaké jsem kdy viděl. Vza-
li nás do svých domovů a chovali se k nám 

jako ke znovuobjeveným členům rodiny. 
Z času stráveného v Plzni během května 
1945 mám mnoho příjemných vzpomínek, 
ale ten srdečný způsob přijetí, jímž jsem 
byl přivítán spolu s ostatními americkými 
vojáky, pro mne osobně rezonuje jako ne-
zapomenutelná a zásadní vzpomínka. 
A jaké to pro vás bylo, když jste se v Plz-
ni poprvé zúčastnil Slavností svobody?

Cítil jsem se nepopsatelně šťastný. 
Všechny vzpomínkové akce byly srdečné. 
Celkově jsem si užíval pestré spektrum 
přehlídek za účasti několika různých or-
ganizací, kde účastníci byli velmi šťastní 
a plní entusiasmu. Stejně tak rozhovory se 
staršími Čechy, setkání s mladší generací, 
které její rodiče a prarodiče vyprávěli pří-
běhy z květnových dnů roku 1945, i s lid-
mi, kteří byli tenkrát ještě děti, ale události 
si dobře vybavují. A také možnost setkat 
se s dalšími veterány. 
Slavnosti Svobody se ve své tradiční po-
době naposledy konaly v roce 2019, loni 
kvůli celosvětové koronavirové krizi 
byly pouze on-line a ze stejného důvodu 
budou takové i letos. Na co jste během 
těch dvou let v souvislosti s Plzní a Slav-
nostmi svobody rád vzpomínal?

Nejdůležitější je zdraví a bezpečnost 
všech, kteří se na Slavnostech podílejí nebo 
je navštěvují. Slavnosti svobody jsou velmi 
speciální historicky úspěšnou akcí pro bez-
počet lidí z Plzně i dalších míst světa. A já 

Od roku 1990 se Plzeň každoročně v květnu pomyslně vrací do roku 1945. Konají se zde Slavnosti svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s Plzeňany, vojenskými veterány a jejich rodinnými pří-
slušníky oslavili osvobození města spojeneckými vojsky. Kvůli celosvětové koronavirové krizi se už loni nemohly Slavnosti svobody konat ve své tradiční podobě a stejná situace je i letos. Slavnosti Svobody budou mít 
pouze virtuální podobu (viz program na předchozí straně). Prostřednictvím Radničních listů se však s Plzní a jejími obyvateli spojili váleční veteráni – zástupci amerických, belgických i československých vojáků, kteří 
nám odpověděli na několik otázek a posílají mnoho pozdravů. V tomto vydání přinášíme rozhovor s americkým veteránem Earlem Ingramem. V květnovém čísle uvedeme rozhovory s belgickým veteránem Louisem 
Gihoulem a letcem RAF Tomášem Lomem. Všichni samozřejmě posílají do Plzně srdečné pozdravy a těší se na rok 2022, kdy už budou moci, jak pevně věří,  na plzeňské Slavnosti svobody přijet.

Earl Ingram v roce 2019 při plzeňských Slavnostech svobody.                                                                                                                 Foto:  Martin Pecuch

Earl Ingram: V Plzni jsem se setkal  
s nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi

Viktoria Plzeň oslaví 110. výročí založení klubu
Rok 2021 je pro plzeňský fotbalový klub 
významný. Oslaví v něm totiž 110. výročí 
od založení a pro fanoušky chystá velkou 
spoustu aktivit.

Dne 11. června roku 1911 se uskutečni-
la ustavující valná hromada v restauraci 
U Forejtů v Sirkové ulici, kde byl tak za-
ložen plzeňský fotbalový klub, který od té 
doby ušel pořádný kus cesty a zažil řadu 
skvělých momentů.

Viktoria si tuto dobu a 110. výročí bude 
připomínat v roce 2021. Představeno bude 
například výroční logo, bude se vzpomínat 
na důležité a velké momenty klubové histo-

Novým majitelem klubu je Adolf Šádek
Letos v březnu došlo po jedenácti letech ke změně majitele FC Viktoria Plzeň. Jediným držitelem akcií společnosti Viktoria Plzeň 
1911, a. s., která klub vlastní, se stává Adolf Šádek. Dosavadní prezident Tomáš Paclík odchází ze zdravotních a osobních důvodů. 
„Klub je pro mě naprostou prioritou, mám k němu srdeční vztah a jeho budoucnost mi není lhostejná. Po zralé úvaze jsem se tedy 
rozhodl jej převzít,“ řekl Adolf Šádek. „Primárním cílem zůstává, aby klub fungoval co nejlépe i v době, která je kvůli covidu nejen 
pro oblast sportu velmi složitá,“ doplnil Adolf 
Šádek s tím, že směrem k partnerům klubu 
i fanouškům k žádné zásadní změně nedochá-
zí: „Na jejich podporu jsem se vždy spoléhal 
z pozice statutárního ředitele a věřím, že se na 
ni budu moci spolehnout i v nové roli.“

jsem přesvědčen, že jejich unikátní tradiční 
formát se opět vrátí, jakmile skončí temné 
období pandemie covid-19. I přesto, že se 
musely změnit, jsou stále živé a úspěšné. 
Jak jste prožil onen rok, kdy svět ohro-
žuje onemocnění covid-19? A hledíte do 
budoucna s nadějí a optimismem?

Vždycky jsem se díval do budoucnos-
ti s nadějí a optimismem. Jak by se taky 
někdo mohl dožít požehnaného věku 
98 let, kdyby nebyl optimistou? Během 
pandemie covid-19 se snažím dodržo-
vat všechna preventivní opatření, která 
doporučují lékařští experti. A ignorovat 

komentáře z úst lidí, kteří mají přístup 
k mikrofonům v televizi a jde jim spíše 
o peníze než o záchranu lidských životů. 
S optimismem proto hledím i na svou 
účast na dalších Slavnostech svobody, 
kde se opět uvidím se svými přáteli v Čes-
ké republice. (red)

V rámci 110. výročí od založení klubu připraví Viktorka pro Radniční listy každý měsíc sou-
těž.  Odpovězte správně na otázku a vyhrajte šálu a podepsanou kartičku jednoho z hráčů.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V roce 1935 se Viktoria Plzeň ve Středoevropském poháru utkala s Juventusem. 
Domácí utkání nabídlo parádní podívanou! Jaký byl jeho výsledek?
A/ výhra Plzně 1:0
B/ remíza 3:3
C/ výhra Plzně 3:2

Odpovědi lze zasílat s označením Soutěž s Viktorkou v předmětu zprávy do 25. dubna 
na adresu redakce či na e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

SOUTĚŽ S VIKTORKOU

Viktorián František Plass podepisuje kni-
hu Jedenáct desítek.

Foto: archiv FC Viktoria

rie a chystá se program pro všechny věkové 
kategorie.

„Chceme, aby si v něm každý viktorián 
našel to svoje. Konkrétní události budeme 
představovat postupně,“ doplňuje mluvčí 
klubu Václav Hanzlík. Určitě tak sledujte 
všechny oficiální kanály klubu – od webo-
vých stránek až po profily na sociálních sí-
tích Facebook, Twitter a Instagram.

Jako první představili viktoriáni nástěn-
ný kalendář na rok 2021, jehož hlavním 
mottem je právě zmíněné jubileum. Na 
dvanácti unikátních kolážích byly propoje-
ny historické momenty s těmi novodobými. 
Připomenuty jsou samozřejmě mistrovské 

tituly, jichž Viktoria Plzeň získala v nejvyšší 
české soutěži celkem pět, historie Doosan 
Areny, jež byla v posledních letech zmoder-
nizována a zrekonstruována na sta-
dion evropského formátu.

Dalším představeným produk-
tem byla kniha JEDENÁCT DESÍ-
TEK aneb 110 let historie FC Vik-
toria Plzeň. Ta vyšla ve spolupráci 
plzeňské Viktorky s nakladatel-
stvím RegionAll, autorem textu je klubový 
historik a kronikář Pavel Hochman a dílo 
zpestřují jedinečné ilustrace výtvarníka Ri-
charda Broschardta. Knihu přímo v Doosan 
Areně pokřtili vydavatelka a šéfredaktorka 

nakladatelství RegionAll Hana Voděrová 
s legendárním viktoriánem Františkem Pla-
ssem, přítomen byl také zmíněný výtvarník 

a tiskový mluvčí klubu.
„Knížce bych přál, aby se fanouš-

kům líbila. Jejím účelem je, aby si 
dnešní fanoušci a diváci, hlavně ti 
mladší, uvědomili, že tu byli i někte-
ří před nimi. A to věřím, že se splní,“ 
doufá František Plass. Kniha je stále 

k zakoupení na e-shopu Viktorie Plzeň!
V rámci Radničních listů budete moci 

v nadcházejících vydáních soutěžit o zají-
mavé ceny a zároveň se dozvědět o historii 
Viktorie. (red)
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Vysíláme on-line. Hlásí 
kulturní organizace
Už rok v divadlech či klubech nebo knihovnách a dalších kulturních zařízeních natáčejí 
představení, koncerty nebo přednášky či besedy. Snaží se neztratit kontakt se svými fanoušky

Knihovna města Plzně
Moderních technologií a internetu vyu-

žívá i Knihovna města Plzně. Její obvodní 
pobočky připravují vlastní pořady, které 
vysílají on-line. Tak například ta vinická zve 
každé pondělí od 18 hodin děti k on-line 
nácviku čtení. Rodiče mohou napsat e-mail 
na adresu vinice@plzen.eu, že mají zájem 
se tréninku zúčastnit, a knihovnice je zare-
gistrují. Vinická knihovna začala v březnu 
také vysílat komponovaný pořad Povídání 
o knížkách a o duši s knihovnicí Lenkou 
Ťoupalovou a psycholožkou Vlaďkou Lo-
vasovou. 

Skvrňanská knihovna a její M-klub při-
pravují on-line programy už od loňska. 
Diváci mohli například sledovat sestřih 
Koncertů mezi knihami, na ten pak navá-
zaly on-line vysílané koncerty. Vystoupili 
např. Honza Křížek, Justin Lavash či Jakub 
Noha. Skvrňanská knihovna spolu s Tyflo-
servisem natočila i přednášku Jak čtou kni-
hy lidé se zrakovým hendikepem. Záznamy 
mají u čtenářů úspěch, a tak v natáčení 
koncertů a přednášek pokračuje i v dubnu 
a květnu. Pořady je také možné sledovat 
na YouTube kanálu s názvem Obvodní 
knihovna Skvrňany a M-klub. 

Ústřední Knihovna města Plzně pak na-
příklad živě vysílala Putování po zaniklých 
sklárnách Šumavy nebo pořad Šumavský 
Baťa Johann Steinbrener či cestovatelskou 
přednášku Krajinou mých snů. K vidění 
jsou na YouTube kanálu Knihovna města 
Plzně spolu se čtením pro děti z pohádko-
vých knih Jiřího Žáčka.

Divadlo pod lampou
Ředitel Divadla pod lampou Petr 

Choura podotýká, že jejich scéna se 
může přímým on-line přenosům (live- 
streamům) věnovat jen omezeně. „Vari-
anta živého on-line přenosu je konkrétně 
pro klubové koncerty s jejich specifickou 
‚kontaktní‘ atmosférou mnohem více 
omezující než pro jiné druhy akcí. Divadlo 
pod lampou navíc oproti jiným kulturním 
institucím nemá žádný svůj stálý soubor, 
ale pracuje s mladými hudebními sou-
bory. To znamená, že všichni vystupující 
jsou vlastně externí subjekty, které fungují 
ve svém volném čase. Současná striktní 
pandemická omezení tedy prakticky zne-
možňují i tyto aktivity a členové hudebních 
skupin by se neměli ani stýkat, natož třeba 
zkoušet. Tato situace zcela zásadně pozna-
menává celou neprofesionální kulturu. To 
je také hlavní důvod, proč se livestreamu 
můžeme věnovat jen omezeně,“ vysvět-
lil Petr Choura. Přesto však tato hudební 
scéna loni uskutečnila dva on-line večery. 
Poslední dubnový den to byla Májka s Vej-
třaskou a v prosinci křest druhého alba 
kapely Povodí Ohře, v jehož rámci bylo 
také připomenuto výročí 30 let od založení 
Divadla pod lampou. Obě akce měly u fa-
noušků velký ohlas. „Především díky těm-
to kladným reakcím budou nepravidelné 
streamy pokračovat také letos, resp. do té 
doby, než situace umožní pořádat klasické 
koncerty,“ uvedl Petr Choura. V březnu ke 
streamování z Divadla pod lampou spoji-
ly síly místní kapely Boost Pololidi a Blue 
Chesterfield a 30. dubna se představí oso-
bitá skupina Radosta, jejíž celá tvorba se 
tematicky věnuje kultovnímu filmu Kulový  
blesk. 

Galerie města Plzně
Galerie města Plzně rozšířila prezentaci 

svých výstav o virtuální formy prohlídky 
na svém webu s pohledy do všech výstav-
ních místností. „Na našich webových 
stránkách galerie-plzen.cz i na našem 
Facebooku jsou k dispozici videa o výsta-
vách a rozhovory s kurátory jednotlivých 
výstav a vystavujícími umělci, kteří hovoří 
o své tvorbě, pracovním postupu či umě-
leckém záměru. Zároveň si divák může 
prohlédnout i jednotlivá výtvarná díla 
zastoupená na aktuální výstavě,“ uved-
la ředitelka Galerie města Plzně Zuzana 
Motlová. Dodala, že nově také využili dvou 
velkých výloh orientovaných do Domini-
kánské ulice, kam umístili velké obrazovky 
s prezentací aktuální výstavy. „Doprovod-
né programy a tvořivé neděle, které galerie 
pořádá, jsou dočasně nahrazeny novým 
projektem s názvem Dílna online, který je 
plný výtvarných návodů pro děti i školáky. 
K vidění je také na našem webu,“ doplnila 
Zuzana Motlová.

Divadlo J. K. Tyla
Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni v mi-

nulém roce připravilo mnoho různorodých 
speciálních on-line pořadů, koncertů i čtení 
celých her, které byly ke zhlédnutí zdar-
ma na sociálních sítích. V únoru se diváci 
dočkali přímého přenosu celovečerního 
koncertu 4XM, který přinesl ukázky ze 
čtyř amerických muzikálů – Hair, Rent, 
Probuzení jara a Fun Home, a po dlouhém 
vyjednávání s držiteli autorských práv na-
bídlo divadlo i záznamy celých her v rámci 

on-line cyklu První řada u Vás doma. Diváci 
mohli po zaplacení symbolického vstup-
ného sledovat např. předpremiéru slavné 
operety Netopýr či divadelní adaptaci ne-
zaměnitelných Hrabalových Postřižin. Ná-
sledovala legendární ‚semaforská‘ Dobře 
placená procházka a oblíbená Muzikantská 
pohádka. Streamy DJKT připravovalo s vi-
deoportálem Dramox a Fakultou designu 
a umění Ladislava Sutnara ZČU, jejichž 
zástupci byli přítomní vždy na jedné zkouš-
ce, aby určili, na kolik kamer a z jakých úhlů 
bude inscenace natočena. Představení se 
před kamerami konala pouze jednou, aby 
si zachovala atmosféru divadelní produkce. 
„Jsem velice rád, že se nám tento projekt 
podařilo spustit. Zatím každou odvysílanou 
inscenaci vidělo několik stovek diváků, od 
nichž máme skvělé ohlasy,“ říká ředitel di-
vadla Martin Otava. Dalšími inscenacemi 
zařazenými do projektu jsou balet Zkrocení 
zlé ženy, komedie Brouk v hlavě nebo opera 
Věc Makropulos a další. Kromě projektu 
První řada u Vás doma divadlo připravilo či 
připravuje také Jarní koncert souboru ope-
ry DJKT, přímé přenosy populárních Mu-
zikálových matiné, virtuální večeři s herci 
souboru činohry a další. Více informací 
a termíny na www.djkt.eu. 

Divadlo ALFA
Nevzdal to ani tým Divadla ALFA. Své 

malé i velké diváky baví prostřednictvím 
vlastního YouTube kanálu s názvem Alfa 
zírá, který divadlo založilo hned v počátku 
pandemie 30. března 2020. Po roce fungo-
vání se může pochlubit více než 50 tisíci 

zhlédnutími, což je okolo 100 tisíc diváků. 
Sledovanost vzrostla i díky pravidelným 
sobotním přímým přenosům, s nimiž Alfa 
začala vloni v říjnu, připojují se k nim nejen 
diváci z celé republiky, ale i ze zahraničí. 
„Začátky přímých přenosů byly hodně 
těžké. Nemáme prostředky na to, abychom 
si najímali profesionální přenosový štáb, 
všechno se museli naučit naši technici, po-
máhají nám také kolegové z DJKT. Vysílá-
me živě každou sobotu od 17 hodin, před-
stavení natáčíme na 5 kamer tak, aby diváci 
mohli dobře vidět vše, co se na jevišti děje,“ 
říká ředitel Alfy Jakub Hora. V dubnu divá-
ci mohou vidět např. streamy představení 
Jak si Míša hledal kamaráda (17. dubna), 
Detektiv Dudek (24. dubna) a Putování 
dobrého Hanse Böhma Evropou (27. dub-
na). 

Měšťanská beseda
Kladivo vládních opatření proti koro-

naviru nemilosrdně dopadlo i na Měš-
ťanskou besedu. Vždyť jen za posled-
ních 12 měsíců musela zrušit 236 akcí  
a 88 přesunout. „Přesouvání akcí je vel-
ký adrenalin, protože doslova nikdo nic 
neví,“ povzdechla si dramaturgyně Měš-
ťanské besedy Hana Rendlová a dodala: 
„Není proto divu, že kvůli vládním naří-
zením jsme některé akce přesouvali už 
čtyřikrát.“ Tým Měšťanské besedy se ale 
nevzdává a snaží se kulturu dopravit ke 
svým fanouškům alespoň on-line. Kino 
Beseda se zapojilo do projektů Moje kino 
LIVE, a tak příznivci kvalitních filmů 
mohou každý týden zhlédnout několik 

nových snímků či prověřených hitů pěkně 
v pohodlí svého obýváku. Takřka každý 
den je možné s Besedou vyrazit do celého 
světa díky online cestovatelským před-
náškám. Milovníci divadla jistě ocení 
živé přenosy i záznamy divadelních před-
stavení a samozřejmostí jsou i on-line kon-
certy. Své místo v programu Měšťanské 
besedy vždy měly i pohádky a akce pro děti 
a výjimkou není ani program ‚koronaviro-
vý‘ – o víkendech nabízí hrané i loutkové 
pohádky a pro větší děti i online verze scé-
nického čtení LiStOVáNí. „I když online 
kultura je poněkud instantní, i tak nás těší, 
že za uplynulý ‚koronavirový‘ rok jsme do-
kázali zajistit téměř 400 online akcí, které 
se mohou pochlubit ‚návštěvností‘ kolem  
20 tisíc diváků,“ podotkla Hana Rendlová.

DEPO2015
Při podzimní druhé vlně pandemie one-

mocnění covid-19 se v DEPO2015 otevře-
ly dveře sálu Klempírna alespoň virtuálně 
a prostor od té doby hostí nové streamo-
vací studio Streampoint, které už zajis-
tilo desítky přímých přenosů rozličných 
kulturních a společenských akcí. I díky 
tomu se mohly uskutečnit již naplánované 
produkce a návštěvníci DEPO2015 tak 
nepřišli o tradiční akce. Studio Stream- 
point však přineslo i několik nových for-
mátů připravených na míru jak různým 
organizacím, tak firmám. Mezi on-line po-
řady, které v DEPO2015 vznikly, patří na-
příklad sedmidenní komponovaný pořad 
pro děti připravený loni v listopadu v rám-
ci filmové přehlídky JUNIORFEST, bese-
dy festivalu Svět knihy Plzeň nebo on-line 
benefiční aukce pro Hospic sv. Lazara či 
vysílání města Plzně nebo Městského ob-
vodu Plzeň 4. V současné době se pracuje 
na rozšíření studia o nové technologie, 
mimo jiné největší green screen v Plzni pro 
zcela virtuální akce. Zároveň je studio na-
vrženo tak, aby při uvolnění opatření moh-
lo přivítat návštěvníky i fyzicky.

Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie uvedla v březnu 

v rámci festivalu Smetanovské dny mi-
mořádný koncert – cyklus symfonických 
básní Má vlast Bedřicha Smetany. I když se 
koncert musel odehrát před prázdným hle-
dištěm Měšťanské besedy, mohli jej diváci 
sledovat ve vysílání televize ZAK. Přenos 
zaznamenal velký ohlas veřejnosti a Plzeň-
ská filharmonie proto uvažuje o dalších. 
Chce tak divákům dopřát plnohodnotný 
hudební zážitek s dokonalým zvukem 
i obrazem. I z těchto důvodů se téměř ne-
pouští do improvizovaných on-line přeno-
sů, protože přenosová kvalita a nakonec 
i případná sledovanost na PC neodpovídá 
nárokům poslechu klasické hudby. Těleso 
se nyní věnuje nahrávací činnosti pro Čes-
ký rozhlas a jiné společnosti a připravuje 
tři CD. První, pro německé vydavatelství 
Ars Produktion, je věnováno Ermannu 
Wolf-Ferrarimu, druhé patří významnému 
českému hudebnímu skladateli Tomáši 
Illemu, a třetí CD má název Česko-ja-
ponské inspirace. Spojuje českou hudbu 
a japonský neofolklorismus a objeví se na 
něm ve světové premiéře smyčcová verze 
Japonské suity Akira Ifukubeho a českou 
hudbu zastoupí Leoš Janáček – jeho Suita, 
Moravské a Lašské tance. (red) 

Amir Khan a Ivana Veberová v opeře Věc Makropulos, která je zařazena do projektu První řada u Vás doma.                                Foto: Martina Root
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Seriál  Pavel Schwarz: Otec byl shledán kulakem
V dubnu 1939 nebylo v Čechách nikomu 
moc do smíchu. Okleštěná republika se 
proměnila v Protektorát Čechy a Morava 
a válka byla na spadnutí. Do této atmosfé-
ry se 6. dubna do rodiny Schwarzových 
v Plzni narodil syn Pavel. Otec byl Žid, 
matka Češka, oba původem ze selského. 
Tatínkova rodina vlastnila velký statek ve 
Vranovicích-Břasích na Rokycansku.

Pavlova dědečka Richarda Schwarze zatklo 
gestapo hned 1. září 1939 a skončil v Bu-
chenwaldu. Babička se nevrátila z koncen-
tračního tábora v Izbici. Sestra jeho otce 
i s rodinou skončila v plynových komorách 
Osvětimi. Otec byl nasazen na nucené prá-
ce. Statek zabrali Němci. „Bylo mi pět let, 
když jsme za otcem s maminkou jeli. Židé 
mohli jezdit do vzdálenosti padesáti kilo-

metrů od bydliště, a tak jsme se dostali jen 
do Berouna. Maminka se domluvila s tetou 
z Prahy, která za námi přijela s bratrancem, 
stejně starým jako já, vyměnily si doklady 
a my se mohli jet podívat za tátou,“ vzpo-
mínal Pavel Schwarz pro Paměť národa. 
Na konci roku 1944 putoval tatínek do Te-
rezína. Odtud se mu ve zmatku posledních 
válečných dnů podařilo utéct. Po válce začal 
otec znovu hospodařit a do rodiny přibyl 
druhý syn, Jan. Jenže nad Československem 
se začala stahovat mračna komunistické 
totality. Statek Schwarzových sice nebyl 
kolektivizován, ale přišli o většinu polností 
a nestíhali plnit dodávky. Proto se otec roz-
hodl předat ho Státním statkům Mirošov. 
Tři miliony korun, které měl za statek do-
stat, nikdy neviděl. Záhy přestal platit i slib, 
že zůstane na statku správcem a rodina 

Pavel Schwarz na snímku z tanečních a ze současné doby. 
Zdroj: Archiv Paměti národa

Šéfdirigentem Plzeňské 
f ilharmonie bude 
Chuhei Iwasaki
Japonský rodák žije v Čechách už 13 let
Od nové sezony 2021/2022 povede jako 
její šéfdirigent Plzeňskou filharmonii ja-
ponský rodák Chuhei Iwasaki. Nahradí 
na postu Belgičana Ronalda Zollmana, 
který bude s tělesem i nadále úzce spolu-
pracovat. 

„Nabídky si vážím. Hodně v mém ži-
votě znamená. Na práci s filharmonií se 
těším a udělám pro další umělecký růst 
tohoto orchestru maximum. Navíc mám 
moc rád i plzeňské publikum,“ řekl bu-
doucí šéfdirigent Chuhei Iwasaki. 

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka 
Kavalová uvedla, že Chuhei Iwasaki s tě-
lesem už dva roky intenzivně spolupra-
cuje. „Jsem přesvědčená, že pro nás bude 
uměleckým přínosem s novými impulzy. 
Je umělcem celou svou duší, empatik, ma-
ximalista, svým vztahem a láskou k české 
hudbě se netají a má obrovský smysl pro 
humor,“ prozradila a dodala, že Chuhei 
Iwasaki žije v Čechách už 13 let a hovo-
ří plynně česky. Vystudoval konzervatoř 
v Tokiu i Praze a také pražskou Akademii 
múzických umění. Působí jako pedagog 
a spolupracuje s orchestry v Čechách  i v za-
hraničí. Spolupracoval například i s Diva-
dlem J. K. Tyla v Plzni. (red)

Město poskytne Mikrogranty
Rada města Plzně na svém březnovém 
zasedání schválila vyhlášení takzvaných 
Mikrograntů coby kontinuální podpory 
kulturního dění a občanských aktivit ve 
městě. Žádosti o finanční podporu je 
možné podávat od 19. dubna. 

Mikrogranty na podporu kulturních 
a uměleckých projektů pro rok 2021 jsou 
určeny pro menší akce realizované na úze-
mí statutárního města Plzně a ve výjimeč-
ných případech i v jeho nejbližším okolí. 
Podporovány jsou projekty, které během 
roku oživí kulturní dění, a to zejména pro-
střednictvím aktivit v oblastech, jako jsou 
hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, 
design, literatura, podpora kulturních 
a lidových tradic, site specific art a jiné. 
Prostřednictvím tohoto dotačního pro-
gramu podporuje Plzeň široké spektrum 
kulturních aktivit zejména neziskových 

organizací, v některých případech zdánli-
vě menšinových kulturních a uměleckých 
projektů. Žádosti je možné podávat od  
19. dubna a během roku bude několik uzá-
věrek jejich  příjmu tak, aby byly postupně 
posouzeny a podpořeny projekty pro ob-
dobí od jara do konce letošního roku. Mi-
nimální požadovaná i poskytnutá částka 
v programu průběžných Mikrograntů je 
5 tisíc, maximální 30 tisíc korun. Z dota-
ce je však hrazeno maximálně 70 procent 
skutečných nákladů na projekt. Žádost 
musí být zpracována a odevzdána ještě 
před zahájením projektu na předepsaném 
formuláři, který je k dispozici na Odboru 
kultury Magistrátu města Plzně na adre-
se Kopeckého sady 11 nebo ke stažení na 
webu města www.plzen.eu v sekci Gran-
ty a dotace. Termíny uzávěrek odevzdání 
žádostí jsou celkem čtyři, a to 26. dubna,  
31. května, 30. července a 10. září. (red)

Už jsou známi Plzeňští Orfeové 
I v roce, kdy se konalo minimum soutěží 
a koncertů, dokázali mladí plzeňští hu-
debníci reprezentovat jak své školy, tak 
město Plzeň na soutěžích doma i v za-
hraničí s vynikajícími výsledky. Nadace 
700 let města Plzně ty nejlepší z nich oce-
nila tituly Plzeňský Orfeus a Plzeňský 
Orfeus junior.

Za rok 2020 byl udělen maximální po-
čet cen za reprezentaci Plzně v hudební 
oblasti, a to v obou kategoriích. Ceny 
Plzeňský Orfeus 2020 získali: Eduard 
Kollert (housle), Janel Najafli (housle) 
a Klára Skalková (klavír). Všichni lau-
reáti jsou studenty Konzervatoře Plzeň. 
Cenu Plzeňský Orfeus junior do 15 let 
získali: Adam Slunečko (kytara – ZUŠ 
Sokolovská), Daniel Štika (akordeon 

– ZUŠ T. Brzkové) a Tina Tranová (hou-
sle – ZUŠ T. Brzkové). V obou kategoriích 
získávají laureáti skleněnou skulpturu, ve 

vyšší kategorii je pak součástí ceny i finanč-
ní ocenění, které je určeno na podporu dal-
šího uměleckého rozvoje. (red)

bude bydlet v bytě ve dvoře. Otec byl shledán 
kulakem a jako takový se musel s celou ro-
dinou vystěhovat. Díky kamarádovi, jehož 
bratr byl členem Gottwaldovy ochranky, se 
nakonec stěhovali jen do Rokycan. 

Pavel Schwarz se dostal na gymnázium, 
ale studium vysoké školy zemědělské mu 
povoleno nebylo. A tak nastoupil do země-
dělství jako traktorista. Dodělal si alespoň 
dvouletou průmyslovku. 

Po roce 1989 pracoval Pavel Schwarz 
v komunální politice. Dostal zpátky rodový 
statek a začal znovu hospodařit. Vybudoval 
sadařství, které po něm převzal mladší syn. 
Starší se stal ředitelem Úřadu pro zahranič-
ní informace velvyslance v Izraeli. (tač)

Seriál připravuje Paměť národa Plzeňský 
kraj.

Ceny pro Plzeňské Orfee.                                                                                                         Foto: Martin Pecuch

Tradiční akce Plzeňské dvorky bude letos z obvyklého květnového termínu kvůli nepří-
znivé epidemické situaci přesunuta na sobotu 11. září. V současné době totiž není jisté, 
jaká pravidla pro veřejné akce budou v květnu platit, a omezení vyhlášená na první měsíce 
tohoto roku navíc znemožňovala organizátorům přípravy na samotnou akci. Pořádající 
Nadace 700 let města Plzně vyzývá ty, kdo mají tip na zajímavý dvorek nebo se chtějí do 
akce zapojit, aby organizátory kontaktovali na e-mailu kozakova@plzen.eu. (red)

Plzeňské dvorky budou v září

Nejistota způsobená nepříznivým vývojem pandemie přiměla organizátory Divadel-
ního léta pod plzeňským nebem ke změně titulu premiérové inscenace hlavního pro-
gramu. Festival spojil své síly s pražskými Kašpary a v režii jejich principála Jakuba 
Špalka představí nejslavnější Shakespearův milostný příběh Romeo a Julie. Původně 
ohlášená inscenace Dokonalá pitomost se přesouvá na příští rok. Scénu letos festival 
vystaví v termínu od 12. června do 28. července v centru Plzně U Zvonu, kromě pre-
miéry a deseti repríz Romea a Julie se vrátí i úspěšná inscenace Cyrano z roku 2018 
a charismatickým Michalem Dlouhým. (red)

Divadelní léto mění plány

Poctu všem zdravotníkům vytvořily děti ze 
70. mateřské školy. Pět a půl metru dlou-
há koláž byla umístěna na plotě školky ve 
Waltrově ulici ve Skvrňanech, kde ji mohli 
obdivovat kolemjdoucí. Děvčata a chlapci 
spolu se svými pedagogy a za pomoci 
rodičů vytvořili komiks, který ukazuje, 
jak to chodí v nemocnici. Svým dílem 
vzdali všichni velcí i malí tvůrci hold práci  
lékařů, sestřiček či záchranářů. (red)

Školka má Galerii na plotě

Chuhei Iwasaki s Plzeňskou filharmonií už několik let spolupracuje. 
Foto: Archiv Plzeňské filharmonie
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Z Encyklopedie Plzně: Lobzy
První zprávy o názvech lobezských ulic 
jsou z roku 1904, kdy tamní zastupitel-
stvo 21. srpna schválilo návrh obecního 
představenstva na pojmenování ulic 
v této samostatné obci. Tehdy mělo do-
stat své jméno 15 komunikací. Vybrané 
názvy vesměs odkazovaly na význačné 
osobnosti české historie (např. Palac-
kého, Riegrova, Šafaříkova, Barákova 
apod.). Kromě nich byla ovšem využita 
i jiná pojmenování – Na Vyšehradě, Pl-
zeňská, Na Petříně a Náměstí. 

Bohužel ne u všech bylo prozatím možné 
určit jejich přesnou polohu, a to i přesto, 
že v zápise je jejich pozice alespoň částeč-
ně uvedena. Ulice jsou v návrhu rozděleny 
podle svého umístění v části Lobez – Na 
Letné a U Plzenky (zde došlo ještě k rozčle-
nění na ty, které se nacházely na Petříně) – 
a poté navíc následuje i ‚bližší‘ určení, jako 
u Légra, za Hajšmanem, při Rokycanské 
silnici, ulice vedoucí k Jílkovi apod. To se 
stalo na počátku 20. století. Ovšem v plzeň-
ském adresáři z roku 1921, kde jsou zachy-

Na obraze Laury Teisslerové (olej na plechu) je zachycena ves Lobzy v roce 1863. 
Zdroj Archiv města Plzně

Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně 
slaví letos pětadevade-
sátiny. První větší na-
rozeninovou akcí, byť 
v pandemií poznamena-
ném světě, je dubnová 
výstava 95 let Zoo Plzeň 
ve Smetanových sadech 
před Studijní a vědeckou 
knihovnou Plzeňské-
ho kraje. Na příkladech 
vybraných zvířat a expo-
zic přináší fotografické 
a textové porovnání, jak 
to bylo kdysi a jak vypadá zoo v současnos-
ti. Plzeňská zoo má také fungující e-shop, 
v němž je možné zakoupit dárkové pou-
kazy pro zvířata a také různé upomínkové 
předměty a publikace. Je mezi nimi i kniha 

Záhada na ostrově le-
murů, kterou je možné 
vyhrát v naší soutěži.

Otázka: Který ze tří 
samců žirafy dorazil do 
Plzně první?

A/ Jirka
B/ Bořek
C/ Lex

Odpovědi lze zasílat 
s označením Soutěž se 
zoo v předmětu zprávy 
do 25. dubna na adresu 

redakce či na e-mail soutez.Radnicni-
listy@plzen.eu.

Správná odpověď v únorové soutěži byla 
za B/2007. 

Uspěla Božena Benešová. 

SOUTĚŽ SE ZOOLOGICKOU  
a BOTaNICKOU ZaHRaDOU MĚSTa PLZNĚ

cené i okolní obce, je uvedeno, že v Lobzích: 
„pojmenování ulic dosud úředně provede-
no není, kde jsou ulice názvy označeny, sta-
lo se tak bez úředního schválení některými 
soukromníky a nemožno takové opatření 
pokládati za oficiální.“ 

Nicméně již k roku 1924, kdy došlo 
k připojení Lobez k Plzni, máme docho-
ván plánek s vyznačením 12 ulic, přičemž 
je zde uvedena většina názvů z roku 1904. 
K nim navíc přibyly dvě další – Jiráskova 
a Svépomoc. Tyto ulice jsou poté uvedeny 
i jako předchozí názvy při přejmenování 
lobezských ulic v roce 1926. Vlastní připo-
jivší se obec se tak skládala z několika částí 
– Vyšehradu, Malé strany a Petřína za ře-
kou, vlastní vsi před řekou kolem dnešního 
Rolnického náměstí a Letné (vlastní ulice 
byly pojmenovány od těch nacházejících se 
za řekou až po ty za dnešní Rokycanskou, 
která se tehdy nazývala Palackého). Pouze 
jediná komunikace si zachovala svoje pů-
vodní jméno, a to Barákova, nazvaná po 
spisovateli a žurnalistovi Josefu Barákovi 
(1833–1883).  

Inspirací byla i vesmírná tělesa
Jména byla za první republiky vybírá-

na z rozličných oblastí. Jsou zde názvy 
odkazující na polohu ulice (Václavská – 

směrem ke kostelu sv. Václava apod.), na 
rumburskou vzpouru (Rumburská, ulice 
29. května, Vodičkova) atd. Kromě toho se 
dochoval i soupis, kde jsou uvedeny staré 

Jméno plzeňské čtvrti je odvozeno od polibku 
Ves Lobzy je poprvé zmiňována roku 
1379 v souvislosti s pořizováním zem-
ského berního rejstříku. Původně tu bylo 
šest dvorů, které byly pravděpodobně 
soustředěny kolem návsi. Pojmenování 
napovídá, že se jednalo o ves Lobzovy 
rodiny, přičemž samotné jméno by se do 
dnešní řeči dalo přeložit jako polibek či 
hubička. V 16. století zde bylo 10 stat-
ků, během třicetileté války však zde byli 
ubytováni císařští vojáci, kteří se živili na 
úkor obyvatelstva, a ves dost utrpěla. 

Poddaní z Lobez robotovali na dvoře 
v Božkově. Lobzy byly čistě zemědělskou 
obcí. Pouze od počátku 17. století zde 
pracoval papírenský mlýn, prvním zná-
mým zdejším papírníkem je v roce 1617 
Kašpar Toufeler. Později se z objektu stal 
panský mlýn, patřící městu, který byl roku 
1920 prodán měšťanskému pivovaru. Ten 
z něj vybudoval elektrárnu pro Letnou 
a Doubravku. Mlýn stával při levém břehu 
Úslavy na hranici Doubravky pod želez-

ničním mostem. Před polovinou 19. stole-
tí žilo v Lobzích deset sedláků, čtyři dom-
káři, chalupník, devět dělníků, mlynář, 
kovář, pastýř a cestář, vždy samozřejmě 
s rodinami. K roku 1850 zde žilo 135 oby-
vatel. Domy byly kamenné, kryté taškami 
či slámou, jen jeden dům byl patrový (ba-
rokní svobodnický dvůr s mansardovou 
střechou a pavlačí). V místech zvaných Na 
Celchu byla vystavěna továrna na výrobu 
vitriolu či zelené skalice.

Díky blízkému městu zde v druhé polo-
vině 19. století několikanásobně vzrostl po-
čet obyvatel. V době připojení Lobez k Vel-
ké Plzni v roce 1924 jich zde žilo již přes  
5 500. Až do konce 30. let 20. století se 
Lobzy skládaly ze dvou částí – starší ze-
mědělské kolem původní návsi a mladší, 
kterou tvořily především rodinné domky.  
S rozvojem obce vznikaly další místní čtvrti 
– Letná (založená v roce 1889 plzeňským 
měšťanem Antonínem Dítětem), Plzeňka 
(bývalá hospoda), Malá Strana či Třepan-
ka, Vyšehrad (lidově zvaný Pajzovna) a Pe-
třín. Některé názvy byly ovlivněny praž-
ským místopisem.

Roku 1893 byla otevřena škola pro 
místní děti, o dva roky později pro ni byla 
vystavěna nová budova. Původně byla 
školou obecnou, v roce 1919 k ní přibyla 
i chlapecká a dívčí měšťanka a roku 1925 
i mateřská škola (dnes v její budově sídlí 
Základní umělecká škola B. Smetany).

Na sklonku 19. století byla na katast-
ru Lobez vybudována vojenská střelnice 

pro ruční palné zbraně, která sloužila 
k výcviku plzeňských posádek. Do dru-
hé světové války se její rozsah i podoba 
v podstatě nezměnily. Za války ji využí-
valo plzeňské gestapo, za heidrichiády 
v červnu 1942 zde bylo popraveno 11 
občanů z Plzně a okolí a jeden neznámý 
muž. V roce 1961 zde začala Českoslo-
venská lidová armáda budovat moderní 
střelecký stadion, který v současnosti 
provozuje sportovně střelecký klub Duk-
la Plzeň.

Průmysl i kamenolom
V roce 1904 byla v Lobzích zřízena poš-

ta, ještě před první světovou válkou i tele-
fon. 

Přelom století přinesl i vznik několika 
menších průmyslových podniků.  Kromě 
Sandtnerovy vitriolové továrny zde ve dva-
cátých letech fungovala továrna na drát, 
drátěnky a šroubové zboží firmy Eisner 
a Lewith, továrna Metala vyráběla železný 
nábytek, byla zde továrna na drátěné ple-

tivo, slévárna Delta, továrna na šití prádla 
a prádelna, dehtárna a barvírna. Fungovaly 
zde i poměrně rozsáhlé pískovcové lomy.

Po první světové válce došlo k rozmachu 
výstavby. Roku 1920 stavitel V. Hajšman 
stavěl Pod Kukačkou menší rodinné domy 
a v roce 1928 došlo k výstavbě kolonie 
dělnických bytů o jedné místnosti mezi 
ulicemi Dlouhou, Pod Vrchem, Sokolskou 
a Polední (té se lidově říkalo Čína). Od  
sedmdesátých let na Letné a v Lobzích 
vznikalo nové sídliště včetně atriových 
domů.

V roce 1933 přikročila správa sadů měs-
ta Plzně pod vedením Valentina Čočka 
k proměně nevyužívaných lomů v Lobez-
ský park, který byl slavnostně předán veřej-
nosti 6. listopadu 1935.

Zpracováno na základě knihy M. Bělohláv-
ka Plzeňská předměstí. 

Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Takto vypadal Lobezský park v době svého 
vzniku ve 30. letech minulého století. 

Zdroj Archiv města Plzně

SOUTĚŽ: Z HISTORIE LOBEZ

Stavbu kostela v Lobzích schválilo lobez-
ské obecní zastupitelstvo v roce 1904. 
V roce 1905 byla hotová hrubá stavba kos-
tela, k jeho vysvěcení došlo až 7. října 1906.

Kostel nedaleko školy byl postaven 
podle návrhu stavitele Jiřího Jírovce z Plz-
ně v novogotickém slohu a byl zasvěcen  
sv. Martinovi a Prokopovi. Vybavení in-
teriéru bylo celé pořízeno z darů věřících. 
Původně kostel spravovala farnost sv. Bar-
toloměje. V letech 1933–1950 péči o kostel 
převzali dominikáni a lobezský kostel se 
stal filiálním ke kostelu P. Marie Růženco-
vé na Jiráskově náměstí. Po internaci do-
minikánů správu zajišťovala opět farnost  
sv. Bartoloměje, docházeli sem i kněží, kte-
ří působili v kostele P. Marie Růžencové.

Po revoluci přišli do Plzně salesiáni 
Dona Bosca, jejichž hlavním úkolem je 
práce s mládeží. Prvním salesiánským 

duchovním, který byl pověřen správou 
kostela, se stal P. Michal Kaplánek.

Od 1. ledna 1993 byla zřízena nová 
farnost Plzeň-Lobzy, k níž byl v roce 1996 
připojen i kostel sv. Jiří v Doubravce. 
Současná hranice farnosti tedy kopíruje 
hranice městkého obvodu Plzeň 4.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce přišli 
salesiáni do Plzně?

A/ 1992
B/ 1991
C/ 1990

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

Správná odpověď v březnové soutěži 
byla za A/ 1990. Uspěl Radek Holub.Kostel v Lobzích.

názvy ulic s návrhy nového pojmenování 
od městského archivu a od poradenského 
sboru. Vesměs jde o stejná jména, v někte-
rých případech se ale rozcházejí – např. 
pro Václavskou bylo navrženo jméno 
Přátelská, pro Sousedskou Vinohradská 
apod. Za druhé světové války došlo k pře-
jmenování řady ulic a nevyhnulo se to ani 
těm lobezským. Mezi léty 1940–1945 bylo 
přejmenováno šest tamějších ulic, při-
čemž některým jejich nový název zůstal, 
jiným byl navrácen ten prvorepublikový 
a jedna dostala zcela nové jméno.

Ve druhé polovině 20. století nedo-
cházelo k masivnímu vzniku nových 
ulic v této části Plzně. Ale i přesto se zde 
nějaké objevily. V roce 1974 to byly ulice 
nazvané po obloze a vesmírných tělesech 
(Hvězdná, Měsíční, Sluneční a Jasná). 
Zatím poslední Lobezská ulice byla po-
jmenovaná v roce 1991 jako ulice Na 
Hraně. Ta se nachází na rozmezí lobez-
ského a božkovského katastru.

Kateřina Fantová
Archiv města Plzně


