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Rekonstrukce stadionu může začít
Přestavba Štruncových sadů odstartuje v květnu. Atleti získají nový areál.
Městské zastupitelstvo dalo na svém jed- dokumentace pro vypsání výběrového
nání 27. ledna zelenou přestavbě stadionu řízení na dodavatele stavby. Ve Štruncove Štruncových sadech na ryze fotbalovou vých sadech bude nutné nejdříve odstranit
arénu. Práce by měly začít v květnu, město zemní valy, na nichž stojí nefunkční tribuna ně pro letošní rok vyčlenilo 185 milio- ny. Potom začne samotná rekonstrukce,
nů korun. Rekonstrukce je rozložena do posunutí trávníku a výstavba nových tričtyř let a vyžádá si celkem 432 milionů bun,“ vysvětluje vedoucí oddělení sportokorun. Změnit se má i okolí stadionu, fot- višť odboru správy infrastruktury plzeňbalová aréna se stane součástí sportovně ského magistrátu Veronika Krupičková.
– relaxačního centra. Město
proto usiluje o získání evropských dotací na úpravy zeleně,
výstavbu dalších sportovišť a
promenád podél Mže a Radbuzy.
Letos si rekonstrukce stadionu vyžádá 185 milionů
korun. Z městského rozpočtu
bylo vyčleněno 71 milionů,
24 milionů pomohou pokrýt
ﬁnance ze zlepšených daňových příjmů města a obvodů
a 100 milionů město získá
zvýšením příjmů z dividendy
Plzeňské teplárenské. Celkem
67 milionů bude stát výstavba Vizualizace budoucí podoby fotbalového stadionu
atletického areálu ve SkvrňaMěstský sportovní areál ve Štrunconech, který získají atleti jako náhradu za
prostory ve Štruncových sadech. Prostřed- vých sadech po technické stránce nevyky na první etapu budou proinvestovány hovuje podmínkám projektu Ligové
už letos. „V současné době se připravuje stadiony 2012, který zpracoval Česko-

moravský fotbalový svaz a od ročníku
2012/2013 zde nebude možné hrát ligová
utkání. Dále stadion nesplňuje podmínky
UEFA pro pořádání pohárových utkání.
Viktoria zde loni nemohla sehrát utkání
Evropské ligy, kam se po řadě let probojovala. „Je to jasný signál, že město stojí
o zachování možnosti poskytovat občanům utkání nejvyšších domácích soutěží,
a to i do budoucna. Vždyť jen
tento krok umožňuje hrát nejvyšší domácí soutěž Gambrinus ligu v roce 2012 i nadále
v Plzni,“ uvádí v souvislosti
se rozhodnutím zastupitelstva
generální manažer FC Vikoria
Plzeň Adolf Šádek.
Z 67 milionů korun na
výstavbu atletického areálu
ve Vejprnické ulici bude letos
v rámci I. etapy proinvestováno
14 milionů. Ty jsou určeny na
atletickou dráhu včetně odvodnění a na zpracování dokumentace pro stavební povolení na II. etapu stadionu.
V následujícím roce bude I. etapa doﬁnancována a začne realizace II. etapy, která zahrnuje výstavbu tribuny včetně
zázemí, komunikace, parkoviště a tréninkové zastřešené rovinky.
(red)

Sváteční atmosféra provázela 15. prosince generální audienci u papeže Benedikta XVI.,
které se zúčastnili představitelé města Plzně a Plzeňského kraje v doprovodu biskupa
Františka Radkovského. V závěru audience předal primátor Martin Baxa Svatému otci
dar - do němčiny přeloženou knihu Eduarda Petišky Čtení o svaté Ludmile, Václavovi
a Vojtěchovi. Velkou odezvu pak měl večerní koncert v bazilice sv. Marka. Domažlický
pěvecký sbor Čerchovan spolu s orchestrem plzeňské konzervatoře zde předvedly Rybovu Českou mši vánoční. Myšlenka představit Plzeň a Plzeňský kraj ve Vatikánu vznikla
v souvislosti s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2015. Více o návštěvě
zástupců Plzně ve Vatikánu na str. 4.
foto: Martin Pecuch
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J. Okely převzala
historickou pečeť

Jaroslav Slípka je obdivovatelem Goetha i doktorky z domu Trubačů

Významné městské ocenění, historickou pečeť, převzala 26. ledna na slavnostním zasedání Vědecké rady Filozoﬁcké fakulty Západočeské univerzity
v Plzni světově uznávaná antropoložka
Judith Okely. Profesorka Okely jako první uskutečnila antropologický terénní
výzkum ve vlastní společnosti. V oboru,

který se do té doby věnoval hlavně studiu tzv. domorodých a exotických společností, tak předznamenala zásadní
obrat. Její výzkumy britských Travellerů-Cikánů položily základ antropologie
Evropy. Proslula také interpretacemi
díla francouzské myslitelky Simone
de Beauvoir. Byla jako vůbec první žena
přijata do Oxfordské unie, nejprestižnější britské debatní společnosti. Judith
Okely pozval do České republiky plzeňský antropolog Marek Jakoubek, který
s ní dlouhodobě spolupracuje v oblasti
studia cikánské - romské kultury.
(red), foto: Martin Pecuch

Profesor histologie oslaví v letošním roce významné životní jubileum
Profesor histologie a embryologie Jaro- se dají srovnat s obratli. Podle Goetha
slav Slípka v červnu letošního roku je tedy lebka pokračováním páteře.
oslaví osmdesáté páté narozeniny. Jeho My jsme teď potvrdili, že jeho teorie je
příběh by vystačil na několik životů. pravdivá. Jezdil jsem kvůli tomu praRodák ze západočeského Lokte vedl
v šedesátých letech Ústav mikroanatomie v iráckém Bagdádu. Je čestným členem pěti zahraničních anatomických
společností a autorem více než dvou set
vědeckých publikací. Stále intenzivně
pracuje.
Má úvazky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a dále Fakultě
zdravotnických studií a Filozofické
fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Právě pracuje na recenzích různých publikací a do češtiny překládá
svou učebnici embryologie, která nyní
vychází v angličtině.
Když jsem profesora Slípku zastihla
ve volné chvíli mezi zkoušením studentů v Procháskově ústavu, byla jsem
mezi prvními, kteří viděli jeho nejnovější anglickou knihu nazvanou Hlavový problém, překvapivě inspirovanou
bádáním velkého básníka Johanna
Wolfganga Goetha.
Co to vlastně je Hlavový problém?
Problém hlavy nastolil už před dvěma sty lety Goethe, byl totiž nejen skvělý básník, ale i vynikající anatom. Všiml
si toho, že lebka se skládá z kostí, které Jaroslav Slípka

videlně několikrát ročně po dvacet let
do Oxfordu, kde mají největší muzeum srovnávací anatomie s rozsáhlými
sbírkami živočichů, a studoval preparáty především žraločích zárodků. Na
knize jsem spolupracoval s profesorem
Timem Horderem, oxfordským anatomem, a Robertem Presleym, anatomem
a kreslířem z Cardiffu.
S Goethem vás spojuje nejen řešení
hlavového problému, ale i vaše rodné
město Loket, kam básník často a rád
jezdil...
Já mám Goetha hrozně rád, jako
Lokeťák jsem hrdý na jeho pobyty ve
městě. Spojení Lokte a Goetha je pořád
ve mně. Je to podobné jako s Karlem
IV., který byl v Lokti vězněný. Jeho Karlově univerzitě jsem věnoval vlastně
celý svůj život.
Rodný Loket je tématem mnoha
vašich literárních prací, stále přispíváte do Loketských listů. Jste čestným občanem města. Jaké vlastně
bylo vaše dětství v západočeském
pohraničí?
Jsem synkem z učitelské rodiny, můj
tatínek zakládal české školy v pohraničí, učil nejdříve v malých vesnicích a nakonec v Lokti. Dokonce se
mu podařilo na ministerstvu zařídit
stavbu nové školní budovy, kde učila

i moje maminka. Jako malý kluk jsem
zažil bezproblémové soužití Čechů
a Němců, které skončilo až s Hitlerem.
V Lokti jsme žili do roku 1938. Jezdil
jsem do tercie gymnázia v Karlových
Varech, které jsem nedokončil, protože nás Němci z pohraničí vyhnali.
Tatínek potom narukoval a já jsem
s maminkou a sestrou odjel k příbuzným do Kladna. Později tam dostal práci i tatínek. Na Kladně jsem v roce 1944
odmaturoval, a týden nato jsem se stal
horníkem a fáral na šachtě.
Vaši rodiče z vás chtěli mít učitele na
gymnáziu, vás ale bavila především
geologie a entomologie. Jaká byla
vaše cesta k histologii neboli nauce
o tkáních?
Entomologii jsem věnoval svou
maturitní práci, jmenovala se Motýlové
Kladenska a byla to vlastně moje literární prvotina.
Po válce jsem začal studovat na přírodovědecké fakultě v Praze, kde jsem
si uvědomil, že na nejvyšším stupni
v zoologii je člověk. Proto jsem se rozhodl pro medicínu. Nechtěl jsem ale
být lékařem v nemocnici, mě baví biologická podstata člověka jako součásti
přírody.
Pokračování na str. 5
foto: archiv
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Plzeňany trápí nedostatek zeleně a doprava

Sto třicet pět slov
primátora Baxy
Strach patří nevyhnutelně k našemu
životu. Provází nás v nových a nových
obměnách od narození až po smrt.
Strach nás může burcovat k aktivitě,
snažíme se ho totiž zvládnout a překonat, zareagovat aktivně na nebezpečí,
kterého se bojíme. Nebo nás strach
může pohltit a paralyzovat. Ptáte
se zajisté, proč píši právě o strachu.
Protože jsem poprvé jako primátor
viděl, jak lidé strachu čelí ve vypjaté
situaci. V lednu opět ohrožovala voda
mnoho našich spoluobčanů. Povodeň se stává slovem, které v posledních letech skloňujeme stále častěji
a s obavou. A není divu, voda má
obrovskou sílu. Stejně jako lidé, kteří
čelili strachu svou odvahou. Ať už to
byli ti, které povodeň bezprostředně
zasáhla, nebo hasiči nebo policisté,
strážníci či členové povodňové komise, kteří se snažili koordinovat vše
tak, aby škody byly co nejmenší. Velké
díky všem.

Výsledky ankety „Pomozte nám vylepšit střed města“ ovlivní budoucí podobu centra
Zklidnění dopravy v centru, to je nejčastější přání respondentů ankety
„Pomozte nám vylepšit střed města“,
uveřejněné v listopadových Radničních
listech a na webových stránkách města.
Prostřednictvím ankety jste mohli sdělit své názory na to, co vám v centru Plzně nejvíce schází, co by se mělo změnit
v první řadě a také, co vás od návštěvy
centra nejvíce odrazuje. Anketní dotazník vyplnilo celkem 426 respondentů.
Více než polovina účastníků ankety
(55 %) označila za hlavní důvod cest
do centra pochůzky po úřadech a cesty
za nákupy a službami. Druhým nejčastějším důvodem jsou cesty za zábavou
a nočním životem (31 %). Tak odpovídali hlavně mladší účastníci ankety do
29 let. V pořadí třetím důvodem jsou
cesty do divadel, muzeí a na výstavy
(27%).
Pro cesty do města volíme nejčastěji
veřejnou dopravu, odpověděly dvě třetiny respondentů. Automobilem jezdí
do centra 18 % účastníků ankety a 14 %
respondentů chodí nejčastěji pěšky.

Město hospodaří
s vyrovnaným rozpočtem
Vyrovnaný rozpočet ve výši 5, 094 miliardy korun má letos k dispozici město
Plzeň. Příjmová stránka počítá s částkou
téměř 4,502 miliardy korun pro magistrát a s téměř 593 miliony korun pro
městské obvody. Výdaje magistrátu by
měly dosáhnout 4, 356 miliardy korun,
městských obvodů pak téměř 609 milionů korun.
„Příjmovou část rozpočtu v tomto
roce ovlivnila řada významných aspektů,
zejména novela zákona o daních z příjmu, která bude mít příznivý dopad do
plnění daně z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti. Kladný dopad by měla
mít i novela zákona o stavebním spoření,
díky které město získá ﬁnanční zdroje
jako kompenzaci výdajů na výkon státní
správy státem přenesený na obce. Nový
mechanismus stanovení nájemného za
provoz vodárenské infrastruktury zase
vytvoří dostatečný prostor pro výdaje
spojené s obnovou vodovodní a kanali-

zační infrastruktury. Výši příjmů ovlivni
také prodej budov gymnázií schválený
městskými zastupiteli v roce 2009,“
vysvětluje ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová.
Výdajová část letošního rozpočtu
bude ovlivněna zahájením činnosti společnosti Plzeň 2015, o.p.s., v souvislosti
se získáním titulu Evropské hlavní město
kultury 2015, pokračující obnovou vodohospodářské infrastruktury a mimo jiné
doplatkem zálohy na krytí prokazatelné
ztráty Plzeňských městských dopravních podniků za loňský rok.
Investiční část rozpočtu nebyla do
uzávěrky Radničních listů v některých
bodech upřesněna, tato část bilance by
měla projít revizí.
Do loňského roku město vstupovalo
s vyrovnaným rozpočtem ve výši téměř
5,34 miliardy korun.
(red)

Absolutní přednost veřejné dopravě
dává skupina respondentů nad 60 let,
v ostatních věkových kategoriích užívá
veřejnou dopravu vždy nadpoloviční
většina dotázaných.
Splňuje centrum města vaše představy o místě, kde se dá příjemně trávit
volný čas? Na takto položenou otázku
odpověděla nadpoloviční většina (60 %)
účastníků ankety: „Ne.“ Nejvíce nespokojených respondentů je ve věku mezi
40 až 49 lety. Naopak, nejvíce spokojeni jsou účastníci ankety ve věku nad 60
let a potom mladší účastníci do 29 let.
Nejvíce schází respondentům v centru města zeleň, kterou často postrádají i na náměstí Republiky, dále parky
a květiny. Poptávka je také po klidném
posezení na lavičkách nebo v předzahrádkách restaurací a kaváren. Odpovědi ukázaly, že je v centru nedostatek
klidu a klidových zón.
Z ankety dále vyplývá, že mnoho lidí
odrazuje od návštěvy centra vysoký
počet obtěžujících osob. Více než jedna třetina všech odpovědí obsahova-

la výhrady k jejich pobytu. Je zřejmé,
že návštěvníci centra se velmi neradi
setkávají s osobami, jejichž chování
a vzezření není v souladu s klidným
a upraveným místem, jako je např.
sadový okruh.
Velmi často se v odpovědích opakovaly výhrady k automobilové dopravě.
Respondentům vadí jak doprava obecně, tak její negativní působení, hluk,
exhalace, velké množství jezdících
i parkujících aut. Dalším problémem
je nepořádek na veřejných prostranstvích, zejména špína a neuklizené psí
exkrementy. Mnozí účastníci ankety
mají výhrady ke kašnám na náměstí
Republiky, velká část dotázaných by je
chtěla přemístit do jiných částí Plzně.
Co účastníkům ankety v centru města vadí tak, že to chtějí změnit v první
řadě? Nejčastěji požadují zklidnění
dopravy, které si často představují tak,
že bude omezen průjezd centrem, nebo
bude do centra omezený vjezd. Dále
by řešili existenci kašen na náměstí
Republiky a také požadují změnu systé-

Tři miliony korun si rozdělí 12 projektů
Devátý ročník programu na podporu rozvoje kvality veřejného života PRAZDROJ
LIDEM je u konce. O rozdělení tří milionů korun od společnosti Plzeňský Prazdroj
rozhodovali na základě hlasování občané,
zaměstnanci pivovaru a dále Rada reprezentantů složená z významných plzeňských
osobností a zástupců společnosti.
Vítězem hlasování veřejnosti se stal projekt Nové poradenské centrum Ledovec,
který získal přes 13 procent hlasů a patří mu tak půl milionu korun. Peníze jsou
určeny na rekonstrukci domu v Plzni na
Lochotíně, kam se chce Ledovec přestěhovat ze stísněných prostor, v nichž mu končí
nájem. Plnou výši prostředků, o něž žádaly,
získají také projekty Domov sv. Aloise (490
tisíc korun) a Záchrana starého tisku z roku
1585 (65 tisíc korun). Tyto dva projekty zvítězily v hlasování zaměstnanců Prazdroje
a Rady reprezentantů. Prostředky umožní
Domovu sv. Aloise vybavit týdenní stacionář pro seniory se sníženou soběstačností
dvaceti elektronicky polohovatelnými lůžky.
Záchrana starého tisku je projektem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje,
jejímž cílem je zrestaurování vzácné historické knihy s popisem liturgických obřadů.

Zbývající prostředky si rozdělily další
veřejností nejvíce podpořené projekty na
základě poměru zaslaných hlasů a požadovaných prostředků. Částku 215 tisíc korun
získal Svaz postižených civilizačními chorobami na projekt Samota je zlá. S projektem Bude si kde hrát uspěl TJ Sokol Plzeň
– Nová Hospoda, který získal 425 tisíc
korun. Dalších 240 tisíc korun převzalo
Salesiánské středisko mládeže na projekt
S autem budeme lépe, rychleji a levněji.

Martin Fojtíček z Ledovce převzal certiﬁkát
od zástupců Plzeňského Prazdroje Drahomíry Mandíkové a Pavla Šemíka foto: archiv
Pro Svaz diabetiků ČR je určeno 100 tisíc
korun na projekt Žijeme s cukrovkou.
Částkou 210 tisíc korun podpořil program
Plzeňskou folklorní scénu. Prostředky jsou

Představujeme členy Rady města Plzně: Eva Herinková
Náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu má na starost kromě kultury a propagace města také městský orientační systém, památkovou péči
a koordinaci spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti.
Jak vlastně vypadá běžný pracovní den
náměstkyně primátora?
Vstávám po šesté hodině, začínám
pracovat před osmou. Během dne mám
několik porad, setkávám se s nejrůznějšími lidmi, řeším mnoho úkolů i běžnou
administrativu. Denně vyřídím řadu
e-mailů a desítky telefonátů - ty už si ani
netroufám počítat. Důležitým bodem
v mých pracovních povinnostech je koordinace činnosti s kolegy, podřízenými
a dalšími subjekty, které se nějakým způsobem podílejí na chodu mého resortu.
Jedním z vašich stěžejních úkolů pro
nadcházející období je realizace projektu Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK 2015), ta si podle
původních odhadů vyžádá tři miliardy
korun. Předpokládáte, že se podaří
získat část prostředků například od
ministerstva kultury nebo od jiných
subjektů?

Financování tohoto projektu je velmi
náročné a jednání se všemi zainteresovanými subjekty intenzivně probíhají.
Věřím, že se nám podaří získat peníze
i z jiných zdrojů. Veškerá ﬁnanční zátěž
nemůže ležet pouze na rozpočtu města.
Prioritou města v projektu EHMK 2015

Eva Herinková

mu parkování. Někteří účastníci ankety
si přejí více parkovacích míst, jiní naopak chtějí parkování v ulicích centra
omezit.
Z celkového počtu 426 respondentů
využilo 293 účastníků ankety (69 %)
možnosti vyplnit dotazník v elektronické podobě, 133 respondentů (31 %)
vyplnilo dotazník uveřejněný v Radničních listech. Mezi účastníky ankety
bylo 229 žen (55 %) a 190 mužů (45 %).
Nejvíce účastníků ankety bylo ve věku
nad 60 let (24 %), další velkou skupinou byli respondenti ve věku 30 až
39 let (23 %).
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně velmi děkuje všem účastníkům
ankety za čas, který věnovali vyplňování dotazníku, i za názory, nápady a připomínky, které v odpovědích na otázky
uvedli. Návrhy na zpříjemnění a oživení centra města budou použity při přípravě dalších projektů úprav v centru
Plzně.
Miroslav Pešík,
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

je stavba nové budovy divadla a podpora
projektu 4x4 „Culture Factory“ Světovar.
Ráda bych však zdůraznila, že i rekonstrukci stadionu ve Štruncových sadech,
jehož ﬁnancování se podařilo nedávno
schválit, považuji za důležitý projekt,
který přispívá k obrazu kulturního města. A to i přesto, že tento projekt součástí
přihlášky EHMK 2015 nebyl. Jsem však
přesvědčená, že sport je nedílnou součástí života ve městě.
Jaké by podle vás mělo být nové plzeňské divadlo?
Z mého pohledu zejména funkční.
Rozpočet města ale není nafukovací, proto se snažíme najít úspory, které však nesmí ohrozit zmiňovanou funkčnost.
Co vás v poslední době zaujalo na
plzeňské kulturní scéně?
Je pravda, že jsem milovnicí divadla,
hudby i tance. S nástupem na plzeňskou
radnici a s novou funkcí se potkávám
s kulturou i z jiného pohledu než jen jako
návštěvník kulturních akcí. V poslední
době jsem měla možnost zhlédnout např.
Šípkovou Růženku v Divadle J. K. Tyla.
Velmi mě zaujal koncert Michala Horáčka Ohrožený druh a Bílé Vánoce Lucie

Bílé - oba se konaly v Měšťanské besedě
a oba měly nezapomenutelnou atmosféru. Zúčastnila jsem se samozřejmé také
plesu města Plzně, který se nesl v duchu
andělské nálady a považuji jej za vskutku
vydařený.
Do vašeho resortu spadá propagace
a podpora turistického ruchu. Co by se
dalo vylepšit v této oblasti?
Plzeň je tradičně významnou turistickou destinací milovníků piva, už méně se
však stává hostitelským městem významných událostí - velkých koncertů, mezinárodních sportovních akcí či významných
konferencí. Ráda bych, aby se naše město dostalo do povědomí také jako partner
s dobrým zázemím pro takové akce, které
budou i v zahraničí naší metropoli důstojně reprezentovat.
Prostoru pro vylepšování je mnoho.
Přesto, že se v oblasti propagace a podpory turistické atraktivity města za poslední
roky udělalo hodně, spousta nás toho
ještě čeká. Součástí další prezentace je
samozřejmě i projekt EHMK 2015, jehož
prioritou je zatraktivnit Plzeň nejen pro
její obyvatele, ale i pro turisty.
(red), foto: archiv

určeny pro Mezinárodní folklorní festival CIOFF. Mezi oceněné se zařadilo také
Sdružení Lochotínský pavilon, které získalo
325 tisíc korun pro Smetanovské dny 2011.
Sdružení na opravu památek převzalo 165
tisíc korun na obnovu kostela sv. Mikuláše,
100 tisíci korunami podpořil Plzeňský Prazdroj projekt Národní rady osob se zdravotním postižením Boříme komunikační bariéry a 165 tisíc korun je určeno pro občanské
sdružení PaNaMo na další ročník Divadelního léta pod plzeňským nebem.
Do devátého ročníku programu PRAZDROJ LIDEM přihlásily plzeňské neziskové a příspěvkové organizace celkem
41 projektů. Rada reprezentantů z nich
vybrala 25, které postoupily do veřejného
hlasování. Zájem občanů tentokrát předčil
očekávání. Hlasující poslali bezmála 19
tisíc hlasů, tedy téměř dvojnásobek oproti předchozímu ročníku. Program vznikl
v roce 2001 pod názvem Občanská volba,
v roce 2008 se přejmenoval na PRAZDROJ
LIDEM. Ve všech dosavadních ročnících
se už v Plzni přihlásilo do tohoto programu
499 projektů, mezi 123 úspěšných žadatelů
bylo celkem rozděleno 35 milionů korun.
(red)

Zima odčerpala
miliony z rozpočtu
Téměř 14,46 milionu korun si během
listopadu až ledna vyžádala z městského rozpočtu zimní údržba komunikací,
o které se na základě okresního operačního plánu zimní údržby stará Správa
veřejného statku města Plzně. Celkem
se jedná o 175 km státních silnic a krajských komunikací a 169 km vybraných
místních komunikací. V porovnání
s uplynulou zimou uhradilo město za
stejné období jen o cca 350 tisíc korun
více. Nejnáročnějším měsícem z hlediska úklidu silnic byl prosinec, kdy
si náklady na údržbu vyžádaly téměř
7,6 milionu korun. Náklady jsou podle
informací ze Správy veřejného statku
města Plzně srovnatelné s uplynulou
zimou, kdy největší sněhová nadílka
přišla v lednu. Nasazení maximálního
počtu pracovníků úklidových ﬁrem,
16 strážníků a osob pobírajících sociální
dávky si vyžádal úklid sněhu na území
centrálního obvodu. Za úklid chodníků od listopadu do ledna zaplatil Úřad
městského obvodu Plzeň 3 cca sedm
milionů korun.
(red)
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Zdražení vodného a stočného bylo nevyhnutelné
Zvýšení cen vodného a stočného, ke
kterému od letošního roku přistoupilo
město Plzeň, se stalo tématem diskusí
většiny obyvatel západočeské metropole.
Bylo opravdu nutné zvednout cenu vodného a stočného téměř o jednu třetinu na
68,47 korun za m3 ? Z čeho se vychází při
stanovení její výše? Na tyto a další dotazy odpovídá Radničním listům ředitel
VODÁRNY PLZEŇ Miloslav Vostrý.
Bylo skokové zdražení vodného a stočného skutečně nutné, nedalo se mu
nějak zabránit?
Skutečně to bylo nevyhnutelné, důvodem jsou především nové podmínky pro
získání dotací z Evropské unie. Unijní
politika vyžaduje, aby vodovodní síť byla
samoﬁnancovatelná, což znamená, že
město bude využívat pro další obnovu jen
vlastní prostředky. Pro investice pak lze
využívat další případné dotační tituly.
V praxi se tento požadavek EU projevuje významným navýšením nájemného
za infrastrukturu, které naše společnost
platí právě Plzni jako jejímu vlastníkovi.
Do nájemného se také promítly investice
do vodárenské infrastruktury z posledních let. Město muselo splnit podmínky
již přijatých dotačních titulů z evropských zdrojů (ISPA, Čistá Berounka).
Město zvolilo razantnější a rychlejší způ-

Nový web informuje
o školách
Internetové stránky www.plzenskeskoly.cz o mateřských a základních
školách spustilo v lednu letošního
roku město Plzeň. Měl by pomoci rodičům i pedagogům, kteří zde
najdou přehled škol s odkazy na
jejich internetové stránky. Rodičům
například usnadní rozhodování,
jakou školu zvolit pro své dítě. Součástí je i sekce aktualit, která nabízí
mimo jiné informace o zápisech do
prvních tříd i mateřinek. „Zajímavá
je rubrika Mezi námi rodiči určená k diskusím. Vytvořili jsme tak
prostor pro předávání zkušeností,
postřehů a rad. O diskusi nepřijdou
ani učitelé, pro které je připraven
Pedagogický koutek,“ uvádí ředitel
Správy informačních technologií
města Plzně Luděk Šantora. Od roku
2009 je to již třetí specializovaný
portál, který město Plzeň zprovoznilo. Své samostatné webové stránky
mají sociální služby (www.plzen.
eu/socialnisluzby), projekt Bezpečné město (www.bezpecnemesto.eu)
a nyní i plzeňské školy.
(red)

sob stanovení nové ceny, což je, myslím,
správná cesta. Vodné a stočné v Plzni patřilo do loňského roku k nejnižším v celé
republice. V okolí Plzně byla cena vod-

Miloslav Vostrý
ného a stočného podstatně vyšší již dříve.
Teď jsme se dostali malinko nad průměr,
ale předpokládám, že v dohledné době
nás ostatní města doženou nebo spíše
předstihnou, neboť budou také muset
řešit samoﬁnancovatelnost vodního hospodářství. Pamětníci často připomínají,
že před pár desítkami let stál kubík vody
šedesát respektive osmdesát haléřů, už
si ale neuvědomují, že i tehdy byla cena
pro podniky podstatně vyšší a stát k tomu
ještě ostatní náklady doplácel z daní nás
všech.

Jakým způsobem vzniká kalkulace vodného a stočného?
Do loňského roku byla tvořena z nákladů
předchozího roku, navýšena o nutné náklady na rok následující a potom schvalována
městem Plzní. V současné době, kdy platí
nová politika pro získávání dotačních titulů, je součástí kalkulace tzv. ﬁnanční model,
který stanoví mechanizmy výpočtu vodného a stočného na pět let dopředu. Každý rok
pak výslednou cenu ještě nanejvýš ovlivní
růst inﬂace, státem stanovené nebo regulované ceny energií a případné legislativní
změny. Vše ostatní je na základě ﬁnančního
modelu již pevně nastaveno. Tento model
má pro zákazníky i výhody. Pokud budou
náklady nižší, než je stanoveno modelem,
ﬁnanční prostředky se vrátí zpět do vodného a stočného. Na vrub naší společnosti
jdou ostatní vyšší náklady jako případná
ztráta.
Jednou z podmínek, aby město dosáhlo
na dotační tituly z EU v maximální možné výši je, že musí být vlastníkem vodárenské infrastruktury. Nyní si infrastrukturu pronajímá VODÁRNA PLZEŇ,
jejímž majoritním vlastníkem je francouzská ﬁrma Veolia, a platí za to nájem.
Pronájem měl trvat do roku 2017, ale
město toto období zkrátilo do roku 2015.
Jaký bude další postup?

2007 – 2008
Projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“
Vodárenský soubor Lobzy, Retenční
nádrže Bolevec a Gera, kanalizace
Lochotín, Křimice, Radčice, Valcha
Celkové náklady 59 mil. eur
Dotace z Fondu soudržnosti EU
39 mil. eur
Dotace SFŽP ČR 63 mil. Kč
V současné době pokračuje projekt
„Čistá Berounka – etapa II“.
část A – intenziﬁkace plzeňské čistírny odpadních vod II
Předpokládané náklady 456 mil. Kč
Dotace 320 mil. Kč
část B – výstavba retenční nádrže pro
čistírnu odpadních vod I, Úslavský
kanalizační sběrač, dokončení kanalizace Radobyčice
Předpokládané náklady 500 mil. Kč
Dotace 401 mil. Kč
(na projektu se dále podílí město
Přeštice a obec Zruč-Senec)

Podél plzeňských řek vzniknou nové naučné stezky
Těšit se můžete na jarní výstavu a program k Mezinárodnímu dni vody
Do posledního roku svého trvání vstoupil
projekt REURIS (Revitalisation of Urban
River Spaces = revitalizace nábřeží řek
v urbanizovaném prostoru) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRALE EUROPE, do kterého
se Plzeň zapojila v září 2008. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravuje
letos základní komplexní územní studii
pro řeku Radbuzu a pokračuje v detailním rozpracování návrhů pro lokality na
Úslavě, Mži i Úhlavě. V údolních nivách
všech plzeňských řek se v budoucnu objeví informační tabule naučných stezek upozorňující na největší zajímavosti z oblasti
geograﬁe, hydrologie, biologie, historie
i kultury. O všech dokončených studiích
v rámci projektu REURIS máte příležitost
dozvědět se více v sobotu 19. března od 8
do 14 hodin během dalšího ročníku akce
„Den otevřených dveří“ na Povodí Vltavy
u příležitosti Mezinárodního dne vody.

dne vody do dvou dnů. Pátek 18. března
bude v době od 8 do 14 hodin vyhrazen
pro žáky a studenty, kteří budou mít příležitost nahlédnout do laboratoří, a to
s odborným výkladem a ukázkami. Na
exkurzi určenou především pro střední školy a gymnázia je nutné se předem
objednat na e-mailové adrese zeleny@pvl.
cz. Na této adrese je rovněž možné si předem dohodnout individuální program pro
menší skupinu na sobotu 19. března, kdy

Další zajímavou akcí, týkající se dění
kolem vodních toků v Plzni, bude výstava projektu REURIS v sadovém okruhu.
Návštěvníkům připomene, čím se odborníci v problematice revitalizací vodních
toků zabývali v poslední době. Dále představí plány pro významná místa podél
plzeňských řek a také akce našich projek-

Den otevřených dveří
na Povodí Vltavy
Povodí Vltavy rozšiřuje pro velký zájem
veřejnosti letošní program „Dne otevřených dveří“ u příležitosti Mezinárodního

z elektrárny Opatovice. Lze konstatovat,
že např. v Českých Budějovicích stoupne
cena tepla o 9 %, ve Strakonicích dokonce o 10,5%, v Liberci o 5 a v Hradci Králové o 2,8 %. V Karlových Varech bude
letos stát teplo 500 Kč/GJ stejně jako
v Klatovech, v Rokycanech 550, v Chebu
583, v Tachově 619 a v Domažlicích 620
Kč/GJ. Slib o udržování co nejnižších cen
tepla chce Plzeňská teplárenská dodržovat i v dalších letech, ačkoliv je zřejmé, že
to nebude lehký úkol.
(PI)

se Povodí Vltavy otevře veřejnosti. Místo
konání je tradiční: Denisovo nábřeží 14.
Na návštěvníky čeká v sobotu bohatý
program včetně mikroskopování, prohlídky laboratoří, informačních panelů
s novinkami i dětského koutku se soutěžemi pro budoucí hydrology a vodohospodáře. Populárně pojaté přednášky
se budou týkat např. témat: „Povodně leden 2011“, „Kvalita vody na Hracholuskách“, „Mlýnská strouha a netradiční přístup ke kvalitě vody“ a „Ve vodě nekvetou
jen sinice“. Každý zájemce si může přinést jeden vzorek vody, bude mu zdarma
stanoven obsah dusičnanů a dusitanů.
Součástí programu bude losování o provedení jednoho rozboru pitné vody zdarma.

Výstava v sadovém okruhu

Mikroskopování pro veřejnost

Ceny tepla v Plzni pro rok 2011
Záměrem Plzeňské teplárenské je udržovat ceny tepla na nejnižší možné úrovni.
To se podařilo i pro rok 2011. Ačkoliv
např. uhlí podražilo o více než sedm
procent, cena tepla se zvyšuje pouze
o úroveň inﬂace, tedy o 2,5 %. Pro většinu občanů tedy bude stát 356,50 Kč/GJ
(+ DPH). Samotný údaj o „procentech“
toho ovšem mnoho neříká. Možná, že
některá teplárna v České republice cenu
pro rok 2011 nezvýší vůbec (to by byly
ale jen ojedinělé případy), ale to jen proto, že už v roce 2010 byla cena jejich tepla
podstatně vyšší než nyní u nás v Plzni.
Pro porovnání přinášíme přehledný graf
o cenové úrovni v některých českých městech. Je z něho zřejmé, že Plzni mohou
konkurovat jen Hradec Králové (a Pardubice), které odebírají odpadní teplo

Město si VODÁRNU PLZEŇ koupí
koncem roku 2015 do svého vlastnictví,
aby s ní mohlo dále nakládat. V současné
době se zpracovává studie, která stanoví,
jak bude dále provozováno vodní hospodářství ve městě. Dokončena má být koncem letošního roku. Variant, které z ní
vyplynou, je více. Ve všech případech, ale
bude vodní hospodářství plně řídit město.
Spotřeba vody v celé republice v posledních letech postupně klesá, kopíruje
tento trend také Plzeň?
Ještě asi před pěti lety dosahovala průměrná denní spotřeba 120 litrů na osobu,
dnes je to v Plzni, stejně jako v celé ČR
cca 100 litrů. Pokles zaznamenáváme
především u ﬁrem, ale šetří i domácnosti.
Je znát, že lidé si pořizují moderní, úsporné vybavení. Vzhledem k tomu, že pitné
vody je čím dál méně, měli bychom s ní
dobře hospodařit. V Plzni máme výhodu,
že nejsme odkázáni na podzemní vody,
jejichž pokles je velmi významný. Zdrojem pitné vody je povrchová voda, její
úprava je ale oproti podzemní náročnější, kvalita povrchové vody se rychle mění
například v souvislosti s přívalovými dešti nebo táním sněhu na horním toku řeky
Radbuzy.
(red), foto: archiv

Investice do vodohospodářské
infrastruktury v Plzni

2010
Úroveň
předání
Zdroj
Primár
Výstup
z předávací
stanice
Na vstupu
do objektu

Vodní toky tématem odborné
konference
K významným akcím v tomto roce se dále
zařadí odborná konference na téma revitalizace vodních toků v urbanizovaných územích, kterou připravuje v rámci projektu
REURIS Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně. O své zkušenosti a poznatky z již
zdařilých realizací se podělí projektanti
z oblasti krajinného inženýrství a vodního
hospodářství, odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny i Ministerstva životního prostředí ČR. Konference určená
především pro zástupce samospráv obcí,
které se zabývají otázkou revitalizace vodních toků, se uskuteční 13. dubna v plzeňském Parkhotelu. Bližší informace o programu budou zveřejněny v aktualitách na
www.ukr.plzen.eu a www.plzen.eu.
Pavlína Červená, Útvar koncepce a rozvoje
města Plzně, Jindřich Duras,
Povodí Vltavy, foto: archiv PVL

Začíná nová vlna výměny řidičských průkazů
2011

bez DPH
Kč/GJ

vč. DPH
Kč/GJ

bez DPH
Kč/GJ

vč. DPH
Kč/GJ

245,00
248,90

269,50
273,80

251,10
255,10

276,20
280,60

333,50

366,90

341,80

376,00

347,80

382,60

356,50

392,2

Pro většinu občanů platí zvýrazněný řádek s cenou tepla na vstupu do objektu.

Ceny tepla v některých městech v roce 2011

tových partnerů – Brna, německého Stuttgartu a Lipska či polských Katovic a Bydhoště. Výstava bude slavnostně zahájena
vernisáží 28. března a potrvá do 3. května
letošního roku.

V lednu letošního roku začala nová vlna
zákonné výměny řidičských průkazů, které
byly vydány od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004.
Povinnost se týká 17 300 řidičů z Plzně a obcí spadajících pod Odbor registru
vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.
Tyto průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince
2013. Výměna se provádí bezplatně, lidé
s sebou musejí přinést platnou fotograﬁi, řidičský průkaz a doklad totožnosti.
Nový doklad bude žadatelům vystaven do
20 dnů od podání žádosti (popř. do pěti
pracovních dnů po úhradě poplatku ve výši
500 korun).
Více informací najdou zájemci na www.
vymentesiridicak.cz. Řidiči mohou využívat elektronický objednávkový systém klientů na webových stránkách www.plzen.eu
v sekci Život v Plzni – Objednejte se online.
Stále se vyměňují řidičské průkazy
vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince

2000, od letošního roku již za poplatek
ve výši 50 korun. Do začátku tohoto roku
si na odboru registru vozidel a řidičů
v Plzni nevyměnilo doklady ještě 8 000
lidí z celkového počtu 25 000. Hříšníci,
kteří si řidičský průkaz včas nevyměnili a přesto usedají za volant, porušují zákon, v případě silniční kontroly je
čeká pokuta.
(red)

Kontakt:
Odbor registru vozidel a řidičů MMP
Koterovská 162, Plzeň
Tel.: 378 03 4407, 378 03 4430,
378 03 4432
Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8 - 18 hodin,
úterý a čtvrtek: 8 - 12 hodin
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Plzeň se po boku zástupců diecéze a kraje představila ve Vatikánu
Přijetí delegace papežem Benediktem XVI. očima Františka Radkovského, biskupa plzeňského
Ve středu 15. prosince se v Římě konala
pro nás velmi významná událost: prezentace Plzeňského kraje, měst Plzeň a Domažlice a Plzeňské diecéze pro Vatikán a diplomatické zastupitele při svatém stolci. Náš
velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík se
snaží postupně prezentovat jednotlivé kraje naší republiky. Je to jistě šťastný nápad,
neboť tím podrobně přiblíží naši republiku
mnoha významným lidem z Itálie a dalších
zemí. Náš kraj byl po Zlínském a Jihomoravském třetím krajem v tomto představování. Novinkou však bylo, že tentokrát
zde byl zastoupen nejen kraj a města Plzeň
a Domažlice, ale i Plzeňská diecéze.

Podpora pro město kultury
Je třeba předeslat, že Plzeň byla ve Vatikánu již známa díky odvážnému nápadu
paní Marcely Krejsové, která ve funkci první náměstkyně primátora Plzně požádala
papeže Benedikta XVI. o podporu kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Svatý otec podporu vyjádřil prostřednictvím substituta pro vztahy
se státy arcibiskupa Dominika Mambertiho (tj. vatikánského „ministra zahraničí“), tedy na velmi vysoké úrovni. Při té
příležitosti byly navázány další významné
kontakty s reprezentanty Vatikánu především v oblasti kultury, což je dobrým příslibem pro Plzeň i celý kraj do budoucna.
Během středečního rána nejprve přijal naši delegaci v Apoštolském paláci ve

Vatikánu zcela mimořádně státní sekretář
(tj. vatikánský „předseda vlády“) kardinál
Tarcisio Bertone. Z naší strany byli přítomni náměstek hejtmana Ivo Grüner, primátor města Plzně Martin Baxa, starosta
Domažlic Miroslav Mach, velvyslanec ČR
u Svatého stolce Pavel Vošalík a já. Navíc
tam byl ještě přítomen „náš člověk ve Vatikánu“, Marcel Šmejkal, pracovník vatikánského státního sekretariátu, domažlický rodák, který současně posloužil jako
tlumočník.

Generální audience
Po krátkém a milém setkání se naše skupina odebrala do nedaleké Auly Pavla VI.,
což je moderní hala s kapacitou pro deset
tisíc sedících účastníků, v níž se každou
středu dopoledne konají papežské generální audience. Zde už byla, uprostřed dalších
asi osmi tisíc účastníků, přítomna naše
delegace. Papežská audience je pro účastníky vždy velmi silný a mimořádný zážitek.
Po úvodní papežově promluvě jsou představovány skupiny jednotlivých účastníků,
pocházející z nejrůznějších částí světa, které obvykle o sobě dají vědět máváním, zpěvem, pokřikem. Ve chvíli, kdy byla zmíněna
naše delegace, se postavil domažlický sbor
Čerchovan v chodských krojích a zazpíval
sborovou píseň o sv. Václavu. Bylo to velmi
důstojné a působivé a bylo to zcela jasně
nejlepší vystoupení ze všech skupin. Však
také Svatý otec, když jsem k němu přistou-

pil a sbor představil, reagoval slovy: „Je
vidět, že jste muzikální národ“.

Borské teze pro Svatého otce
Jako dar jsem Svatému otci odevzdal
dokumenty v českém a německém jazyce
týkající se sympozií ke 120. a 125. výročí
formulace tzv. Borských tezí. Tato sympozia se konala v Boru u Tachova v roce
2003 a 2008 za účasti mnoha českých
a německých odborníků na sociální učení
církve. Borské teze (Haider Thesen) jsou
dokumenty formulované v Boru u Tachova v r. 1883 z iniciativy knížete Karla Jindřicha z Löwensteinu, v té době majitele
Borského panství a vůdčí osobnosti svazu
německých katolíků. Jejich obsahem jsou
sociální zásady pro spravedlivé jednání
s dělníky, což bylo v době rychle se rozvíjející průmyslové společnosti velmi důležité.
Borské teze byly prvním sociálním dokumentem psaným ve jménu církve a zřejmě
i impulzem pro první papežskou sociální
encykliku Rerum novarum, která vznikla
o osm let později. Papež Benedikt XVI.,
který je autorem poslední sociální encykliky Caritas in veritate, nic o Borských
tezích nevěděl a knihy ho velmi zaujaly.
Papeže také pozdravil náměstek hejtmana, primátor Plzně a starosta Domažlic.

Plzeň svému rodákovi
Po audienci naše delegace navštívila
majestátní baziliku sv. Petra v sousedství
haly a v ní kromě oltáře sv. Václava především velmi navštěvovaný hrob papeže
Jana Pavla II. a nedaleký hrob plzeňského
rodáka, pražského arcibiskupa kardinála
Josefa Berana. Mimořádné bylo, že zde
byla s námi i praneteř pana kardinála, paní
Brabcová - Kavinová z Plzně. Na oba hroby
jsme položili kytice (text na diecézní kytici
Janu Pavlu II. zněl: Plzeňská diecéze svému zakladateli) a na hrobě pana kardinála
jsme zažehli i svíci (s textem: Plzeň svému
rodákovi).

Velký úspěch Čerchovanu

Přijetí státním sekretářem kardinálem Bertonem

Vrcholem naší prezentace pak bylo
večerní koncertní provedení České mše
vánoční přeštického rodáka Jana Jakuba Ryby v podání sólistů (sopranistky

Papežové odměnili město rozšířením znaku
Vývoj erbu Plzně trval téměř dvě století. Začal zřejmě již v předhusitské době
(tedy před rokem 1419), kdy město mělo
ve znaku stříbrnou chrtici v červeném štítu a již v 15. století lidé věřili, že
zvíře vyjadřuje věrnost katolické
církvi a českému králi.
Krátce po roce 1433 císař
a český král Zikmund Lucemburský rozšířil za věrnost města
erb o velblouda. Toto tehdy velmi
vzácné a nevídané zvíře ukořistili Plzeňští při jednom ze svých
výpadů proti neúspěšným husitským oblehatelům na přelomu
let 1433 a 1434.
Během husitské revoluce se
z většiny Čechů stali nekatolíci, ale v zemi žila dál i katolická
menšina, jejímž významným
členem byla Plzeň, třetí největší
město v království. V listopadu
roku 1465 se na sjezdu katolické
šlechty vytvořila opoziční takzvaná zelenohorská jednota, namířená proti českému králi Jiřímu
z Poděbrad. Jejím členem se později stalo také město Plzeň.
V době příměří v květnu dalšího roku válečné napětí polevilo
a 5. června papež Pavel II. odměnil věrnost našeho města církvi
i opoziční šlechtě rozšířením
znaku, k němuž připojil dva zlaté
klíče ve stříbrném poli a ozbroje-

ného člověka držícího v pravé ruce polovinu orla.
Naši předkové přidali někdy v letech
1433-1466 do znaku anděla – štítonoše

Generální audience

a nejpravděpodobněji po roce 1479 ještě středový štítek s obrazcem převzatým
z nejstaršího pečetidla. Na štítku vidíme
otevřenou bránu se dvěma věžemi, uprostřed brány stojí rytíř – český
král Václav II., zakladatel města.
Prostovlasá dívka na hradbě drží
v pravé ruce prapor s českým
lvem, v levé s moravskou orlicí.
Také v Plzni se během 16. století
objevily nové náboženské, luterské myšlenky, především prostřednictvím obchodníků a studentů.
U nás pak postupně začal několikaletý politický a náboženský
zápas katolické většiny s nekatolickou menšinou ukončený v roce
1578 vítězstvím většiny.
Převážná část nekatolíků však
v Plzni žila a pracovala dál. Jako
odměnu za udržení katolicismu
rozšířil papež Řehoř XIII. listinou z 1. prosince roku 1578
plzeňský městský znak: na štítu se objevil vysoký zlatý kříž
a také nápis “In hoc signo vinces“
(V tomto znamení zvítězíš), dále
dvě přilby, vojevůdcovská hůl
a také zbraň (halapartna).
Znak tak dostal konečnou
podobu, na Řehořově listině je
doložen vůbec poprvé barevně.
Jaroslav Douša

Koncert v bazilice sv. Marka
Evy Müllerové, altistky Sylvy Čmugrové,
tenoristy Petra Strnada a basisty Aleše
Hendrycha), domažlického pěveckého
sboru Čerchovan a orchestru žáků Plzeňské konzervatoře pod vedením sbormistra Čerchovanu Marka Vorlíčka. Koncert
se konal v naplněné bazilice sv. Marka
na Piazza Venezia v centru Říma. Kromě
významných vatikánských hostí a diplomatických zastupitelů (byl tam mimo jiné
i kardinál Coppa, bývalý nuncius u nás)

byli přítomni i krajané žijící v Římě a naši
kněží a bohoslovci studující na římských
papežských univerzitách. Koncert měl
vynikající úroveň a velký úspěch. Navíc
zaujal krásou Rybovy hudby, bez níž si
nedovedeme u nás představit Vánoce.
Dovršil tak celkově velmi úspěšnou prezentaci našeho kraje. Díky všem, kteří se
na ní podíleli!
František Radkovský, biskup plzeňský
foto: Martin Pecuch

Svěcení kardinála Berana připomíná výstava
Výstavu nazvanou „Milovat dobro a odporovat zlu“ věnovanou významnému plzeňskému rodákovi kardinálu Josefu Beranovi
zahájil 31. ledna v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR pražský arcibiskup Dominik Duka. Výstava připomíná význam
kardinála Berana v jeho odporu proti novodobým totalitám nacismu a komunismu.
Expozice byla poprvé představena v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy při odhalování pomníku
kardinála Berana v roce 2009. Má putovní
charakter, počátkem března se přesune do
Velehradu a také dalších českých diecézí.
Italská verze bude v květnu představena
v Římě, protože právě tam se před 100
lety uskutečnilo Beranovo kněžské svěcení
a jeho první mše. Kurátorka výstavy, Sta-

Hrobka kardinála Berana v Římě

nislava Vodičková z Ústavu pro studium
totalitních režimů, je zároveň autorkou
monograﬁe o arcibiskupu Beranovi nazvané „Uzavírám vás do svého srdce“.
Josef Beran se narodil 29. prosince 1888
v Plzni. Na kněze byl vysvěcen v Římě
v roce 1911. Byl perzekuován nacisty
i komunistickým režimem. Když jej v roce
1965 papež Pavel VI. jmenoval kardinálem, Josef Beran odcestoval do Říma,
ale komunistická vláda mu znemožnila
návrat. Po jeho smrti 17. května 1969 Pavel
VI. rozhodl, že kardinál bude pohřben po
boku papežů v chrámu Sv. Petra v Římě. Je
jediným Čechem, kterému se dostalo této
pocty. Proces blahořečení Josefa kardinála
Berana byl zahájen 2. dubna 1998.
(red)

foto: Martin Pecuch
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Loosovy interiéry se do roku 2015 otevřou veřejnosti
„Ornament je zločin!“, tak zní patrně nejcitovanější výrok Adolfa Loose,
významného architekta a jednoho z nejhlasitějších bojovníků za jednoduchost
a funkčnost v architektuře. Adolf Loos
(1870 Brno – 1933 Kalksburg u Vídně)
odmítal nejen v architektuře, ale i užitém
umění cokoli, co brání plnému využití
všech funkcí díla. Prohlašoval, že ornament jen zbytečně bere čas a peníze,
jež by mohly být věnovány užitečnějším
věcem. Architektura podle něj nepatří mezi umění, což ale neznamená, že
nemá splňovat estetické ideály. Jeho dílo
můžeme dodnes obdivovat nejen ve Vídni, Paříži, Praze a Brně, ale také v Plzni,
kde vytvořil celou řadu interiérů.
Městská rada v lednu potvrdila zájem
nejpozději k roku 2015 zpřístupnit veřejnosti dochované Loosovy interiéry
v majetku města. Jedná se o část bývalého
bytu Josefa Vogla na Klatovské třídě 12,
dnes je zde sídlo Správy veřejného statku města Plzně. Původně obývací pokoj
a jídelna jsou využívány jako zasedací
místnosti. Dále se jedná o čtyři místnosti
v bývalém interiéru bytu Hugo Semlera

Newsletter získal
cenu Regiontouru
Nejvyšší ocenění v prestižní soutěži
Velká cena cestovního ruchu v kategorii Nejlepší elektronický newsletter
získalo město Plzeň na 20. mezinárodním veletrhu turistických možností Regiontour Brno.
Město prostřednictvím newsletteru Plzeň přímo od zdroje pravidelně
informuje cestovní kanceláře, touroperátory a další subjekty působící
v cestovním ruchu o významných
kulturních akcích, zajímavostech
a novinkách v rozvoji turistické infrastruktury i ve službách. „Newsletter
cestovního ruchu vydáváme od roku
2008, každý měsíc ho rozesíláme na
zhruba tisíc adres. Je také k dispozici na www.plzen.eu v rubrice Multimedia,“ uvádí Kristina Štěpánová
z odboru prezentace a marketingu
plzeňského magistrátu. Plzeň se na
Regiontouru představuje pravidelně
v expozici Plzeňského kraje. „Největší zájem byl o nabídku pro rodiny
s dětmi. Návštěvníky ale také zajímalo získání titulu Evropské hlavní
město kultury 2015,“ shrnuje své
poznatky z veletrhu Martina Chomátová, koordinátorka cestovního ruchu
plzeňského magistrátu.
(red)

Interiér bytu v Bendově 10
na Klatovské třídě 19. Zde však je obnova
interiérů závislá na celkové rekonstrukci
domu. V současné době je objekt vyklizený po Městské vojenské správě Plzeň.
Zpřístupněny by měly být také interiéry
nyní vyklizeného bytu Viléma Krause
v Bendově 10 a bytu Oskara a Jany Semle-

foto: archiv
rových na Klatovské třídě 110. V tomto
objektu je zachován princip „raumplanu“ – obytné haly s galerií se vstupy do
jednotlivých místností prvního patra.
„Cílem je v maximální možné míře zpřístupnit všechny tyto interiéry veřejnosti
a pochopitelně je prezentovat jako

významné dílo i v souvislosti s projektem
Evropské hlavní město kultury 2015,
protože Adolf Loos je fenoménem evropského významu. Plzeň se díky jeho dílu
propojuje s městy jako je Paříž, Vídeň,
Praha nebo Brno,“ říká vedoucí Odboru
památkové péče Magistrátu města Plzně
Petr Marovič.
Letos chce město zahájit jednání s krajským úřadem o možnosti vzniku detašovaného pracoviště Západočeské galerie
na Klatovské 110. Mohlo by zde být zřízeno Centrum pro výzkum architektury
19. a 20. století včetně stálé expozice Adolfa Loose. „Právě tyto interiéry
jsou nejrozsáhlejší z uvedených prostor.
V ostatních třech případech se nejedná o velké komplexy, ale vždy o dvě až
tři místnosti, jejichž obnova si vyžádá
podle prvních odhadů v průměru cca
dva až pět milionů korun na každý
jednotlivý interiér,“ doplňuje Marovič. Kromě výše uvedených interiérů
v majetku města, navrhl Adolf Loos v Plzni např. ještě byty na Klatovské třídě 140,
náměstí Republiky 22, v Husově ulici 20
a přestavbu domu v Husově 58.
(red)

Tři králové překonali rekord
Rekordních 3,17 milionu korun vynesla
letošní Tříkrálová sbírka v plzeňské diecézi. Je to zhruba o 130 000 korun více než
loni a historicky se jedná o nejvyšší výnos.
„Celkem se v letošním roce Tříkrálové
sbírky v plzeňské diecézi zúčastnilo 879
skupinek koledníků. Skupinky byly tří
nebo čtyřčlenné, podle toho, zda koledovaly děti s dospělým doprovodem či
dospělý byl sám jedním ze tří králů. Na

sbírce se tedy aktivně podílely více než tři
tisíce lidí, nemluvě o těch, kteří poskytovali sbírce zázemí, například zajišťovali
přípravu kostýmů nebo čaj pro koledníky“
uvádí mluvčí Biskupství plzeňského a Diecézní charity Plzeň Alena Ouředníková.
Výnos Tříkrálové sbírky se jako každoročně dělí podle následujícího schématu:
65% je použito v místě výběru na předem
určené záměry. V Městské charitě Plzeň

je to především podpora nově otevřeného Domova sv. Aloise pro nemocné
Alzheimerovou chorobou a stařeckou
demencí. Dalších 15% je použito na
sociální služby provozované přímo Diecézní charitou Plzeň, 10% je využito na
podporu projektu Adopce na dálku dětí
v Latinské Americe. Dále jde 5% na režii
sbírky a 5% na humanitární pomoc a sociální služby Charity ČR v zahraničí. (red)

Nejoblíbenější jsou
Eliška a Jan
Na loni narozené Plzeňanky budou rodiče
nejčastěji volat Eliško. Jméno Eliška poprvé předstihlo v žebříčku nejoblíbenějších
dívčích jmen Terezu, která se v čele držela
nepřetržitě několik let. Nejoblíbenějším
chlapeckým jménem zůstává Jan. Vyplývá
to z údajů Úřadu městského obvodu Plzeň
3, který zajišťuje zápisy do matrik pro celou
Plzeň. V západočeské metropoli se loni
na-rodilo 4 183 dětí, z toho 2 139 chlapců
a 2044 dívek. Jméno Eliška loni dostalo 105
děvčat, jméno Jan 142 chlapců. Jedná se
o všechny děti narozené v plzeňských porodnicích, trvalé bydliště ale mohou mít některé
z nich mimo město. To je i případ nejslavnějšího loňského plzeňského miminka. Je
jím dcera jezdce Formule 1 Miky Häkkinena. I ona se vlastně jmenuje Eliška, jen má
mezinárodní podobu tohoto jména – Ella.
Z údajů matriky dále vyplývá, že v Plzni
bylo loni uzavřeno 698 sňatků a devět párů
vstoupilo do registrovaného partnerství.
Na území města v uplynulém roce zemřelo
2894 lidí, v tomto čísle jsou zahrnuta i úmrtí
mimoplzeňských občanů v nemocnicích.
(red)

KRÁTCE

Zoo si prohlédlo
nejvíce návštěvníků
V Zoologické a botanické zahradě
města Plzně loni opět padl návštěvnický rekord. Prohlédlo si ji 460 241
lidí, byl tak překonán rekord z roku
2009, kdy branami zahrady prošlo
457 879 osob.
„Rekord byl překonán i přesto, že návštěvnost v loňském roce
negativně ovlivnila nepřízeň počasí
zjara, horký suchý červenec i brzký
nástup zimy. Srpen se 106 000 návštěvníky je dokonce nejúspěšnějším
měsícem v historii plzeňské zoo,“
uvádí tiskový mluvčí Zoologické
a botanické zahrady města Plzně
Martin Vobruba s tím, že zahrada se
loni stala druhou nejnavštěvovanější zoo u nás hned po Praze. (red)

Oprava
Redakce Radničních listů se omlouvá
všem čtenářům a zejména paní Zuzaně Růžičkové za chybné uvedení jména
jejího manžela Viktora Kalabise v čísle
12/2010. Nedopatření bylo způsobeno chybnými podklady, které jsme měli
k dispozici. Děkujeme za pochopení.

ROZHOVOR

Jaroslav Slípka je obdivovatelem Goetha i doktorky z domu Trubačů
Dokončení ze str. 1
Byl jste úspěšný i v entomologii, jmenují se po vás tři druhy tiplic, což je hmyz
připomínající velké komáry s dlouhýma nohama.
To jsou mé hříchy mládí z doby studií na přírodovědecké fakultě. Tehdy mi
zoolog Julius Komárek, u kterého jsem
pracoval jako demonstrátor navrhl, abych se o tiplice začal více zajímat. Podařilo
se mi popsat a pojmenovat tři nové druhy, v takových případech se dává jméno
objevitele na třetí místo v názvu. Jeden
z těch druhů se tedy jmenuje Tipula
subinvenusta slipka.
V době studia vás lákala i Arktida...
Kupodivu mě vedle arabských zemí
vždy zajímala i tato část světa. Dostal
jsem se tehdy s první československou
arktickou výpravou na Island.
Během studia na přírodovědecké
fakultě jste udělal zásadní rozhodnutí

pro váš další život. Proč jste se rozhodl
odejít do Plzně?
Tehdy jsem se seznámil s profesorem Frankenbergerem, jeho asistentem
byl docent Slabý, kterého jsem znal už
z Kladna. Otto Slabý mi navrhl, abych
s ním šel do Plzně jako jeho asistent. Měl
tady na lékařské fakultě zavádět histologii. V Plzni jsem nakonec vystudoval
medicínu, v roce 1962 se habilitoval a stal
se docentem.
Velkou roli ve vašem životě sehrál váš
vztah k arabskému světu, kde jste strávil několik let. Byl jste průkopníkem
výuky histologie a embryologie v Bagdádu. Proč jste se rozhodl právě pro
Irák?
Já jsem se velice zajímal o život naší
lékařky doktorky Vlasty Kálalové, to je
podle mě největší ženská postava naší
soudobé historie. To mě ovlivnilo v rozhodnutí odjet do Bagdádu. Do zemí tře-

tího světa tehdy komunisté pouštěli bez
velikých problémů. Doktorce Kálalové
se říká český Schweitzer. Ve dvacátých
letech minulého století odcestovala do
Bagdádu a tam léčila arabské ženy. Byla
tehdy jedinou ženskou lékařkou v Iráku. V Bagdádu si pronajala budovu
nazvanou dům Trubačů a založila v ní
malé sanatorium. V Iráku poznala svého budoucího manžela Di Lottiho, který
pocházel z Itálie. V roce 1932 ale vážně
onemocněla horečkou dengue a vrátila
se s mužem a dvěma dětmi domů do Bernartic u Písku.
Těsně před koncem války jí esesáci
před očima zastřelili celou rodinu, ona
byla těžce zraněná. Osud jí nezlomil,
později bojovala proti totalitě a dál cestovala, ovládala 14 jazyků. Vlasta Kálalová
zemřela zapomenutá v roce 1971.
Podílel jste se na vzniku knihy Ilony
Borské Doktorka z domu Trubačů

a dalších publikacích i článcích o doktorce Kálalové. Dokonce vás považovala za svého pokračovatele. Jak si vysvětlujete, že tak mimořádná osobnost
zůstává tolik nedoceněná?
Ona byla strašně otevřená a přímá a to
se v minulém režimu nenosilo. Svůj dům
v Bernarticích odkázala městu a vznikla
tam mateřská škola. Chtěl jsem prosadit, aby se školka jmenovala po doktorce
Kálalové, ale místní úřady to nedovolily,
protože u nich byla neoblíbená. Nepodařilo se mi prosadit ani aby se školka
jmenovala Československo – arabského
přátelství. Lidé v Bernarticích jsou ale na
doktorku Kálalovou velice hrdí, její hrob
je stále vyzdobený květinami a stuhami
v národních barvách.
Vraťme se k vašemu čtyřletému pobytu
v Bagdádu, co vás na arabském světě
nejvíce fascinuje a naopak k čemu máte
výhrady?

Jsem obdivovatelem arabské ﬁlozoﬁe starých lékařů, kteří vlastně založili
medicínu. Avicena a další byli na obrovské výši. Už na úsvitu naší Univerzity
Karlovy se v Praze učilo podle arabských
učenců. Líbí se mi také arabská poezie.
Oni dovedou nádherně opěvovat třeba
poušť. Uvědomují si, že člověk je jako
zrnko písku v poušti. Z ﬁlozoﬁckého hlediska je poušť velmi poučná – prach jsi
a v prach se obrátíš!
Výhrady mám však k politickým excesům, ke kterým v arabském světě dochází. Bagdád znám lépe než Prahu a když
teď vidím záběry rozbitých ulic, kde jsem
prožil krásná léta, je mi těžko. Věřím, že
se situace natolik uklidní, že se tam ještě
podívám. Naposledy jsem byl předloni
v Kuvajtu, rád se setkávám se svými žáky,
kteří dnes vlastně působí po celém arabském světě.
Veronika Krátká
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Čím překvapí hudební anketa Žebřík?

CHYSTÁ SE

Výsledky 19. ročníku budou vyhlášeny během galavečera 4. března v Domě kultury Inwest

Speciální koncertní sety předních tuzemských kapel nabídne první březnový pátek
slavnostní galavečer k vyhlášení výsledků ankety Žebřík 2010 Peugeot Music
Awards. Pod taktovkou moderátorů
Tomáše Hanáka a Kláry Vytiskové vystoupí mimo jiné skupina Sunshine s hostujícím písničkářem Nicelandem, Xindl X za
doprovodu zpěvačky Olgy Lounové, Vojta
Dyk a Nightwork a kapela Marka Ztraceného. „Mimořádný zážitek slibuje projekt
Best of David Koller, který bude průřezem
zpěvákovy bohaté kariéry od Jasné páky
přes Lucii a Kollerband až po sólovou dráhu,“ říká Jarda Hudec z pořádajícího online
magazínu iReport.

Vlasta Bokůvková
stále žije hudbou
Muzikoložka Vlasta Bokůvková oslavila
6. ledna letošního roku významné životní
jubileum. Svou pedagogickou, vědeckou, kritickou a hudebně-popularizační
činností se výrazně zapsala do hudebního života v regionu. Vlasta Bokůvková
se narodila v Plzni v roce 1931. V letech
1976 až 1990 vyučovala na Konzervatoři
Plzeň a v letech 1961 až 1976 a dále 1990
až 2010 působila jako odborná asistentka
a později docentka Pedagogické fakulty
v Plzni. V současné době se věnuje dalším oblastem své muzikologické činnosti.
Její výjimečné dílo tvoří řada monograﬁí významných uměleckých osobností,
stovky recenzí a článků v denním tisku
a odborných časopisech.
(red)

Během pětihodinového programu
v Domě kultury Inwest budou oceněni
tři nejlepší umělci v každé kategorii. Ti
tradičně převezmou sošky z dílny renomovaného výtvarníka Václava Česáka.
Program navíc zpestří vyhlášení vítěze
soutěže o nejlepší hudební fotograﬁi Jam
Photo. Dále bude odstartován celoroční
projekt určený talentovaným kapelám,
který pořádá iReport, Ochranný svaz
autorský a server Youtube. Oﬁciální afterparty se uskuteční po skončení galavečera v plzeňském klubu Buena Vista.
Anketa odstartovala v lednu letošního
roku. Z prvního kola, ve kterém mohli
hudební fanoušci prostřednictvím sms
hlasovat pro své favority, vzešlo pět nominovaných v deseti kategoriích. O vítězích
se pak rozhodovalo až do konce února.
Žebřík 2010 Peugeot Music Awards
patří k významným akcím v rámci kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní
město kultury 2015.
(red)

Dara Rolins a Dan Bárta vyhlásí vítěze soutěže Jam Photo

Standa a dům hrůzy je příběh na hranici hororu
Divadlo Alfa pokračuje i v této sezóně v sérii
pohostinských inscenací renomovaných
činoherních režisérů. Po Janu Kačerovi
a Janu Antonínu Pitínském byla ke spo-

lupráci přizvána osobnost vskutku renesanční: dramatik, prozaik, textař, režisér,
herec, moderátor, výtvarník a pedagog
Arnošt Goldﬂam. V pondělí 10. ledna zažili

Bohumil Jirásek
oslavil osmdesátiny
Osmdesáté narozeniny oslavil 15. ledna vysokoškolský pedagog a spisovatel
Bohumil Jirásek. Rodák z Pavlíkova
začal na Pedagogické fakultě v Plzni
působit v roce 1965. Jeho odbornou specializací je literatura dvacátého století
a analýza interpretace literárních textů.
Z jeho publikačních počinů patří k nejznámějším monograﬁe Ladislava Stehlíka. Je také autorem Dějin literatury
v západních Čechách, které se zaměřují
na období od 90. let 19. století až do roku
2006.
Literární veřejnosti jsou známy jeho
fejetony v Kalendáři plzeňském z roku
1998 a prozaický titul Loučení po západu slunce. Je pravidelným přispěvatelem
do literárního časopisu Plž. V roce 2001
převzal historickou pečeť města Plzně.
(red)

KRÁTCE

Výstavy představují
umělce z Řezna
Na tři výstavy konané pod záštitou
primátorů partnerských měst Plzně
a Řezna zve do 7. dubna Galerie města
Plzně. Je zde představena kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla, dále tvorba
Gisely Denninghof propojující výtvarné
umění s hudbou a kreslířské dílo Toniho Scheubecka. Výstavy v prostorách
galerie na náměstí Republiky 40 lze
zhlédnout denně kromě pondělí vždy od
10 do 12 a od 13 do 18 hodin.
(red)

foto: Petr Tibitanzl

nejmenší návštěvníci dvou dopoledních
premiér v Divadle Alfa okamžiky strachu
i nadšení při inscenaci Standa a dům hrůzy. Arnošt Goldﬂam se tentokrát představil ve třech úlohách – jako autor předlohy,
dramatizátor a režisér. „Není to však první spolupráce, hru A. Goldﬂama ‚Krvavé
koleno a jiné pohádky pro zlobivé‘ máme
na repertoáru od roku 2007,“ připomíná
dramaturg Divadla Alfa Pavel Vašíček.
„Standa a dům hrůzy je příběh o tom,
jak se ‚nudný‘ obyčejný život náhle změní v dramatický, hororový boj o přežití.
Atmosféru ještě zahušťují všechny scénické
složky od hudby a zvuků až po světla a masky,“ dodává Vašíček.
V inscenaci určené divákům od šesti let
účinkuje celý umělecký soubor, autorkami
výpravy jsou Petra Goldﬂamová - Štětinová a Renáta Vosecká, scénickou hudbu
i hudbu k vtipným písničkám složil Michal
Nejtek.
(red), foto: archiv Divadla Alfa

Výběr z kulturních
událostí v roce 2011
6.2. – 13.3. Smetanovské dny
www.smetanovskedny.cz
4. 3. Žebřík 2010
www.ireport.cz
17.–23. 4. Finále Plzeň
www.ﬁlmfestﬁnale.cz
29.–30. 4. Majáles
www.majales.zcu.cz
6.–8. 5. Slavnosti svobody
www.slavnostisvobody.cz
9. 5. Den Evropy
www.plzen2015.cz
10.–12. 6. Historický víkend
www.nadace700.cz
10.–12. 6. 15. mezinárodní
folklórní festival CIOFF
www.mffplzen.eu
12. 6. Den Meliny Mercouri
www.plzen.2015.eu
1.–14. 7. a 17.–27. 7.
Divadelní léto
pod plzeňským nebem
www.divadelnileto.cz
srpen – Festival Na ulici
26.–27. 8. Pilsner Fest 169
www.pilsnerfest.cz
10. 9. Plavba 21. stoletím
www.rlastallion.cz
září – Dny vědy a techniky v Plzni
www.dnyvedy.cz
14.–22. 9. Divadlo 2011
www.festivaldivadlo.cz
10.–16. 10. Týden hispánské
kultury
www.cskv.cz
říjen – Bonjour Pilsen
www.alliancefrancaise.cz
říjen – Česko-slovenské dny
21.–22. 10. Street Opera
www.pilsenlive.cz
29. 10.–13. 11. Jazz bez hranic
www.jazzbezhranic.com
12.–19. 11. Animánie
www.animanie.cz
14. 12. Vánoční zpívání koled
www.rlastallion.cz

Smetanovské dny vstoupily do druhé poloviny
„Naše Itálie“ – to je téma 31. ročníku největšího plzeňského hudebního festivalu
Smetanovské dny. I tentokrát přehlídka nabízí prolínání žánrů a neobvyklé
hudební projekty. Festival začal 6. února
a potrvá do 13. března. Během nadcházejících dnů má přehlídka na programu
mimo jiné klavírní vyprávění životního
osudu skladatele Ference Liszta v podání Pavla Chaloupky, které se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 19.30 hodin
v Měšťanské besedě. Nevšední zážitek
nabídne v neděli 6. března od 10.30
hodin ve Velkém Divadle premiéra opery
W. A. Mozarta „Bastien a Bastienka“. Dílo
teprve dvanáctiletého autora nastudovali
mladí členové Divadla J. K. Tyla především pro dětské diváky. V neděli 13. března v 11 hodin uzavře hudební část přehlídky koncert cembalistky Edity Keglerové
a Ensemble Accento v Měšťanské besedě.
Mezi mimořádné festivalové akce se
řadí masopust, který vypukne v sobotu 5. března v 16.30 hodin na náměstí
Republiky. Průvod maškar vyrazí za
doprovodu hudby do ulic. Vše vyvrcholí v restauraci Na Spilce, kde v 18
hodin začne masopustní veselice se
staročeskou zabíjačkou. O zábavu
se postará folklorní soubor Mladina.
Součástí Smetanovských dnů jsou tradičně také výstavy. Ve Studijní a vědecké
knihovně Plzeňského kraje mohou zájemci do 31. března zhlédnout expozici Bella
Italia... aneb cesty českých umělců po Itálii
19. století. Návštěvníkům představuje
osobní deníky, zápisky i výtvarná díla

například rodiny Mánesovy, Jana Nerudy nebo Zdenky Braunerové z jejich cest
a uměleckých pobytů.
Výstava nazvaná Italové a italské
v Plzni je do 15. května k vidění v Západočeském muzeu. Pokouší se zachytit
a představit vše italské, co v minulosti
souviselo s naším městem – například
podíl Vlachů na podobě zdejší rene-

sanční architektury, osobnosti, které
měly k Itálii vztah, či výtvarná díla přibližující italskou historii, kulturu a umění.
Masné krámy nabízejí do 22. května
výstavu „Ach! Italia, carra mia! Umělci
z Čech 19. století a Itálie“, kde jsou představena vynikající umělecká díla, málo
známá veřejnosti, z nichž některá jsou
nově restaurována.

Smetanovské dny vznikly v roce 1981
jako vědecké sympozium zaměřené na
odborná témata z 19. století. Postupně se
přidal hudební program, který se rozrostl
do současné podoby. Vstupenky si mohou
zájemci rezervovat na www.smetanovskedny.cz nebo www.plzenskavstupenka.
cz. Zakoupit je lze v Informačním centru
města Plzně.
(red)

Zahajovací koncert festivalu nazvaný Krásy slunné Itálie - Jarmila Vlachová (akordeon), Miroslav Vilímec (housle) foto: Václav Samek
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Z břehů se vylila i Berounka.

Foto: Michal Böhm

Záplavy způsobené oblevou postihly v lednu město Plzeň. Nejvíce hrozila řeka Mže, s velkou vodou se potýkaly především Malesice, Křimice a Radčice. Zatopeno bylo také území podél řeky od Skvrňan směrem k zoo a Kalikovskému mlýnu.
Foto: archiv MMP
Celkem 430 parkovacích míst vznikne v parkovacím domě Rychtářka. Řidičům začne
sloužit už během letošního roku.
Foto: Michal Böhm

V prosinci zasypaly Plzeň přívaly sněhu. Do centra města vyjela těžká technika, bílou nadílku uklízela také kolem náměstí Republiky. Nákladní auta potom vyvážela sníh na určené
místo k Papírenské lávce.
Foto: archiv

Velitelské vozidlo a další speciální vybavení
za čtyři miliony korun převzali od města
Plzně profesionální hasiči.
Foto: archiv

Poprvé po několika desetiletích mohli Plzeňané počátkem ledna navštívit pouť ve zrekonstruovaném kostelíku U Ježíška.
Foto: Michal Böhm

K vrcholům společenské sezóny tradičně patří reprezentační ples města Plzně. Letošní sedmý ročník se nesl v andělském duchu.
Foto: Michal Böhm

Pokud počasí dovolí, nový multifunkční a sportovní areál u přehrady České údolí se otevře
veřejnosti v půli dubna.
Foto: Michal Böhm
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Ples, jaký Plzeň ještě neviděla

PŘED 400 LETY

Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“ z vydavatelství Starý most
V období masopustu roku 1856 se česká veřejnost sdružená v Sokole, pěveckém spolku Hlahol a Měšťanské besedě
dohodla, že uspořádá ples, který předčí všechny, které se do té doby v Plzni
konaly.
Už samotnou výzdobu pojali organizátoři velkoryse. Taneční sál a přilehlé
místnosti hotelu U Waldeků (dnešní
hotel Slovan) zkrášlili chvojím a červenobílými draperiemi a u vchodu vítali
příchozí dva rytíři v brnění. Samozřejmě nemohl chybět hold císaři Františku Josefu I. a císařovně Alžbětě, který
symbolizovaly sochy obou veličenstev
pod baldachýnem se svatováclavskou
korunou. Povinná úcta tak byla naplněna a nic už nebránilo tomu, aby opodál stály sochy Karla Havlíčka Borovského a pokrokového vlasteneckého
kněze, profesora zdejšího gymnázia,
Josefa Františka Smetany v jedné řadě
s postavami českých králů. Pozornost
poutala dekorační sestava sokolských
šermířských kordů a šavlí.
Takový rozsah národně pojaté výzdoby byl v českoněmecké Plzni nevídaný.
V průčelí sálu, mezi červenobílými prapory, se vyjímaly znaky pořadatelských
spolků. Hlahol symbolizovalo heslo

Hotel U Waldeků
„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“,
Sokol se prezentoval stručným pozdravem „Nazdar“ a Měšťanská beseda přišla s výzvou „Spolčujme se“. Na druhém
konci sálu zdobily stěnu znaky korunních zemí Čech, Moravy a Slezska.
Kočáry s hosty přijížděly k tanečnímu sálu kolem sedmé hodiny a v osm
se již tísnilo uvnitř tolik návštěvníků, že
zaplnili sál i přilehlé místnosti. A když
dorazilo ještě sedmdesát sokolů, zába-

HÁDANKY ZE SVĚTA TECHMANIE (7.)
V minulém soutěžním kole jsme přinesli hádanku, která souvisí s expozicí Top
Secret přibližující návštěvníkům Techmania Science Center svět tajných agentů. Ptali jsme se, jak se nazývá klec, která
dokáže rušit příchozí i odchozí signál?
Správná odpověď se skrývala pod písmenem c) Faradayova klec. Z odpovědí jsme
vylosovali tu, kterou nám poslal Václav
Fryček, Skupova 31, Plzeň. Pro výherce
jsou v recepci Techmanie připraveny čtyři
vstupenky. Expozice Top Secret se bude
týkat i dnešní hádanka. Jak se jmenuje
elektrický netočivý přístroj, který slouží
ke změně elektrického napětí (např. z vyš-

šího na nižší)? Napovíme vám, že tento
přístroj je běžnou součástí většiny elektrických spotřebičů v domácnosti (nabíječky mobilního telefonu, rozhlasového
nebo třeba televizního přijímače). Přístroj
si také můžete sami vyzkoušet v Techmanii. Tady jsou tři možnosti a) akumulátor,
b) transformátor nebo c) generátor.
Svou odpověď pošlete do 31. března
2011 na adresu redakce Radničních listů,
Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň. K dispozici je také
e-mailová adresa RadnicniListy@plzen.
eu. Nezapomeňte připsat heslo Hádanky
ze světa Techmanie 7, své jméno a adresu!

Velká hra „rozehřeje“ Plzeňany
Velkou hru „Plzeň vás baví i v zimě“
pořádají do konce března letošního roku
Techmania Science Center a Pivovarské
muzeum. Cílem akce je pobavit veřejnost a propagovat zajímavé turistické cíle
v Plzeňském kraji. Díky spolupráci obou
pořádajících institucí vznikla nevšední
prohlídka, která překvapí i ty, kteří navštívili Techmanii a Pivovarské muzeum už
dříve.
Hra je určena pro dvě kategorie soutěžících: děti do patnácti let a starší. Zájemci
navštíví v libovolném pořadí obě instituce,
kde obdrží hrací kartu. Na jejím základě
pak budou hledat pomocí exponátů odpovědi na otázky, které jim umožní vyplnit
část tajenky. Správné řešení ale najdou
jen kombinací hracích karet z Techmanie

i Pivovarského muzea. Hráči se mohou
těšit na dárek od té instituce, ve které
předloží obě vyplněné hrací karty. Více
informací najdete na www.techmania.cz
nebo na www. prazdrojvisit.cz
Soutěž se koná za podpory města Plzně,
budoucího Evropského hlavního města
kultury 2015.
(red), foto: archiv

Výročí Borských polí připomene výstava
Víte, kolik ﬁrem dnes sídlí na Borských
polích? Na co zaměřují svůj výzkum? Co
vyrábí nebo jaké poskytují služby? Přijďte
se podívat na výstavu „Městský industriální park Plzeň Borská pole – po 15 letech“,
která začne v pondělí 21. března v 17 hodin
v mázhauzu plzeňské radnice a potrvá do
6. dubna 2011.
Na počátku roku 2011 uplynulo patnáct let od doby, kdy začala městská
správa s realizací Městského industriálního parku Plzeň Borská pole. V břez-

nu to bude čtrnáct let, kdy zde zahájil
výrobu televizorů značky Panasonic
první investor – japonská společnost
Matsushita a město Plzeň dokončilo
výstavbu první etapy komunikací a technické infrastruktury. A konečně 3. dubna to bude patnáct let od podpisu první
kupní smlouvy na pozemky v lokalitě.
Následovalo období velmi intenzivního
rozvoje průmyslové zóny, jejíž parametry jsou až do současné doby mimořádné
i v evropském měřítku.
(kj)

va začala. Dámy v tylových šatech v bílé
a růžové barvě reprezentovaly národní ráz, účesy zdobily diadémy a jedna
z tanečnic oblékla k velkému překvapení plzeňský národní kroj. Přítomný
žurnalista s lítostí napsal, že je škoda,
že takových slušivých krojů se mezi
tanečnicemi neobjevilo víc. Kromě
toho přítomné spočítal a vyšlo mu číslo
osm set až tisíc. Proto také příliš místa
na příjemný tanec nezbývalo...

Pro výzdobu hlavního sálu se využilo
velké množství chvojí z městských lesů
a stranou nemohly zůstat ani vedlejší
místnosti. Předpokoj sálu se záplavou
větví proměnil v lesík, z něhož vykukovaly sochy antických bohů. Zde se
hosté a tanečníci setkávali ve vůni lesa
k rozhovorům a odpočinku. Na bohatě
prostřeném stole s občerstvením převládaly výrobky místních mistrů cukrářů.
Ples poctil svojí návštěvou krajský
hejtman, purkmistr, městští radní a většina obecního zastupitelstva. Dostavili
se dokonce i zástupci německého tělocvičného spolku „Aar“ (Orel). Pokud
stačilo místo, tančila se tehdy populární taneční sestava „Česká beseda“. Jak
plynul čas a starší důstojní představitelé krajské správy a města odcházeli,
taneční dvojice postupně opanovaly
sál. Poslední hosté končili až za bílého
rána. Starší účastníci plesu prohlašovali, že něco tak velkolepého se dosud
v Plzni nekonalo, mladší se zase těšili
na pokračování.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny
se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

Vpád Pasovských
v roce 1611
Císař a český král Rudolf II. byl v roce
1608 svým bratrem Matyášem zbaven
vlády nad Uhrami, Rakouskem a Moravou a zůstal pánem jen v Čechách.
Nemocný Rudolf to nikdy nezapomněl
a snil o odvetě. Dobrodružné plány na
obnovu císařovy moci začal realizovat
jeho příbuzný, pasovský biskup Leopold, který proto se svým loupeživým
vojskem překročil počátkem roku 1611
jihočeskou hranici a 15. února obsadil
i Malou Stranu a Hradčany. Tím úspěchy okupantů skončily, protože se ku
Praze rychle přesunovalo Matyášovo
vojsko, které spolu s opoziční šlechtou
brzy získalo převahu.
Pasovští utekli z Prahy 11. března
1611 a po dvou měsících opustili Čechy.
Českým králem se místo Rudolfa stal
Matyáš. Pasovští Plzeň neobsadili, město zůstalo věrno císaři, ale Leopoldovy
vojáky považovalo za nepřítele. Naši
předkové navíc svou pohotovou informační službou (především šlo o zprávy
o přesunech Pasovských) sloužili jiným,
i vzdálenějším městům a neváhali věnovat čas a peníze na rychlé opisování
a doručování důležitých zpráv.
Jaroslav Douša

SOUTĚŽ »POZNEJ SVÉ MĚSTO – 39. ČÁST«
Ve fotohádance v minulém 38. soutěžním dílu se objevil detail budovy banky
na náměstí T. G. Masryka. Podrobnosti
o budovách na tomto náměstí se dočtete na této straně v článku architektky
Anny Hostičkové.
Pokud jste nám zaslali správnou
odpověď, automaticky jste se stali
účastníky slosování o věcnou odměnu.
Třemi vylosovanými výherci jsou:
Pavlína Novotná, J. J. Ryby 6, Miroslav
Holý, K. Steinera 31 a Milan Chodora,
Skupova 37.
Ceny si mohou vyzvednout v recepci
plzeňské radnice.

Dnes přinášíme záběr na detail jedné
z budov, která se nachází přímo v plzeňském centru.
Zjistíte-li, o který objekt se jedná,
pošlete svou odpověď nejpozději do
31. března 2011 na adresu redakce
Radničních listů, Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň,
elektronická pošta RadnicniListy@
plzen.eu.
Ke své odpovědi nezapomeňte připsat heslo Poznej své město 39, své
jméno a adresu!
Fotohádanka č. 39: O kterou budovu v centru se jedná?

foto: Michal Böhm

K podobě náměstí přispěl Hanuš Zápal
Tentokráte nás hádanka zavedla na jedno z míst, které se stalo na konci dvacátých let minulého století významným
pro společenskopolitický život města
a zůstalo jím po dnešní dny. Na přelomu
19. a 20. století bylo tehdejší Radeckého náměstí jakýmsi předměstským prostorem s nízkými, nepříliš významnými
a také nepříliš vzhlednými stavbami
jako vojenská pekárna a skladiště. Když
se hledalo místo, kde by bylo možno
postavit novou budovu Obchodní akademie, bylo mezi několika návrhy, které
tehdy padly. Po složitých jednáních bylo
v červnu 1909 rozhodnuto „…Radeckého náměstí budiž zastavěno nejen
budovou Obchodní akademie, ale ještě
dalšími dvěma budovami, jejichž potřeba se ukazuje pro budoucnost již nyní,
a to dívčím lyceem a chlapeckou školou
měšťanskou. A na ostatním pozemku
budiž založen veřejný sad…“.
Ačkoliv vše dopadlo poněkud jinak,
idea byla dána. K podání návrhů na
zástavbu prostoru byli vyzváni tvůrci
v Plzni velmi dobře známí - architekti
Čenský a Skřivánek, avšak jejich návrhy se nesetkaly s přízní městské rady,
protože byly založeny na tradičním blokovém principu, a proto od nich bylo
upuštěno. V té době byl již dva měsíce
pracovníkem stavebního úřadu architekt Hanuš Zápal a pověření vypraco-

vat nový návrh se stejnými podmínkami
bylo pro něho prubířským kamenem.
Obstál velmi dobře, když první náčrty předložil již v září a projekt tří škol
dokončil do dubna dalšího roku. Protože však během komplikovaných příprav finanční náklady stouply, nemohlo
být stavěno vše najednou a tak byla zprvu vystavěna pouze budova akademie.
Další čas prověřil kvalitu návrhu. Až
na přelomu dvacátých a třicátých let již
v Československé republice a po změně
stavebního programu došlo k dostavbě komplexu. Jen místo lycea zde byla
umístěna bankovní budova. Systém

zástavby a základní architektonický
koncept Zápalův byl však dodržen. On
sám pak pracoval pouze na projektu
dnešního gymnázia v Petákově ulici.
Banka si přivedla svého projektanta.
Sochařská výzdoba na snímku je z jejího průčelí, které je dominantou celé
architektonické kompozice.
A ten společenský význam, zmíněný
na počátku, dodal velkoryse řešenému
veřejnému prostoru Památník národního osvobození s dominující postavou
prezidenta Masaryka, jehož pohnuté
osudy jsou v Plzni dobře známé.
Anna Hostičková

Náměstí T. G. Masaryka

Foto: Michal Böhm
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