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Plzeň je evropskou kulturní metropolí

Dana Němcová převzala Cenu 1. června

Rada ministrů kultury EU potvrdila městu titul EHMK 2015
Plzeň se definitivně stala Evropským
hlavním městem kultury (EHMK)
pro rok 2015. Na jednání v Bruselu to
19. května potvrdili evropští ministři
kultury. „Velmi vítám finální udělení
titulu Plzni mými evropskými kolegy.
Projekt, který lze považovat za kulturní
předsednictví, vnímám jako obrovskou
příležitost, kterou bychom měli využít
nejen pro prezentaci Plzně, ale České
republiky jako celku,“ uvedl po jednání
ministr kultury ČR Jiří Besser.
Vedení města považuje udělení titulu za obrovskou šanci pro Plzeň nejen
v příštích čtyřech letech. Ředitel projektu Milan Svoboda říká: „Oficiální udělení titulu je významným okamžikem,

jste chtěli vědět o EHMK?“. Přes 200
účastníků, z toho několik desítek zahraničních, v Plzni diskutovalo o tom, co
může titul městu přinést a jaké jsou faktory úspěchu projektu. „Byla to v pořadí
druhá konference, kterou jsme organizovali. První se uskutečnila v loňském
roce, věnovala se tématu přestavby starých průmyslových areálů, konkrétně
pivovarů, na kulturní centra. Letošní
byla zaměřena na zkušenosti z ostatních
měst, která již realizovala nebo realizují
svůj projekt EHMK, připravují se jako
my nebo dosud jen kandidují,“ dodává
Milan Svoboda.
Rozpočet projektu Evropské hlavní město kultury na léta 2011 až 2016

nicméně v pokračujících přípravách
týmu se to nijak zvláště neodrazí. Budeme nadále systematicky pracovat na
strategii pro přípravné období. Máme
za sebou organizaci úspěšné konference
ke Dni Evropy s názvem „Co všechno

je předběžně stanoven na 2,6 miliardy
korun. Z toho 1,72 miliardy korun by
mělo být určeno na investice, 630 milionů korun na program a 246 milionů
korun na ostatní náklady včetně marketingu. K navrhovaným investicím pat-

ří především nové divadlo, regionální galerie, kulturní centrum Světovar
a relaxační park Štruncovy sady.
Vzhledem k dopadům světové hospodářské krize bude pro město velmi obtížné realizovat všechny projekty uvedené
v soutěžní přihlášce.
„Kreativní tým proto nyní připravuje
strategický plán projektu, který v září
předloží městskému zastupitelstvu
a veřejnosti. Poté by měla následovat
veřejná diskuse,“ řekla umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015 Yvona Kreuzmannová. „EHMK není jen o penězích,
je hlavně o lidech. A tady je obrovské
nadšení a já doufám, že ta euforie z vítězství opravdu vydrží,“ dodala.
Kandidátem na titul EHMK 2015 se
Plzeň stala loni 8. září, kdy ji výběrová
komise doporučila jako vítěze ve finálovém klání, ve kterém se západočeská
metropole utkala se silným soupeřem
– Ostravou.
Hlavní ideou projektu je sbližovat
evropské národy. Tato myšlenka byla
iniciována řeckou ministryní kultury
Melinou Mercouri a realizována Radou
ministrů v roce 1985. V souvislosti s rozšířením Evropské unie se od roku 2007
výše uvedeným titulem každoročně pyšní dvě města. Pro rok 2015 titul získal
kromě Plzně také belgický Mons.
(více o projektu EHMK na str. 4, red)

Jedno z nejvyšších ocenění města Plzně, Cenu 1. června, převzala na slavnostním zasedání zastupitelstva Dana Němcová, disidentka, signatářka Charty 77, její pozdější mluvčí
a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Cenu 1. června uděluje
město od roku 1993 za významný přínos demokracii, svobodě a spravedlnosti a za obhajobu lidských práv a svobod. 				
foto: Michal Böhm
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Město uspělo
v soutěži Eden

Josef Hrubý: Největší inspirací je sám život

Zvláštní cenu za profesionalitu v soutěži o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – Eden 2011, pořádanou agenturou
CzechTourism, získalo město Plzeň.
Letošním tématem klání byla Obnova
hmotného dědictví. Západočeská metropole uspěla v rekordní konkurenci
25 destinací z celé Evropy.
V soutěži zvítězilo Slovácko s unikátním projektem Baťova kanálu.
Kromě pěti finalistů bylo oceněno
ještě šest turistických destinací včetně Plzně. Město zpracovalo spolu
s partnery z pivovaru a Techmanie přihlášku nazvanou „Plzeňsko – místo,
kde se zrodily legendy Pilsner Urquell
a Škoda“. Zvláštní ceny si dále odvezli
zástupci Dolní oblasti Vítkovice, region
Poodří – Moravské Kravařsko, Broumovsko, Litoměřicko a Jáchymovsko.
Pátý ročník české části soutěže vyvrcholil 5. května slavnostním vyhlášením výsledků v Návštěvnickém centru
Plzeňského Prazdroje. Velkým oceněním kvality nabídky města Plzně byla
skutečnost, že se CzechTourism rozhodl uspořádat slavnostní vyhlášení
vítězů právě v plzeňském pivovaru.
(red)

Cenu Magnesia Litera 2011 za poezii získal plzeňský básník za sbírku veršů Otylé ach
Mimořádného úspěchu dosáhl plzeňský básník Josef Hrubý, když 10. dubna
převzal ve Stavovském divadle v Praze
ocenění za nejlepší knihu poezie uplynulého roku. Prestižní cenu Magnesia Litera
získala jeho sbírka veršů Otylé ach. „Touto knížkou jsem vzal na sebe úkol vidět
všechno v ironické, sarkastické či surreálné podobě,“ charakterizoval svou sbírku autor, který na začátku května oslavil
79. narozeniny. Cenu převzal z rukou
Dagmar Havlové se slovy: „Děkuji především městské galerii v Plzni, která se ujala
úkolu vytvořit tuto velice sličnou knížku.
Za druhé bych chtěl poděkovat vám všem,
kteří se staráte o to, co básníci šeptají, křičí
nebo vůbec říkají – na rozdíl od byrokratů,
které to nezajímá.“ Kromě básnické tvorby patří k aktivitám Josefa Hrubého i překládání poezie z němčiny a tvorba koláží.
Na cenu Magnesia Litera jste byl nominován už před pěti lety. Tehdy jste ale
cenu nezískal. Překvapilo vás teď ocenění za sbírku Otylé ach?
Bylo to překvapení, nečekal jsem to.
Předpokládal jsem, že se porota rozhodne pro Karla Šiktance, kterého považuji
za jednoho z velkých českých básníků.
Není obvyklé, aby se „venkovan“ vešel do

Dagmar Havlová a Josef Hrubý				
kritérií, která si vytvářejí pražské poroty.
Je velmi složité vybrat, kdo cenu získá,
poezie není běh na 100 metrů, je to těžko
měřitelná disciplína. Myslím, že autoři
z Plzně to mají těžší než autoři v Praze
nebo Brně, kde je literární ovzduší velmi
inspirativní a je tam větší kontakt mezi
lidmi. Plzeňští autoři jako například Karla

foto: archiv

Erbová, Roman Kníže nebo Jan Sojka, a to
nemluvím o prozaicích, si zasluhují velkou
úctu za to, že se věnují tak málo ocenitelné
záležitosti, jako je literatura.
V řadě vašich básní se vracíte do rodného kraje v okolí jihočeské Volyně. Začaly
vaše první verše vznikat už během dětství v Černěticích?

Už na měšťanské škole jsem byl vtažen
do kulturního dění ve Volyni, kde jsem
jako třináctiletý kluk pomáhal v knihovně. Najednou jsem získal přehled o tom,
jak knihovna funguje, i o tom, co v té
době četli mnohem starší studenti.
První ohromný literární atak přišel,
když mi bylo kolem 14 let. Psal jsem
denně básničky. Celkem jich bylo kolem
pěti tisíc. Sešity, do kterých jsem je zapisoval, mám stále doma. Už to ale není ke
čtení, tehdy jsem daleko více chtěl, než
uměl.
V psaní jsem pokračoval i na obchodní
akademii ve Vimperku, kde jsem vytvářel časopis Zlatá stezka. Ten časopis byl
kupodivu v celostátní soutěži vyhodnocen jako nejlepší. Byla to báječná škola. Přesto, že měla vychovávat budoucí
úředníky, byla spíše humanitně zaměřená. Kantoři, kteří tam přišli těsně po
válce, byli zaujati pro pěstování různých
kulturních aktivit.
Dostali jsme základy v hudbě, české
i antické literatuře, hráli jsme divadlo,
vzpomínám si například, jak jsem na
školních akademiích hrál na housle.
Hráli jsme ale i fotbal nebo šachy.
Pokračování na str. 6
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Prázdniny přinesou změny v dopravě
Omezení provozu si vyžádají opravy
tramvajových tratí během letních měsíců. Stavební akce jsou naplánovány na
prázdniny, aby cestující postihly co nejméně, přesto budou vyžadovat značnou
trpělivost pasažérů.
V pátek 1. července odstartuje druhá
etapa rekonstrukce tramvajové trati na
Karlovarské třídě. Jedná se o 1200 metrů dlouhý úsek od ulice Na Chmelnicích
po křižovatku s Gerskou ulicí. Opravu už
nebylo možné dále odkládat, protože trať
je v havarijním stavu.
V období od 1. července do 31. srpna
nepojedou tramvaje v úseku od zastávky
Lékařská fakulta ke konečné, linku č. 4
nahradí během výluky autobusy. V úseku od křižovatky Karlovarská – Lidická
bude tramvajová linka č. 4 jezdit společně
s linkou č. 1. Konečná pro linku č. 4 bude
dočasně v nepoužívané točně v Mozartově
ulici. „Plzeňské městské dopravní podniky vždy zveřejní informace o aktuálních
dopravních omezeních ve sdělovacích
prostředcích a na dotčených tramvajových
zastávkách,“ uvádí Luděk Kejzlar z odboru investic plzeňského magistrátu.

„Při rekonstrukci dojde také k částečnému omezení silničního provozu,
doprava bude postupně podle průběhu
prací svedena vždy do jednoho jízdního
pruhu, a to ve směru z centra i do centra.
Motoristé musí počítat dočasně i s omezením přejezdu tramvajové trati na křižovatkách Karlovarská - alej Svobody

a Karlovarská – Sokolovská,“ dodává
Kejzlar. Druhá etapa rekonstrukce frekventované tramvajové trati za cca 136
milionů korun je letošní největší investiční akcí města.
Změny postihnou v červenci také
provoz tramvají na Slovanech. Kvůli
výměně kolejnic v křižovatce Koterov-

Titul získaly kašny i kotel na biomasu
Oceněné stavby
v jednotlivých kategoriích:

Bytový dům Borský park				
Osmý ročník soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje za rok 2010 zná vítěze.
Novostavba sídla firmy Fortis v Plzni,
blok na biomasu Plzeňské teplárenské
(více o této stavbě na str. 3) a kašny na
náměstí Republiky se staly vítězi ve
svých kategoriích. Do soutěže se přihlásilo rekordních 44 staveb, což je o deset
více oproti předchozímu ročníku. Nominováno bylo celkem 13 objektů. „Vzhledem k ekonomické recesi ve stavebnictví
je to překvapení,“ uvedla Martina Kurfirstová z tiskového servisu soutěže.

Václav Klaus zavítal
na radnici

Prezident Václav Klaus s manželkou navštívil ve dnech 13. až 15. června Plzeňský
kraj. Naposledy zde byl na oficiální cestě
v roce 2008. Součástí programu prvního
dne bylo přijetí na plzeňské radnici, kde
prezident obdržel pamětní medaili s vyobrazením historického znaku města
a k jeho životnímu jubileu láhev Bohemia
Sektu ze speciální limitované edice.
(red), foto: Martin Pecuch

foto: Michal Böhm

„Rozhodování nebylo jednoduché, ale
nakonec jsme došli ke shodě. Věřím, že
naše stanovisko, které se rodilo i za živé
diskuse, potěší příznivce architektury
nejen v našem regionu,“ řekl o výběru
odborné poroty její předseda Miloslav
Michalec.
Vyhlašovatelem soutěže jsou Plzeňský
kraj a město Plzeň, odborným garantem
Okresní hospodářská komora Plzeňsko.
Více informací lze získat na webových
stránkách www.stavbarokupk.cz.
(red)

Novostavby budov:
Novostavba sídla firmy Fortis – DB
Rekonstrukce budov:
Rekonstrukce zámku Hrádek u Sušice
Dopravní a inženýrské stavby:
Kogenerační blok na biomasu
Plzeňské teplárenské
Veřejná prostranství:
Rekonstrukce náměstí Republiky
v Plzni – tři kašny
Zvláštní cena poroty:
Rekonstrukce kaple sv. Václava
v Ostrově u Stříbra
Cena hejtmana Plzeňského kraje:
Rekonstrukce rodného domu
A. Němejce v Nepomuku
Cena primátora města Plzně:
Bytový dům Borský park
Cena Okresní hospodářské komory
Plzeňsko:
Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
v Dobřanech
Cena ČKAIT:
Zařízení techniky nové budovy
Škoda Transportation

ská – Sladkovského nebude v období od
1. 7. 2011 do cca 24. 7. 2011 jezdit linka
č. 2 Sladkovského ulicí. Mezi Světovarem a zastávkou U Duhy budou jezdit
v omezeném rozsahu tramvaje, které
mají řízení na obou stranách. Tramvaje ve směru od Skvrňan se budou otáčet v Radyňské ulici. Linka č. 1 pojede
z náměstí Milady Horákové po Slovanské třídě na Světovar. Koncem července (předpoklad od 25. 7. 2011) začne
výměna kolejnic na konečné na náměstí
Milady Horákové a tramvaj č. 1 z Bolevce se bude otáčet také v Radyňské ulici. Na Slovany odtud dopraví cestující
náhradní autobusy.
V srpnu dojde po dobu dvou týdnů
k omezení provozu tramvají i ve Skvrňanech. Kvůli výstavbě kanalizačního
sběrače bude Vejprnická třída v úseku
od křižovatky Vejprnická – Křimická po
železniční viadukt uzavřena pro veškerou
dopravu. Tramvaje z centra pojedou pouze ke křižovatce s Křimickou ulicí a zpět.
Směrem ke konečné dovezou cestující
náhradní autobusy.
(red), foto: Michal Böhm

Lidé bez domova
mají svou ordinaci

Plzeň je po Praze, Ostravě a Olomouci čtvrtým městem u nás, kde začala
sloužit ordinace praktického lékaře
pro lidi bez domova a sociálně vyloučené osoby. Podmínky pro zřízení
ordinace v Domově sv. Františka ve
Wenzigově ulici připravoval odbor
sociálních služeb magistrátu více
než rok. Podařilo se uzavřít dohodu
s Poliklinikou Bory, která nyní provoz ordinace zajišťuje prostřednictvím své lékařky Niny Richterové.
Otevřeno je vždy ve středu od 14 do
17 hodin.		
Foto: archiv

Depo postaví soukromý investor
Město bude pokračovat v přípravách
projektu nové dopravní základny
Plzeňských městských dopravních
podniků, a.s. (PMDP). Na svém jednání 12. května letošního roku to
potvrdili zastupitelé, kteří současně
rozhodli o realizaci PPP projektu,
tedy formou spolupráce veřejného
a soukromého sektoru.
Zadavatelem výběrového řízení na
dodavatele veřejné zakázky budou
PMDP. „Zadávací dokumentace by
měla být zpracována a schválena
představenstvem do konce srpna
tohoto roku,“ říká generální ředitel
PMDP Michal Kraus.
Soukromý investor, který veřejnou
zakázku v soutěží získá, by měl depo
nejen stavět, ale převezme i údržbu vozového parku. „Nová dopravní základna
zajistí kompletní servis pro trolejbusy
a autobusy, tramvaje zůstanou i nadále ve stávajícím areálu na Slovanech.
Detailní popis služeb poskytovaných
v novém depu bude součástí zadávací
dokumentace,“ vysvětluje Kraus.
O umístění dopravní základny
zatím nebylo rozhodnuto. V úvahu

připadají mimo jiné městské pozemky
v Zátiší nebo bývalá hala na výrobu
lokomotiv v areálu Škodovky. Všechny varianty ještě posoudí městské
zastupitelstvo.
„Pokud bude rozhodnuto o realizaci
PPP projektu v plném rozsahu, předpokládáme, že část našich zaměstnanců přejde k nové společnosti s podmínkou dodržení kolektivní smlouvy
po celou dobu její platnosti, tedy až
do konce roku 2014. Další podmínkou bude zachování počtu pracovních
míst po dobu nejméně jednoho roku,“
dodává Kraus.
PPP projekt byl dosud znám hlavně
v zahraničí pod názvem Public Private
Partnership. Na jeho základě by měl
samotnou výstavbu plzeňské dopravní základny uhradit investor, kterému bude město stavbu následujících
25 let splácet. Výše splátek je předběžně odhadována na 120 až 150 milionů
korun ročně.
Plzeň zatím spolupracuje formou
PPP projektu se soukromým investorem při výstavbě a provozu parkovacího domu Rychtářka.
(red)

Představujeme členy Rady města Plzně: M. Zrzavecký
Náměstek primátora pro ekonomickou
oblast má na starost rozpočet, účetnictví a také podporu podnikatelského prostředí a hospodářského rozvoje města.
Dozírá na činnost odboru financování
a rozpočtu, odboru účtování a daní, společností BIC Plzeň a Plzeňský vědecko
technologický park a na činnost finanční
komise rady města.
Plzeň hospodařila v posledních letech
vždy s vyrovnaným rozpočtem. Předpokládáte, že se tento trend vzhledem
k současné složité situaci způsobené světovou krizí, podaří udržet i nadále?
Povinností každého řádného hospodáře
je udržet vyrovnaný rozpočet. Ne jinak je
tomu v Plzni. Je však pravdou, že se budeme muset v budoucích letech uskromnit.
Podle všech předpokladů bude již brzy
poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Na
základě tohoto zákona jsou daňové výnosy
rozdělovány mezi stát, kraje a obce. Podle
návrhu ministra financí by měla čtyři velká
města včetně Plzně, přijít v součtu o bezmála pět miliard korun. Pro Plzeň by to
znamenalo o 900 milionů méně na straně
příjmů, což je přibližně třetina celkových

příjmů z daňových výnosů. Pokud by se
naplnily tyto kritické vize, museli bychom
zásadně omezit služby, podporu sportu
a kultury. Zřejmě bychom nebyli schopni
naplnit závazky, které naši předchůdci učinili při kandidatuře na titul EHMK 2015.
Hospodaření Plzně loni skončilo přebytkem cca 128 milionů korun – jak město
tyto peníze využije?
Můj návrh na rozdělení zisku již schválilo zastupitelstvo. Částku bylo nutné oprostit o tzv. finanční vypořádání mezi státem
a městskými obvody a dále o přebytky
obvodů. Zbývajících 69 milionů Kč bylo
použito do fondu na kofinancování dotovaných projektů (30 mil.), rekonstrukci
fotbalového stadionu (24 mil.), uzavření
věcných břemen s majiteli pozemků, se
kterými se počítá pro výstavbu Městského
okruhu Domažlická – Křimická (4 mil.),
podporu sportu a posílení bezpečnosti
našich občanů.
Řidičům začal sloužit parkovací dům
Rychtářka – první tzv. PPP projekt, který město realizuje spolu se soukromým
sektorem. Podobně má vzniknout i depo
dopravních podniků. V čem vidíte výhody tohoto způsobu financování?

Největší výhoda projektů PPP podle mne
spočívá v tom, že se financování výstavby,
údržba a s tím spojená rizika přenesou na
koncesionáře a zásadněji neovlivní finanční toky města. Je dobře, že první projekt, do
kterého se Plzeň zapojila, je relativně malý.
Můžeme na něm nasbírat zkušenosti, které
využijeme při přípravě technické základny
dopravního podniku. Tam půjde o podstatně větší sumu, o zhruba 11 miliard korun
investovaných v průběhu 30 let.
V roce 2009 získala Plzeň možnost čerpat úvěr ve výši dvě miliardy korun od
Evropské investiční banky. Jak bude tento úvěr využit?
Úvěr musíme vyčerpat do roku 2013,
splácet začneme o rok později. Z peněz
hodláme především rozšířit a zkvalitnit
městskou infrastrukturu, například vybudovat trolejbusovou nebo tramvajovou
trať na Borská pole nebo infrastrukturu
pro západní okruh. Díky úvěru vznikne
také druhá etapa vědecko technologického
parku, plánujeme vylepšení škol, rozšíření infrastruktury zoo nebo úpravy centra,
veřejných prostranství a parků. Pamatujeme i na projekt EHMK 2015 a na rekonstrukci městského fotbalového stadionu.

Které další významné investiční akce
patří podle vašeho názoru k prioritním?
Vedle zmíněných největších městských
zakázek - technické základny a divadla, má
pro mne prioritu každý projekt, který může
jakkoliv zlepšit kvalitu života v Plzni. Pro
mě je významnou investicí třeba i finanční
podpora výstavby nové policejní služebny
v Radobyčicích, kde se potýkají s rostoucím
počtem krádeží a lidé se začínají bát o svůj
majetek.
		
(red)

Martin Zrzavecký

foto: archiv
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Město pokračuje v úpravách parků i v letošním roce

Nové cesty a veřejné osvětlení v Borském
parku, výsadba stromů a úprava terénu
parku U Ježíška a také výměna laviček ve
Smetanových a Kopeckého sadech. To je
jen část akcí, které v současné době realizuje ve svých parcích město Plzeň.
Velký zájem budí zejména stavební
práce v oblíbeném Borském parku spočívající v obnově okružní cesty. Tato etapa si
vyžádá pět milionů korun. S jejím dokončením se počítá během letních prázdnin.
„Podstatnou změnou bude zavedení
veřejného osvětlení na cestu podél areálu
Slavie VŠ směrem k viaduktu do Českého údolí. Park tak bude pro návštěvníky
dostupný i po setmění,“ vysvětluje Hana
Hrdličková ze Správy veřejného statku
města Plzně. Od roku 2006 město do
svého největšího parku investovalo
během dvou etap obnovy zhruba 15 milionů korun. Vyrostlo zde nové stromořadí, k dispozici je místo s pitnou vodou,
řada nových laviček a přibyl zavlažovací
systém trávníku na hlavní louce.
V současné době se pracuje také na
rekonstrukci parku na Mikulášském
náměstí a příjemné místo k odpočinku

Borský park					
vzniká U Ježíška, kde pokračují úpravy
terénu. Po loňském odstranění náletových dřevin a vysázení necelé dvacítky
listnatých stromů, vzniknou během
letošního a příštího roku pod Mikulášským hřbitovem nové cesty a také vyhlídka. „Je zpracován projekt ke stavebnímu
povolení a k realizaci stavby. Připravuje
se výběrové řízení. Začít s pracemi bychom chtěli v polovině letošního roku,“
dodává Irena Tolarová ze Správy veřejného statku města Plzně. Projekt počítá

foto: Michal Böhm

s výstavbou dvou nových cest. „Cesta od
bytových domů U Ježíška směrem k řece
bude dva metry široká s mlatovým povrchem, který vytvoří zhutněný štěrk v přírodní šedé barvě, a napojí se na stávající
stezku podél řeky. Plánovaná cesta k malé
vyhlídce pod Mikulášským hřbitovem je
v prudkém terénu. Proto bude zpevněna
dlažbou ze žulových kostek,“ upřesňuje
Irena Tolarová. Správa veřejného statku dále vysadí ve svahu 26 dřevin a na
vyhlídce přibudou tři lavičky.

Hodina na Rychtářce stojí 10 korun
Deset korun za hodinu platí řidiči
v novém parkovacím domě Rychtářka v centru Plzně. Ceny parkovného
schválila na svém mimořádném jednání Rada města Plzně.
Parkovací dům má ulevit středu města od dopravy. Stání v objektu s 447
místy pro auta proto vyjde levněji než
v ulicích. V historickém jádru nyní řidiči platí přes den 30 Kč/hod., v širším
centru pak 20 Kč/hod. a v další zóně
přijde hodinové stání na 10 Kč. Objekt
postavila za 250 milionů Kč pražská firma Hermosa Real Estate, která ho bude
také 19 let pro město provozovat. Plzeň
za to uhradí investorovi 18,5 milionu
Kč ročně. Radnice bude inkasovat veškeré parkovné. Příjmy z komerčních
prostor, které zabírají 1900 m2 v přízemí, získá Hermosa. Radní také rozhodli
o tom, že veškeré údaje o využívání parkovacího domu od července do října se
následně vyhodnotí. Není vyloučeno,
že potom město ceny parkovného změ-

ní. S otevřením parkovacího domu se
na Rychtářku přestěhovalo klientské
oddělení společnosti Parking Plzeň,
které dosud sídlilo v ulici E. Beneše.
Klientské oddělení přijímá žádosti
a vydává parkovací karty každý všední

den od 8 hodin. V pondělí a středu je
otevřeno do 17 hodin, v úterý a čtvrtek do 16 hodin a v pátek do 14 hodin.
Polední přestávka je vždy mezi 13. a 14.
hodinou.
(red), foto: Michal Böhm

Ceník parkovného na Rychtářce
Základní parametry

Sazba vč. DPH

Sazba vč. DPH

Návštěvnické parkování denní (7 – 19 hod.):

10 Kč/hod.

60 Kč / 12 hod.

Návštěvnické parkování noční (19 – 7 hod.):

5 Kč/hod.

40 Kč / 12 hod.

Denní parkování – předplatitelé (6 – 20 hod.):

1 200 Kč/měs.

13 500 Kč/rok

Noční parkování – rezidenti (18 – 8 hod.):

800 Kč/měs.

9 000 Kč/rok

Vyhrazené parkování – zpravidla firmy (24 hod.):

3 000 Kč/měs.

30 000 Kč/rok

Zelený blok je stavbou roku 2010
Nový teplárenský kogenerační blok, tzv.
„Zelený blok“, zvítězil v kategorii Dopravní a inženýrské stavby soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2010. Podle vyjádření
odborné poroty byl titul udělen za „ekologicky šetrnou variantu výroby energie“.
Kogenerační blok se skládá z fluidního kotle a kondenzační odběrové turbíny. Palivem
je nekontaminovaná biomasa v podobě
dřevní štěpky z lesní těžby a z odpadního
dřeva. Jedná se o jednu z největších investic na území města Plzně a příklad velmi
zdařilé průmyslové architektury.
Naše zařízení na výrobu energie z biomasy přitom už obdrželo titul Český energetický a ekologický projekt roku 2010.
Připomeňme si tedy, že má tepelný výkon

35 MW, elektrický pak 11,5 MW – je to
v současné době největší a nejúčinnější
zařízení tohoto druhu v ČR. Vyrábí energii
nejen z odpadního dřeva z lesů, tzv. lesní
štěpky, ale už i z pro energetiku cíleně pěstovaných zemědělských plodin – např. triticale, vojtěšky atd.
Je potěšující, že čistě technické zařízení se oprávněně ocitlo i v architektonické

soutěži na předním místě – v sousedství
vítězů dalších kategorií, například kašen na
náměstí Republiky v Plzni a rekonstruovaného zámku v Hrádku u Sušice.
Doufejme, že architektonické ztvárnění
dalšího ekologického zařízení Plzeňské
teplárenské, chystané spalovny komunálního odpadu v Chotíkově, také najde své
odborné i laické příznivce.
(PI)

Konečná podoba čtyřhektarového parku U Ježíška vzešla v roce 2002 z architektonické soutěže. Aby mohlo město
vystavět kavárnu, dětské hřiště a sportoviště, další parkové cesty a také travnaté
plochy pro rekreační sport a odpočinek,
musí vyřešit majetkové vztahy. Velkou
část plánovaného parku tvoří soukromé
pozemky a ty musí pro navrhované úpravy město získat. „Nicméně i malá dílčí
etapa, kterou nyní budujeme, napoví, jak
bude celý park v cílovém stavu vypadat,“
dodává Irena Tolarová.
Příjemnější posezení nabízí sadový
okruh. Ve Smetanových a Kopeckého
sadech město nahradilo část původních, nevyhovujících laviček novými. „Na
tomto prostranství je ještě dalších deset
mobilních laviček navíc. Ty sem šestým
rokem umisťuje Rotary klub Plzeň v rámci akce Barevné lavičky,“ vysvětluje Hana
Hrdličková.
V centru nyní slouží k odpočinku 184
laviček v sadovém okruhu, v Mlýnské
strouze, na náměstí Republiky, v sadech
5. května a v sadech Pětatřicátníků.
(red)

KRÁTCE

Zapisování dětí do
cestovních pasů končí
Jen do konce června letošního roku
bylo možné zapsat děti mladší deseti
let do cestovního dokladu rodičů.
Takto zapsané děti mohou vycestovat do zahraničí pouze do dne
26. června 2012, musí je ale doprovázet rodič, v jehož cestovním
dokladu jsou zapsány. Počínaje
27. červnem 2012 už budou muset
mít všechny děti včetně kojenců
vlastní pas s aktuální fotografií.
„Novelou příslušného zákona
o cestovních dokladech je od
1. července tohoto roku zrušeno
zapisování dětí mladších deseti let
do cestovních dokladů rodičů. Nesmí se provádět ani žádné změny
nebo doplňování údajů,“ vysvětluje
Ivana Vítová z Odboru správních
činností Magistrátu města Plzně.
(red)

Kočka – mazlíček nebo problém?
S příchodem teplého počasí se každoročně objevuje problém s toulavými kočkami. V Plzni, tak jako v každém větším
městě, existuje populace divokých koček,
které jsou živy z nalezených zbytků. Tyto
kočky nevyhledávají lidskou péči. Přiblíží
se k lidem jen vzácně, a většinou jen pro
potravu. Je nutné si uvědomit, že mají
stejné návyky jako divoká zvířata. V této populaci se mohou objevit až tři vrhy
za rok, každý po pěti až šesti koťatech.
Kočka od koťat odchází za potravou, aby
se sama nakrmila. V případě nalezení
takového kotěte není řešením převážet je
a hledat jim náhradní péči v útulku. Jen
je tak oddělíme od matky, která je nikdy
nenajde a zároveň je vystavíme stresu
v karanténě (očkování, uzavření v prostoru). Navíc adaptace či domestikace je
u divokých koček minimální nebo prakticky žádná.
Pro omezení populace divokých koček
na únosnou míru je v Plzni již několik let
zaveden kastrační program, na kterém
spolupracují občanské sdružení Kočka
mezi lidmi (tel. 774 431 318) s magistrátem, odborem životního prostředí
a městskou policií. Principem je kastrace
a vrácení divokých koček zpět do jejich
teritoria. Tyto kočky umřou na stres,
pokud se jim neumožní volný pohyb,
a stejně tak nejsou schopny přežít tam,
kde nevyrostly.
Samostatnou kapitolou problému
s kočkami divokými nebo polodivoký-

mi je jejich přikrmování. Neustále se
setkáváme se spory majitelů nemovitostí
a nájemníků, protože ti by je rádi krmili ve společných prostorech nebo před
domem. Druhá strana si ale nepřeje, aby
se tam kočky objevovaly. Potom je třeba
vyřešit vše po vzájemné domluvě tak, aby
kočky nikoho neobtěžovaly a zároveň je
nutné udržovat místo ke krmení vždy
čisté a potravu buď suchou nebo čerstvou. I v těchto případech může pomoci
omezit počet zvířat kastrační program.
Závěrem několik slov o kočce – domácím mazlíčkovi. Taková kočka je natolik
domestikovaná, že má jen malou šanci na
přežití na „ulici“ a není zvyklá si odlovit
potravu. Ale i taková kočka si občas vyjde
na procházku. Je velmi důležité rozlišit,
zda kočka, kterou vidíte samotnou na ulici, potřebuje pomoc, nebo se jen šla projít
a vrátí se domů sama. Většinou to kočičky zvládnou. Pokud zavoláte na pomoc
strážníky, protože si myslíte, že zvíře je
opuštěné, už nikdy se nemusí potkat se
svými majiteli. Taková kočka je odvezena
policií do útulku. Zde je vyšetřena veterinárním lékařem a umístěna do karantény.
Pak může být vydána případnému zájemci o osvojení. V lepším případě si ji najde
její původní majitel. Pokud se tedy někomu ztratí jakékoliv zvíře, vždy je dobré
kontaktovat městskou policii a zároveň
útulek, protože někdy zvíře odveze sám
nálezce.
Dagmar Svobodová,
vedoucí Odboru životního prostředí MMP

Čipování psů je nutností
S neustále se zvyšujícím počtem opuštěných psů se potýká Útulek pro zvířata
v nouzi na Borských polích v Plzni. Každý
vlastník psa by proto měl znát vyhlášky,
které určují pravidla pro chov psů v Plzni. Jsou to vyhlášky č. 14/2010 o místním
poplatku ze psů a č. 6/2009 o některých
povinnostech chovatelů psů. Každý, kdo
má zvíře starší šesti měsíců, je povinen ho
do patnácti dnů přihlásit k poplatku. Ten
je vyměřen v místě trvalého pobytu držitele psa. Majitelé, kteří získali psa z útulku,
jsou v daném a dalším roce osvobozeni
od poplatku. Ale skutečnost, že mají psa
z útulku, je třeba opět nahlásit do patnácti
dnů od převzetí zvířete. Další povinností
držitelů psů starších šesti měsíců je čipování, které hradí město. Postup je jednoduchý. Je třeba přihlásit zvíře k poplatku
na příslušný obvodní úřad. Majitel psa
obdrží seznam veterinářů, kteří tento
úkon zdarma provádějí. Veterinář pak
předá číslo čipu se jménem majitele psa

do databáze města. V případě, že se zvíře ztratí, ho pak lze díky čipu identifikovat a vrátit majiteli. Čip se umisťuje na
pravou stranu krku. Strážníci, veterináři
a zaměstnanci útulku mají zařízení, kterým čip přečtou a mohou dohledat majitele. Ten by si měl vyzvednout zvíře v útulku
co nejdříve, protože s pobytem jsou spojeny finanční náklady a při delším umístění
jsou vysoké. Dále je třeba si uvědomit, že
každý útěk psa je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, za který
může být s majitelem vedeno přestupkové
řízení. Přestupkem je i úmyslné opuštění
zvířete, které je trestáno pokutou. (red)
Útulek pro zvířata v nouzi
Borská pole, Daimlerova 1219
Tel.: 724 317 314, 377 828 350
info@utulekplzen.cz
www. utulekplzen.cz
Městská policie 156
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PLZEŇ - EHMK 2015

Plzeňský potenciál se ukrývá především v lidech
Na otázky Radničních listů odpovídají
vůdčí osobnosti týmu EHMK - umělecká
ředitelka projektu Yvona Kreuzmannová a ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
Milan Svoboda.
Proč jste se vlastně stali členy týmu
EHMK?
YK: Plzeň mě oslovila výjimečnou šíří záběru plánovaných aktivit, důrazem na umění
ve veřejném prostoru a na dialog s občany
a aktéry na kulturním poli. Kandidaturu
považuji za zlomové rozhodnutí, které
může vést k řešení série problémů města,
nalézání nových cest a motivací, otevření
se evropské spolupráci. Může být i modelovým příkladem a inspirací pro další městské
a regionální politiky nejen u nás.
MS: Když jsem spolu s kolegy na mém
bývalém pracovišti – Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně vymýšlel vizi rozvoje
města, říkal jsem si, že to, co je v Plzni ukryté, má šanci být přetaveno v cosi výjimečného, pozitivně odlišného od standardně
fungujícího města. Vizi orientovanou na
vzdělání, duchovní rozvoj, kulturu, cestovní ruch a vnitřní prostředí města se podařilo
prosadit. Realizace vázla, tak jsem odešel.
EHMK je obrovskou příležitostí prosadit
tuto vizi. Příležitostí k rozvoji výjimečného
města. Proto jsem se vrátil.
Společnost Plzeň 2015 vznikla na konci
loňského roku. Jak pokročila od té doby
v přípravách projektu?
MS: Společnost začala de facto fungovat
od 1. ledna letošního roku. V prvních měsících jsme se věnovali hlavně personálnímu
obsazení, vybavení a činili jsme další kroky
nezbytné k zajištění chodu. V současnosti
máme stabilizovaný tým, díky vstřícnosti města pokračuje rekonstrukce našeho
budoucího sídla a rovněž chystáme zprovoznění bytu pro mimoplzeňské členy

týmu a pro návštěvy. Nezaměřujeme se ale
jen na zajištění chodu společnosti, která
byla založena k zajištění realizace programu roku 2015 a k přípravě města na tuto
nevídanou událost. Takže, i když jsme byli
chvílemi podezříváni z nečinnosti, intenzívně pracujeme na strategii, jejímž cílem
je úspěch v roce 2015 a trvalá udržitelnost
projektu. Vytvořili jsme jedenáct pracovních skupin, které navrhly postup v jednotlivých oblastech a nyní vzniká samotný
strategický dokument. V letních měsících
bude projednán se správní radou, v koordinační skupině projektu Plzeň - EHMK
2015, městské radě a zastupitelstvu.

Yvona Kreuzmannová
Mohl byste připomenout letošní nejdůležitější akce v rámci projektu?
MS: Z „viditelných“ akcí bych rád jmenoval Plzeňské jaro - symbolické otevření Plzně projektu EHMK, které se uskutečnilo
21. března. První mezinárodní akcí byla
konference konaná při příležitosti Dne
Evropy s doprovodným programem. Na
loňskou velmi povedenou akci navázal
v červnu Den Meliny Mercouri. V běhu jsou
Plzeňské ikony, kterými se letos stanou

muži. Jak jsem již uvedl, naším posláním
je hlavně příprava programu na rok 2015.
S tím souvisí i chystané vzdělávací programy, besedy a diskuse na aktuální témata
týkající se kultury a života města. Soustavně také pracujeme na přípravě žádostí
o dotace z různých programů.
Co čeká tým EHMK v nejbližších měsících? Mohou se Plzeňané těšit na další
akce pro veřejnost?
YK: Společnost Plzeň 2015 má především
koordinační funkci, naším cílem je propojovat všechny sektory, které jsou pro úspěch
projektu EHMK zásadní: neziskový, podnikatelský a veřejný. Účelem není, abychom
sami vše pořádali, našim cílem je animovat
veřejné debaty, zvát nejlepší experty z ČR
i zahraničí, být zdrojem inspirace, dělit se
o zkušenosti, motivovat jednotlivé aktéry
na poli kultury k vyšší kvalitě a evropskému propojení aktivit, pomáhat nastavit
systémy vícezdrojového financování perspektivních neziskovek a institucí tak, aby
efekt titulu EHMK byl trvalý a Plzeň se
stala jednou provždy evropskou kulturní
metropolí. Souvisí s tím kreativní formy
komunikace na všech úrovních, místní,
celonárodní i mezinárodní. Umím si představit postupně rostoucí pozitivní image
Plzně a celého regionu již v blízkých měsících, natož letech. Při finalizaci přihlášky
ve druhém kole jsme učinili první sondu,
nyní musíme hlouběji zmapovat plzeňský
potenciál, který vidím především v lidech.
Je tu řada osobností ochotných pracovat
i dobrovolnicky na naplňování ideálů, které
jsou spojeny především s nemateriálními
hodnotami. To je pro zdravý rozvoj společnosti inklinující navenek spíše ke konzumu
a komerci velmi důležité.
Ministr kultury se na konferenci ke
Dni Evropy pozitivně vyjádřil ke státní

finanční podpoře projektu. Je už jasné,
jak bude tato podpora vypadat?
MS: Jiří Besser přislíbil dotaci na program
ve výši 100 milionů Kč. V červnu byl ve spolupráci města, naší společnosti a ministerstva kultury připraven podklad pro jednání
vlády, kde by měla být tato podpora schválena. V rozpočtu uvedeném v přihlášce je
na program počítáno s 630 miliony Kč.
Slíbenými 100 miliony Kč bude naplněn
předpokládaný příspěvek státu na tuto část
projektu EHMK. Nyní je nezbytné získat
další část financí, jejímiž zdroji jsou městský rozpočet, rozpočet kraje, dotační programy na národní a evropské úrovni a podpora ze soukromého sektoru. Na program
je zaměřena i přímá podpora od Evropské
komise - cena Meliny Mercouri ve výši
1,5 milionu EUR. Tu ovšem město získá
jen v případě, že zajistí naplnění přihlášky
do soutěže o titul EHMK, zejména v programové oblasti.

Milan Svoboda
Když se teď ohlédnete zpátky, do období
příprav přihlášky a její prezentace před
komisí, v čem vidíte největší sílu plzeňského týmu, který dokázal porazit tak
silného soupeře, jakým byla Ostrava?

Červen opět patřil Melině Mercouri
Měsíc červen patří od loňského „kandidátského“ roku zakladatelce projektu
EHMK, bývalé řecké ministryni kultury
Melině Mercouri. Pod touto hlavičkou se
letos uskutečnilo několik kulturních akcí
v Plzni a okolí, které v sobotu 18. června
vyvrcholily velkolepým happeningem na
uzavřené Americké třídě. Mladí umělci na několika scénách prostřednictvím
svých hudebních, tanečních, výtvarných
a jiných vystoupení předvedli, jak si studenti představují rok 2015. V příštích
letech se bude Den Meliny Mercouri věnovat zajímavým tématům jako je kultura
menšin, mezigenerační dialog mladých
lidí se seniory nebo regiony v evropském
kontextu. Měsíc Meliny Mercouri pořádá
společnost Plzeň 2015. Více informací je
na www.mesicmelinymercouri.cz.
(red) foto: archiv

Beseda zve
na Rozmarné léto
Třetí ročník cyklu kulturních akcí Rozmarné léto v Zahradě Měšťanské besedy
nabízí až do 28. srpna koncerty jazzu
a world-music, divadlo pro děti a taneční
podvečery.
Každé pondělí a středu se v příjemném
prostředí zahradní kavárny s altánem
konají koncerty. Neděle patří pohádkám
pro děti v podání profesionálních souborů a vždy jednou za dva týdny tanečním
podvečerům.
Vstup na koncerty a taneční podvečery je zdarma, vstupné na pohádky činí
45 korun. Rozmarné léto bude přerušeno
jen v týdnu od 24. do 30. července, kdy ho
v Zahradě vystřídá festival Na ulici.
Za nepříznivého počasí se akce přesunou do Malého sálu Měšťanské besedy.
Program Rozmarného léta najdou zájemci na www.mestanskabeseda.cz.
(red)

YK: V soutěži o titul EHMK jsme vyhráli díky velkým ideálům, které naše vize
obsahuje. Skrývají se pod motty „od
totality ke kreativitě“, „Plzeň je žena“,
„ekologie duše“. My vidíme proměnu
města v příštích letech nejen z hlediska
kultivace veřejných prostor a doplnění
kulturní infrastruktury, ale také z hlediska atmosféry, kvality služeb, vstřícného
přijetí každého návštěvníka a hrdosti
každého občana na místo, ve kterém
žije. S touto vizí souvisejí všechny naše
kroky, popsané Milanem Svobodou. Tři
profilové akce – Den Evropy v květnu,
Den/měsíc Meliny Mercouri v červnu a Fórum pro kreativní Plzeň v září
chceme pořádat každý rok, jsou to naše
„komunikační nástroje“ k tématům, která lidi zajímají, a také způsob, jak zapojit
a zasvětit do projektu EHMK různé cílové skupiny. To ostatní je mravenčí práce,
velmi málo viditelná, celá řada jednání,
vysvětlování, kontaktů na úrovni české
i mezinárodní. My ale víme, že v dlouhodobém horizontu přinese své plody.
Jak by měl podle vás vypadat program
v roce 2015?
YK: Přeji si, aby přirozeně vyplynul
z komunikace napříč žánry i sektory
v nejbližších dvou letech a aby respektoval obě důležité roviny, které s kulturou
úzce souvisejí. Tou první jsou vrcholné
umělecké zážitky evropské úrovně, které
vybere mezinárodní Umělecká rada do
konce roku 2013. Druhá se týká nejširšího zapojení všech zájemců o zvýšení
kvality života. To nesouvisí jen s oblastí
kulturní, ale obecně komunitní, mám
na mysli i vzdělávání, ekologii, politiku,
byznys, veřejnou správu, menšiny, seniory, děti, určitě nedokážu vyjmenovat
vše…		
(red), foto: archiv

KRÁTCE

Výstava představuje
proměny města
Významné investice plánované v rámci
úspěšné kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015 představí letní výstava nazvaná „Proměna
města: Plzeň v roce 2015“ v návštěvnickém centru pivovaru. Návštěvníci
mají možnost expozici zhlédnout od
29. června do 21. srpna letošního roku.
„Výstava nabídne informace o výstavbě
nového divadla v Jízdecké ulici, o relaxačním centru ve Štruncových sadech,
revitalizaci areálu Světovar a dalších
připravovaných projektech,“ uvádí Kateřina Juríková z Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně. Vstup je zdarma,
otevřeno denně od 8 do 18 hodin.
(red)

Úspěch projektu stále roste
Zapátráme-li v historii projektu evropských hlavních měst kultury, dostaneme se k datu 12. června 1985, kdy byl
Radou ministrů EU zahájen projekt
Evropské město kultury. Zásadní podíl
na tom měla řecká ministryně kultury
Melina Mercouri (1920 – 1994). Kdo
vlastně byla tato všestranná a výjimečná žena? Původně herečka a zpěvačka
úspěšná nejen v Řecku, ale i na Broadwayi. Dařilo se jí i před kamerou, v roce
1960 získala cenu pro nejlepší herečku
na filmovém festivalu v Cannes a dále tři
nominace na Zlatý glóbus. Ministryní
kultury se Melina Mercouri stala celkem
dvakrát v letech 1981 až 1989 a 1993 až
1994.
V roce 1999 byl projekt přejmenován na Evropské hlavní město kultury.
Každé město, které prestižní titul získá,
připraví program kulturních akcí, při

nichž představí své historické a kulturní
dědictví. Od té doby, co projekt vznikl,
jeho úspěch stále roste. Až do roku 2004
byla Evropská hlavní města kultury
jednomyslně vybírána členskými státy.
Evropská komise přidělovala každý rok
vybranému městu dotaci. V současné
době jmenuje EHMK Rada ministrů
kultury EU na doporučení komise, která bere v úvahu stanovisko evropského
parlamentu a poroty sestavené ze sedmi
významných osobností ze světa kultury.
Prvním městem, které v roce 1985
titul získalo, byla řecká metropole
Athény. Z českých měst uspěla v roce
2000 Praha. V roce milénia bylo zcela
výjimečně vybráno celkem devět měst,
kromě Prahy ještě Avignon, Bergen,
Bologna, Brusel, Krakov, Helsinky,
Reykjavík a Santiago de Compostela.
(red)

Co všechno jste chtěli vědět o EHMK?
Konference na téma Co všechno jste
chtěli vědět o Evropských hlavních
městech kultury? u příležitosti Dne
Evropy se ve dnech 9. a 10. května
v Plzni zúčastnilo přes dvě stě hostů,
z toho několik desítek zahraničních.
Diskutovalo se především o tom, co
titul městu přinese, srovnávaly a sdílely se zkušenosti, probírala se možná
úskalí a konkrétní přínosy životu v Plzni a celém regionu.
Dorazili zkušení lídři již realizovaných projektů (norského Stavangeru
2008, rakouského Lince 2009, německého Porúří 2010 a maďarské Pécse
2010) i ti, kteří projekt EHMK teprve připravují (slovenské Košice 2013
a partnerský belgický Mons 2015) nebo
o titul usilují (Španělsko pro rok 2016,
Dánsko 2017, Nizozemí 2018).
Projekt EHMK je velkou příležitostí
k prezentaci nejen města a regionu, ale
i celé České republiky.

Plzeň chce také inspirovat ostatní
města, která se zajímají o koncept kreativních měst.
Velmi podstatným výstupem konference bylo, že se Plzeňané, představitelé města, zástupci magistrátu i městských organizací dozvěděli o faktorech
úspěchu projektu EHMK.
„Od zástupců měst Stavanger, Essen,
Linz a Pécs slyšeli účastníci konference
o nutnosti včasné a systematické přípravy projektu, o potřebě nezávislosti
na politických programech, o zapojení místních partnerů i o celoevropské
spolupráci. Tedy o tématech, kterými
se náš tým intenzívně zabývá,“ dodává
ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s.,
Milan Svoboda.
Prezentace zmíněných měst a výstupy z jednotlivých pracovních skupin
najdou zájemci na internetových stránkách http://www.plzen2015.eu./
(red)
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Podél plzeňských řek vznikají naučné stezky
Ke svému závěru se pomalu blíží projekt
REURIS (Revitalisation of Urban River
Spaces = revitalizace nábřeží řek v urbanizovaném prostoru) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce
CENTRAL EUROPE, do kterého se
Plzeň zapojila v září 2008 spolu s dalšími
partnery z ČR, Polska a Německa. Jeho
součástí je i řešení revitalizace nábřeží
plzeňských řek, které bude dále pokračovat i po skončení projektu. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravuje
letos základní komplexní územní studii
pro řeku Radbuzu i další dokumentace
na přípravu detailních návrhů několika
míst na Úslavě, Mži i Úhlavě. V nejbližší
době se Plzeňané dočkají prvních výsledků projektu. Budou dokončeny úpravy
zeleně a nová in-line dráha na Božkovském ostrově. Dvě nové tůně vzniknou
pod svahem ulice Na Vyhlídce.
V září přibude nová naučná stezka podél Úslavy. Trasa povede podél
toku řeky od Koterova až k soutoku

s Berounkou v Doubravce. Texty a obrazové přílohy pro 13 informačních tabulí
a brožurku sestavil Jan Hajšman ve spolupráci s Jitkou Rauchovou z grafického
studia RAMAP. V budoucnu se postupně objeví informační tabule u naučných
stezek v údolních nivách všech plzeňských řek. Vydány budou také brožurky,
které upozorní na největší zajímavosti
z oblasti geografie, hydrologie, biologie, historie i kultury. Elektronické
znázornění tras naučných stezek včetně informačních tabulí a brožurek se
postupně objeví na webových stránkách mapového portálu města Plzně
http://mapy.plzen.eu/. S trasou a jednotlivými zastávkami naučné stezky
podél Úslavy se budou moci zájemci
seznámit již na výstavě „Proměna města: Plzeň v roce 2015“, která se během
letních měsíců uskuteční v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje.
Revitalizace vodních toků v urbanizovaných územích se stala tématem

Rok v zoo plný výročí
V pestré a dlouhé historii plzeňské zoologické a botanické zahrady se mnoho
klíčových událostí odehrálo shodou
okolností i záměrem minulých generací
tak, že lze vždy slavit řadu kulatých či
půlkulatých výročí naráz v letech končících jedničkou a šestkou.
Především je to již 110 let od doby,
kdy v roce 1901 vznikl spolek IRIS,
sdružující plzeňské akvaristy a teraristy.
Ti při 25. výročí trvání spolku otevřeli na
sklonku roku 1926 druhou dodnes existující veřejnou zoo na území tehdejšího
Československa. Zoo v Plzni, jako instituce s kontinuitou, slaví tedy 85. narozeniny. Když jí bylo 10 let, byl o ní sepsán
Václavem Uchytilem sborníček povídek
a informací. Zároveň shrnoval dosavadní historii spolku. A máme tu 70. jubileum. Další dvojice událostí se váže k roku
1961, a jak už to bývá, jedna je veselá,
druhá smutná. Zoologickou zahradu
v Doudlevcích, tehdy již jako součást
Parku kultury a oddechu, na podzim
definitivně zavírá infekce antraxu, sněti
slezinné. Zároveň je však toho roku po
několika letech budování pro veřejnost
otevřena její „sestra“, botanická zahrada na Lochotíně. Obě události slaví
50. výročí. O dějinách plzeňské zoo do
roku 1961 se chystá speciální pamětní
publikace.
Asi jediný významný milník, který
se této řadě vymyká, je otevření zoo na
současném místě na Lochotíně. To připadá na rok 1963. Dále je nutné připo-

menout, že od roku 1981 je plzeňská
zoo přímo integrována s botanickou
zahradou, když předtím spolu již dlouhé
roky sousedily, ale nijak výrazně se neovlivňovaly. Jejich sloučení by se nezdařilo bez účinné pomoci Josefa Vágnera
z Dvora Králové nad Labem. Tedy již
30 let má Plzeň tuto v celé republice neopakovatelnou „dvojitou“ zahradu.
Je to již 15 let, kdy v jubilejním 70. roce
existence zoo (1996) vznikl nový generel jejího rozvoje, jako vize a návod na
přerod nevýrazné regionální zoo v nádherný biopark velmi oblíbený veřejností
a s vysokou návštěvností. Byl plně využit
potenciál areálu a přinesl nejprve hektarový les pro medvědy, revitalizaci statku
Lüftnerka (10. výročí), opicím ostrovy
a stromy a jako zatím poslední třešničku
na dortu i žirafy a nosorožce v afrických
a asijských expozicích.
Poslední výročí je rovněž desáté.
Expozice Akva-Tera v současné podobě
oslavila v únoru 10. narozeniny. Akva
vznikla za času Parku kultury a oddechu
v roce 1962. V prvních letech chovala
i jedovaté hady, tany, želvy, drobné savce
a bezobratlé, později se stala na dlouho
dobu jen výstavou rybiček. V roce 2001
byla otevřena v novém prostoru suterénu
na Palackého tř. 5 a přinesla poutavou
ukázku tropického světa od bezobratlých po plazy. Největší úspěch zaznamenala Světová výstava sklípkanů.
Martin Vobruba, mluvčí Zoologické
a botanické zahrady města Plzně

Meandry Úslavy pod Koterovem			
odborné konference, kterou v rámci
projektu REURIS pořádal v dubnu
Útvar koncepce a rozvoje městě Plzně.
O své zkušenosti a poznatky ze zdařilých
realizací se přijeli podělit projektanti
z oblasti krajinného inženýrství a vodního hospodářství, odborníci z Agentury

foto: Jan Hajšman

ochrany přírody a krajiny i Ministerstva
životního prostředí ČR. Veškeré prezentace s mnoha zajímavými informacemi
si můžete prohlédnout na webových
stránkách www.ukr.plzen.eu.
Pavlína Červená,
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

ní. Nové světelné zdroje mají výrazně nižší
spotřebu, např. do reflektorových svítidel
se použijí zdroje, které mají 35W oproti
50W u stávajících zdrojů. Jejich výhodou
je nižší spotřeba při zachování stejného
světelného toku jako u používaných 50W
zdrojů a vyšší životnost. Částečně dojde
k výměně svítidel s halogenovými žárovkami za zářivková, čímž se také uspoří část
nákladů za elektřinu. Na tyto výměny by
měla v budoucnu navázat změna režimu
spínání osvětlení. Návrh počítá s tím, že
osvětlení už nebude obsluhovat personál,
ale bude se spínat automaticky s ohledem
na provoz a návštěvnost galerie. Dále by
měla být část svítidel vybavena LED světelnými zdroji.
O kolik klesne spotřeba energie po výměně stávajících zdrojů za úspornější?
V tuto chvíli nelze úplně přesně říci,
o kolik spotřeba klesne, protože to je hodně
závislé na provozu galerie a její návštěvnosti, nicméně po dokončení první etapy se
sníží okamžitá spotřeba osvětlení zhruba

Mlýnskou strouhu - jednu z nejkrásnějších částí parkového prstence oceněnou titulem Park roku 2009, představuje město Plzeň na tradiční přehlídce
umění zahradníků z celé Evropy v italské Cervii. „Park symbolizuje pestrá
letničková výsadba, voda je ztvárněna pomocí kamenné drtě a modrých
střípků. Původní účel strouhy připomíná maketa mlýnského kola,“ uvedla
zahradní architektka a autorka návrhu
Lucie Nižaradzeová ze Správy veřejného statku města Plzně. Letošního již
39. ročníku festivalu se účastní sedm
desítek měst či asociací z devíti evropských zemí. Festival začal 28. května,
návštěvníci budou moci obdivovat
netradiční symbolické výsadby až do
konce září. V Cervii se Plzeň prezentuje již posedmé. Například v roce 2000
se představila jako město piva, o tři
roky později se připomněla jako město
postižené povodní.
(red)

Z VAŠICH DOPISŮ
Vracím se z Plzně, kde jsem se s dalšími
čtyřmi belgickými a několika americkými veterány zúčastnil Slavností svobody
2011. Vracím se s oživenými vzpomínkami. Cítím se, jako by moje srdce mělo
puknout, naplněno tolika krásnými pocity.
Mám chuť Vám je poslat v jednom velkém
zavolání: „Díky, Plzni!“. Děkuji, Plzni, za
to, že sis vzpomněla, a především za to, že
sis vzpomněla společně s námi. Děkuji,
Plzni, za to, že jsi nás pozvala na Vaše slavnosti. Velmi na mě zapůsobila důležitost,
kterou přikládáte – nejen Vy, jakožto
město, ale i celá Vaše země, této události.
Nemám rád oficiální projevy, ale musím
přiznat, že slova některých řečníků pronesená 6. a 8. května mě opravdu zasáhla.
Ano, je naší povinností uchovat vzpomín-

ku. Svatou povinností. Dlužíme to všem
obětem totalitních režimů, všem našim
mrtvým, všem našim vězňům v koncentračních táborech a také těm, kteří přežili toto strašné období podobné vichřici
a dočkali se dnešního dne. Myslím si, že
v Plzni, stejně jako v obou našich zemích,
je ještě celá řada takových jako jsme my,
kteří jsme prošli tímto utrpením a máme
ho stále v paměti. Uchování a předání
vzpomínek je naší povinností vůči mladým
lidem, kteří budou muset brzy převzít zodpovědnost za vedení města.
Děkuji, Plzni, za Tvůj průvod osvobození. Tato přehlídka je obrovským darem,
který dáváš jak veteránům, tak občanům
města. Ano, tento průvod ve mně probudil
velmi staré, ale velmi hezké vzpomínky.

Díky, Plzni, že jsi na průvod přivedla svoje mladé chlapce, dívky i děti. Bylo jich
opravdu mnoho a všichni pozorně sledovali celé dění. Byl jsem velmi šťastný, když
jsem jel v průvodu a viděl jsem mezi diváky staré lidi, a cítil jsem hrdost, když jsem
poté projížděl před mladými lidmi a dětmi,
protože to oni jednou převezmou budoucnost do svých rukou. Co mě během průvodu překvapilo a hluboce zasáhlo, byla síla
pohledů, se kterými jsem se střetl. Chce se
mi říci, že díky těmto hlubokým emocím
v očích diváků jsem já sám měl pocit, že
jsem právě dostal vzkaz naplněný tak silným emocionálním nábojem, že bych ho
nazval „všeobecnou láskou“.
José Schindfessel, voják 17. belgického
střeleckého praporu

Senioři baví seniory – byla jsem při tom
Již podruhé se uskutečnila akce Senioři
baví seniory, kterou pořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.
Akce se odehrávala v Zahradě Měšťanské
besedy, kde je velmi hezké prostředí, navíc
nám přálo počasí. Bylo to úžasné sledovat,
co všechno senioři dokážou v jakémkoli
věku. A tak jsme všichni sledovali s velkým potěšením např. pódiovou skladbu
Sokola Doubravka nazvanou „Jeden den
keltských žen“, která vyjadřovala život
v dávných dobách. Dále pak pěvecký soubor „Janáček“ z PDC Totem, jehož písně
rozezpívaly všechny návštěvníky. S láskou

a citem zarecitovala básně J. Seiferta paní
Ludmila Ševčíková. Kapela „Radyňanka“
zahrála známé polky a valčíky, při kterých
si senioři zatančili a zazpívali. Výbornou
náladu udržel svým vystoupením dnes již
známý chotěšovský soubor „Bábidou“,
který se uvedl tím, že oznámil, že účinkujícím je dohromady 1300 let a váží 1700 kg.
Taktéž se vedlo pěveckému a tanečnímu
souboru „Dobřanské bábinky“. Nutno
dodat, že oba soubory si samy šijí dobová oblečení na svá vystoupení. Program
uzavřeli „Plzeňští heligonkáři“ a „Senior
kapela“. Co napsat na závěr? Dík, dík, dík

Galerie města Plzně ušetří peníze i energii
Projekt, který o více než polovinu sníží
náklady na spotřebu elektrické energie
v Galerii města Plzně, v současné době realizuje firma Bi Esse Cz, s.r.o. Úspory přinese
nejen tento projekt, ale vedení společnosti
navíc podpořilo galerii svým rozhodnutím
věnovat světelné zdroje zdarma. Na otázky
Radničních listů odpovídá obchodně technický poradce Jan Chmelík.
Co vás vedlo k rozhodnutí poskytnout
úspornější zdroje a svítidla právě Galerii
města Plzně?
Byli jsme osloveni zástupci galerie a města Plzně, zda bychom mohli zpracovat studii týkající se možných úspor elektrické
energie. Protože značný podíl na spotřebě
energie má provoz osvětlení v galerii, byla
naše snaha o úspornější řešení směrována
právě do osvětlení. Vzhledem k požadavkům na minimální úpravy elektrických rozvodů a co nejnižší finanční náročnost jsme
v první etapě navrhli výměnu stávajících
světelných zdrojů a části svítidel, ve druhé
etapě pak změnu celkového režimu osvětle-

Mlýnská strouha
se představuje v Itálii

o polovinu. Další úspory pak přinese druhá
etapa.
V čem tedy spočívají hlavní přednosti
úsporných zdrojů?
Hlavním důvodem, když pomineme
to, že nám kvůli nařízení EU nic jiného
nezbude, je ona úspora elektrické energie. Další předností těchto zdrojů je delší
životnost. Tyto klady jsou sice vykoupeny vyšší pořizovací cenou, ale při volbě
správného zdroje a svítidla se nám náklady několikanásobně vrátí. Při větších
aplikacích třeba v průmyslových halách
nebo kancelářských prostorech, lze tyto
klady ještě podpořit např. instalací automatického stmívání svítidel. Zjednodušeně řečeno, ráno si v kanceláři rozsvítím
a jak vychází sluníčko, svítidla se sama
stmívají tak, abych měl na pracovním
stole normou předepsaných 500lx a když
slunce zapadá, svítidla se sama postupně
rozsvěcují.
Co by nás tedy mělo při nákupu úsporných zdrojů nejvíce zajímat?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, protože každému vyhovuje jiný typ
osvětlení. Do nějakého prostoru je vhodné
použít svítidla s lineární zářivkou, do jiného
halogenové žárovky a jinam se hodí třeba
zdroje s LED. Dále je důležité položit si
otázku, jakou barvu světla vlastně chceme.
Zda nám vyhovuje chladná bílá, teplá bílá
nebo třeba denní světlo. Pro správnou volbu bych proto doporučil poradit se s odborníky. V našem novém showroomu na
Nepomucké třídě 122 si zákazníci mohou
vyzkoušet různé světelné zdroje a zjistit,
jaký typ světla jim nejvíce vyhovuje. Vybrané zdroje a svítidla je tam možné samozřejmě i zakoupit. Součástí naší nabídky jsou
i kompletní návrhy osvětlení včetně výpočtů pro rodinné domy, kancelářské prostory, průmyslové prostory, sportoviště nebo
třeba výše popsané automatické stmívání.
Pro potřeby kolaudačních řízení můžeme
zajistit certifikovaná měření osvětlení včetně protokolu o měření.
(PI)

organizátorům z odboru sociálních služeb
Aleně Hynkové a Jarmile Srbkové.
Bohumila Šmolíková, Obv. org. SDČR
Plzeň - Skvrňany

Cyklisté vyjedou
na nové okruhy
Již osmým rokem se mohou cyklisté vydat
na některou z cykloprohlídek – vyjížděk
na kolech v doprovodu průvodce. Každý druhý čtvrtek v měsíci se jede kratší
okruh městem, každou druhou sobotu
pak jeden z mimoplzeňských okruhů.
V letošním roce přibudou dvě nové trasy nazvané „Geologická“ a „Chlumská“.
„První provede cyklisty po geologických
zajímavostech, druhá představí okolí
Chlumu. Nové okruhy budou mít svoji
premiéru o letních prázdninách, kdy se
na cykloprohlídky vydává nejvíce zájemců,“ vysvětluje cykloprůvodkyně Radka
Žáková.
Jízdenky lze koupit v Informačním centru města Plzně vedle radnice. Podrobné
informace získají zájemci v informačním
centru, na regionálním portále pro cyklisty www.plzenskonakole.cz a na internetových stránkách města www.plzen.eu
v sekci Užij si Plzeň.
(red)
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Na Divadelní léto pod plzeňským nebem míří známé herecké tváře
Už počtvrté nabídne Divadelní léto pod
plzeňským nebem komedii světového klasika - tentokrát to bude Marná lásky snaha z pera Williama Shakespeara. Tvůrci
našli pro představení zcela nové místo,
park za hotelem Courtyard by Marriott
Plzeň. Premiéra se uskuteční 1. července,
reprízy pak od 3. do 14. července vždy ve
21 hodin.
Novinkou letošního ročníku je zejména příchod režiséra Michala Langa, který
vystřídá Viléma Dubničku, duchovního
otce projektu a režiséra všech tří dosavadních úspěšných inscenací. „Přestože mě
režie předchozích tří inscenací neskonale
bavila, vím, že změna je důležitá. Jsem
rád, že se nám podařilo získat jednoho
z nejrenomovanějších divadelních režisérů v Čechách, jemuž mimo jiné důvěřuje i profesor Martin Hilský, překladatel
a odborník na Shakespeara,“ říká Vilém
Dubnička, který si v komedii zahraje jednu
z hlavních rolí - Ferdinanda, krále navarského. Základní myšlenkou Divadelního
léta je oživit letní večery originální inscenací a najít pro ni vhodný prostor v historickém centru. Herecký soubor tvoří
herci plzeňských profesionálních divadel.

Stálicemi, které s letním festivalem spolupracují od začátku, jsou například Zdeněk
Rohlíček, Michal Štěrba nebo Antonín
Procházka ml.
Rok od roku přibývá hereckých hvězd
z Prahy. Do Plzně se už potřetí vrací Viktor Limr, který si zahrál hlavní roli Dona
Juana v první inscenaci Divadelního léta
i jednu z rolí v Revizorovi. Po zkušenosti
v Revizorovi si v letní Plzni znovu zahraje
také Radek Valenta. Diváci prvního ročníku si budou pamatovat i Janu Zenáhlíkovou jako Karličku z Dona Juana. Naopak
premiéra čeká v Plzni pražské herečky
Janu Bernáškovou, Lenku Ouhrabkovou
a Týnu Průchovou. Poprvé se v projektu
divadelního léta představí plzeňská rodačka Kristýna Leichtová.
Scéna vznikne v parku u hotelu Courtyard by Marriott Plzeň. „Courtyard znamená zadní dvůr nebo nádvoří, a tak se
letos přeneseme s Shakespearovou hrou
na zadní courtyard Marriottu a vytvoříme
tam dvůr království,“ říká vedoucí projektu Divadelní léto Marcela Mašínová.
Marná lásky snaha je méně známá,
ale velmi pozoruhodná Shakespearova
komedie, která bývá charakterizována

Před sto lety se narodil generál Liška
Celá řada akcí připomene od 14. do
16. července sto let od narození generála
Antonína Lišky, válečného letce a spisovatele.
Ve čtvrtek 14. července budou všechny
podané zásilky na poště v Solní ulici označeny příležitostným razítkem připomínajícím toto významné výročí. V sobotu
16. července v 11 hodin začne vzpomínkový program na obecním úřadu v Hromnicích - rodišti Antonína Lišky. Ve 12 hodin
bude program pokračovat pietním aktem
u jeho hrobu na hromnickém hřbitově.
Další akce začne ve 14 hodin u pamětní
desky na domě v Mánesově ulici 49 v Plzni, kde generál Liška žil v letech 1949
až 1998. V 15 hodin pak začne vernisáž
výstavy v mázhauzu plzeňské radnice.
Výstava představí fotografie a dokumenty
ze života Antonína Lišky, dále fotografie
a krátké životopisy všech 89 plzeňských
letců, účastníků boje za svobodu v letech
1939 až 1945, a přinese také informace
o jejich válečných spojencích a nepřátelích. Expozici lze zhlédnout do 5. srpna
letošního roku.

Požádejte včas
o výstavy v mázhauzu
Po celý rok se konají v mázhauzu radnice
tematické výstavy, které připravují vystavovatelé většinou z řad neziskových organizací, škol, spolků a dalších institucí. Město
bezplatně zapůjčuje prostor mázhauzu pro
výstavy vztahující se k různým oblastem
života města, významným výročím či událostem. O vypůjčení prostoru na rok 2012
je nutné požádat do 31. 8. 2011. Bližší informace a formulář žádosti jsou k dispozici
na www.plzen.eu v rubrice Život v Plzni.
(ks), foto: Martin Pecuch

Další vzpomínková akce je naplánována na 24. září na letišti aeroklubu Plzeň
– Letkov, kde v 10 hodin začne den otevřených dveří, který připomene mimo
jiné zásluhy čestného předsedy klubu
generála Lišky při jednáních o záchraně
aeroklubu v době, kdy mu kvůli restitučním nárokům dědiců pozemků hrozil
zánik.
Vzpomínkové akce se uskuteční ve spolupráci města Plzeň, obce Hromnice, Svazu letců ČR, Leteckého historického klubu
Plzeň, Krajského vojenského velitelství,
Klubu vojenské historie „28. říjen“ Praha
9 - Satalice, Plzeňského kraje a Aeroklubu
Plzeň-Letkov.
Antonín Liška (14. 7. 1911 - 3. 12. 1998)
patří mezi významné osobnosti plzeňské
historie. Za druhé světové války se účastnil zahraničního odboje jako pilot – stíhač
RAF ve Velké Británii. Po komunistickém
převratu byl perzekuován. O boji našich
letců napsal knihy Stíny na obloze, Cesty
mužů a Jak se plaší smrt. Stal se čestným
občanem města Plzně a rodné obce Hromnice. 			
(red)

jako „velká hostina jazyka“. Svou hravostí a dravostí může připomenout nejlepší
Mozartovy komické opery. Děj se odehrává ve Španělsku, kde se král navarský
a jeho tři přátelé za účelem pilného studia
rozhodli zříci světských radovánek a ženské společnosti. Toho, kdo selže první,
čeká tvrdý trest. Jako naschvál ale přijíždí
na návštěvu francouzská princezna se třemi sličnými dvorními dámami…
Autorem kostýmů je Tomáš Kypta a do
výroby se stejně jako v předchozích ročnících zapojily žákyně Střední integrované
školy živnostenské v Plzni.
Jak už se stalo dobrým zvykem, tým
divadelního léta také v tomto roce zopakuje loňskou úspěšnou inscenaci Král
jelenem, která se od 18. do 24. července
odehraje vždy ve 21 hodin před Západočeským muzeem. Krále jelenem, stejně
jako oba předchozí tituly Revizor a Don
Juan, provázel velký zájem diváků a téměř
všechna představení byla beznadějně
vyprodána. Pořadatelem festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem je občanské sdružení PaNaMo, spolupořadatelem
město Plzeň a koproducentem Divadlo
Alfa.
			
(red)

Viktor Limr, Vilém Dubnička, Antonín Procházka ml.

foto: Linda Zhengová

Předprodej vstupenek na Divadelní léto je v plném proudu
Vstupenky na představení Divadelního
léta pod plzeňským nebem si mohou
zájemci zakoupit prostřednictvím webu
www.plzenskavstupenka.cz. Vstupenka
na představení Marná lásky snaha i na
reprízy Krále jelenem bude stát 290
korun, pro studenty 250 korun. Za křesla v prvních řadách zaplatí zájemci 340
korun.
Oproti loňskému roku se cena vstu-

penek zvýšila. „Bohužel nám letos byly
výrazně zkráceny dotace z veřejných
zdrojů,“ vysvětluje vedoucí projektu
Marcela Mašínová. „Ze získaných prostředků musíme pokrýt přípravu i chod
festivalu. Vyšší cenu bychom chtěli
divákům vynahradit lepším pohodlím
i možností výběru – všechny vstupenky budou letos poprvé číslované, což
zamezí frontám před začátkem před-

stavení. Zájemci mají také možnost
připlatit si místa v prvních řadách. Dále
jsme připravili slevové vstupné pro studenty.“
Hraje se za každého počasí a jak už se
stalo tradicí, k zapůjčení jsou zdarma
připraveny deky a pláštěnky. Pro mimořádné případy, kdy by představení nebylo možné uskutečnit, mají organizátoři
v zásobě náhradní termín.
(red)

Prázdniny zpestří Léto v Prazdroji i Pilsner Fest
Oblíbená oslava plzeňských piv, gastronomie a hudby – Pilsner Fest a také tradiční
akce Léto v Prazdroji letos zpestří prázdninové měsíce návštěvníkům i obyvatelům
Plzně.
Cyklus koncertů Léto v Prazdroji startuje 30. června, další vystoupení budou
následovat každý čtvrtek až do 25. srpna
vždy od 19 hodin. Vstupné je zdarma.
Vystoupení dvou desítek kapel zvučných jmen – mimo jiné Kryštof, Chinaski, No Name, Monkey Business nebo
Kapela Michala Hrůzy – nabídne ve dnech

26. až 27. srpna letošní ročník oblíbeného
Pilsner Festu v areálu pivovaru Plzeňský
Prazdroj.
Součástí této největší kulturní akce
svého druhu v západních Čechách budou
mimo jiné soutěž pro mladé kapely Prazdroj talentů, výstava nejlepších uměleckých děl a fotografií ze soutěže Plzeňská
street gallery, škola čepování piva Master
Bartender, kuchařská show Emanuela
Ridiho, městečko zábavy Gambrinus,
XCLNT party v garážích hotelu Angelo
a Běh pro Paraple.

Loňský ročník přinesl hned několik
rekordů, proto bude Pilsner Fest 2011
velkou výzvou pro jejich případné překonání. Festival loni navštívilo více než
50 000 lidí, kteří vypili rekordních 768
hektolitrů zlatého moku Pilsner Urquell
i Gambrinus. Hromadného přípitku se
zúčastnilo 5 331 milovníků plzeňského. Šanci překonat tento rekord budou
mít návštěvníci Pilsner Festu na nádvoří
pivovaru v pátek 26. srpna ve 20 hodin.
Na Pilsner Fest zvou Pilsner Urquell,
Gambrinus a město Plzeň.
(red)

ROZHOVOR

Josef Hrubý: Největší inspirací je sám život
Pokračování ze str. 1
Na housle jste hrál od dětství, dokonce
jste se chystal studovat na konzervatoři, proč nakonec zvítězila literatura?
Můj tatínek byl cirkusový muzikant,
kapelník. U nás doma se neustále muzicírovalo. Já jsem hrál celkem slušně
a asi bych se skutečně stal profesionálním muzikantem, kdyby mě otec pustil
po válce do Prahy. On ale hlavní město
považoval za místo, kde se každý zkazí,
a nedovolil mi tam odjet.
Kudy pak vedla vaše cesta do Plzně,
kde jste se stal ředitelem tehdejší krajské knihovny?
Původně jsem pracoval jako knihovnický inspektor v Sušici, v roce 1959
jsem byl požádán, abych přešel do Plzně.
Knihovna tehdy sídlila v budově muzea.
Později získala nové prostory v někdejší
bance v ulici B. Smetany.
V té době už byla na světě vaše první
sbírka Hudba nechce spát...
Knížka vyšla těsně před mým nástupem do knihovny, ilustrovala ji výtvarnice Ludmila Jiřincová. Ve stejném roce mi
v Mladé frontě vyšla další kniha Letokruhy. Do roku 1968 přibyly ještě další dvě

Josef Hrubý

foto: archiv

knihy Topoly a Listy důvěrné. Pak přišla
normalizace a já jsem musel z knihov-

ny odejít, pracoval jsem v památkové
péči a moje publikační činnost byla na
20 let přerušena. S přáteli výtvarníky
jsme našli cestu, abych nemusel psát jen
do šuplíku. Dělali jsme bibliofilské tisky
s básničkami a neoficiálně je vydávali.
Další sbírka básní nazvaná Ve jménu
lásky, lodí a ryb mi mohla vyjít až v roce
1988, kdy už došlo k určitému uvolnění režimu. Sbírek mi zatím vyšlo kolem
dvaceti, zmíněných bibliofilských tisků
vydávaných v menším nákladu bylo také
zhruba dvacet. Lidé mi často pokládají
otázku, kterou ze svých knih mám nejraději. Na to ale neumím odpovědět, jako
mám stejně rád obě své dcery, není žádná knížka, které bych dával přednost.
Vaše sbírky vycházejí i v zahraničí,
kniha Z očí do očí se dokonce dočkala
vedle vydání v němčině, francouzštině, angličtině a jiných jazycích i arabského překladu.
S Arabem, který knihu přeložil, jsem
se setkal na svém autorském čtení ve
Švýcarsku. Požádal mě o text sbírky, který pak skutečně ve své zemi publikoval.
Proces zrodu literárního díla si málokdo z laiků dovede představit, mohl

byste přiblížit, jak vznikají vaše verše?
Já na inspiraci nijak nečekám, každý den si sednu a dvě, tři hodiny píši.
Řídím se tím, co říkal můj otec: „Já,
když den nehraji na housle, poznám
to. Když nehraji dva dny poznáš to i ty
a když nehraji tři dny, pozná to každý!“
Se slovy je to v podstatě stejné, jako
s hudbou. Když píši denně, mám v hlavě stále škálu odstínů, tónů a představu
o rytmu a kompozici.
Pozornost si určitě zaslouží i vaše
výtvarné působení, své koláže jste
představil na několika výstavách.
Právě sbírka oceněná cenou Magnesia Litera „Otylé ach“ vás představuje v obou polohách, protože kromě
veršů přináší i vaše koláže.
Koláže dělám už od šedesátých let.
Když se mi nedařilo napsat nic smysluplného, prostě jsem vzal nůžky a stříhal
si koláže. Je to vlastně metafora, jako
by člověk psal. Má to výhodu, že barvy
jsou hotové. Na papíře vznikají zvláštní setkání věcí, které časově a obrazně
vytvářejí určitou obraznou situaci.
Veronika Krátká

J A R N Í F O T O R E P O RTÁ Ž 
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Poprvé za sto let existence klubu vybojovali fotbalisté Viktorie Plzeň mistrovský titul.
Oslavy vypukly po skončení vítězného utkání s Baníkem Ostrava přímo na hřišti. Do
časných ranních hodin pak pokračovaly na náměstí Republiky.
Foto: archiv

Tisíce lidí přihlížely na Klatovské třídě jednomu z vrcholů letošních Slavností svobody – průjezdu kolony historických vozidel.
Nejvíce diváků se sešlo tradičně v sadech Pětatřicátníků. 					
Foto: Michal Böhm

Pár dní po oslavách mistrovského titulu se stadion ve Štruncových sadech změnil
k nepoznání. Po rekonstrukci získá mezinárodní parametry, které umožní pořádání
fotbalových pohárových utkání. 			
Foto: Martin Pecuch

Třetí červen patřil nejmenším obyvatelům plzeňských azylových domů. Odbor sociálních služeb připravil pro bezmála stovku
dětí z Domova Sv. Zdislavy pro ženy a matky v tísni a Pobytového centra MáTa Fondu ohrožených dětí zábavný program v duchu
divokého západu. 										
Foto: archiv

Koncerty, soutěže, svatby na jednu noc i tradiční volbu krále máje nabídl letošní
22. ročník studentských slavností jara – majáles. V tajném hlasování zvítězil král
Mára z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Foto: Michal Böhm

Mezinárodní folklorní festival CIOFF se v Plzni koná od roku 1997. Každoročně se
ho účastní dvě desítky souborů. Letos dorazili hosté až z Indie. Foto: Michal Böhm

Během Historického víkendu se ve dnech 10. až 12. června Plzeň vrátila do doby císaře Rudolfa II. Návštěvníky potěšil program
plný čar a kouzel, romantiky a zábavy. 							
Foto: Michal Böhm
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Osvěžení v horkém létě nabízely říční plovárny

PŘED 600 LETY

Husův list do Plzně
z roku 1411

Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“ z vydavatelství Starý most
Když se chtěli Plzeňané během horkých
letních dní osvěžit ve vodě, měli v roce 1885
několik možností. Málokdo se ale trmácel
až k boleveckým rybníkům – to znamenalo
v té době výlet na půl dne. Město nabízelo
díky svým tehdy čistým řekám mnohem
pohodlnější možnosti – komu se nechtělo
do řeky, mohl zajít do Městských parních
a vanových lázní v Prokopově ulici (zhruba
naproti dnešnímu Komornímu divadlu).
Za parní lázeň zaplatil 50 krejcarů, za jednoduchou vanovou koupel pak 35 krejcarů.
Což ale nebylo zrovna málo, například ubytování v nejlevnějším pokoji hotelu Waldek
(Slovan) stálo 80 krejcarů.
Kdo měl tehdy hlouběji do kapsy, musel
se jít vykoupat na některou říční plovárnu.
Městská plovárna na Radbuze nabízela studené lázně ve zvláštních kabinách
a také bazén pro neplavce a slabé plavce. Za
„malou náhradu“ se zde půjčovaly čluny
pro plavbu na řece a „dozor byl velmi peč-

Vojenská plovárna na Radbuze na dobové kolorované fotografii

H ádanky ze světa T E C H M a N I E ( 9 . )
V minulém soutěžním kole jsme přinesli hádanku související s expozicí Top
Secret, která už se s Techmanií rozloučila. Během 20 měsíců ji navštívilo zhruba
100 tisíc návštěvníků. Ptali jsme se, jak
se nazývá kriminalistická metoda, která
dokáže identifikovat osoby podle otisků
prstů? Správná odpověď se skrývala pod
písmenem b) daktyloskopie. Z odpovědí
jsme vylosovali tu, kterou nám poslala

Marie Hájková, Goldscheiderova 9. Pro
výherce jsou v recepci Techmanie připraveny čtyři vstupenky. Dnešní hádanka se bude týkat údajně nejkrásnější
„škodovácké“ lokomotivy 32E. Věděli
byste, z jakého materiálu je její karoserie? Napovíme vám, že v roce 1963, kdy
lokomotiva vznikla, to bylo první použití
takového materiálu pro „kabát“ lokomotivy na světě. Je to a) laminát, b) umělý
kámen nebo c) kov? Lokomotivu, která
je světovým unikátem, si samozřejmě
můžete v Techmanii prohlédnout. Svou
odpověď pošlete do 31. července 2011
na adresu redakce Radničních listů,
Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32, Plzeň. K dispozici je také
e-mailová adresa RadnicniListy@plzen.
eu. Nezapomeňte připsat heslo Hádanky ze světa Techmanie 9, své jméno
a adresu!

Do ulic se vrátily planety
Interaktivní model sluneční soustavy se
opět objevil v plzeňských ulicích. Cílem
projektu Pouť k planetám, který realizuje Techmania Science Center, je vytvořit
přímo z ulic města model naší sluneční
soustavy a umožnit chodcům, aby si lépe
představili velikost jednotlivých planet
a vzdálenosti mezi nimi. Na devíti místech v různých částech města se objevily
modely planet konstruované v měřítku
1 : 1 000 000 000, což znamená, že jeden

V krizi české společnosti vzniklo koncem 14. století opravné a reformní
hnutí, které si našlo vedoucí osobnost
v Mistru Janu Husovi. Ve všech částech společnosti postupně vznikaly
konflikty mezi zastánci a odpůrci reforem a tak tomu bylo i v Plzni, kam Hus
v roce 1411 adresoval list, v němž vyzýval, aby obyvatelé uváděli v praxi jeho
reformní myšlenky. Z dopisu je zřejmé
hluboké vnitřní rozdělení městské společnosti – vedle přesvědčených stoupenců Husova učení zde žila i nemalá
část jeho silných odpůrců.
Později, ve válečných událostech, se
Plzeň jednoznačně postavila na stranu císaře Zikmunda a katolické církve
a mimo jiné odolala čtyřem husitským
obléháním v letech 1421-1434.
Jaroslav Douša

Divadlo zve opět
na prohlídky

SOUTĚŽ »POZNEJ SVÉ MĚSTO – 40. ČÁST«
Ve fotohádance v minulém 40. soutěžním dílu se objevily městské sady.
Podrobnosti se dočtete na této straně
v článku nazvaném Paradeplatz v sadovém prstenci vystřídala promenáda.
Pokud jste nám zaslali správnou odpověď, stali jste se účastníky slosování
o věcné ceny. Třemi vylosovanými
výherci jsou: Jan Vajz, Trnová, Jarmila
Husová, Blatenská 16 a Milan Chodora, Skupova 37. Ceny si mohou vyzvednout v recepci plzeňské radnice.
Protože vše má svůj konec, uzavřela v pořadí čtyřicátá otázka soutěž
v poznávání architektonických detailů
a my vám brzy na tomto místě nabídneme novou podobu hádanek na téma
plzeňské zajímavosti.
Za více než osm let, po které soutěž
trvala, se na tomto místě vystřídaly
objekty rozmanitých stylů, různého

stáří, z rukou slavných či téměř neznámých tvůrců. Nevylučujeme, že jste
tu po celou dobu hledali marně něco
z plzeňského stavebního bohatství, co
jsme opomenuli. Je-li tomu tak, teď přišla vaše chvíle. Napište, o čem byste rádi
v posledním okénku četli. A protože už
se nebude hádat, odměnu dostane ten,
jehož nápad bude zveřejněn.
Vaše náměty posílejte do 31. července 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, jméno a adresu!
Zbývá poděkovat za přízeň, kterou
jste v duchu, a někteří zcela veřejně,
autorce věnovali. Bylo to milé a patří
vám všem dík.
Anna Hostičková

Po nucené přestávce, kterou způsobila
rekonstrukce fasády Velkého divadla, se
mohou zájemci o letošních prázdninách
opět těšit na oblíbené prohlídky interiérů.
Komentované prohlídky seznámí návštěvníky s historií budovy a zavedou je do míst,
která zůstávají během divadelní sezóny
divákům skryta. Pro zvýšení autentického
zážitku bude na jevišti připravena scéna
některé z inscenací. Prohlídky se uskuteční od 11. do 31. července vždy od pondělí
do pátku v 9 až 16 hodin a o víkendech od
10 do 16 hodin. Cena běžného vstupného je 60 korun, pro děti do šesti let jsou
prohlídky zdarma, děti od šesti do 12 let
uhradí 15 korun, studenti a senioři 30 korun. Více informací najdou zájemci na
www.djkt-plzen.cz nebo u p. Zdeňky Růtové na tel.: 720340570.
(red)

„Paradeplatz“ v sadovém prstenci vystřídala promenáda

metr představuje jeden milion kilometrů.
Modely budou k vidění do konce září.
První Pouť k planetám zorganizovala
Techmania v létě 2007, tedy ještě před
svým otevřením v listopadu 2008.
S konceptem projektu oslovila tehdy
vznikající Techmanii skupina studentů
a zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni, velkou měrou se na realizaci podílela Hvězdárna a planetárium
Plzeň. 			
(red)

Festival Na ulici mění termín
Z tradičního srpnového termínu se letos
oblíbený festival Na ulici přesouvá na
poslední týden v červenci. Již 18. ročník oblíbené akce opět zahájí open-air
výstava velkoformátových obrazů nazvaná Barva na ulici. V týdnu od 24. do
30. července budou následovat vystoupení téměř pěti desítek kapel a interpretů.
Oproti loňskému roku se doba trvání
festivalu prodloužila o dva dny na celý
týden. Stejně jako v minulých letech se
v ulicích představí zejména regionální
kapely, dorazí ale i hudební hvězdy jako
stálice festivalu Irena Budweiserová nebo
skupiny Traband, ASPM, Sunflower Caravan a další.
„V programu nechybí žádný z tradičních žánrů, jako jsou folk a country, jazz
nebo world music. Větší prostor dostane
také rocková hudba,“ říká produkční festivalu Veronika Kreysová. „Naším cílem
je, aby si návštěvníci mohli vždy vybrat

livý“. Bývala přibližně pod dnešním Korandovým sborem. O trochu výše proti proudu
(přibližně naproti papírně), pod silnicí do
Doudlevec, fungovala „Vojenská plovárna
na Radbuze“. V létě zde byla k dispozici
i oblíbená restaurace. Jako památka na tehdejší koupání zbyl dodnes název nedaleké
Plovární ulice.
Na Mži sloužila „Městská plovárna
obecná“ u silnice do Skvrňan. Nabízela slovy tehdejšího průvodce „bezplatné lázně
pro lid pod dozorem orgánů městských!“
(bývala přibližně v místech za dnešním
obchodním centrem Plaza).
U Královské třídy (zhruba proti budově
Západočeského muzea) sloužily „Bujetovy
říční lázně“. Další říční lázně se nacházely
v Kalikovském mlýně. Prý byly oblíbené pro
„zde proudící a vždy chladnou vodu“.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny
se souhlasem autorů a vydavatelství
Starý most)

a užit si pohodový koncert v netradiční
atmosféře historického centra.“
Festival Na ulici letos nabídne čtyři
scény. Koncerty na náměstí Republiky
budou věnovány různým žánrům. Návštěvníci se mohou těšit například na
Keltský večer, Reagge session nebo Večer
gospelů a spirituálů. Scéna U branky bude
tentokrát vyhrazena plzeňským kapelám a interpretům. V Zahradě Měšťanské besedy se představí jazzové formace
a také kapely hrající world-music. Scénu
zasvěcenou hudební alternativě najdou
zájemci v Zach´s Pubu. Vstup na všechny
akce Na ulici je zdarma.
(red)






Poslední hádanka se ptala na jedno
malebné zákoutí v centru města a jistě
nebyla tou nejtěžší, která tu byla položena. Kdo by také nepoznal městské sady,
pás zeleně obepínající historické jádro
na místě bývalých hradebních příkopů!
O jejich postupném mizení od konce
18. století byla řeč na tomto místě už
vícekrát, stejně jako o reprezentativních městských budovách, které po
jejich obvodu vznikaly. Je tedy nejvyšší
čas zmínit se o sadech samotných.
Zahrady jsou součástí lidských sídel
odedávna a svědectví o nich je nespočet; dočteme se o nich nejen v architektonických traktátech, ale i v bibli.
Důvodem pro jejich budování nebyl
jen užitek, který by poskytovalo jejich
ovoce a byliny nebo příjemný stín v parném létě, lidé v nich také hledali klid
a potěšení smyslů. Silným podnětem
pro jejich zakládání byl romantismus
jako filosofický a umělecký směr, který se tu objevil právě v konci 18. století a na počátku 19. století. Je možná
určitým paradoxem, že ačkoli inspiraci romantismus hledal v minulosti,
zejména ve středověku, právě mizení
středověkých hradeb mu vytvořilo prostor. Sadové prstence jsou známé z řad
evropských měst (jmenujme za všechny
alespoň Vídeň), ovšem prudký rozvoj
měst v konci století devatenáctého řada
z nich nepřežila. To se plzeňskému sice
nepřihodilo, přesto byl dotčen o půlstoletí později dopravními stavbami, které mu na západě a na severu značnou

Kopeckého sady 					
část odkrojily. Půdorysný systém sadů
v podstatě nezměněně opakuje stejný
princip, jaký mají bloky historického
jádra - oboustranná komunikace s dvěma lemujícími chodníky.
Podoba vnitřního prostoru sadů
oproti tomu prochází častými proměnami, ale místem odpočinku a setkávání
zůstává. Vojenský „Paradeplatz“ předminulého století před hotelem Slovan
vystřídala promenáda první republiky,
na kterou úsměvně a po svém vzpomínal tehdejší „hošík z donucení“ Miroslav Horníček. Dnešní společnost už tak

foto: Michal Böhm

nekorzuje a spíše posedává ve venkovních kavárničkách. To živá muzika tu
má své místo stále, i když někdy zůstává
skryta za okny konzervatoře či Pedagogické fakulty. V posledním dvacetiletí
zaznamenaly celé sady omlazující kúru.
Přibylo vodních prvků, altánků, květin i pestrých laviček. To vše a mnoho
dalšího přece patří i k onomu potěšení
smyslů, které toto prostředí přináší. Že
by právě tomu se tak spokojeně usmíval purkmistr Martin Kopecký na naší
fotografii?
Anna Hostičková
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