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5.–8. května 2011
Čtvrtek
5. května 2011

nám. Míru
Chodské náměstí
Husova ul.
Pobřežní ul.

16.00
17.15
17.45
9.00–13.00
14.00–17.00

nabídnou pestrý
program

Pietní akt u památníku Obětem druhé světové války a padlým československým a spojeneckým letcům
Položení květin u památníku 2. pěší divize
Položení květin u památníku 16. obrněné divize
Patton Memorial Pilsen – program muzea obohacený výstavami

Stavba nového divadla může začít

Kombinovaný oddíl Čs. samostatné brigády – zapomenutí vojáci
Promítání filmů, stanový tábor, informační středisko, polní kuchyně, výcvikové středisko pro vojenské řidiče, autodílna, ukázka Cricketu, vojenská technika
Přednáška o čs. vojácích ze západu a Kombinovaném oddíle Čs. samostatné brigády
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstavy, prohlídky
Pobřežní ul.
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní bod americké armády – štáb, policisté, zdravotníci, vojenská technika, výstroj, výzbroj atp.
9.00–18.00
Pátek
Camp Lucky Strike – historický kemp 82. výsadkové divize – výstroj, výzbroj, historická technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
6. května 2011
Svobodnou
ulicí 1945 (KVH
Tommy&Yankee
Plzeň a Indianhead
Pilsen) – atmosféra
Zásadní rozhodnutí učinili na svém
korun,
dalších
přibližně
50Clubmilionů
sidobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
Křižíkovy sady
9.00–18.00
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry – plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Proluka
jednání 4. března plzeňští zastupitelé.
vyžádá
interiér
divadla.
Definitivní
cena
Program zaměřený pro školy – prohlídky s průvodcem, kvíz pro školy – hra o ceny
náměstí Republiky
11.00
Pietní akt
u pamětních
desek na schodišti
plzeňské radnice srpna letošníSchválili zařazení výstavby nové divadelní
bude
známa
až koncem
Americká tř.
16.30
Vzpomínkový
akt u pomníku
Ameriko!“
budovy v Jízdecké ulici do plánu investic.
ho roku
po„Díky,
skončení
výběrového řízení
program – 18.30 Pilsner Jazz Band, 20.00 His Blue Star – roztančené náměstí
Výběr dodavatele :náměstí Republiky 18.30–22.00 Kulturnína
Radnice vyhlašuje výběrové řízení na firdodavatele. „Očekávané zdroje krytí
Military program
do 31. 8. 2011
US Armyv- 2.letech
pěší divize „Indianhead“
a činnostjsou
čety vojáků,kromě
velitelství, polníměstkuchyně, jednotka MP, kulometné hnízdo, stanový tábor, obrněné transportéry Half-Track a M8
2012 až– výcvik
2014
mu, která divadlo postaví, stavební práce
Light, vozový park
by měly odstartovat v posledním čtvrtletí
ského
rozpočtu
také
dotace
regionálního
Vojenská dobová střelnice 16.00–17.00
Realizace stavby:
letošního roku. Pokud vše půjde podle
operačního
ve výsadkové
výši pěchoty
150takzvané
mili513th P.I.R. – tábor družstva
„zapomenuté divize“ , ukázka výstroje a výzbroje + techniky
Tábor US
Army – 17th ABN, Co. F,programu
9.00–18.00
1. 9. 2011–30. 4. 2014
Tábor Wehrmachtu
– konec války
skupiny vojáků Wehrmachtu,
Luftwaffe, SS a dalších složek německé branné moci
onů korun
a– neorganizované
úvěr Evropské
investiční
předpokladů, diváci zde zhlédnou prvCamp „Walk to Freedom“ – 10th SFGA and KSK – ukázka současných bojových jednotek spadajících pod ISAF vedený US Army; ukázka výstroje a výzbroje airsoftových klubů;
ní představení v září 2014. Stavba nové
banky ve výši přes 400 milionů korun,“
prezentace zbraní a dětská střelnice
Zkušební
provoz
a
předání
stavby:
OC
Plaza
–
prostor
divadelní budovy je zcela mimořádnou
uvádí
úřadu
Kombinovaný
oddíl Čs.ředitelka
samostatné brigádyEkonomického
– zapomenutí vojáci
za řekou
1. 5. 2014–31. 8. 2014
PromítáníMagistrátu
filmů, stanový tábor, informační
středisko,
polní kuchyně,
výcvikovéKuglerová.
středisko pro vojenské řidiče, autodílna, ukázka Cricketu, vojenská technika
událostí i z celorepublikového hlediska.
města
Plzně
Hana
19.00
Přednáška o čs. vojácích ze západu a Kombinovaném oddíle Čs. samostatné brigády
Budova s multifunkčním sálem bude
Výstavba nového kulturního stánku
Prezentace Městské policie Plzeň – cyklohlídka, vozítka Segway, ukázka práce MP (12.00 hod. psovod se služebním psem, 14.00 hod. zásah pořádkové jednotky, 16.00 záchrana
10.00–17.00
Zahájení
provozu
divadla:
tonoucího,
slaňování),
vozový parkuspořádání
(odchytové vozidlo na volněumožňující
pobíhající zvířata, vozidlo využis radarem), soutěže pro děti, poradna pro občany
patří k nejnákladnějším projektům radmít
vnitřní
Sobota
1. 9. 2014
10.00–16.00
Plzeňštítískauti
– prezentace, hry pro
děti
7. května 2011
nice za poslední dvě desetiletí. Náklady
moderní
jevištní
technologie. Projekt
Kulturní program bude doprovázen prezentací military kempů a soutěžemi
počítá
s kapacitou
velkého
500
jsou odhadovány ve výši cca 840 milionů
11.00–22.00
11.00 finále
hry pro studenty
Osvoboď Plzeň, 12.15
Aftersix, 13.45sálu
Alternativa,
15.15diváKošík band, 16.15 finále hry pro studenty Osvoboď Plzeň, 17.20 M. Leicht,
18.50 Strašlivá
20.15 Thescény
Shower – rock‘n‘roll
ků apodívaná,
studiové
pro 150 diváků.
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstavy, prohlídky
K vybudování divadelní budovy se
Pobřežní ul.
9.00–18.00
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní bod americké armády – štáb, policisté, zdravotníci, vojenská technika, výstroj, výzbroj atp.
město
zavázalo
rámci
Plzeň
Camp Lucky
Strike – historický
kemp 82.vvýsadkové
divizeprojektu
– výstroj, výzbroj, historická
technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
Křižíkovy sady
Svobodnou
ulicí 1945 (KVH Tommy&Yankee
a Indianhead
Club Pilsen) 2015.
– atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
– Evropské
hlavníPlzeň
město
kultury
9.00–18.00
Proluka
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry - plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Nová scéna nahradí budovu Komorní14.00–16.00
Setkání veřejnosti s veterány II. světové války – obřadní síň plzeňské radnice
ho
divadla
v Prokopově
veznačky Mustang vč. doprovodného a soutěžního programu),
Kulturní
program
– 13.00 Mustang
Riders Club (prezentaceulici,
historickýchkterá
a současnýchje
vozidel
náměstí Republiky
13.00–22.00
15.15 Junior
orchestršpatném
ZUŠ B. Smetany vtechnickém
Plzni, 16.30 Jeep Wrangler
Club (ukázkaVzhlehistorických a současných vozidel Jeep Wrangler), 17.15 Taxmeni, 19.15 Blue Gate, 20.40
velmi
stavu.
Honza Vyčítal + Greenhorns
Militarydem
programk tomu, že přechod do nové budovy
US Armyje– 2.proces,
pěší divize „Indianhead“
a činnost čety vojáků,
velitelství,
polní kuchyně,
který– výcvik
vyžaduje
čas,
začne
sejednotka MP, kulometné hnízdo, stanový tábor, obrněné transportéry Half-Track
a M8 Light, vozový park
Divadlo
J.
K.
Tyla
připravovat
na
změth
th
Tábor US Army – 17 ABN, Co. F, 513 P.I.R. – tábor družstva výsadkové pěchoty takzvané„zapomenuté divize“ , ukázka výstroje a výzbroje + techniky
ny už –nyní.
budeskupiny
struktura
počet
9.00–16.00
Tábor Wehrmachtu
konec válkyJiná
– neorganizované
vojáků Wehrmachtu,i Luftwaffe,
SS a dalších složek německé branné moci
OC Plaza – prostor
and KSK – ukázka
současnýchsbojových
jednotek spadajících pod ISAF vedený US Army; ukázka výstroje a výzbroje Airsoftových klubů;
Camp „Walk
to Freedom“ – 10th SFGAPočítá
zaměstnanců.
se také
rozšířením
za řekou
prezentace zbraní a dětská střelnice
počtu premiér ze současných šestnácti
Kombinovaný oddíl Čs. samostatné brigády – zapomenutí vojáci
Promítánína
filmů, stanový
tábor, informační
polní kuchyně, výcvikové
středisko pro vojenské
ukázka Cricketu,
technika
dvacet
dva.středisko,
Kapacita
divadla
budeřidiče, autodílna,
V dubnu
sevojenská
u přehrady
České údolí otevřel multifunkční sportovní areál s in line dráhou,
10.00–15.00
Prezentace Městské policie Plzeň – prezentační stan, soutěže pro děti, vozový park
využita
i
na
jednorázové
projekty,
jako
minigolfovým
hřištěm
a
skate parkem. Vzniklo zde také centrum pro seniory s posilovacíNeděle
10.00–17.00
Kulturní program – 12.10 MHS, 13.10 Flash back, 14.15 Slepá kolej, 15.15 The Storm, 16.15 Frýda a comp.
mi stroji, koupací jezírko, hřiště na fotbal, volejbal a herní prvky pro děti. Součástí areápoezie,
scénická
čtení,
8. května 2011
9.00–18.00
Patton večery
Memorial Pilsen
– program muzea
s doprovodnými akcemi
– výstavy,umělecké
prohlídky
lu jsou
dvě
správní
9.00–13.00
Militariaworkshopy
burza - tradiční prodejníaakcepodobně.
sběratelů historického vojenství (výzbroj, výstroj, technické vybavení, spojovací
technika,
optika,parkoviště
vyznamenání, insignie,achladné
zbraně, knihy)budova s restaurací a společenským sálem. Jako první si
bod americkéin
armády
– štáb,dráhu
policisté, zdravotníci,
vojenská technika,rychlobruslařka
výstroj, výzbroj atp.
Pobřežníautor:
ul.
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní
Vizualizace nové budovy divadla, pohled od Palackého náměstí
Helika,
a.s.
(red)
line
vyzkoušela
Martina Sáblíková. (red), foto: Michal Böhm
9.00–16.00
Camp Lucky Strike – historický kemp 82. výsadkové divize – výstroj, výzbroj, historická technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
11.30
Dojezd části kolony vojenských historických vozidel
Křižíkovy sady
Svobodnou ulicí 1945 (KVH Tommy&Yankee Plzeň a Indianhead Club Pilsen) – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
9.00–16.00
Proluka
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry - plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Klatovská tř.
11.00
Convoy of Liberty – kolona vojenských historických vozidel
12.00
Dojezd kolony vojenských historických vozidel
náměstí Republiky
12.00–13.30
Kulturní program – M.Š.Q. Band
OC Plaza – prostor
za řekou

9.00–18.00

19.00
9.00–17.00

Zastupitelé zařadili miliardový projekt do plánu investic města
Předpokládaný harmonogram
výstavby divadla

ROZHOVOR

KRÁTCE

Město pomůže
poničenému Japonsku

Prostřednictvím humanitární organizace ADRA poslala Plzeň Japonsku čtvrt milionu korun na pomoc
při odstraňování následků ničivého
zemětřesení. Peníze poskytla z přebytku hospodaření za loňský rok. Jejich
uvolnění schválilo na svém dubnovém
zasedání městské zastupitelstvo.
Zemětřesení o síle devíti stupňů
Richtera udeřilo 11. března, postihlo zejména severovýchodní pobřeží
ostrova Honšú, kde způsobilo obrovské ztráty na životech i materiální
škody. Ve více než 20 000 evakuačních
centrech našlo útočiště téměř 400 000
lidí. Právě do těchto center míří pomoc
zajišťovaná organizací ADRA.
Jedním z míst, kde jsou ubytováni
lidé bez domova, je i partnerské město
Takasaki. Město postihlo zemětřesení
o síle kolem pátého stupně Richterovy
škály a byly zde zaznamenány „pouze“
otřesy. Radnice v Takasaki doporučila
městu Plzeň věnovat finanční prostředky prostřednictvím humanitární
organizace.
Smlouva o uzavření přátelství
s Takasaki byla podepsána 1. srpna
1990.
		
(red)

Ivan Kusnjer: Každý věk přináší své „vrcholné formy“

Více informací na www.slavnostisvobody.cz

Změna programu vyhrazena

Špičkový barytonista se vrací do Plzně v titulní roli Rigoletta

Barytonista Ivan Kusnjer patří ve
svém oboru k absolutní špičce. Stručný výčet jeho úspěchů hovoří za vše
– je laureátem několika mezinárodních
soutěží, držitelem Evropské ceny Gustava Mahlera a trojnásobným držitelem Ceny Thálie. Na předních scénách
u nás i v zahraničí nastudoval více než
čtyřicet operních postav, třicet kantát
a oratorií a dvacet písňových cyklů. Stačilo ale málo, a všechno mohlo být jinak.
Jeden z našich nejvýraznějších interpretů toužil po umělecké dráze houslisty
a doma v Chrástu se připravoval na
zkoušky na konzervatoř. Jeho plány
překazil pád z kola a zranění ruky. Ivan
Kusnjer nastoupil na plzeňskou strojní
průmyslovku a smyčec vyměnil za hodiny
zpěvu. Po průmyslovce vystudoval Akademii múzických umění, přišla angažmá
v Ostravě, Brně a později v Národním
divadle v Praze. Ač rodem Západočech,
cestu na plzeňské jeviště hledal Ivan Kusnjer poměrně dlouho. Kromě záskoku
v Trubadúrovi v roli Hraběte Luny zhruba před čtvrt stoletím zde první roli, Jaga
v Otellovi, nastudoval až v roce 2007. Nyní
se vrací v titulní postavě Verdiho Rigoletta
v inscenaci maďarského režiséra Róberta

Ivan Kusnjer jako Rigoletto				
Alföldiho, která je zařazena do celosvětového projektu Opera Competition and
Festival 2011.
V roce 2008 vás plzeňské publikum
vidělo v roli Jaga, nyní jako Rigoletta.
S jakými pocity se vracíte na západ
Čech?
Před třemi lety mě pozval šéf plzeňské
opery pan Pánek k hostování ve Verdiho

Foto: Marta Kolafová

opeře Otello, kde jsem zpíval „padoucha“ Jaga a bylo to velmi příjemné se
po 25 letech vrátit na prkna plzeňského
divadla. Co se týče mého oblíbeného
Rigoletta - práce s maďarským režisérem byla vskutku novátorská, někdy mě
i udivovala. Musím ale konstatovat, že to
mělo určitou logiku, byť některé jeho přístupy byly zvláštní. Myslím, že plzeňské

obecenstvo si samo utvoří názor na tuto
inscenaci.
Kdy jste vlastně Rigoletta nastudoval
poprvé?
Bylo to v polovině 80. let ve Slovenském národním divadle. A tam jsem přišel na to, že jsem s ním mohl ještě pár let
počkat. Bylo mi teprve 34, celé to bylo
ještě hodně mladé. Pokaždé, když jsem
roli dozpíval, měl jsem toho až nad hlavu,
protože do takové role je třeba dozrát ve
více ohledech, nejen pěvecky.
Když jste tedy za Rigoletta sklízel ovace o 10 let později v pražském Národním divadle, to už jste se s ním utkal ve
vrcholné formě?
Předtím jsem ho už úspěšně zpíval
i leckde jinde. Ale co znamená „ve vrcholné formě“, je otázka. Myslím si, že každý
věk přináší své „vrcholné formy“. Třeba dneska bych sice mohl dobře zpívat
v Trubadúrovi, ale protože sokové v lásce, Manrico a Luna, jsou tam dva mladí
kluci, vizuálně už bych se tam tak dobře
nevyjímal. Kdežto do Rigoletta jsem naopak postupem času dorostl i věkově,
dnes je to pro mne role par excellence.
Pokračování na str. 7
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Z P R AV O D A J S T V Í

Pět set dvacet pět slov primátora Martina Baxy
Jsem prostoupen úctou k univerzitnímu
prostředí, ke společenství lidí, kteří usilují o vyšší poznání, kteří se „připravují
na život“, tedy na tento věčný a neměnný
úkol veškerého vzdělávání.
Jsem prostoupen pokorou k tomuto prostředí, protože jen málo institucí
v našem světě dokázalo přetrvat dlouhá staletí tak, jako univerzity. Touha po
vzdělávání je skutečně věčná a cílem
a snahou každé univerzity je poskytovat
univerzální vědění. Jak je řečeno v Magně Chartě evropských univerzit – při
naplňování tohoto poslání překračují
univerzity geografické a politické hranice a stvrzují životně důležitou potřebu, aby odlišné kultury o sobě věděly
a navzájem se ovlivňovaly.
Na pozadí těchto slov mně však dovolte
přednést několik poznámek, které vycházejí z eseje sociologa Zygmunta Baumana
„Vzdělání: za, pro a navzdory postmodernitě“, v níž se Bauman zamýšlí nad postavením univerzit v dnešním složitém,
nejistém a rychle se proměňujícím světě.
Ve světě, kde věhlas je nahrazován známostí, a to podle pravidla „Maximální
dopad a okamžité zastarávání“, ve světě, který příliš nepřeje houževnatému,
avšak pomalému a obezřetnému hledání
pravdy. Jakmile známost přebírá štafetu
od věhlasu, musejí univerzitní hodnostáři „soutěžit“ o pozornost veřejnosti se

Průzkum: Lidé kupují
jízdenky na kratší dobu
Již pátý průzkum mezi cestujícími
veřejnou dopravou v Plzni se uskutečnil na konci loňského roku. Celkem
800 respondentů odpovídalo na 24
otázek. Průzkum pro Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vypracovala katedra forenzní psychologie
Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
PMDP na základě výsledků těchto
průzkumů zavádí nová opatření, která
zvyšují kvalitu jejich služeb. Výsledky
průzkumu za loňský rok ukázaly, že
více než 50 procent cestujících vnímá
zlepšení kvality veřejné dopravy za
uplynulé dva až tři roky.
Zajímavým údajem je pokles prodeje předplatného na rok nebo půl
roku. „Populace stárne a ubývají lidé,
kteří to považovali za tradiční nákup
v době, kdy byli zvyklí na tramvajenku.
Navíc předplatné se většinou kupuje
kolem Vánoc, kdy jsou ekonomicky
slabší rodiny finančně oslabeny,“ uvedl šéf katedry forenzní psychologie
Pavel Prunner.
Velmi pozitivní ohlasy má tzv. SMS
jízdenka. „Lidé už přešli na způsob
nákupu, který je pro ně efektivnější,
a prodej papírových jízdenek se vrátil
do trendu minulých let, tedy k jeho
poklesu,“ dodal Prunner. Ředitel
PMDP Michal Kraus potvrdil, že z Plzně zmizí ještě letos cca 90 automatů na
papírové jízdenky. „Lidé si je budou
moci koupit v trafikách nebo přímo
u řidiče,“ dodal. PMDP dále chtějí
v roce 2012 nebo 2013 převést nabíjení Plzeňských karet z 25 samoobslužných zón do bankomatů, o čemž jednají s bankami. Důvodem je rozšíření
nabídky v celém systému integrované
dopravy Plzeňska.
Nejvíce nespokojení byli loni cestující s přeplněnými vozy a s chováním
lidí v prostředcích veřejné dopravy,
zejména s jejich agresivitou. Větší význam přikládají respondenti rychlosti
přepravy, do budoucna by ocenili vznik
rychlejších jízdních pruhů pro autobusy. Výše jízdného – 12 korun za jednotlivou jízdenku – je podle průzkumu až
šestým nejčastějším důvodem nespokojenosti cestujících.
(red)

sportovci, popovými hvězdami, bulvárními celebritami. Bauman tvrdí, že téměř
všechny tradiční základy a podpěry kdysi vznešeného postavení univerzit mizí
anebo jsou notně oslabené. A univerzity
musejí znovu promýšlet a vyjadřovat svou
roli ve světě. Tento svět totiž stanovuje
nová pravidla hry, pokud jde o prestiž
a vliv, a stále s větším podezřením hledí na
hodnoty, které univerzita zastupuje. Jednou z cest je podřídit se přísným ekonomickým kritériím a měřit „společenskou
užitečnost“ univerzitních produktů „jasnými požadavky trhu“. Jinak vyjádřeno,
intelektuál se má řídit vezdejším světem,
nikoliv určovat měřítka slušnosti, pravdy
a dobrého vkusu. Opačnou strategií je
stáhnout se z bezvýchodné situace na trhu
do tvrze esoterického jazyka a temných
neprostupných teorií. Obě strategie, každá svým způsobem, představují kapitulaci: v prvním případě se přijímá podřadné,
služebné postavení v hierarchii důležitosti, kterou určují tržní síly; ve druhém případě se akceptuje společenská/kulturní
bezvýznamnost.
Podle Baumana ale naději představuje,
že se univerzity přizpůsobí postmoderní
situaci v pluralitě dnešních společenství
lidí, kteří usilují o vyšší poznání. Ve světě, ve kterém nemůže nikdo předvídat,
jaká odborná znalost bude zítra žádoucí,
jaké spory si budou žádat prostředníků

a jaká přesvědčení budou potřebovat
interpretaci. Ona „Příprava pro život“
musí předně a především znamenat
kultivaci schopnosti žít dennodenně
s nejistotou a ambivalencí, v různorodosti stanovisek. Vzdělávání musí znamenat vštěpování tolerance vůči odlišnosti
a posilování vůle respektovat právo na
odlišnost; musí znamenat posilování
kritických a sebekritických schopností
a zvyšování odvahy potřebné k přijetí zodpovědnosti za vlastní volbu a její důsledky. Vzdělání musí cvičit schopnost „měnit
rámce“, musí poskytovat odvahu ke svobodě a k přijetí úzkosti z nejistoty, kterou
svoboda přináší spolu s radostí z nového
a dosud nepoznaného. Krátce řečeno: jedná se o proces s otevřeným koncem, kterému záleží na tom, aby zůstal otevřený,
než na jednom konkrétním výsledku. Tolik
Zygmunt Bauman. Jako primátor města
Plzně, města, které získalo titul Evropské
hlavní město kultury 2015 vidím právě
v těchto uvedených slovech poslání i tohoto
projektu. Na těchto premisách je totiž celý
projekt postaven. Rok 2015 neznamená
vyvrcholení či konec snah o větší kulturnost či kultivaci města, ale právě naopak,
začátek proměny Plzně, začátek procesu
s otevřeným koncem.
/z proslovu na inauguraci rektorky ZČU
v Plzni, 24. 3. 2011/

Disciplína řidičů se zlepšuje

Motoristé začínají více respektovat plzeňský parkovací systém. Potvrzují to průzkumy pořízené společností Parking Plzeň
s.r.o. Z měření vyplývá, že parkovací řád
dodržuje nejvíce řidičů kolem 11 hodiny,
kdy jsou parkoviště obsazena z 80 procent
a také kolem půl třetí odpoledne. „Respektování parkovacího systému má od loňského ledna, kdy začalo měření, stoupající tendenci. Zatímco v první polovině roku 2010
respektovalo parkovací řád 46 procent řidičů, ve druhé polovině roku už je to přibližně
60 procent,“ uvádí Martin Pytlík, jednatel
společnosti Parking Plzeň.
Dalším důležitým faktorem je sledování
zaplněnosti parkovacích míst. V Plzni se
od počátku minulého roku snížila o cca 20
procent. Jestliže v lednu nebylo možné ve

středu města v 11 hodin zaparkovat, ve druhém pololetí zůstává přes dvacet procent
parkovacích míst volných. Podle Martina
Pytlíka se řidiči naučili chovat k systému
šetrněji: „Někteří tím, že jej opustili zcela,
protože odmítají platit, jiní tím, že využívají
stání jen po nezbytnou dobu.“
V Plzni je nyní cca 80 parkovacích automatů, motoristé mohou využít přibližně
1 800 placených míst. Letos ovlivní parkování ve městě otevření parkovacího domu
Rychtářka, kvůli výstavbě divadla dojde
ke zrušení improvizovaného parkoviště
u Palackého náměstí.
O založení společnosti Parking Plzeň
rozhodlo v červnu 2009 městské zastupitelstvo. Jediným zakladatelem a společníkem
firmy je město Plzeň.
(red)

Improvizované parkoviště u Palackého náměstí		

Foto: Michal Böhm

Trať na Karlovarské třídě čekají další opravy
Druhou ze tří částí tramvajové trati
na sídliště Severní předměstí opraví
během letošního léta město Plzeň. Jedná se o 1100 metrů dlouhý úsek od ulice
Na Chmelnicích po křižovatku se Sokolovskou ulicí. Trať na Karlovarské třídě,
která slouží už více než tři desítky let,
je v havarijním stavu. V rámci rekonstrukce budou dále osazeny všechny
křižovatky v daném úseku novou světelnou signalizací a v aleji Svobody
přibude ve směru do centra odbočovací
pruh pro automobily. Zmizí také nevyužívaný podchod pro pěší U Družby
a zastávky veřejné dopravy budou vybaveny bezbariérovými přístupy. Dalším
přínosem pro Plzeňany bude výrazné
snížení hlučnosti. Město plánuje opravy tak, aby cestující tramvajemi a také
motoristy projíždějící Karlovarskou třídou postihly co nejméně.
Rekonstrukce začne předáním staveniště 2. května. Tramvajový pás v úseku
Na Chmelnicích – U Družby bude osa-

zen velkoplošnými panely stejně jako
při první etapě, která se na Karlovarské
třídě uskutečnila v roce 2009. „Předpokládáme, že tramvajová doprava bude

po dobu stavebních prací převedena na
jednu kolej. Nebude tedy nutná výluka
tramvajového provozu. Cestující zaznamenají pouze drobné úpravy jízdních
řádů, případně minimální zdržení,“
uvádí Ondřej Prokop z odboru investic
plzeňského magistrátu.
Práce na druhé etapě v úseku U Družby – Gerská budou pro cestující a řidiče
o něco náročnější. Jsou proto naplánovány na měsíce červenec a srpen, kdy
platí prázdninové jízdní řády a provoz
není tak hustý jako po zbytek roku.
„V tomto úseku použijí stavbaři namísto
velkoplošných panelů klasický kolejový
svršek. Pro tento méně frekventovaný úsek je tato technologie vhodnější.
Cestující zde ale musí počítat s výlukou
a nasazením náhradních autobusů.
Stavební práce postihnou také řidiče,
vyžádají si krátkodobá svedení provozu do jednoho jízdního pruhu,“ dodává
Ondřej Prokop s tím, že z probíhajícího
výběrového řízení na zhotovitele stavby

však možná vyplyne sloučení realizace
obou úseků a všechny úpravy na tramvajové trati se uskuteční během července a srpna.
Druhá etapa rekonstrukce nejvyužívanější plzeňské tramvajové trati
je letošní největší investiční akcí města. „Projektantem navržená cena se
pohybuje kolem 230 milionů korun,
z výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby je ale už nyní patrné, že
by konečná cena mohla být zhruba
o 40 procent nižší,“ upřesňuje Ondřej
Prokop.
Oprava první část trati v délce téměř
jeden kilometr si vyžádala 176 milionů korun. Pro třetí a poslední etapu již
bylo vydáno územní rozhodnutí. Etapa
zahrnuje rekonstrukci trati od zastávky
Severka až po konečnou tramvaje č. 4.
Termín zahájení prací bude záviset na
finančních možnostech města v dalších
letech.
(red), foto: Michal Böhm

Představujeme členy Rady města Plzně: Petr Rund
Technický náměstek primátora má na
starost územní plánování, zadávání veřejných zakázek, investiční výstavbu, odpadové hospodářství a správu nemovitého
majetku. Dozírá také na činnost odborů
technického úřadu, příspěvkové organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, dále na činnost Plzeňské teplárenské
a komise pro koncepci a rozvoj města.
Jste zastáncem omezení provozu v historickém centru. Jak by podle vás měl
vypadat střed města na konci tohoto
volebního období?
Mnohá evropská města jsou pro mě vzorem. Chceme zklidnit centrální část města
a v některých lokalitách omezit parkování
vozidel. Budu se snažit, abychom vytvořili
dostatečný počet parkovacích míst v okolí
historického jádra. Mým cílem je do konce
volebního období všechny dosud nezrekonstruované ulice opravit a z Riegrovy
ulice vytvořit pěší zónu.
Dočkáme se omezení provozu v centru
už letos v létě, po zprovoznění parkovacího domu na Rychtářce? Objevil se
názor, že v centru by měla platit rychlost
30km/h – jste zastáncem tohoto radikálního omezení?

Já osobně bych velice uvítal omezení
části automobilové dopravy v historickém
centru po otevření parkovacího domu
Rychtářka. To byl i smysl a důvod, proč se
parkovací dům stavěl. Návrh pro omezení
rychlosti na 30 km/h je návrhem odborného posuzovatele a bude k němu vedena
ještě diskuze.
Většího počtu parkovacích míst se
dočkají návštěvníci bazénu na Slovanech. Kde by mohla dále do budoucna
přibýt parkovací místa?
Jedna z možných lokalit je v sadech
Pětatřicátníků, na Anglickém nábřeží pod
Komerční bankou nebo naproti Divadlu
J. K. Tyla v Husově ulici. To jsou ale jen
některá z míst vhodná pro výstavbu parkovacích objektů, které jsou schváleny
Zastupitelstvem města Plzně v dokumentu Generel statické dopravy. Tento dokument byl schválen v roce 2007 a je postupně naplňován.
Jste zastáncem výstavby tramvajové trati na Borská pole?
Určitě, projekt se připravuje řadu let
a bude sloužit především k obsluze rozvíjející se Západočeské univerzity. Na
projekt už je vydané územní rozhodnutí,

je zpracovaná dokumentace pro stavební
povolení a nyní se řeší výkupy posledních
pozemků. Po získání pozemků bude možné požádat o vydání stavebního povolení
a následně lze zahájit realizaci stavby. Vše
se ale odvíjí od finančních prostředků města a to i přesto, že část této investice bude
hrazena z prostředků Evropské unie.
Tématem diskusí Plzeňanů je demolice
DK Inwest a výstavba obchodního centra na jeho místě – jaký názor máte na
tento krok?
Objekt patří soukromému vlastníkovi
a je jeho právem s objektem nakládat tak,
jak uzná za vhodné. Město má však určité
možnosti, jak při výstavbě nového objektu
stanovit podmínky, které nezhorší situaci v této lokalitě a zaručí občanům kvalitní podobu nově stavěného komplexu.
S investorem jednáme a zatím je vstřícný
k našim požadavkům. Věřím, že zde vznikne hodnotnější a pro občany smysluplnější
objekt, než který tu dnes stojí.
Na radnici působíte už druhé volební
období – co považujete za váš dosud
největší úspěch ve funkci?
Výstavbu parkovacího domu Rychtářka, dokončení přípravy projektu nového

divadla, závěrečná jednání s vlastníky
pozemků pro západní okruh a založení
společnosti Parking Plzeň s.r.o.
(red), foto: archiv

Petr Rund
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Výstavba vědecko technologického parku pokračuje
Městský industriální park Plzeň - Borská pole je vyhledávanou adresou už 15 let
Poklepem na základní kámen slavnostně
odstartovala 31. března výstavba druhé
etapy Plzeňského vědecko technologického parku II. Do června příštího roku
má na průmyslové zóně Borská pole
vystavět firma Metrostav sedm polyfunkčních objektů. Projekt za cca 300
milionů korun navazuje na první etapu
stavby „Plzeňský vědecko technologický park, 6th River“, která si během let

2006 až 2008 vyžádala čtvrt miliardy
korun, z toho 150 milionů korun poskytla Evropská unie.
„V druhé etapě se jedná o výstavbu
poloprovozních, laboratorních, zkušebních a kancelářských prostor pro poskytnutí zázemí inovačním firmám,“ uvedl
Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace
evropských projektů města Plzně. Základem projektu je další rozvoj vývojové

Plzeňský vědecko technologický park II – vizualizace

zkušenosti víme, že o Euroklíč má zájem
přibližně 60 až 70 procent handicapovaných, proto tady počítáme s předáním 4 550
kusů euroklíčů. Zájemci je získají zdarma,“
upřesňuje Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj.
V Plzni jsou zatím osazena eurozámkem tři místa – veřejné WC v Pallově ulici
a dvě v obchodním centru Area Bory, další
vhodné prostory byly vytipovány ve spolupráci s městskými obvody. Euroklíče získají
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.
K projektu se připojila i Síť mateřských center, protože rodiče s dětmi v kočárcích mají
stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři.
Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo
projekt v Plzni dvěma miliony korun.
(red)

Město podpořilo nový stacionář
Denní a týdenní stacionář pro seniory a handicapované otevřela od dubna
v Úslavské ulici 75 Agentura domácí
péče Domovinka. Zařízení má prozatím
kapacitu 15 míst, ale ještě letos by se měl
počet lůžek zvýšit.
Denní stacionář je určen seniorům,
kteří potřebují pomoc s obsluhou a mají
zájem o sociální kontakt a aktivní využití
času. Týdenní stacionář bude poskytovat

péči o klienta v rozsahu 24 hodin denně
po přechodnou dobu, například pokud
pečující osoba odjíždí do lázní nebo na
dovolenou.
Podobných zařízení je v Plzni nedostatek, zájem trvale převyšuje nabídku.
Město proto vznik stacionáře vítá a částkou 500 tisíc korun přispělo na provoz
a zhruba 360 tisíci se podílelo na bezbariérovém přístupu.
(red)

Loni v květnu zahájila dopravní firma
Mezado Jan Pešek ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města
Plzně provoz služby „Od dveří ke dveřím“,
která umožňuje asistovanou přepravu imobilních osob například k lékaři, za sportem,
na kulturní akce, za zábavou, turistikou,
zkrátka pro běžný život. „Od dveří ke dveřím“ znamená, že řidič kromě samotné přepravy zároveň pomáhá klientovi při přesunech do auta. Dopraví tak klienta od dveří
jeho bytu ke dveřím ordinace, divadelního
sálu a zpět do jeho bydliště. Tím se uvedená služba odlišuje od přepravy v prostředcích hromadné dopravy a otevírá možnost
cestovat i lidem, kterým to zdravotní stav
dosud nedovoloval.
Služba navazuje na projekt vypracovaný v rámci Komunitního plánu sociálních
služeb v Plzni na léta 2008-2010. Cenu pro
držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města Plzně dotuje
město, díky tomu činí včetně DPH 11,20 Kč
za ujetý kilometr. Nedotovaná cena pro
všechny výše neuvedené je 16 Kč/km. Je
ale třeba zdůraznit, že jde o cenu za automobil, nikoli o cenu pro jednotlivé cestující.
Pokud tedy v mikrobusu pojedou pasažéři
dva, zaplatí každý z nich za ujetý kilometr
5,60 Kč, pokud pojedou čtyři, cena za kilometr se pro každého z nich sníží na 2,80 Kč

S ekologií to myslíme vážně
Plzeňská teplárenská začala s využíváním
biomasy k výrobě energie už v roce 2003,
a to především v podobě odpadu z lesů,
tzv. lesní dřevní štěpky. K té se sice postupně přidaly i tzv. peletky, z různých plodin
cíleně vyráběné palivo, ale štěpka stále
zůstává hlavním zdrojem pro ekologickou
energii, vyráběnou v Plzeňské teplárenské.
Dřevní štěpka se do Plzně až dosud dopra-

sídlící na Borských polích se tak dočkají
dalších služeb, které odlišují plzeňský
industriální park od jiných nájemních
prostor.
Od doby, kdy Plzeň začala s realizací
městského industriálního parku, uplynulo patnáct let. V březnu roku 1997 zde
zahájil výrobu televizorů značky Panasonic první investor - japonská společnost
Matsushita a město dokončilo výstavbu první etapy komunikací a technické infrastruktury. Následovalo období
velmi intenzivního rozvoje průmyslové
zóny, jejíž parametry jsou až do současné
doby mimořádné i v evropském měřítku.
Průmyslová zóna získala řadu ocenění,
například v roce 2000 byla agenturou
CzechInvest vyhodnocena jako Průmyslová zónou roku v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem. Na ploše 105 ha sídlilo k 31. 12. 2010 celkem 42
firem, které vytvořily 10 474 pracovních
míst. Investice lokalizovaných společností zde dosáhla 18,2 miliardy korun,
investice města činila 560 milionů korun
a investice státu 76 milionů korun. V současné době je zóna kompletně zaplněna.
(red)

Tradičně velkému zájmu se v pátek 1. dubna těšily prohlídky renesanční radnice.
Město Plzeň zahájilo otevřením prostor,
které jsou jindy veřejnosti nepřístupné,
turistickou sezónu. Foto: Martin Pecuch

Senioři získají
řetízky a kukátka
Bezpečnostní řetízky nebo panoramatická kukátka na dveře mohou získat senioři
v Plzni v rámci projektu „SENI“ odboru
bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu a městské policie. Aktuální etapa
projektu bude pokračovat do června a další do listopadu letošního roku. Zájemci
o bezpečnostní zařízení se mohou hlásit
telefonicky na čísle 377 370 508 každé
úterý od 10 do 14 hodin u paní Šmolíkové,
Svaz důchodců ČR.
(red)

Služba Od dveří ke dveřím funguje už rok

Euroklíče pomohou handicapovaným
Dlouholetý evropský projekt Euroklíč
pomůže zlepšit dostupnost veřejných
služeb Plzeňanům se zdravotním postižením. Západočeská metropole se tak
stane dalších městem v Evropě, kde již handicapovaní mají možnost euroklíče využívat. V Plzni zlepší dostupnost veřejných
služeb 36 eurozámků a 4550 euroklíčů.
„Cílem projektu je zajistit osobám se
sníženou schopností pohybu rychlou
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“
připomíná význam Euroklíče Václav Krása,
předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR. Podle údajů z konce loňského roku žije v Plzni 4 677 držitelů průkazek
ZTP a 1 748 držitelů průkazek ZTP/P. „Ze

infrastruktury a jeho propojení se strategickými partnery podnikajícími v oblasti
výzkumu a vývoje. Podílí se na něm proto také Západočeské univerzita v Plzni,
podnikatelské a inovační centrum BIC
Plzeň nebo Centrum výzkumu Řež. Tyto
subjekty mají zájem využít objekty industriálního parku pro svou činnost.
Finanční prostředky v předpokládané
výši 300 milionů korun bez DPH uhradí
částečně město, státní rozpočet a strukturální fondy Evropské unie. Poskytnutí
dotace již schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, konkrétně půjde o čerpání
financí z operačního programu Podnikání a Inovace, Prosperita. Podíl Evropské
unie činí 75 procent nákladů projektu.
V nových objektech se budou mimo
jiné vyrábět ověřovací série a prototypy. „Klíčovými parametry pro obsazení
objektů je zařazení firmy nebo jakéhokoli
subjektu do oborů s vysokou přidanou
hodnotou, podnikatelský záměr, který
demonstruje rozvoj firmy, dále spolupráce s některou institucí z oblasti výzkumu
a vývoje a rovněž schopnost spolupráce
s dalšími subjekty lokalizovanými v parku,“ upřesnil Erich Beneš. Společnosti

Sezónu zahájily
prohlídky radnice

vovala prostřednictvím kamionů, což bylo
terčem kritiky některých ochránců životního prostředí. A tak od března letošního
roku k nám 1. Písecká lesní a dřevařská
a.s. dopravuje štěpku také po železnici ze
stanic Vodňany, Vimperk, Netolice a dalších. Slouží k tomu zvláštní kontejnery
o objemu 46 m3 , které i s nákladem váží
20 tun. Plzeňská teplárenská si k manipulaci s nimi pořídila speciální vykládací
vozík švédské firmy KALMAR o celkové
váze 48 tun. Už v letošním roce bude tímto
způsobem do Plzně dopraveno 20 tisíc tun
štěpky, tedy téměř 10 procent z jejího cel-

kového množství a počítá se postupným
rozšiřováním tohoto způsobu transportu.
Výsledkem bude méně kamionů na silnicích a méně zplodin v ovzduší.
(PI)
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atd. Kromě toho existuje možnost smluvních cen pro celodenní, nebo i vícedenní
pronájem vozu, včetně řidiče. Informaci
o těchto cenách i další podrobnosti lze získat na dispečinku PTP (přeprava tělesně
postižených) od pondělí do pátku od 7 do
20 hodin na telefonním čísle 603 466 123,
popř. na e-mailové adrese ptp@mezado.
cz. Vlastní přeprava po objednávce, provedené minimálně s šestihodinovým předstihem, může být uskutečněna v případě volné kapacity vozu kterýkoli den a kteroukoli
denní či noční hodinu v týdnu.
Lidé s postižením tak mají už rok
v Plzni možnost se svobodně, za rozum-

nou cenu pohybovat po městě i po celém
území ČR a za vyšší (nedotovanou) cenu
prakticky po celé Evropě. Není proto
divu, že se mezi nimi doprava od dveří ke
dveřím těší stále větší oblibě přesto, že je
ve srovnání s cenami MHD, ČSAD a ČD
pro cestující finančně náročnější. Firma
vsadila na individuální přístup k potřebám klientů a už v prvním roce přepravovala stovky spokojených zákazníků,
pro které se stala nejen dopravcem, ale
především partnerem, jenž jim napomohl k výraznému zlepšení kvality života.
Informace naleznete i na www.plzen.eu/
socialnisluzby .
Miroslav Valina

Na bezpečnost dohlíží další kamery
Dalších 14 kamer rozšířilo od 1. dubna
městský kamerový systém. Veřejná prostranství nyní monitoruje celkem 45 zařízení, většina z nově instalovaných
kamer je umístěna na Slovanech.
„Právě Slovany jsme měli nejhůře
pokryté, protože tam nebylo vhodné
kabelové propojení. Nyní jsme díky
městské informační síti mohli nainstalovat 13 kamer a zřídit tři klientská pracoviště. Ta jsou na operačním oddělení
Policie ČR v Nádražní ulici, na služebně
městské policie v budově úřadu druhého městského obvodu a na dispečinku
dopravních podniků,“ uvádí Josef Brůha ze Správy veřejného statku města
Plzně s tím, že další nová kamera je
umístěna v Divadelní ulici.
Náklady na realizaci této v pořadí druhé etapy rozvoje kamerového
systému dosáhly necelých 11 milionů
korun.
Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. „V roce 2008

začala jeho modernizace. Byla vybudována nová struktura s využitím přenosů
po městské informační síti. Jinak řečeno analogový systém jsme nahradili
digitální technologií,“ dodal Brůha.
„Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, v dosahu městské informační sítě tedy lze připojit další kamery
a klientská pracoviště,“ dodal.
V současné době je rozpracována další etapa. „Zatím jsme uvedli do chodu
čtyři kamery, na třech je poprvé využit
bezdrátový přenos. Konečné číslo v této
fázi by mělo být 19. S ukončením etapy
počítáme v příštím roce a předpokládáme výdaje cca 17 milionů korun,“ doplnil Brůha.
Rozšíření kamerového systému bude
pokračovat čtvrtou a pátou etapou,
kdy dojde k dalšímu osazení kamer
v městských obvodech a také k instalaci klientských pracovišť na služebnách
městské policie.
(red)
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V E L K Ý B O L E V E C K Ý RY B N Í K

Velký bolevecký rybník vznikl před 550 lety
Plán na vybudování soustavy rybníků nedaleko vsi Volevec (dnešní Bolevec) vznikl
díky prozíravým plzeňským konšelům již
v polovině 15. století. Předstihl dokonce budování známých rybníků v jižních
Čechách a Polabí. V té době patřilo rybníkářství vedle vaření piva k nejvýnosnějším
druhům podnikání. Za počátek budování
celé soustavy je považováno datum 28.
března 1461, kdy vznikl první a dodnes
nejvýznamnější a největší rybník (57,5 ha)
- Velký bolevecký zvaný Bolevák. Jeho dávnou historii dosud připomíná čtvrt kilometru dlouhá hráz s chráněnými duby, z nichž
některé jsou staré více než 400 let a obvody
jejich kmenů měří až sedm metrů. Připomínkou dob dávno minulých je také původní gotická vypouštěcí štola pod hrází.
Po několik století byl Velký bolevecký rybník využíván především k chovu ryb. Led
se používal k chlazení piva ve sklepeních
plzeňského pivovaru. Počátkem minulého
století pak začíná sloužit Plzeňanům ke
koupání a odpočinku. Břehy byly upraveny
pro snadnější přístup do vody a také zde

vzniklo několik pláží (největší a nejznámější je Ostende) a autokemp. V červenci 2005
se bolevecké rybníky staly dějištěm významné události – 9. světové turistické
olympiády IVV. Tehdy se dočkala úprav
hráz rybníka, byla vyznačena cyklistická
cesta č. 35 z centra města, vznikla nová
zpevněná cesta nejen pro cyklisty, ale i pro
vozíčkáře a maminky s kočárky. V dalších
letech přibyl bezbariérový přístup do vody.
Poslední novinkou jsou dvě proznačené
trasy pro turisty s tělesným postižením.
V roce 2006 zahájila Správa veřejného
statku města Plzně spolu s hydrobiology na
Velkém boleveckém rybníku projekt Biomanipulace, jehož cílem je zlepšení kvality
vody ke koupání, návrat původních vodních rostlin a snížení množství nežádoucích
druhů ryb. „V uplynulých pěti letech došlo
k několika aplikacím látky PAX 18, která se
používá k fixaci fosforu (jako klíčové živiny
pro růst řas a sinic) v sedimentu. Uskutečnily se odlovy plevelných ryb a naopak byli
vysazeni dravci, jako jsou štiky a boleni,“
vysvětluje Richard Havelka, vedoucí úseku

lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy
veřejného statku města Plzně.
Loňský rok je považován za zřejmě
poslední rok výraznějších zásahů, které
měly upevnit rovnováhu nového ekosystému. „Práce byly opět zaměřeny na tři nejdůležitější složky, jejichž stav má zásadní vliv
na celý ekosystém – sediment, rybí obsádka
a vodní rostliny. Jarní elektrolov nežádoucích druhů ryb se uskutečnil za výjimečně
příznivých klimatických poměrů pro tření,
a proto úlovek dosáhl 1280 kg (89% tvořil

cejn velký). Většina odlovených ryb byly
„předbiomanipulační“ ročníky (stáří 10-15
let), populační doplněk za období biomanipulace byl minimální, což svědčí o úspěšnosti přeměny rybí obsádky. PAX byl aplikován pouze jednou, a to 17. srpna. Jednalo
se o množství 25 tun,“ uvádí dále Richard
Havelka s tím, že porosty vodních rostlin se
vyvíjely směrem naznačeným v roce 2009.
„Rychle rostoucí druhy v růstu nepokračovaly, zatímco čistomilné pomaleji rostoucí
druhy své populace zahušťovaly. Přízni-

U Šídlovského rybníka stála ozdravovna, z vrb u Košináře se pletly košíky
V roce 1461 prodala paní Machna Hynková a její dva synové Zikmund a Mikuláš
pozemky na sever od města plzeňské obci.
Podobných obchodů Plzeň uzavírala řadu,
ale tenhle měl zvláštní význam. Na nově
nabytých lokalitách začalo město stavět
rybník, zvaný později Velký, největší z chystané rybniční soustavy – unikátní technické
památky, která se dochovala dodnes. Ještě do konce patnáctého století vznikla na
sever od Plzně soustava dvanácti rybníků
– Velký, Šídlovský, Kamenný, Vydymáček, Beroun, Borek, Vorlík, Klenovec, Nad
Klenovcem, Volšinka, Nový a Barchan.
Z původní sestavy se jich dochovalo dodnes
sedm. Na přelomu 17. a 18. století navíc
ještě přibyly další tři – Košinář, Senecký
a Třemošenský.
Jaká byla jejich historie? Původní Vydymáček v údolí Merán zanikl na konci 17.
století. Před druhou světovou válkou jej
v dnešním areálu arboreta Sofronka obnovili nájemce boleveckých rybníků J. Mráček
a porybný V. Baštýř. Voda přitékající z rašelinišť ale kaprům nesvědčila, a tak byla

plocha načas zalesněna. Až po založení
arboreta (1956) rybník opět vybudoval
Karel Kaňák. „Vydýmače“ jsou rybníky,
které vzdýmají a zadržují vodu pro rybníky,
položené nížeji po proudu živného potoka
a zachycující přívalové vody. Dvojice Mráček – Baštýř oživila před druhou světovou
válkou také původní Beroun, zpustlý v první polovině 18. století. Dnes se mu říká Rozkopaný, snad podle částečného rozkopání
hráze při zalesňování lokality.
Poslední zmínka o rybníku Borek je
z roku 1672. V údolí Merán se dochovala
jen část hráze, přerušená železniční tratí.
Nedaleký Vorlík zanikl nenávratně v první polovině 18. století. Rybník Volšinka
pod Seneckým rybníkem zmizel při stavbě Košináře na konci 17. století. Barchán
zanikl na konci 18. století. Sahal od hráze
Velkého rybníka k dnešní ulici Na Roudné
a k tzv. Kravské louce při řece Mži. Jméno
dostal podle majitele pozemku.
Rybníky Klenovec a Nad Klenovcem
byly založeny nad Šídlovským rybníkem.
Klenovec zpustl během třicetileté vláky, byl

ale ještě na čas obnoven. V původní podobě
zanikl v roce 1738 (říkalo se mu U stržené
hráze, Strženka). Na jeho místě vybudovali členové rybářského svazu nový rybník
o ploše 1,4 hektaru. Dostal název Hádek
podle jména iniciátora obnovy – předsedy
místního národního výboru v Chotíkově
F. Hádka. Rybník Nad Klenovcem je naposledy v pramenech zmiňován v roce 1669.
Košinář vznikl v roce 1694 na rozloze
6,4 ha. Sádky pod hrází byly postaveny po
druhé světové válce. Jméno dostal podle vrb, které na jeho březích hojně rostly
a z jejichž proutí se pletly košíky.
Senecký rybník (7,4 ha) byl založen po
roce 1734. Vedle začala ve třicátých letech
minulého století vyrůstat kolonie víkendových domků, zvaná na Potvorách. Pojmenován byl podle cesty do Sence, která míří
po jeho hrázi. Po roce 1734 vznikl rybník
Třemošenský (4,2 ha). Někdy se mu říká
Židovák –smutná památka na nacistickou
okupaci, kdy se pouze v něm mohli koupat
Židé. Oficiální jméno dostal podle silnice
na Třemošnou, která vede po jeho hrázi.

Rybník Nový (Nováček, Novák) s výměrou 0,9 ha sloužil jako sádka. Býval proto
trámy a brlením rozdělen na tři části. Na
hrázi stávala i chata hlídače. Šídlovský
rybník (3 ha) sloužil původně jako třecí
a komorový. Ve 20. století se začal využívat k rekreaci. Na severním břehu byla
podle plánů slavného architekta Hanuše
Zápala v roce 1923 postavena ozdravovna
pro děti, ohrožené tuberkulózou. Po válce
sloužila jako ozdravovna dětí z plzeňských
mateřských škol a v roce 1997 byla zbourána. Jméno dostal rybník podle Šídlovského statku v Bolevci, k němuž zřejmě
patřily původní pozemky. Kamenný rybník (5,2 ha) je oblíbený pro svojí hospodu
východně od hráze. Ke koupání se moc
nehodí, neboť jeho voda je hnědá z výluhů rašeliny. Už v první čtvrtině minulého
století zde byla postavena dřevěná výletní
restaurace U Trepků, kterou v roce 1970
nahradila zděná budova sloužící dodnes.
(Úryvek z knihy 100 zajímavostí ze staré
Plzně II. je otištěn se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

vé změny rostlinného společenstva jsou
důsledkem toho, že fosfor byl aplikacemi
PAXu 18 pevně zavázán v sedimentu, takže
přestal být využitelný i kořeny vodních rostlin. Rozsáhlý hydrobiologický průzkum
ukázal, že druhová bohatost ekosystému je
vysoká a aplikace chemických látek ji negativně neovlivnila. Systém se choval jako
poměrně stabilní, málo úživný, kde však
ještě přežívá část populace sinic, vytvořené v minulých letech. Sinice v poměrně
průhledné vodě tvořily tenké vyplouvavé
povlaky, které i přes malé množství sinic
snižovaly v místech svého nahromadění
atraktivitu ke koupání.“
Loňský rok byl zaměřen na zafixování
uskutečněných změn s cílem poskytnout
ekosystému čas k stabilizaci. Výsledky
laboratorních analýz i hydrobiologických
sledování ukazují, že letos budou stačit
pouze jemnější korekce, zaměřené na
udržení struktury rybí obsádky a na přímé
potlačení populace sinic, jež v ekosystému
přežívá z minulých let.
(red), foto: Michal Böhm

K rybníkům mohou
vyrazit i vozíčkáři

Dva turistické okruhy speciálně vyznačené
pro handicapované občany otevřel Klub
českých turistů (KČT) v dubnu v blízkosti
boleveckých rybníků. Plzeň se tak stala prvním místem v kraji a po jihočeské Lutové
a Brně třetím místem v republice, kde takto
vyznačené trasy vznikly. Modře vyznačený
tzv. „Olympijský okruh IVV“ dlouhý 4 km
vede okolo Velkého boleveckého rybníka,
červená trasa „Kolem rybníků“ měří cca
5 km a vede z konečné tramvaje č. 1 v Bolevci okolo rybníků Košinář, Senecký a Vydymáček pod Bílou Horu. Podle místopředsedy plzeňské oblasti KČT Josefa Sýkory se
náklady na značení nových okruhů pohybovaly kolem 130 000 Kč, část prostředků
získali turisté z veřejné sbírky. Město upravilo trasu kolem Boleváku pro vozíčkáře
již v roce 2005 u příležitosti mezinárodní
turistické olympiády IVV. Později přibyly
bezbariérové vstupy do vody.
(red), foto: Michal Böhm

Chcete se stát
jachtařem?

Bolevecké rybníky a okolí
Výřez z pohledové mapy s ilustracemi
Vydal: Městský obvod Plzeň 1
Zpracoval: Ramap Plzeň

Nové zájemce o jachting uvítají členové
oddílu TJ Lokomotiva Plzeň. Tréninky
mládeže se konají každou středu od 16 do
18 hodin v areálu YC Loko Plzeň poblíž
zastávky autobusu č. 30 Na Rampě. Od
8. do 17. července se pak na stejném místě uskuteční soustředění dětí a mládeže
– tábor zaměřený na výuku jachtingu,
určený i začátečníkům. Jachtaři z TJ Lokomotiva Plzeň zahájili na Boleváku sezónu
dvěma soustředěními v březnu a oficiálně
pak v dubnu závody Bohemia Regata pro
lodě tříd RS700 a Fireball a dále závodem o Štít města Plzně pro třídu Pirát.
V neděli 24. června se v areálu klubu
uskuteční ve spolupráci s mateřským
centrem Plzeňské panenky odpoledne
pro rodiče s dětmi určené pro veřejnost.
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Finále uctilo Ivu Janžurovou i rod Procházků
Deset nových českých filmů se letos
utkalo v hlavní soutěži tradičního
plzeňského filmového festivalu Finále,
dalších osm snímků zařadila programová rada mimo soutěž. Dvě desítky
filmů nabídla soutěž dokumentů.
Letošní 24. ročník festivalu dále
přinesl pocty výjimečným osobnostem českého filmu – především Ivě
Janžurové a manželské dvojici Vlasta
Chramostová a Stanislav Milota. Kromě filmových projekcí lákaly diváky
také tematické sekce a retrospektivy.
Sekce Sága rodu Procházků upozornila na rodinu spisovatelských a filmařských osobností. Za tvorbou Gustava
Machatého, Otakara Vávry nebo Hugo
Haase se ohlédla sekce Báječní lidé
s klikou.
V sekci Fenomén doby se v letošním
roce Finále po loňském pohledu na
český underground zaměřilo na festival folkové, trampské a country hudby
Porta. Nově přibyla talkshow nazvaná
FIlmy NAšich LEt, jejímž průvodcem
se stal filmový publicista Tomáš Baldýnský.
Finále se uskutečnilo od 17. do
23. dubna. Veškeré festivalové dění se
tentokrát zkoncentrovalo do jednoho
prostoru – do Měšťanské besedy a protějších sadů. 		
(red)

Zahájení festivalu se zúčastnili herečka Kateřina Brožová a režisér Jan Hřebejk		

dvaatřicítkou zúčastněných stala Dana
Křiváčková, na druhém místě skončil
Jan Krisman, bronzovou medaili získal
Jaroslav Chlouba a z finále „B“ si první cenu odnesl Vlastimil Vejvančický,
přičemž dva z těchto oceněných jsou
vozíčkáři a dva jsou chodící. Vědět,
kdo konkrétně je kdo, není podstatné
a odporovalo by to hlavnímu poslání
turnaje. Koneckonců i z fotografií se
člověk může jen dohadovat, zda lidé na
nich jsou a nebo nejsou, či kteří z nich
jsou tělesně postižení…
Akce se uskutečnila díky podpoře
Odboru sociálních služeb MMP, oddílu
stolního tenisu TJ Union Plzeň, restaurace „Na Potravinách“ a firmy Mezado
Jan Pešek.
Miroslav Valina, foto: archiv

a nápravě vztahu mezi mladou a stárnoucí generací,“ dodává Alena Hynková.
Nejvyšší ocenění získala 21. základní škola (ZŠ) za intenzivní spolupráci
s Centrem pro zdravotně postižené
a seniory v Plzni a Domovem poklidného stáří sv. Alžběty a dále 55. mateřská škola (MŠ) za intenzivní podporu
mezigeneračních vztahů a zapojování
místních seniorů do každodenních
aktivit školy. „Stříbro“ patří ZŠ v Plzni
– Újezdě za dlouhodobou spolupráci
pěveckého sboru Zvoneček se seniory a s Fakultní nemocnicí Plzeň a také
90. MŠ za dlouhodobou spolupráci
s Hospicem sv. Lazara a Domovem pro
seniory v Západní ulici. „Bronz“ převzaly děti ze 14. ZŠ za dlouhodobou
spolupráci s Domovem pro seniory
sv. Jiří a 44. MŠ za spolupráci se zdravotně postiženými seniory. Zvláštní
cenu převzaly děti ze Základní a mateřské školy v Plzni – Božkově za projekt

foto: Václav Samek

Z VAŠICH DOPISŮ
Stále rozšířenější chorobou v našich zahradách je v posledních letech rzivost
hrušní. Důsledkem je horší růst hrušní
a snížení kvality plodů, často i úhyn oslabených stromů. Nutná je proto včasná prevence, která pomůže tyto následky omezit.
Původcem rzivosti hrušně je houba
Gymnosporangium sabinae (Dicks)
Wint, která se vyskytuje v Evropě, Africe,
na Blízkém a Středním východě a v severní Americe. U nás kdysi patřila mezi méně
rozšířené choroby s občasnou škodlivostí
v některých oblastech. K významnějšímu
rozšíření došlo pravděpodobně následkem
zvýšené koncentrace hostitelských druhů
a rozšiřováním kombinovaných zahrad
- užitkových i okrasných. Hlavním hostitelem patogenu je jalovec, především čínský

a zvláště jeho některé kultivary. Mezihostitelem je hrušeň, především hrušeň obecná
a hrušeň polní.
Vývojový cyklus houby je poměrně
složitý, ale zjednodušeně se dá říci, že brzy
na jaře se na jalovcích vytváří slizovité
žlutooranžové útvary produkující spory,
které se ke konci jara přenesou na hrušně,
na jejichž listech se časem vytvoří červené
skvrny a na spodku listů ke konci léta, tzv.
aecia, jejichž spory zpětně infikují jalovce.
Při silném napadení listů dochází
k redukci listové plochy (až 80%) a tím
snížení asimilace. V následujících letech
dochází k negativnímu ovlivnění růstu
hrušní (tvorba kratších letorostů, menších listů), snížení kvality (menší velikost
plodů, zhoršení chuti, případně i přímé

poškození plodů) nebo množství sklizně.
Opakované silnější výskyty nebo předčasný opad listů mohou následně způsobit uhynutí oslabených stromů během
extrémních zim.
Pro prevenci této choroby je nutno přerušit vývojový cyklus, a to lze buď nepřímo
- částečným řešením může být prostorová
izolace hrušní a jalovců, dále pak výběr
méně náchylných odrůd, opět jak hrušní,
tak i jalovců. Přímým způsobem je odstraňování zdrojů infekce před začátkem jarní vegetace či chemická ochrana. První
ošetření se provede před květem hrušní,
další ošetření v době kvetení nebo těsně po
odkvětu, případné další ošetření v období
7 - 14 dní po předchozím, dle použitého přípravku. 		
Miroslav Hlaváč

Alpinum klub zve na tradiční výstavu
Tradiční výstava Alpinum klubu Plzeň
v zahradě gymnázia na Mikulášském
náměstí se uskuteční od 5. do 14. května. Akce je jako vždy spojená s prodejem. V letošním roce klub potěší
příznivce alpinek novinkou, kterou je
podzimní výstava plánovaná na 21. až
24. září.

Soutěž sbližuje děti a seniory
Šest divadelních představení ve čtyřech
březnových dnech, jedenáct oceněných škol a tisíc odměněných dětí – tak
v číslech vypadalo finále 4. ročníku
celoměstské soutěže „Příkladná spolupráce mateřských a základních škol
se seniory 2010“. Zatímco v minulých
ročnících získaly ceny přímo školy,
letos převzaly odměny konkrétní děti
z vítězných škol, tedy samotní aktéři
nejlepších projektů. „Zvolili jsme tentokrát jinou formu ocenění a zpětná
vazba nás utvrdila v tom, že tak je to
správně. Dítě přijetím odměny vnímá
mnohem intenzivněji, že je součástí
něčeho důležitého,“ vysvětluje vedoucí
odboru sociálních služeb Alena Hynková. Soutěž vyhlásilo město prostřednictvím odboru sociálních služeb ve
spolupráci s odborem školství, mládeže
a tělovýchovy. „Tradicí se stalo oceňovat
projekty a aktivity základních a mateřských škol vedoucí ke zlepšení mnohdy
neradostných mezigeneračních vazeb

Farmářské trhy
každých 14 dní
Velmi dobrou pověst si už loni vytvořily plzeňské farmářské trhy. Organizátoři z občanského sdružení ENVIC
se proto rozhodli pořádat je letos
pravidelně každé dva týdny. Začíná se
vždy v 8 hodin na tradičním místě – na
nádvoří hotelu Gondola v Pallově ulici
12. Akce končí zhruba ve 13 hodin.
„Na Plzeňských farmářských trzích
můžete ochutnat a zakoupit velmi kvalitní, autentické, místní potraviny pěstované a zpracovávané s láskou a respektem k zákazníkům, kterým jsou určeny.
Pěstitelé, chovatelé i zpracovatelé hospodaří s ohledem k životnímu prostředí,
krajině, hospodářským zvířatům i místu
působnosti,“ uvádí koordinátor farmářských trhů Tomáš Popp.
Trhy se letos uskuteční: 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června,
9. a 23. července, 6. a 20. srpna.,
3. a 17. září, 1., 15. a 29. října,
12. a 26. listopadu a 10. prosince.
Plzeňské farmářské trhy jsou součástí projektu Plzeň 2015. Podrobné informace najdete na www.plzensketrhy.cz.
			
(red)

Plác pong měl premiéru v Plzni
Turnajů ve stolním tenise vozíčkářů
se koná v Čechách a na Moravě celá
řada. V Plzni se ale snad vůbec poprvé
odehrál letos v herně TJ Union (Radčická 4) pod názvem Plác pong 2011
turnaj ve stolním tenise na invalidních
vozících.
Jaký je v tom rozdíl? Plzeňského
turnaje se kromě vozíčkářů zúčastnili i hráči chodící, kteří ovšem při hře
seděli na vozících stejně jako jejich
tělesně postižení soupeři. Výsledek,
jak už sám název turnaje napovídá,
nebyl podstatný (nicméně vozíčkáři
z ping-pongových soubojů zdaleka
neodcházeli poraženi). Důležité bylo,
že lidé zdraví i postižení strávili při
sportu společné odpoledne, při kterém
měli bezpočet příležitostí si uvědomit,
že rozdíl mezi vozíčkářem a člověkem
chodícím skutečně nespočívá v ničem
jiném než v tom, že jeden chodí a druhý se pohybuje na kolečkovém křesle.
O to se ostatně pořadatelům z plzeňského Cestovního klubu KID (klub
invalidních dobrodruhů) jednalo
především. Vítězkou turnaje se mezi

KRÁTCE

„Vánoční jarmark /Vánoční dílny“, žáci
11. ZŠ za projekt „Naše velká rodina“, 13. ZŠ za spolupráci s Domovem
pokojného stáří sv. Alžběty, děti z 81.
MŠ, které spolupracují s Domovem
pro seniory v Kotíkovské ulici a 56. MŠ
za dlouhodobou spolupráci se seniory
v Plzni – Liticích.
(red), foto: archiv

Alpinum klub Plzeň patří k nejdéle
působícím spolkům na území města.
Jeho počátky spadají do roku 1960,
kdy činnost spolku spočívala zejména
v pořádání zájezdů a přednášek pro členy. Veřejnosti je Alpinum klub znám především svými výstavami alpinek a jiných
okrasných květin a dřevin. První výstava

spojená s prodejem přebytečných výpěstků členů klubu se uskutečnila v roce 1973
na zahradě kláštera u františkánů. Později musel spolek tento výstavní prostor
opustit a nastalo hledání nového místa.
Od roku 1979 se tyto výstavy vždy počátkem května konají v zahradě gymnázia
na Mikulášském náměstí.
(red)

Historický víkend se vrací do centra
Od 10. do 12. června letošního roku
se střed města vrátí během oblíbeného Historického víkendu do doby
Rudolfa II.
Sám císař také na slavnosti zavítá,
aby se potěšil z programu plného
tajemství, čar a kouzel, romantiky
a zábavy. V pátek si vychutná koncert
pro Rudolfa II. s formací Tam-Tam
orchestra. Následovat bude večerní
představení plné světelných efektů
a překvapivých momentů. Ožije
katedrála svatého Bartoloměje, na
náměstí se objeví obří loutky...
Kromě hlavní a vedlejší scény
na náměstí Republiky se v proluce
v Křižíkových sadech po celý Historický víkend setkáte s oblíbenou Tercií
a jejími interaktivními dobovými hrami. Ožije také Pivovarské muzeum,
Muzeum loutek i vnitroblok U Salzmannů. Herce, kejklíře a muzikanty

budete potkávat i v ulicích města.
Sobotní program zpestří Pohádková
cesta, jejíž účastníci se kromě putování za pohádkou stanou také porotci.
Nadace 700 let města Plzně, pořadatel Historického víkendu, vyhlásila
v únoru výtvarnou soutěž nazvanou
Namaluj si pohádkovou bytost, které
se účastní návštěvníci Domu pohádek, Muzea loutek a Muzea strašidel.
A právě účastníci Pohádkové cesty
rozhodnou o vítězi soutěže.
V sobotu odpoledne projde ulicemi města pestrý průvod účinkujících
včetně obřích loutek a účastníků
Mezinárodního folklorního festivalu,
večer nebude chybět tradiční „vejšlap“ plzeňských strašidel.
Podrobný program bude zveřejněn
před akcí na internetové adrese www.
nadace700.cz.
(red)
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Slavnosti svobody 2011
5.–8. května 2011
Čtvrtek
5. května 2011

nám. Míru
Chodské náměstí
Husova ul.
Pobřežní ul.
OC Plaza – prostor
za řekou

Pátek
6. května 2011

Pobřežní ul.

16.00
17.15
17.45
9.00–13.00
14.00–17.00
9.00–18.00
19.00
9.00–17.00
9.00–18.00

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

náměstí Republiky
Americká tř.
náměstí Republiky

11.00
16.30
18.30–22.00

9.00–18.00

OC Plaza – prostor
za řekou
19.00
10.00–17.00

Sobota
7. května 2011

10.00–16.00
11.00–22.00

Pobřežní ul.

9.00–18.00

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00
14.00–16.00

náměstí Republiky

OC Plaza – prostor
za řekou

13.00–22.00

9.00–16.00

10.00–15.00
10.00–17.00
9.00–18.00
9.00–13.00

Neděle
8. května 2011
Pobřežní ul.

9.00–16.00
11.30

Křižíkovy sady
Proluka
Klatovská tř.
náměstí Republiky

9.00–16.00
11.00
12.00
12.00–13.30

Pietní akt u památníku Obětem druhé světové války a padlým československým a spojeneckým letcům
Položení květin u památníku 2. pěší divize
Položení květin u památníku 16. obrněné divize
Patton Memorial Pilsen – program muzea obohacený výstavami
Kombinovaný oddíl Čs. samostatné brigády – zapomenutí vojáci
Promítání filmů, stanový tábor, informační středisko, polní kuchyně, výcvikové středisko pro vojenské řidiče, autodílna, ukázka Cricketu, vojenská technika
Přednáška o čs. vojácích ze západu a Kombinovaném oddíle Čs. samostatné brigády
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstavy, prohlídky
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní bod americké armády – štáb, policisté, zdravotníci, vojenská technika, výstroj, výzbroj atp.
Camp Lucky Strike – historický kemp 82. výsadkové divize – výstroj, výzbroj, historická technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
Svobodnou ulicí 1945 (KVH Tommy&Yankee Plzeň a Indianhead Club Pilsen) – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry – plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Program zaměřený pro školy – prohlídky s průvodcem, kvíz pro školy – hra o ceny
Pietní akt u pamětních desek na schodišti plzeňské radnice
Vzpomínkový akt u pomníku „Díky, Ameriko!“
Kulturní program – 18.30 Pilsner Jazz Band, 20.00 His Blue Star – roztančené náměstí
Military program
US Army - 2. pěší divize „Indianhead“ – výcvik a činnost čety vojáků, velitelství, polní kuchyně, jednotka MP, kulometné hnízdo, stanový tábor, obrněné transportéry Half-Track a M8
Light, vozový park
Vojenská dobová střelnice 16.00–17.00
Tábor US Army – 17th ABN, Co. F, 513th P.I.R. – tábor družstva výsadkové pěchoty takzvané„zapomenuté divize“ , ukázka výstroje a výzbroje + techniky
Tábor Wehrmachtu – konec války – neorganizované skupiny vojáků Wehrmachtu, Luftwaffe, SS a dalších složek německé branné moci
Camp „Walk to Freedom“ – 10th SFGA and KSK – ukázka současných bojových jednotek spadajících pod ISAF vedený US Army; ukázka výstroje a výzbroje airsoftových klubů;
prezentace zbraní a dětská střelnice
Kombinovaný oddíl Čs. samostatné brigády – zapomenutí vojáci
Promítání filmů, stanový tábor, informační středisko, polní kuchyně, výcvikové středisko pro vojenské řidiče, autodílna, ukázka Cricketu, vojenská technika
Přednáška o čs. vojácích ze západu a Kombinovaném oddíle Čs. samostatné brigády
Prezentace Městské policie Plzeň – cyklohlídka, vozítka Segway, ukázka práce MP (12.00 hod. psovod se služebním psem, 14.00 hod. zásah pořádkové jednotky, 16.00 záchrana
tonoucího, slaňování), vozový park (odchytové vozidlo na volně pobíhající zvířata, vozidlo s radarem), soutěže pro děti, poradna pro občany
Plzeňští skauti – prezentace, hry pro děti
Kulturní program bude doprovázen prezentací military kempů a soutěžemi
11.00 finále hry pro studenty Osvoboď Plzeň, 12.15 Aftersix, 13.45 Alternativa, 15.15 Košík band, 16.15 finále hry pro studenty Osvoboď Plzeň, 17.20 M. Leicht,
18.50 Strašlivá podívaná, 20.15 The Shower – rock‘n‘roll
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstavy, prohlídky
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní bod americké armády – štáb, policisté, zdravotníci, vojenská technika, výstroj, výzbroj atp.
Camp Lucky Strike – historický kemp 82. výsadkové divize – výstroj, výzbroj, historická technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
Svobodnou ulicí 1945 (KVH Tommy&Yankee Plzeň a Indianhead Club Pilsen) – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry - plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Setkání veřejnosti s veterány II. světové války – obřadní síň plzeňské radnice
Kulturní program – 13.00 Mustang Riders Club (prezentace historických a současných vozidel značky Mustang vč. doprovodného a soutěžního programu),
15.15 Junior orchestr ZUŠ B. Smetany v Plzni, 16.30 Jeep Wrangler Club (ukázka historických a současných vozidel Jeep Wrangler), 17.15 Taxmeni, 19.15 Blue Gate, 20.40
Honza Vyčítal + Greenhorns
Military program
US Army – 2. pěší divize „Indianhead“ – výcvik a činnost čety vojáků, velitelství, polní kuchyně, jednotka MP, kulometné hnízdo, stanový tábor, obrněné transportéry Half-Track
a M8 Light, vozový park
Tábor US Army – 17th ABN, Co. F, 513th P.I.R. – tábor družstva výsadkové pěchoty takzvané„zapomenuté divize“ , ukázka výstroje a výzbroje + techniky
Tábor Wehrmachtu – konec války – neorganizované skupiny vojáků Wehrmachtu, Luftwaffe, SS a dalších složek německé branné moci
Camp „Walk to Freedom“ – 10th SFGA and KSK – ukázka současných bojových jednotek spadajících pod ISAF vedený US Army; ukázka výstroje a výzbroje Airsoftových klubů;
prezentace zbraní a dětská střelnice
Kombinovaný oddíl Čs. samostatné brigády – zapomenutí vojáci
Promítání filmů, stanový tábor, informační středisko, polní kuchyně, výcvikové středisko pro vojenské řidiče, autodílna, ukázka Cricketu, vojenská technika
Prezentace Městské policie Plzeň – prezentační stan, soutěže pro děti, vozový park
Kulturní program – 12.10 MHS, 13.10 Flash back, 14.15 Slepá kolej, 15.15 The Storm, 16.15 Frýda a comp.
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstavy, prohlídky
Militaria burza - tradiční prodejní akce sběratelů historického vojenství (výzbroj, výstroj, technické vybavení, spojovací technika, optika, vyznamenání, insignie, chladné zbraně, knihy)
Camp 1945 (Club 2nd Rangers) – oživlá venkovní expozice Patton Memorial Pilsen, kontrolní bod americké armády – štáb, policisté, zdravotníci, vojenská technika, výstroj, výzbroj atp.
Camp Lucky Strike – historický kemp 82. výsadkové divize – výstroj, výzbroj, historická technika, promítání filmů, balení padáků, ukázka zdravotní pomoci
Dojezd části kolony vojenských historických vozidel
Svobodnou ulicí 1945 (KVH Tommy&Yankee Plzeň a Indianhead Club Pilsen) – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni (historický kemp s ukázkami vojenského života,
autentická výzbroj a výstroj, ošetřovna, autodílna, dobová technika a dále navození civilní atmosféry - plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky a obrazy z Plzně 1945)
Convoy of Liberty – kolona vojenských historických vozidel
Dojezd kolony vojenských historických vozidel
Kulturní program – M.Š.Q. Band

Více informací na www.slavnostisvobody.cz

Změna programu vyhrazena

KULTURA
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V komiksovém představení v Alfě se setkávají naši a portugalští herci
Zcela unikátní představení nazvané
„pirat07&QueenOfLOve“ vzniklo v rámci mezinárodního projektu Platform 11+
ve spolupráci Divadla Alfa a Theatro
O Bando z Portugalska. „V příběhu inspirovaném komiksem zní čeština a portugalština, inscenaci by ale měli rozumět i lidé,
kteří těmito jazyky nemluví,“ vysvětluje
ředitel Divadla Alfa Tomáš Froyda. Inscenace se po premiéře a několika reprízách
v Plzni v červnu představí v Portugalsku
a ve stejném měsíci ji pak zhlédnou účastníci setkání Platformy 11+ v Drážďanech.
Hlavními hrdiny jsou pirat07 a QueenOfLOve, kteří většinu času tráví na
internetu a nakonec se potkají kdesi ve
virtuálním světě, ačkoli on je Čech a ona
Portugalka. „Příběh je inspirován komiksem a snaží se najít takový způsob vyprávění, který by tomuto literárnímu žánru

Almanach mapuje
pietní místa
Seznam čestných hrobů významných
plzeňských osobností vydala počátkem
letošního roku správa hřbitovů a krematoria. Fotografii hrobu s informací o jeho
umístění doprovází stručný životopis
osobnosti. „K rozhodnutí vydat seznam
hrobových míst významných osobností
nás vedlo množství dotazů z řad návštěvníků. Brožura je jakýmsi průvodcem po
čtyřiceti čestných hrobech na ústředním
hřbitově. Ten čtyřicátý první Jana Prokopa, pilota RAF, je umístěn na hřbitově
v Bolevci,“ uvedl Jiří Skala, ředitel správy
hřbitovů a krematoria. O zřízení čestného
hrobu v péči města rozhoduje zastupitelstvo. „Město tím na sebe bere závazek
pečovat o tento hrob. Kromě běžné údržby
také sleduje technický stav jednotlivých
hrobů a v případě potřeby obstarává rozsáhlejší opravy,“ upřesnil ředitel. Ročně
přijde údržba těchto hrobů na zhruba 100
tisíc korun. 		
(red)

odpovídal v divadle. Díky tomu se možná
setkáte nejen s komiksovou poetikou, ale
i s výtvarným pojetím, které šustí pokres-

leným papírem,“ říká k nové inscenaci
dramaturg Divadla Alfa Pavel Vašíček.
Autorem scény je Jan Bažant a hudbu

Z představení „pirat07&QueenOfLOve“ 			

Foto: archiv

Tématem soutěže
bylo hraní a hračky
Slavnostním předáním cen vítězům
soutěže „ Jak si hraju aneb můj báječný
svět her a hraček“ vyvrcholila výstava
výkresů dětí z devíti plzeňských základních škol. Celostátní soutěž pořádá již
šest let humanitární organizace Adra.
Letos bylo tématem hraní a hračky.
Organizátoři se tak pokusili připomenout našim školákům, v jak špatných
podmínkách si hrají děti v rozvojových
zemích. V Kulturním, volnočasovém
a křesťanském centru v Plzni - Skvrňanech bylo vystaveno celkem 223 výkresů. Na základě hlasování více než 170
návštěvníků získalo ceny 45 prací. (red)

ArtCamp: Čeká nás kreativní léto
Dlouholetá spolupráce mezi městem
Plzní a Ústavem umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni pokračuje mimo jiné partnerstvím v rámci
sedmého ročníku mezinárodní letní
školy umění ArtCamp, která se letos
uskuteční od 11. do 29. července.
Účastníci si mohou vybrat kurz dle
svého zájmu a zaměření a zpestřit si
tak letní prázdniny či dovolenou. ArtCamp nabízí kurzy navrhování designu interiérů, výroby netradičních
šperků nebo třeba využití speciálního
3D software. Přitom vůbec nevadí,
zda mají zájemci školní léta dávno za
sebou nebo nemají s uměním moc zkušeností. Těm, pro které umění není jen
koníčkem, ale i vysněnou profesí, kurzy pomohou připravit se na přijímací
zkoušky na vysoké umělecké školy.
V nabídce ani letos nechybí oblíbené
kurzy figurální kresby, digitální foto-

grafie, grafického a fashion designu
či digitální kresby a malby. Nově letos
ArtCamp nabízí kurz zaměřený na
tvorbu komiksu, do nabídky se po roce
vrací i tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros. Pro velký zájem byla
navýšena kapacita přípravného kurzu designu a zájemci o tvorbu šperku
mohou absolvovat rovnou dva týdny za
sebou. Letošní ArtCamp nabízí celkem
19 výtvarných kurzů.
Kurzy se konají pod vedením pedagogů Ústavu umění a designu, ke kterým se každoročně připojují externí
odborníci z České republiky i ze zahraničí. Letos to jsou vyučující z partnerské University of Houston – Clear
Lake. Podrobné informace o letní škole
umění ArtCamp a jejích kurzech najdete na www.uud.zcu.cz/artcamp.
Zájemci se mohou hlásit do 15. května. 			
(red)

Volba mužských Plzeňských ikon je v plném proudu

Kdo jsou významní muži Plzně a Plzeňska? Odpověď na tuto otázku nám dají
výsledky projektu Plzeňské ikony, který
se koná pod záštitou obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 a primátora
města Plzně Martina Baxy. Plzeňané
mají do 31. května možnost vybrat ze

složili Tomáš Vychytil a Dalibor Mucha.
„pirat07&QueenOfLOve“ je v pořadí
čtvrtou a předposlední premiérou Divadla
Alfa v této sezóně.
Mezinárodní projekt Platforma 11+
sdružuje 13 divadel ze 12 evropských
zemí. Divadlo Alfa je v tomto projektu, zaměřeném na mládež mezi 11 a 15
lety, jediným českým zástupcem. Alfa
už v rámci tohoto projektu nastudovala
v minulém roce vlastní pozoruhodnou
inscenaci o problémech dospívání TEĎ
55 31 13 já. V letošním roce se partnerem
Alfy stalo portugalské Teatro O Bando
a na příští rok se připravuje velké společné setkání všech účastníků Platformy, na
kterém by měla vzniknout jedna společná
inscenace všech 13 souborů. Jako místo
tohoto mezinárodního setkání byla vybrána Plzeň.
		
(red)

KRÁTCE

svého okolí muže, kterého si váží nebo
který je inspiroval, motivoval a ovlivnil
ať už svým životem nebo přínosem pro
společnost. Pokud máte ve svém okolí
takového muže, napište zdůvodnění
svého návrhu o maximálním počtu
200 slov do 31. května 2011 do rubriky
nominace na www.plzenskeikony.eu.
Z nominovaných vybere během června porota složená z loni zvolených ženských plzeňských ikon 10 mužů, kteří se
stanou v září tvářemi venkovní výstavy

fotografií Herberta Slavíka v Mlýnské
strouze.
Ikonami Plzně 2010 se staly například cembalistka Zuzana Růžičková,
zakladatelka Adopce na dálku Lenka
Černá, lékařka Zdenka Ulčová – Gallová nebo šéfredaktorka časopisu o autobusech Dagmar Braunová.
Soutěž Plzeňské ikony je jednou
z aktivit připravovaných pod záštitou
projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015. 		
(red)

K vrcholům Smetanovských dnů patřilo vystoupení finské rockové kapely Apocalyptica. Formace v sestavě Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Perttu Kivilaakso (všichni tři
cello) dosud prodala ve světě přes čtyři miliony nosičů.
Foto: Václav Samek

Před 150 lety se narodil A. Němejc
Malíř a pedagog Augustin Němejc
(15. 3. 1861 – 16. 8. 1938) patřil
k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem Plzně. Rodák z Nepomuku po
studiích přesídlil do Plzně, kde strávil
celý svůj život. Ve svých dílech zachytil hlavně život prostých lidí na Plzeňsku, což můžeme vidět například na
lunetách Jubilejního sálu Západočeského muzea nebo na oponě Divadla
J. K. Tyla, kterou malíř vytvořil na

téma „Plzeň vítá Uměny na prahu
nového divadla“.
Kromě nesporné umělecké hodnoty
jsou jeho díla také pravým požehnáním
pro etnografy, protože Němejc se soustředil nejen na typové zobrazení venkovanů, ale i na pečlivou charakteristiku
jejich oblečení, ať to byly sváteční kroje
nebo pracovní oděvy. Mnohé z jeho prací
doplňují expozici lidových krojů v Národopisném muzeu Plzeňska.
(kš)

ROZHOVOR

Ivan Kusnjer: Každý věk přináší své „vrcholné formy“
Pokračování ze strany 1
Kritika tehdy přiřkla vašemu Rigolettovi světové parametry. I když vy sám kladete důraz hlavně na pěvecké ztvárnění
role, recenzenti ocenili i stránku hereckou. Promítla se do vašeho výkonu zkušenost otce dvou dcer?
Role táty samozřejmě přináší svá
úskalí, nejen na jevišti, ale i v životě. Zkušenosti z rodiny se přetáhnou na jeviště,
i když potom výklad různých režisérů je
různý. Za ta léta jsem dělal asi tři ve své
podstatě „klasické“ inscenace Rigoletta
a stejný počet těch „moderních“.
Když máte operní postavu takhle hluboko pod kůží, tak dlouho s ní žijete,
může se ještě stát, že vám dirigent nebo
režisér dodá novou inspiraci?
Samozřejmě vždy najdete něco nového, co vám může roli obohatit, ale
z hudebního hlediska to vlastně zůstává
od začátku do konce stejné. Pokud ovšem
se dirigent neuchýlí k „novátorskému“

přístupu a neotevře všechny běžně zavedené škrty.
Jaký je váš vztah k Verdimu?
Mohl bych ho označit za základní
pilíř svého repertoáru. Studoval jsem ho
na začátku 80. let během stáže přímo
v milánské Scalle, kde jsem se zabýval italskými skladateli vůbec, tzn.
i Rossinim a Donizettim, ale hlavně Verdim. Víte, ona je to určitá danost – máte
pěvce, kteří zpívají převážně Janáčka,
máte lidi, kteří zpívají italskou operu.
Právě můj tamější kantor když vybíral, co
by bylo pro můj repertoár nejlepší, říkal,
že směřování k Verdimu je pro můj hlas
velice vhodné. Takže jsem se snažil celý
život k tomu směřovat, výsledek je, že
z Verdiho velkých barytonových rolí jsem
již zpíval všechny, vyjma Nabucca.
Stáž v La Scalle – to byla na tu dobu jistě úžasná příležitost.
Tenkrát pochopitelně nebyly možnosti, jaké mají mladí zpěváci dnes. Ale zase
si myslím, že tehdy dobře školení zpěváci

vydrželi po technické stránce mnohem
více než současní mladí pěvci.
I to, že vy - cizinec - jste zpíval Verdiho
v Itálii, je zřejmě dost vzácný úkaz.
Nebylo to mnohokrát, protože Italové si hlídají svůj rybník. Jako Čech jsem
zván do zahraničí převážně na české
opery. Italsky jsem zpíval v zahraničí také dost, ve Francii a v Německu,
v Itálii ale jen sporadicky. Každý dobrý
intendant, dirigent nebo režisér vychází
z toho, jaké jste národnosti. Zato jsem
jednou v Itálii dostal docela kuriózní
nabídku, dělat v Montrealu Bartókův
Modrovousův hrad. Nabídl mi to maďarský dirigent, režisér byl také Maďar – tak
jsme se o tom chvilku bavili a brzy došli
k tomu, že je hloupost, aby všichni kolem
byli Maďaři a mezi nimi jeden Čech, který
umí říct akorát „csokolom“.
Jaké mety máte dnes ještě před sebou,
jaké záměry do budoucnosti?
Záměry? Aby mi to vydrželo zpívat co
nejlépe co nejdéle. A mety – to opravdu

nevím. Zpíval jsem hodně po Evropě
i po světě, vlastně vyjma Metropolitní
opery a Covent Garden mi snad žádná
významná zkušenost nechybí. Zpíval
jsem v Miláně, ve Vídeňské státní opeře,
v Berlíně, v Bruselu atd., hodně dlouho
také ve Francii. Tam jsem dělal dokonce více inscenací, převážně české věci
s Charlesem Mackerrasem. Tento dirigent mi dal hodně příležitostí, spolupracoval jsem s ním od roku 1983 a dá se říci,
že téměř každý rok jsme spolu v cizině
dělali nějakou inscenaci. Vloni jsem měl
zpívat na jeho koncertu, koncipovaném
jako pocta Mackerrasovi a hodnocení
jeho přínosu pro českou kulturu v zahraničí. Charles Mackerras však bohužel
v létě zemřel, takže koncert na jeho poctu
pak dirigoval sir John Eliot Gardiner.
Když tedy můžete srovnávat různé
významné operní domy – kde jste se
cítil nejlépe?
Nejkrásnější operní dům v Evropě je
neoklasická madridská královská opera

– nádherně opravený barák, obrovské
hlediště, fantastické zázemí pro účinkující, krásné prostředí a výborná technika, skýtající obrovské možnosti – to
všechno se příznivě promítá do výsledků práce. Nevím ovšem, jak vypadá po
opravě La Scalla. Když jsem tam zpíval, byla tam jedna společná šatna pro
ženy a jedna pro muže, jen první soprán
a první tenor měli svůj vlastní kamrlík. Byly tam dřevěné otřískané lavice
– slavná scéna z tohoto pohledu působila jako provinční italské divadlo.
Nového divadla se konečně dočká
i Plzeň, jeho výstavba byla součástí přihlášky v rámci kandidatury na titul
Evropské hlavní město kultury. Sledujete dění kolem tohoto projektu?
Měli jsme po vyhlášení výsledků doma
tichou domácnost, jelikož je manželka
z Ostravy a já z Plzně (říká s úsměvem),
čas od času se ke mně nějaké informace
dostanou, většinou přes internet.
Eva Ichová, (red)
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Na luft se chodilo v námořnickém

PŘED 200 LETY

České vyučování
v roce 1811

Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“ z vydavatelství Starý most
K oblíbeným nedělním činnostem Plzeňanů na začátku 20. století patřilo chození
na „luft“ – čerstvý vzduch. Obyčejně končilo v některé letní zahradní restauraci – na
Tivoli (Svazáček), Belvederu či Goldscheiderovce. Fyzicky zdatnější se vydávali na
Lochotín a ti, kteří nelitovali kroků, dorazili
až do vyhlášené restaurace Na Zámečku
mezi Lochotínem a Radčicemi. Ještě dál
bylo výletní sídlo v Zábělé. I tam se Plzeňané vydávali pěšky. Zajímavé je, že měli
na výběr dvě trasy – v létě chodili většinou
přes Bílou Horu, Senec a využívali přívozu.
Ladislav Lábek ve svém průvodci doporučuje tuto cestu v horkých měsících, neboť je
„stíněná“. Na jaře a na podzim se chodilo
přes Doubravku a Bukovec. Místo se stalo
tak oblíbeným, že sem začaly jezdit z Plzně
v létě výletní vlaky – každou středu, sobotu
a neděli.
Při pivu, chlebu s máslem a viržinku
tak Plzeňané poklidně trávili volné neděle.
Dámy a děti pily většinou sladké limonády.
Ti, kterým ještě po dlouhém pochodu zbyly

síly, se mohli příjemně bavit při hře v kuželky. Dřevěné kuželníky patřily k neodmyslitelným částem prosperující výletní restaurace. Jeden z posledních se zachoval na
zahradě hostince U Soušků u Boleveckého
rybníka. Zmizel beze stopy v devadesátých
letech 20. století stejně jako celá budova
kdysi velmi oblíbeného zařízení.
Dámy s obrovitými klobouky, úzkými
sukněmi a malými botičkami absolvovaly
nedělní výlety v doprovodu svých ratolestí. Bývalo zvykem, že i chudší dělnické
manželky, si na nedělní vycházku najaly
„chůvičku“. Ta za malý obnos tlačila kočárek, aby „milostpaní“ mohla bezstarostně
kráčet zavěšena do svého manžela a užívat
si volného dne. Děti byly většinou ustrojeny
do „námořnického“ oblečku. Ten zavedla
kdysi u svých dětí anglická královna Viktorie a od té doby až do I. světové války se tak
šatily děti v mnoha zemích Evropy.

H ádanky ze světa T E C H M a N I E ( 8 . )
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 elektrický
netočivý přístroj, který slouží ke změně
elektrického napětí (např. z vyššího na

nižší). Správná odpověď se skrývala pod
písmenem b) transformátor. Z odpovědí
jsme vylosovali tu, kterou nám poslala
Kateřina Beránková, Kardinála Berana
22. Pro výherce jsou v recepci Techmanie připraveny čtyři vstupenky. Expozice
Top Secret se bude týkat i dnešní hádanka. Víte, jak se nazývá kriminalistická
metoda, která dokáže identifikovat osoby podle otisků prstů? a) prstoskopie,
b) daktyloskopie nebo c) papiloskopie.
Napovíme vám, že v Techmanii si tyto
praktiky můžete vyzkoušet na vlastní
prsty!
Svou odpověď pošlete do 31. května 2011 na adresu redakce Radničních
listů, Magistrát města Plzně, náměstí
Republiky 1, 306 23, Plzeň. K dispozici
je také e-mail RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Hádanky ze
světa Techmanie 8, své jméno a adresu!

„Loos tvořil hlavně pro ženy,“ myslí si
návštěvnice jeho interiérů v Plzni
Den otevřených dveří Loosových interiérů uspořádalo město Plzeň v sobotu
16. dubna při příležitosti Mezinárodního
dne památek. Adolf Loos (1870 -1933),
který je je považován za nejvýznamnějšího
středoevropského architekta první třetiny dvacátého století a spoluzakladatele
moderní puristické architektury, vytvořil
v Plzni do konce třicátých let nejméně
13 realizací, z nichž se do dnešní doby
zachovalo sedm částečně dochovaných
bytových interiérů.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout tři
byty ve vlastnictví města a jeden soukromý
objekt – tzv. Vogelův byt na Klatovské 12,
byt Huga Semlera na Klatovské 19, byt
rodiny Krauzových v Bendově ulici 10
a Brummelův byt v Husově ul. 58. Prohlídky se ve všech bytech konaly v hodinových
intervalech a byl o ně mezi návštěvníky
velký zájem. „Za poznáním tvorby světoznámého architekta přijelo lidé z regionu,
z Prahy i ze vzdálenějších koutů republiky.
Byli mezi nimi laici, ale také architekti či
zástupci cestovních kanceláří. Překvapilo
nás, že mnoho návštěvníků kladlo skutečně kvalifikované dotazy a o Loosově
tvorbě v Plzni sami věděli hodně podrobností,“ uvedl Karel Zoch z odboru památkové péče magistrátu. Celodenní akce se
u návštěvníků setkala s velkým úspěchem
a zejména ženy ocenily vnitřní vybavení

(Úryvek a fotografie jsou otištěny se souhlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Průvod cirkusových slonů u restaurace Belveder

bytů s vestavěným nábytkem. „Potvrzuje
se, že když se do Losových interiérů dostane žena, ať je jakéhokoliv věku či povolání,
okamžitě zjihne a rozplývá se nad vestavěnými skříněmi, šuplíčky, zásuvkami
a dalšími “vychytávkami“, které jsou
zrovna dnes tak moderní,“ prozradil svou
zkušenost se ženami průvodce David
Růžička. „Ložnice, koupelnu či vybavení
jídelen zkoumaly návštěvnice opravdu
důkladně,“ shodli se průvodci. A není
divu, protože Loos předstihl svou dobu
o celé míle. Jeho zdánlivě jednoduché interiéry, v nichž hlavní roli hrají zejména drahé přírodní materiály, jsou ve skutečnosti
velmi precizně promyšleny a svou estetickou hodnotou a funkčností jsou vzorem
i pro dnešní architekty. Loosovy interiéry
v Plzni se v budoucnu stanou součástí prohlídkové trasy po městských pamětihodnostech. text a foto: Kristina Štěpánová,
odbor prezentace a marketingu MMP

SOUTĚŽ »POZNEJ SVÉ MĚSTO – 40. ČÁST«
Ve fotohádance v minulém 39. soutěžním
dílu se objevil detail budovy na náměstí
Republiky 22. Podrobnosti se dočtete na
této straně v článku architektky Anny Hostičkové. Pokud jste nám zaslali správnou
odpověď, stali jste se účastníky slosování
o věcné ceny. Třemi vylosovanými výherci
jsou: Jan Havránek, Sladkovského 46, Alena Vacková, Slovanská 45 a Filip Tutzký,
Pálavská 79. Ceny si mohou vyzvednout
v recepci plzeňské radnice. Dnes přinášíme záběr na jedno z malebných zelených
zákoutí v plzeňském centru. Zjistíte-li,
o které místo se jedná, pošlete odpověď
do 31. května 2011 na adresu redakce
Radničních listů, Magistrát města Plzně,
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, elektronická pošta RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Poznej své
město 40, své jméno a adresu!		
foto Michal Böhm

Fotohádanka č. 40: O které malebné
zákoutí v plzeňském centru se jedná?

V poslední třetině 18. století se
v habsburské monarchii, jejíž součástí byly i české země, uskutečnila
řada významných reforem. V roce
1774 byla zavedena povinná školní
docházka pro děti od šesti do dvanácti let. Nejnižší stupeň vzdělání
poskytovaly takzvané triviální školy,
v nichž se kromě náboženství učilo
čtení, psaní a počty. Vídeňská vláda
dlouhodobě prosazovala používání němčiny v celé monarchii, a tak
i v části triviálních škol, také v Plzni,
se nejmenší děti musely učit německy. Triviální škola v Bolevci vznikla
v roce 1811 (zde se učilo česky),
a proto někteří rodiče z Plzně posílali své děti do Bolevce. Škola byla
umístěna v chalupě o dvou místnostech, v jedné byla třída a ve druhé
bydlel učitel.		
Jaroslav Douša

Divadelní léto
nabídne Shakespeara
Už počtvrté představí projekt Divadelní
léto pod plzeňským nebem komedii světového klasika. Tentokrát padla volba na dílo
Williama Shakespeara Marná lásky snaha.
Tvůrci opět našli pro inscenaci nové místo
– park za hotelem Courtyard by Mariott
Plzeň. Letošní novinkou je příchod režiséra Michala Langa, který vystřídá Viléma
Dubničku, režiséra všech tří dosavadních
inscenací. Vilém Dubnička se tentokrát
představí jako herec v jedné z hlavních
rolí. Soubor tvoří herci plzeňských divadel,
které doplní mimo jiné Viktor Limr nebo
Kristýna Leichtová. Premiéra se uskuteční
1. července, reprízy pak od 3. do 14. července vždy ve 21 hodin. Publikum se dočká
i repríz loňské úspěšné inscenace Král jelenem. Hrát se bude od 18. do 24. července
před Západočeským muzeem.
(red)

Plzeňská stopa Adolfa Loose vede na náměstí
V hádankách o plzeňských domech
jsme už během let probrali řadu domů
i jejich architektonických prvků.
Náležely do různých dob a byly různých
stylů. A pokaždé to bylo jinde. Tentokráte jsme se navrátili k domu, kam
jsem vás poslala již kdysi na počátku
našeho hledání za jedním z renesančních portálů.
Dům uprostřed jižní fronty náměstí Republiky byl vystavěn v roce 1931
podle návrhu pražského architekta
Vincence Beera. Jeho kamenná fasáda s pásovými okny se vymyká všemu
ostatnímu v bezprostředním sousedství, a přesto sem organicky zapadá. Dokonce bývá dům uváděn jako
novostavba příkladně zasazená do historického prostředí. Ale dost o exteriéru, zavádí nás sem totiž zájem jiný.
Plzeň je město, jehož architektonickou podobu vytvářeli především
umělci místní – ti kteří se tu narodili,
nebo ti, kteří si je pro svůj tvůrčí život
či alespoň jeho podstatnou část zvolili.
Hledáme-li mezi nimi výjimky, nutně
narazíme na jednu z hvězd světové
architektonické tvorby - Adolfa Loose. Jeho plzeňská stopa není možná na
první pohled tak výrazná jako v Praze
nebo ve Vídni, ale vytvořil tu svým stylem řadu interiérů pro průmyslnické

špičky zejména na začátku třicátých
let dvacátého století. Jeden z nich - pro
rodinu Weinerovu – právě na náměstí
Republiky 22.

Dům na náměstí Republiky 22

Brněnský rodák Adolf Loos je jedním
ze zakladatelů moderní architektury,
který velmi razantně odmítal jakékoli
„zdobení“ stavebního díla a vyznával
strohost a účelnost. Logická prostorová koncepce s plynulým propojováním
jednotlivých místností je „poznávacím
znamením“ jeho tvorby.
V interiérech je velmi časté symetrické uspořádání a samozřejmostí jsou
ušlechtilé materiály: leštěné mramory
či exotická dřeva, která se tak krásně zrcadlí ve fazetovaných zrcadlech.
Důraz na dokonalé řemeslné zpracování detailu je zbytečné připomínat.
A jen tak na okraj – častá výrazná
kresba materiálu je sama o sobě tak
dekorativní, že by jí jakýkoliv přidaný
ornament uškodil.
U interiéru na náměstí Republiky
stojí ještě za zmínku před okna přestavěná stěna jakoby japonského stylu. Adolf Loos totiž pokládal za nutné
odstínit tak historickou architekturu
plzeňského náměstí, zejména chrám
svatého Bartoloměje za okny, ve jménu stylové čistoty. Mají ji všechny právě zpřístupňované Loosovy interiéry
v Plzni, byť se ne úplně všechny zachovaly v původní celistvosti.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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