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Hrozí zásadní omezení investičních plánů
Město by mohlo kvůli přerozdělení daní přicházet o stovky milionů
Ministr ﬁnancí Miroslav Kalousek
přichází s návrhem novely zákona
č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní, který se týká
změny rozdělování sdílených daní mezi
jednotlivé obce. Novela by mohla mít
negativní dopad především na velká statutární města – Prahu, Brno, Ostravu
a také Plzeň. Tato města v případě přijetí
novely přijdou o významnou část příjmů
svého rozpočtu. Parlament by měl změnu
projednat právě v těchto dnech (do uzávěrky tohoto čísla nebyl výsledek jednání
znám). K problému se vyjádřil náměstek
primátora pro ekonomickou oblast Martin Zrzavecký.
Co by přijetí novely zákona pro Plzeň
znamenalo?
Pokud by se naplnila představa pana
ministra Kalouska a Plzni by byl zkrácen
rozpočet o 900 milionů korun, budou dopady katastroﬁcké. Museli bychom zásadně zredukovat investiční plány. To znamená, že bychom nemohli stavět například
novou budovu divadla, neboť v tomto
případě se nejedná jenom o prvotní investici, ale také o budoucí provozní náklady.
V následujících letech plánujeme rekonstrukce kolejových tratí až ve výši 900
milionů korun. To by také nebylo možné.

Nelze však opomenout běžné výdaje na
sociální služby, sport, kulturu a městskou
hromadnou dopravu. To jsou oblasti, kde
by velmi rychle muselo dojít k zásadním
škrtům. Město by přestalo plnit roli, na
kterou jsme byli dlouhá léta zvyklí.
Snížení příjmů Plzně by bylo bezpochyby ztrátou i pro celý region...
Bezesporu. Plzeň svou nabídkou služeb plní roli krajského centra. Denně
sem dojíždí přes 20 tisíc lidí z celého kraje za prací. Využívají i nabídku kultury
a sportu. Na území města jsou instituce
s celokrajskou působností. Jako příklad
uvádím Fakultní nemocnici Plzeň.
Lze vůbec porovnat zajištění chodu
města jako je Plzeň s potřebami menších obcí?
Každá obec má zákonem stanovené
povinnosti a ty musí beze zbytku plnit. To
je ale v podstatě vše, co mají společného.
Jeden příklad za všechny. Rozdíl mezi
Plzní a například městy Klatovy nebo Domažlice je ten, že Plzeň dává ročně přes
700 milionů korun na podporu městské
hromadné dopravy a tu využívají i lidé
žijící mimo Plzeň.
Jaké kroky podnikli představitelé našeho města a dalších tří metropolí, aby
tyto dopady zmírnili?

V prvním kroku jsme přijali společnou
strategii ve smyslu argumentace. Následně se uskutečnila jednání s panem ministrem Kalouskem a zástupci Svazu měst
a obcí ČR, během nichž jsme předložili
naše argumenty podložené čísly.
Byly by dopady škrtů v rozpočtech stejné ve všech čtyřech městech? Byla by
ztráta stejně citelná i pro Prahu s rozpočtovými příjmy kolem 40 miliard?
Určitě ne. Plzeň by na tom byla nejhůře. Fakticky bychom přišli o 30 % příjmů
poskytovaných v rámci rozpočtového
určení daní. Pro Prahu by byl dopad na
úrovni 5 % a to je zásadní rozdíl.
Ozývají se hlasy, které změnu rozpočtových pravidel vítají. Podle nich si velká města žijí nad poměry. Souhlasíte
s tímto názorem?
Nesouhlasím, město zajišťuje valnou část služeb také pro občany žijící
mimo Plzeň. Rozpočtové určení daní
stanovuje příspěvek na jednoho obyvatele, tedy v našem případě jednoho
Plzeňana. Je spravedlivé, že za tyto peníze, tedy na „hlavu“ obyvatele, jsou poskytovány služby i někomu, kdo v Plzni
nežije? Domnívám se, že není, nebo pak
nemůže být řeč o tom, že si žijeme nad
poměry.
(vk)

Nové sídlo společnosti Plzeň 2015 v bývalé vodárenské věži v Pražské ulici 19 se poprvé otevřelo veřejnosti 8. září - přesně na den rok poté, co naše město zvítězilo v klání o titul Evropské
hlavní město kultury 2015. Tým společnosti Plzeň 2015 připravil na tento den akce pro veřejnost pod názvem 5P pro Plzeň. Na předání symbolického klíče zástupcům společnosti navázal večer plný překvapení se světelnou show, tancem, vernisáží výstavy fotograﬁí Plzeňských
ikon 2011 a barokním ohňostrojem. Poprvé byla představena nová graﬁcká tvář projektu
Plzeň 2015. Ve svém sídle uvítají členové týmu každého, kdo má dotazy, nápady nebo připomínky k projektu. Pondělní odpoledne jsou vyhrazena studentům, kteří mají zájem zapojit se
do příprav a poznat zblízka práci společnosti Plzeň 2015.
foto: Martin Pecuch
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Cenu města
převezme J. Slípka

Jiří Suchý: Plzeň je poprvé ve své historii krásná

Cenu města Plzně převezme u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii
(17. listopadu) profesor Jaroslav Slípka.
Tento významný histolog a embryolog
se zásadní měrou podílel na rozvoji
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni, především Ústavu histologie
a embryologie. Je členem pěti anatomických společností, autorem více než dvou
set vědeckých publikací a hostujícím
profesorem na řadě českých i zahraničních univerzit. J. Slípka stále vyučuje
a účastní se výzkumu v oblasti morfologie. Rodák z Lokte letos v červnu oslavil
85. narozeniny. Cena města Plzně je
udělována zejména za významné vědecké počiny v oborech společenských věd,
objevy v oboru přírodních věd nebo za
nové technologie, které přispívají k technickému pokroku.
(red)

Neuvěřitelně vtipný, skvělý vypravěč,
plný energie a optimismu, muž mnoha
talentů - takový je Jiří Suchý. Na tom se
shodují už více než půl století všichni
příznivci divadla Semafor. Po setkání
s tímto klasikem z čítanek v jeho bytě
na Ořechovce mohu potvrdit, že vše je
pravda. Problém mám jen s cifrou, která
šéfovi legendárního divadla naskočila
1. října v kolonce věk. Té se mi věřit nechce. Jiří Suchý i v osmdesáti letech pevně třímá v rukou otěže Semaforu, píše
pro něj hry a písničky a také pracuje na
několika knihách současně. Oslavy svého jubilea bere jako nutné zlo, kterému je
třeba se podřídit.
My Plzeňané jsme hrdí na to, že jste rodák z našeho města. Bohužel jste v Plzni žil jen krátce, ale často jste se vracel
do ulice V Šipce, kde bydlela vaše tetička. Jak vzpomínáte na Plzeň v dobách
vašeho dětství?
Moje hlavní vzpomínky jsou z dob
válečných, kdy jsem zastihl Plzeň rozbombardovanou, byl to nesmírně tristní
pohled. Pamatuji si, jak jsem procházel
plzeňskou vilovou čtvrtí a přesně každá
druhá vila byla vybombardovaná, zřejmě
jak ty bomby dopadaly v určitém rytmu.
Velmi mě dojímalo, když jsem viděl, jak
mají v jednom z pater vymalováno a že
jim tam visí obrazy, ale celé dvě třetiny
bytu byly pryč. To pro mě byly nevlídné
vzpomínky. Pak následovaly vlídné vzpo-

mínky na americkou armádu. Jel jsem
hned za tetičkou na návštěvu, protože
jsem byl na Američany zvědavý. My jsme
v Praze měli sovětskou armádu, tu už
jsem měl občíhlou, ale tam v Plzni to byl
jiný svět. Oni byli elegantní, jejich uniformy měly šmrnc a švih. Hrozně se mi to
líbilo. Vzpomínám si i na návštěvy kina
Elektra, kam jsme s tetičkou chodili, třeba na britskou komedii Černá ovce nebo
americký duchařský ﬁlm Záhadný pan
Jordan... To jsou vzpomínky z mého mládí, kdy mi bylo čtrnáct let. Když přijíždím
do Plzně teď, okamžitě se mi vybaví, že je
poprvé ve své historii krásná. Dřív to bylo
takové pošmourné město, už před těmi
nálety bylo šedivé, trochu neutěšené. Ale
měl jsem Plzeň rád, protože jsem tam měl
své blízké. Teď, když tam člověk přijede,
když všechno kvete, domy se vrátily svým
majitelům a jsou opravené, je to nádherné. Navíc v Plzni mám stále ještě příbuzné, rozseté po celém městě. Vždy, když
tam vystupuji, přijdou se na mě podívat.
Pane Suchý, jste člověk mnoha talentů
– textař, zpěvák, dramatik, básník, spisovatel, ale také výtvarník. Kdybyste se
věnoval jediné ze zmíněných činností
naplno, zřejmě byste patřil k absolutní
špičce. Nelitujete toho?
Já toho nelituji, vím, že kdybych se tak
intenzivně věnoval pouze malířství nebo
výtvarné práci, asi bych byl dobrý. Ten
předpoklad tady je. Ale vlastně v divadle

navrhuji kostýmy, dělám programy, takže se tam vybíjím i po té výtvarné stránce.
Ale hlavně, kdybych byl výtvarníkem, tak
bych nedělal texty, a tam se mi vždycky
dobře dařilo. Nedělal bych divadlo, které je teď pořád narvané a lidi jsou tam
šťastní. Vím, že kdybych se věnoval jedné
z těch činností, byl bych lepší než jsem
takhle. Ale mám to spíš horizontálně než
vertikálně rozloženo.
Máte dva vnuky, podědili některé z vašich talentů?
Adam začal chodit do školy, má rád
muziku, je takový zvláštně hloubavý.
Vítek je zase praktický a technický. Myslím, že to se vystříbří. Mě v jejich letech

Jiří Suchý

foto: Martin Pecuch

nenapadlo, že bych mohl dělat divadlo.
Chtěl jsem být nejdříve francouzským legionářem, pak letcem, potom jsem dlouho chtěl být chemikem. Divadlu jsem se
začal věnovat až v 27 letech, takže na ně
taky nespěchám.
Existuje nějaká činnost, na kterou talent nemáte?
Já nemám příliš velký talent pro věci
technické a praktické. Naštěstí jsem obklopen lidmi, kterým to jde. Včera mi syn
opravil topení, které nefungovalo. On má
přitom také výtvarný talent, je reklamní
výtvarník. Já jsem také dělal reklamu, ale
dělal jsem ji ručně a on ji dělá přes počítač.
I to nasvědčuje tomu, že musí mít k technice daleko pozitivnější poměr než já.
Co třeba Jiří Suchý a sport?
Já jsem hrál, když mi bylo patnáct let,
hazardně ping pong a prohrál jsem Kippův přístroj. Tak skončil můj sen o kariéře chemika. Od té doby už jsem neměl
se sportem nic společného. Když se mě
ptají, jak to, že jsem se dožil poměrně
svěží tak vysokého věku, říkám, já nekouřím, nepiju a nesportuju. To jsou moje tři
hlavní zásady. Moji kolegové chodí se zlámanými hnáty z lyží, a já pořád nic. Jedna
naše hvězda ze Semaforu Jolana Smyczková byla na lyžích a vrazil do ní snowboardista, ležela potom dlouho v nemocnici, má dodnes následky. A já si říkám, to
mně se stát nemůže.
Pokračování na str. 8
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Práce na Karlovarské třídě skončí během jara
Letošní největší investiční akce města
- druhá etapa obnovy tramvajových tratí
na Karlovarské má za sebou svou pro Plzeňany nejnáročnější část, ale práce ještě
nejsou u konce. Rekonstrukce úseku dlouhého 1200 metrů od ulice Na Chmelnicích
po křižovatku s Gerskou ulicí si vyžádá cca
136 milionů korun. Stavbaři zahájili práce
1. července, Karlovarskou by měli opustit
na jaře příštího roku. „Nutná byla nejen
obnova samotné tramvajové trati, ale také
tramvajových zastávek, rekonstrukce trolejového vedení včetně trakčních stožárů,
přeložka trakčních napájecích kabelů,
rekonstrukce světelné signalizace a veřejného osvětlení. Projekt počítá i s výměnou
kanalizace na zhruba pěti set metrovém
úseku a dále s úpravami šířky a směru komunikací. Do této etapy je zahrnuto i zrušení podchodu pro chodce u Družby, opravy povrchů vozovky a chodníků a úpravy
zeleně,“ vypočítává Luděk Kejzlar z odboru investic plzeňského magistrátu.
Neodkladnou obnovu tohoto frekventovaného úseku si vyžádal havarijní stav trati, která je jedinou spojnicí Severního Před-

městí se středem města. V současné době
je vydáno platné územní rozhodnutí pro
třetí etapu této stavby – úsek od křižovatky s Gerskou ulicí po konečnou tramvaje
č. 4. „Během příštího roku bude dopracována dokumentace pro stavební povolení,
které bychom měli získat. Realizace by se
tedy mohla uskutečnit v roce 2013,“ dodává vedoucí oddělení přípravy komunikací
a mostů Ondřej Prokop.
Havarijní stav ale hrozí i na dalších
tramvajových tratích, město proto zpracovalo bilanci potřebných oprav až do roku
2020. Nutné investice jsou odhadovány
na tři čtvrtě miliardy korun. Dokument
zpracovaný Správou veřejného statku
města Plzně a Plzeňskými městskými dopravními podniky schválili v červenci letošního roku radní. Potřebné opravy tratí
jsou v něm rozděleny do dvou etap. První
zahrnuje stavby, které je nutné zahájit co
nejdříve a město na ně bude muset vydat
tři čtvrtě miliardy korun. Druhá etapa počítá s rekonstrukcemi tratí za zhruba 350
milionů korun během let 2015 až 2020.
„Ještě letos by měla začít oprava přejez-

du tramvajové trati v křižovatce Klatovská – Sukova s odhadovaným rozpočtem
čtyři milióny korun a oprava v kolejišti
před točkou v Bolevci (od 26. října do
30. října). Na jaře příštího roku by měly
projít rekonstrukcí úseky tramvajové trati
na Klatovské v křižovatkách s Husovou
a Tylovou ulicí. Další akcí, která má odstartovat také v roce 2012, je rekonstrukce
přejezdu tramvajové trati v Sirkové ulici na
křižovatce s Americkou třídou. V obou pří-

411 slov primátora Martina Baxy
Při příležitosti 93. výročí vzniku samostatné Československé republiky mně dovolte malé zamyšlení. Zamyšlení na téma,
které může být vnímáno jako známé,
avšak jeví se mně, že v souvislosti s tímto
výročím není příliš frekventováno. Já jej
ale považuji za velmi důležité pro chápání a uvědomění si toho, čím dnes jsme,
kam jdeme, co chceme. Ohlédneme-li se
na chvíli do vlastně krátké novodobé historie našeho státu, zjistíme, jakými zvraty
a zákrutami tato republika musela projít,
co všechno prožila a spolu s ní i my, její
občané. Stačí jen stručně konstatovat: na
samém počátku demokratický systém,
i když s mnoha chybami, přesto však považovaný v rámci Evropy za jeden z nejživotnějších, poté okupace Československa
nacistickým Německem, pár let „vydechnutí“, posléze nástup totalitního režimu,
jeho uvolnění ke konci šedesátých let,
následná okupace armádami Varšavské
smlouvy, léta tzv. normalizace a konečně

na přelomu osmdesátých a devadesátých
let minulého století opět příchod demokracie a vzápětí rozpad Československa.
Myslím si, že na jeden malý stát až příliš
mnoho závažných událostí, které se přehnaly jako vichřice a několikrát zanechaly
za sebou naprosto změněný prostor. Událostí, které zásadním způsobem ovlivňovaly a doposud ovlivňují naše životy. Za
dobu své samostatné existence náš stát
prožil opravdu hodně. Snad je to dáno
i tím, že se nacházíme ve středu Evropy,
ve strategickém místě, kde se vždy mj.
projevovaly zájmy velmocí. Jsou to léta
nadějí a vzepjetí, posléze několikrát těžce
a hluboce zmařených a zmarněných, léta
lidských neštěstí, strádání a zklamání, ale
i léta víceméně klidného a „normálního“
prožívání života a někdy i nadšeného budování státu, však i léta přizpůsobování se
situaci s pomyslným heslem „hlavně přežít“. V potaz je nutné vzít i tisíce lidí, kteří
emigrovali a bohužel mezi nimi i elity na-

šeho národa. To vše nás muselo nutně poznamenat, všechny tyto zkušenosti jsou
v nás uložené a v mnohém tvarují naše
současné životy, naši politiku, naši společnost. Jsme leckdy nedůvěřiví, skeptičtí,
uzavření, přikrčení, nesebevědomí. Přesto všechno tu stále, dnes už „jen“ Česká,
republika existuje. Přišel čas, kdy záleží
na nás, co s ní do budoucna učiníme. Jestli budeme lidmi, kteří jsou přirozeně hrdi
na to, že zde žijí a odkud pochází, jestli
budeme lidmi svobodnými a dospělými,
kteří si dokáží poradit s nepřízní osudu, že
budeme respektovaným a důstojným národem přinášející své hodnoty vyvěrající
právě z osudového určení malého národa
se vším, co s tím souvisí, do širokého evropského i světového společenství. Nikdo
to dnes za nás neudělá. Tzv. „Velký bratr“
je pryč. Je to dlouhá, křivolaká a strastiplná cesta, ale stojí za to.

padech jsou náklady odhadovány na cca
devět milionů korun,“ uvádí Petr Tomeš
z Úseku komunikací Správy veřejného
statku města Plzně s tím, že na jaře příštího roku přijde na řadu oprava mostních
závěrů pod tramvajovou tratí na mostě
gen. Pattona, která si vyžádá cca 6,5 milionu korun. Připravuje se také obnova úseku
na Mikulášské třídě od ulice U Trati, která
se uskuteční od 1. července. do 14. července příštího roku a vyžádá si cca 22 milionů

Magistrát rozšiřuje služby občanům
Rozšířené úřední hodiny, dětské koutky
nebo asistovaná přeprava imobilních osob
na objednávku - to vše jsou nové služby,
kterými se magistrát snaží zlepšit servis
svých úřadů. Od 1. srpna je na vybraných
pracovištích ve středu rozšířena úřední
doba do 19 hodin. „Vyšli jsme vstříc občanům, kteří se například z pracovních důvodů nemohou dostavit v obvyklých úředních
hodinách. Zaregistrovat se musí telefonicky nebo e-mailem minimálně dva pracovní
dny dopředu,“ vysvětluje tajemnice magistrátu Dagmar Škubalová. Registrace je
nutná proto, aby dotyčný úředník neseděl
v kanceláři zbytečně. Možnost využít rozšířenou úřední dobu nabízejí odbory registru
vozidel a řidičů, správních činností, státní
sociální péče, životního prostředí, vnitřní
správy, památkové péče, nabývání majetku,
prodeje majetku, evidence majetku, účtování a daní, bytový, stavebně správní, rozvoje
a plánování, Živnostenský úřad a Archiv
města Plzně. Ve vybraných budovách se
nově přijímají podání od občanů po celou
provozní dobu. „Ve Škroupově 5 a v Kopeckého sadech 11 je to od 6 do 18 hodin,

Představujeme členy rady města Plzně: Miloslav Šimák
Náměstek primátora pro oblast dopravy
a správy majetku města má ve své pravomoci mimo jiné dopravu a integrovaný
dopravní systém, projektové řízení staveb
silnic a městských komunikací, bydlení,
správu nemovitého majetku a realizaci protipovodňových opatření. Dozírá na činnost
technického úřadu magistrátu, na činnost
dvou příspěvkových organizací: Správa veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií města Plzně a také na
činnost obchodních společností s majetkovou účastí města: Vodárna Plzeň, Plzeňské
městské dopravní podniky, Parking Plzeň,
POVED a Obytná zóna Sylván. Dozírá na
činnost komisí Rady města Plzně pro dopravu a bytové.
Jaké máte pocity z prvního roku působení ve funkci náměstka? Co vám udělalo
největší radost?
V meteorologické terminologii skoro
zataženo až zataženo, občas i polojasno.
Na více radosti zatím čekám a doufám,
že se i dočkám. Ale vážně. Za dílčí úspěch
mohu určitě považovat, že se mi podařilo
přesvědčit kolegy v radě města o potřebě
rychlé obnovy tramvajových tratí a také
o nutnosti postupně odstranit zanedbanost podstatné části z více než tří tisíc bytů
v majetku města. Proto jsem také, a to
s podmínkou, že ﬁnanční prostředky získané ze zdražení budou směřovány v rámci městského rozpočtu do těchto oblastí,

souhlasil se změnami tarifu v městské hromadné dopravě a zvýšením nájemného.
Teď jen aby se podařilo dohody naplnit.
Zmínil jste nutnost obnovy tramvajových
tratí, je to jeden z důvodů, proč je nutné
od ledna zvýšit ceny jízdného v městské
hromadné dopravě?
Důvodů pro současné zvýšení cen je,
pro ty, kteří budou mít snahu se nad nimi
zamyslet, celá řada. Za těch osm let od
posledního zdražení jednotlivého jízdného například vzrostla inﬂace, to znamená
i „hodnoty tzv. vstupů – nafta, elektrické
energie, mzdy apod.“ o více než 20 procent. Naši v městě vládnoucí předchůdci
pak v roce 2010 v zastupitelstvu přijali
neuváženě další, ještě ambicióznější plán
obnovy vozového parku. A podobně kroky současné vlády ČR týkající se daně
z přidané hodnoty také znamenají nemalý
propad v příjmech Plzeňských městských
dopravních podniků, a.s. (PMDP). Ta
potřebná částka pro obnovu kolejí je skutečně jen dílčí složkou a je spíše dluhem
z minulého období.
Již dříve jste kritizoval výši příspěvku
města na provoz PMDP, který v letošním roce dosáhl 745 milionů korun.
Napomůže zdražení jízdného tomu, aby
se tato částka v příštích letech nemusela
zvyšovat?
Rád bych, než vám odpovím, konstatoval
jednu věc. Kvalita, dostupnost a přesnost

městské hromadné dopravy v Plzni se
v uplynulé dekádě stala špičkou v této republice. A to samozřejmě něco stálo a stojí.
Příjmy rozpočtu města bohužel nerostly
zdaleka tím tempem jako jeho výdaje za
hromadnou dopravu. Schválené zdražení
jízdného se projeví v roce 2012 mírným
snížením letošní výše kompenzace města
PMDP. Další úspory pak budou muset orgány akciové společnosti hledat uvnitř, zejména však v rámci revize plánu investic do
obměny vozového parku, optimalizací jeho
počtu a průměrného stáří.
Do jaké míry je v dohledné době reálná
realizace dopravních staveb, jako je například silniční systém Roudná, o kterých se v Plzni mluví už léta?
Každá investice a zvláště ta do dopravní
infrastruktury prochází složitým procesem
přípravy. Musí být prověřeny její možné dopady v území a celkově na životní prostředí,
zajištěna všechna potřebná majetkoprávní
vypořádání a nakonec uvolněny v rámci
rozpočtu příslušné ﬁnanční prostředky. Je
potřebné si uvědomit, že ne všechny kroky a hlavně rychlost tohoto procesu může
městská samospráva ovlivnit. Konkrétně
silniční systém Roudná jehož součástí je
i parkovací dům u Fakultní nemocnice na
Lochotíně, prochází v současné době expertizou odborníků na životní prostředí.
Posudek by snad mohl být dokončen do
začátku příštího roku.

korun. V srpnu budou práce pokračovat
v ulici T. Brzkové ve Skvrňanech, kde je
plánována obnova tramvajového oblouku
za 11 milionů korun.
Opravy nutně vyžadují zejména tramvajové trati, které prošly rekonstrukcí
v 90. letech minulého století. Tehdy byla
zvolena ne vždy zcela výhodná technologie BKV panelů. Jedná se o metodu, při
které byly použity velkoplošné prefabrikované panely s blokovými kolejnicemi.
Nyní dochází k propadům těchto panelů,
jejich posuvům v obloucích, vylamování
povrchů nebo k zatékání vody do konstrukcí tratí.
Kromě již zmíněné druhé etapy obnovy
tramvajových tratí na Karlovarské třídě
se v Plzni v posledních dvou desítkách let
uskutečnila obnova největšího dopravního uzlu v sadech Pětatřicátníků, která
skončila v polovině roku 2004 a přišla na
205 milionů korun. Během roku 2009
byla provedena rekonstrukce na prvním
tříkilometrovém úseku Karlovarské třídy,
která stála 176 milionů korun.
(red), foto: Michal Böhm

Další stavbou, která budí velký zájem Plzeňanů, je tramvajová trať na Borská pole.
Příprava trati na Borská pole je o něco dále
- dokončují se výkupy a ty bývají většinou
nejkomplikovanější. Na realizaci obou
zmiňovaných dopravních staveb, které
jsou uvedeny i v programovém prohlášení
Rady města Plzně, bude potřeba vyčlenit
více než jednu miliardu korun. Proto, aby
město bylo schopno v termínu naplnit svůj
závazek vůči ZČU a zajistit kvalitní dopravní obsluhu jejího areálu, je variantně prověřováno i investičně levnější trolejbusové
řešení. Přál bych si, aby realizace silničního systému Roudná i obsluhy areálu ZČU
byla v silách městského rozpočtu v tomto
volebním období.
(vk)

na náměstí Republiky 1 je v podstatě nonstop provoz. Pokud bude radnice zavřená,
na zazvonění převezme podání službu
konající pracovník,“ doplňuje Petr Triner,
ředitel úřadu správních agend magistrátu.
Imobilní občané mohou využít k cestě do
úřadu služeb dopravní ﬁrmy Mezado. Ke
kanceláři je dopraví řidič a tady už se jich
ujme úředník,“ dodává Triner. Na základě
analýzy struktury klientů byly některé budovy vybaveny přebalovacími pulty a dětským koutkem. „Přebalovací pulty jsme
nainstalovali v Martinské 2, ve Škroupově
5, v Koterovské 162 a na náměstí Republiky 16 (budova bývalé Plzeňské banky).
Dětské koutky jsou k dispozici v Martinské
2, na náměstí Republiky 16 a na Koterovské 162,“ vypočítává Triner. Návštěvu úřadů by měly zpříjemnit i nově nainstalované
nápojové automaty a kávomaty. V případě
zájmu se do budoucna počítá s možností
platit nápoje Plzeňskou kartou. Občané se
dočkají pokrytí budov signálem WiFi nebo
formulářů v elektronické podobě, které
bude možné zaslat na dané pracoviště ještě
před osobní návštěvou.
(red)

+24#%

Řemeslnická beseda
hledá nájemce

Město Plzeň na základě žádosti nájemce ukončilo dohodou
k 31. 12. 2011 smlouvu o nájmu
nebytových prostor - restaurace Řemeslnická beseda v Jagellonské ulici. Odbor vnitřní správy Magistrátu
města Plzně nyní hledá nového nájemce a provozovatele restaurace od
1. 1. 2012. Bližší informace poskytne Odbor vnitřní správy Magistrátu
města Plzně, tel. 378 032 410 nebo
e-mail cisar@plzen.eu.
foto: Martin Pecuch
Miloslav Šimák

foto: archiv
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Atleti získají areál evropských parametrů
Výstavba nového atletického stadionu
odstartovala 9. srpna letošního roku. Na
pozemku ve Skvrňanech by měl do roku

2013 vyrůst areál evropských parametrů
za 67 milionů korun z rozpočtu města.
První etapa za 25,2 milionu korun po-

čítá se vznikem běžeckého oválu s osmi
drahami. V rámci druhé etapy se postaví
tribuna se zázemím, tréninkový tunel

Atletický stadion ve Skvrňanech bude dokončen do dvou let

foto: Martin Pecuch

První plzeňská naučná říční stezka vede údolím Úslavy
Plzeňané se mohou od poloviny září vydat
na příjemnou vycházku po první říční naučné stezce ve městě. Trasa v délce devět
kilometrů vede údolím Úslavy od Koterova až po soutok s Berounkou v Doubravce. Projít ji trvá zhruba tři hodiny.
„Texty a obrazové přílohy pro 13 informačních tabulí sestavili Jan Hajšman
a Jitka Rauchová z graﬁckého studia
RAMAP. Zároveň jsme vydali Průvodce
naučnou stezkou údolím Úslavy, který je
zdarma k dispozici v Informačním centru
na náměstí Republiky, na hlavním nádraží nebo v návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Šedesátistránková publikace upozorňuje na největší zajímavosti
z oblasti geograﬁe, hydrologie, biologie,
historie i kultury,“ vysvětluje Pavlína
Valentová z Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně.
V budoucnu se postupně objeví informační tabule u naučných stezek v údolních nivách všech plzeňských řek. Stezka,

Letecký pohled na soutok Úslavy s Berounkou v Doubravce
na jejíž přípravě se podílel Útvar koncepce
a rozvoje města Plzně a Správa veřejného
statku města Plzně, je realizována v rámci
mezinárodního projektu REURIS zabý-

vajícího se oživením vodních toků v zastavěných oblastech. Více informací je
k dispozici na www.ukr.plzen.eu.
(red), foto: Útvar koncpce a rozvoje MP

Výstava v sadovém okruhu představuje oceněné stavby
Všechny oceněné a nominované stavby
osmého ročníku soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2010 představuje
výstava v sadovém okruhu před studijní a vědeckou knihovnou. „Celkem
jde o 17 staveb ze 44 přihlášených,
přičemž čtyři stavby získaly hlavní

ocenění a osm nominací. Dále byla
udělena Cena primátora města Plzně,
Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena
Okresní hospodářské komory Plzeňsko, Cena poroty a Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Soutěž je vypisována pod záštitou

hejtmana Plzeňského kraje a primátora
města Plzně. Více informací najdou zájemci na www.stavbarokupk.cz,“ říká
Kateřina Juríková z Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně. Výstava Ohlédnutí za Stavbou roku Plzeňského kraje
2010 potrvá do 14. prosince.
(red)

Spolehlivě. Jako vždy

Ačkoliv se v souvislosti s Plzeňskou teplárenskou v současné době hovoří spíše
o zajištění dostatku paliva, především
uhlí na další roky, samotný teplárenský
provoz musí běžet jako hodinky.
Na správném chodu plzeňského systému centrálního zásobování teplem je
závislých více než 40 tisíc plzeňských
domácností a řada podniků, škol a institucí.
„Na proces globálního oteplování
planety nemůžeme spoléhat,“ směje se
správce technických zařízení Plzeňské
teplárenské Petr Seidl a vyčísluje letošní jarní a letní opravy a revize v teplárně
částkou 45 miliónů korun.

„Například jsme po loňských dobrých zkušenostech s kotlem K5 instalovali i na kotel K4 systém MAGALDI,
který suchou cestou likviduje tzv. nedopal uhlí a zvyšuje tak účinnost zařízení,“ vysvětluje Petr Seidl.
Velmi efektní bude po svém dokončení druhý tzv. „tobogán“ – odborně
řečeno samostatná trasa pro dopravu
mourových kalů ke kotlům. Spolu s tím
prvním, loňským, který tímto způsobem dopravuje biomasu, opět rozšiřuje
v Plzeňské teplárenské spektrum využitelných paliv ve snaze co nejvíce snížit
spotřebu uhlí.
Souhrn všech letních a jarních prací
v Plzeňské teplárenské by zabral několik
stran, výsledkem je opět, jako každý rok,
co nejpečlivější příprava na hlavní topnou sezónu. Pro jistotu, kdyby to s tím
globálním oteplováním přece jen tak
úplně nevyšlo.
(PI)

a parkoviště. Podle původních předpokladů měl být ovál dokončen v srpnu.
Začátek stavebních prací se ale zpozdil
kvůli odvolání jednoho z neúspěšných
účastníků výběrového řízení na dodavatele stavby. „Z pohledu města je běžecký ovál zásadní stavbou, a proto byl
harmonogram přizpůsoben tak, aby
byl, pokud počasí dovolí, dokončen během podzimu,“ uvádí vedoucí oddělení
sportovišť Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně Veronika
Krupičková. Ovál bude vyhovovat požadavkům mezinárodní atletické federace. „Je dlouhý 400 metrů o poloměru
36,5 metru, s osmi drahami a tartanovým povrchem,“ dodává Krupičková.
Na vnitřním travnatém prostoru najdou místo ostatní atletické disciplíny.
Stavba tribuny s kapacitou cca 1200
diváků má začít během příštího roku.
Uvnitř vzniknou šatny, posilovna, prostor pro regeneraci a také místo pro cílovou kameru. Tunel dlouhý 122 metrů
umožní atletům trénovat i v zimních
měsících.
(red)

Meteor přivezl
z Německa zlato

Cenné vítězství vybojoval ve ﬂorbalovém turnaji o putovní pohár Francesco
Klemente v Hannoveru tým sportovního klubu handicapovaných Meteor
Plzeň. Ve třech ﬁnálových zápasech nedali plzeňští borci soupeřům šanci.
Nastříleli 23 gólů a sami inkasovali
pouze jednou. Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň vznikl v roce 2002.
Již o rok později se podílel na pořádání
I. ročníku pětikolového mistrovství ČR ve
ﬂorbalu vozíčkářů. Jeho členové každoročně dokazují, že umí ﬂorbal nejen hrát, ale
i organizovat turnaje. Snaží se k tomuto
sportu na vozíku přilákat další postižené.
Obdobný turnaj se v únoru příštího roku
uskuteční v Plzni.
(red), foto: archiv

Relax centrum dostalo zelenou
Štruncovy sady si většina obyvatel
města spojuje zejména s profesionálním sportem. Teď se stanou místem
určeným pro volnočasové aktivity
veřejnosti. Do srpna příštího roku by
se zde Plzeňané měli dočkat relaxačního a sportovního parku určeného
pro širokou veřejnost. Poblíž soutoku
Radbuzy a Mže vznikne odpočinková
zóna se stezkou pro cyklisty a in-line
bruslaře, skate parkem, horolezeckou
stěnou a ﬁt stezkou. Její součástí bude
i náměstíčko s fontánou a venkovní posilovna. S areálem pivovaru spojí relax
centrum lávka přes Radbuzu. Sdružení ﬁrem Eurovia CS a.s. a Berger a.s.
převzalo staveniště v polovině září.
Výběrové řízení na dodavatele stavby snížilo původně odhadovanou cenu
o zhruba 26 milionů na 72 milionů korun. Dotaci ve výši 70 milionů korun již
schválila Regionální rada soudržnosti
Jihozápad. Ze Štruncových sadů zmizí

nevzhledný masivní betonový plot, který lemuje fotbalový stadion, a nahradí
ho nový, průhledný. Částečnou rekonstrukcí projde i vnitřní vybavení Brány
borců. Obnoví se parkové cesty a veřejné osvětlení, v plánu jsou sadové úpravy. Protože se areál nachází u soutoku
dvou řek, počítá projekt i s možností
vstupu k vodě. Součástí centra bude
i parkoviště pro 33 aut. Nová relaxační
zóna naváže na Mlýnskou strouhu otevřenou v červenci loňského roku.
(red)

Vizualizace: skate park v relax centru

Vyzvedněte si zdarma EUROKLÍČE!
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
realizuje v Plzni projekt EUROKLÍČ
K čemu je dobrý EUROKLÍČ?
• Umožňuje osobám s omezenou pohyblivostí a orientací, ale také maminkám s malými dětmi do tří let, zařadit se plnohodnotně do společenského života.
• EUROKLÍČ otevře prostřednictvím speciálního jednotného EUROZÁMKU dveře do bezbariérových sociálních zařízení ve veřejných budovách (kulturní instituce,
úřady, nádraží, nákupní centra, benzinové pumpy, restaurace), zprovozní technická kompenzační zařízení, jako jsou výtahy, svislé a schodišťové plošiny a zajistí tak
jejich rychlou a důstojnou dostupnost
• V České republice je prozatím osazeno speciálními EUROZÁMKY cca 360 míst,
v Plzni je jich díky projektu 36, v Plzeňském kraji bude v brzké době nainstalováno
dalších 30.
• Jde o mezinárodní projekt - EUROKLÍČ lze použít po celé Evropě i v USA.
Kdo může získat zdarma EUROKLÍČ?
• Držitel průkazky TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který
má trvalé bydliště v Plzni nebo Plzeňském kraji. Prostřednictvím mateřských center si mohou EUROKLÍČE zapůjčit rodiče dětí do tří let.
Centrální distribuční místo EUROKLÍČŮ:
nám. Republiky 28, Plzeň (pasáž Slávie, kancelář č. 211 B)
telefon: 733 453 507, 733 425 869
e-mail: euroklic-plzen@centrum.cz
pondělí – pátek 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30
EUROKLÍČE lze získat také v budovách ÚMO Plzeň 1 - 4:
• každé pondělí: ÚMO Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 4 od 9 do 12 hodin
• každou středu: ÚMO Plzeň 2 - Slovany a ÚMO Plzeň 3 od 9 do 12 hodin

Z aktuální fotograﬁe je na první pohled zřejmé, že Plzeňská teplárenská je složitý konglomerát technických zařízení, která je třeba
stále udržovat v kondici.
Foto: Radek Černý

Seznam míst osazených EUROZÁMKY je dostupný v každém distribučním
místě nebo na webu www.euroklic.cz.
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Základní školy se mění k lepšímu
Celkem 14 milionů korun letos investuje
do svých základních škol (ZŠ) město Plzeň, další desítky milionů korun poskytne
Evropská unie a v neposlední řadě přispějí
ze svých investičních fondů také jednotlivé
školy. Děti a učitelé se díky tomu dočkají
nových učeben i sportovišť a rovněž vylepšeného technického zázemí ve školních
budovách.
K nejvýznamnějším akcím patří nástavba pavilonů na 22. ZŠ. Akce za 43 milionů
korun byla zahájena letos, s jejím dokončením se počítá v příštím roce. Dalších
26 milionů korun si vyžádá ve stejném období rekonstrukce a výstavba sportoviště
a rozšíření zázemí pro sport na 1. ZŠ. Více
než devět milionů korun je určeno na rekonstrukci víceúčelových hřišť, která bude
v letošním roce dokončena na 31. ZŠ. Na
tyto projekty získalo město dotaci z pro-

Na Lochotíně
vznikla církevní školka

Nová Církevní mateřská škola kardinála Berana zahájila 26. září provoz
v Kralovické ulici na Lochotíně. Navazuje na tradici křesťanské alternativní
třídy, která fungovala při 90. mateřské
škole po 19 let. Školku zřizuje plzeňské
biskupství, o její vznik se zasadili sami
rodiče. Prostory pro mateřinku v části bývalého školského zařízení poskytl
první městský obvod. Stavební práce
si vyžádaly více než 2,3 miliony korun,
z toho jeden milion korun věnoval Plzeňský kraj, městská správa poskytla 200 tisíc korun. Třída má kapacitu
24 míst. Cílem školky je rozvíjet u dětí
křesťanské hodnoty. (red), foto: archiv

gramu ROP NUTS II Jihozápad, ze svého
rozpočtu uvolní 7,5 procenta nákladů na
jednotlivé akce.

„Na seznamu investičních akci pro letošní rok je mimo jiné dokončení šaten ve
sportovním areálu 2. ZŠ za 2,7 milionu

K investičním akcím pro tento rok patří dokončení šaten ve sportovním areálu 2. ZŠ

Pomocí lidem s problémem závislosti
a dalšími sociálně nežádoucími jevy se
v Plzni zabývá organizace Point 14 se
sídlem v Husově ulici 14, která do povědomí veřejnosti vstoupila už v roce 1994
pod původním názvem Teen Challenge.
K mnoha programům, které Point 14
provozuje, přibyl letos ojedinělý Dámský
klub zaměřený na ženy a dívky závislé na
návykových látkách.
Součástí poskytovaných služeb je potravinový a hygienický servis, základní
zdravotní ošetření, možnost udělat si
těhotenský test (popř. doprovod ke gynekoložce) a pomoc při řešení problémů,
které přináší drogy a život na ulici. Více
informací lze získat na www.point14.cz
nebo na telefonním čísle 377 235 526.
(red)

Nejmenší přivítali školní rok v nových prostorách
Nedostatek volných míst v plzeňských
mateřských školách pomohla alespoň
zčásti vyřešit nová zařízení, která začala
sloužit v tomto školním roce. Školky přibyly ve Lhotě a Křimicích, na Slovanech
se otevřela další třída.
Ve Lhotě zamířily děti 1. září do
nového dvoupodlažního objektu za
24,5 milionu korun s kapacitou 50 míst.
Výstavbu nové MŠ ve Lhotě zařadilo
město do svého rozpočtu vzhledem k nevyhovujícímu stavu budovy, ve které byl
provoz mateřinky s 18 místy dosud zajišťován. Pro rodiče předškolních dětí z nejmladšího plzeňského obvodu je tento
krok důležitým počinem. Od roku 2003,
kdy se Lhota připojila k Plzni, se počet
obyvatel zvýšil z 350 na téměř jeden tisíc
a kapacita stávající mateřinky naprosto
nestačila. Momentálně jsou všechna místa v nové budově obsazena.
V obvodu Plzeň 5 Křimice byla od září
otevřena samostatná mateřská škola, která má nyní tři třídy a celkovou kapacitu

76 dětí. Dalších 28 míst přibylo
v 51. MŠ na Slovanech. Ne však v sídle
školky v Částkově ulici, ale netradičně
v prostorách Masarykovy základní školy
na Jiráskově náměstí.
Původně se měly nové prostory v Masarykově škole otevírat až v říjnu, ale
dodavatelům se podařilo zkrátit termíny,
první předškoláci tedy mohli nastoupit už
19. září. Odloučené pracoviště mateřinky
vzniklo v málo využívaných učebnách
hudební a výtvarné výuky. Stavební úpravy stály druhý plzeňský obvod cca 1,3 milionu korun. „Třída má vlastní vchod oddělený od vstupu do základní školy a také
svou část zahrady. Na té jsou již instalované prolézačky, skluzavka, pískoviště
a další prvky. Na jejich pořízení se podařilo sehnat grant ve výši 150 tisíc korun,“
říká ředitelka 51. MŠ Blanka Linhartová.
Školka kvůli nové třídě vytvořila tři pracovní místa.
Město Plzeň je zřizovatelem 40 samostatných mateřských škol a dalších šest

Problémy s placením nájemného vyžadují rychlá řešení
V městských bytech se od ledna změní
ceny nájemného. O zvýšení plateb za m2
podlahové plochy rozhodli radní na svém
červencovém jednání. Jde o poslední
zvýšení regulovaného nájemného, které
umožňuje zákon. Nově také vzniknou
jen dvě kategorie bytů místo dosavadních čtyř. Od ledna začnou platit nájemníci v bytech v kvalitě standardní (dříve
I. a II. kategorie) 82,10 Kč a v bytech
v kvalitě snížené (dříve III. a IV. kategorie)
73,89 Kč/m2 podlahové plochy za měsíc.
V následujícím období se pak bude nájemné upravovat dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Přechod na tržní
nájemné může přinést oběma stranám
řadu problémů. O radu, jak postupovat
v konkrétních případech, jsme požádali
Ladislavu Kovářovou z bytového odboru
magistrátu.
Tržní nájemné je věcí dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Které faktory
tedy ovlivňují výši tržního nájemného?
Je předpoklad, že výše tržního nájemného bude ovlivněna i vybavením a kvalitou
bytu, jeho dostupností, lokalitou a technickým stavem domu. Nelze také opomenout, že náklady na služby spojené s užíváním bytu tvoří nezanedbatelnou část
nákladů na bydlení a podstatně ovlivňují
ekonomickou rovnováhu rodiny nájemce. Pokud vzniknou problémy a nájemce
s pronajímatelem se nedohodnou na výši
tržního nájemného, bude spor řešit soud.
Řada nájemců městských bytů se může
dostat do situace, kdy nebudou schopni
hradit nájemné a výdaje za další služby.
Jaké sankce jim hrozí?
Pokud dluh nájemce dosáhne trojnásobku měsíčních plateb, může mu být pronajímatelem vypovězen nájem bytu bez

korun, rekonstrukce oplocení Benešovy
ZŠ v hodnotě 1,2 milionu korun a další
etapa výměny oken a zateplení fasády
v Bolevecké ZŠ, která si vyžádá 2,5 milionu korun. Zhruba dva miliony jsou určeny na vybudování bezbariérového přístupu do plaveckého bazénu na 33. ZŠ, kde
dále pokračuje třetí etapou za 1,2 milionu
korun výměna oken a 1,9 milionu korun si
vyžádá rozšíření šaten na svém stadionu.
Obnovou prochází také sportovní areál
34. ZŠ, na další etapu jeho rekonstrukce
je určeno 1,9 milionu korun,“ vypočítává
Miroslava Chottová, vedoucí oddělení dotací a hospodaření škol z odboru školství,
mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu. Město Plzeň v současné době zřizuje
26 základních škol, které k 1. září letošího
roku navštěvovalo 11 314 žáků.
(red), foto: V. Krátká

Dámský klub řeší
problém závislosti

přivolení soudu, a to u nájemních smluv
sjednaných na dobu neurčitou. U smluv
na dobu určitou skončí nájem uplynutím
sjednané lhůty. Vyklizením bytu ale povinnost plateb nezaniká, protože se zvyšují
o náklady řízení a poplatky z prodlení, které činí 2,5 promile z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Lze tuto situaci řešit pomocí sociálních
dávek?
Pokud se při platbě nájemného občan
dostane do problémů, může požádat Odbor státní sociální podpory Úřadu práce
na Klatovské třídě v areálu bývalých kasáren o dávku státní sociální podpory, do
níž spadá i příspěvek na bydlení. Nárok
na něj má vlastník nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže
30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %
příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Pokud tento příspěvek nestačí, je možné
se obrátit i na sociální odbor úřadu městského obvodu v místě bydliště a požádat
o podporu v hmotné nouzi, mezi kterou
patří i doplatek na bydlení. Výše doplatku
na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení zůstala osobě
nebo rodině částka na živobytí.
Jak by měl nájemce postupovat, aby
dluh dále nenarůstal?
Již při neschopnosti úhrady za jeden,
maximálně dva měsíce je žádoucí navštívit Bytový odbor Magistrátu města Plzně,
kde je možné se dohodnout na dalším postupu. Doporučuje se i spojení s evidencí
správce domu, kterým je pro byty v domech ve vlastnictví města společnost OZ
Sylván, a.s., se sídlem Palackého nám.
6, tel. 378 035 661 - 4, a to nejlépe již při

obdržení první upomínky. Nájemce by
měl oznámit, jak a kdy dluh uhradí nebo
jaká přijal opatření, aby dále nenarůstal.
V případě, že neschopnost úhrady plateb
je pouze krátkodobá a následné platby
jsou již nájemcem pravidelně hrazeny,
může si nájemce požádat o uzavření
splátkového kalendáře s minimálními
měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč. Na
bytovém odboru magistrátu lze požádat
o prominutí poplatků z prodlení v celé
nebo alespoň částečné výši. To však může
jen nájemce, který prokáže uhrazení základního dluhu v plné výši, včetně případných nákladů řízení a dále prokáže, že jeho
dluh vznikl z neočekávané životní situace.
O částečné prominutí poplatků může požádat i nájemce, který ztratil zaměstnání
nebo mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu,
případně samoživitel, jehož ﬁnanční problémy vznikly po rozvodu, a dále občan,
který se prokazatelně snaží dluh umořit
dle možností svých příjmů. Pokud si nájemci v tíživé životní situaci nedokáží sami
poradit, měli by požádat o pomoc sociální
odbor v místě svého bydliště.
Mohou se občané obrátit i na některé
neziskové organizace?
Samozřejmě, občané se mohou obrátit
na neziskové organizace, jako jsou například Tady a teď, Člověk v tísni a Občanská
poradna Plzeň, kde je poradenství poskytováno zdarma. Svou bytovou situaci
mohou také konzultovat prostřednictvím
Sdružení nájemníků ČR. O bezplatnou
právní pomoc v nájemních vztazích je
možné se též nově obrátit na občanské
sdružení Iuridicum Remedium se sídlem
v Praze, jež tuto pomoc poskytuje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
(vk)

mateřských škol je přisloučeno u základních škol. Celkem mateřské školy
navštěvuje 5 070 dětí. Počet nepřijatých
dětí v tomto školním roce je odhadován na téměř 460, ale v průběhu školní-

ho roku jich bude dále ubývat, protože
dochází k odhlašování dětí z různých
důvodů (např. stěhování), a proto
mohou ředitelky mateřských škol přijmout další děti.
(red), foto: archiv

Poradna pomáhá handicapovaným
Bezplatné odborné sociální poradenství
pro osoby se zdravotním postižením,
seniory, rodiče handicapovaných dětí,
opatrovníky osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a další pečující
osoby poskytuje v Plzni poradna Národní rady osob se zdravotním postižením
ČR (NRZP). „Můžeme pomoci například při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů,
dávek a výhod pro osoby se zdravotním
postižením i při vyřizování příspěvku
na péči. Dále pomůžeme najít vhodné
sociální služby v regionu. Nabízíme
také pomoc s uzavíráním a náležitostmi smluv o poskytování sociální služby.
Pomáháme i s výběrem vhodných rehabilitačních pomůcek a poskytujeme
poradenství v otázkách bezbariérovos-

ti,“ uvádí Lenka Buriánová z Poradny
NRZP ČR pro Plzeňský kraj. Poradna je
kontaktním místem pro projekty Euroklíč, Handy Card, Izip a Program mobility pro všechny. Více informací mohou
zájemci získat na www. nrzp.cz.
Kontakt:
Poradna NRZP ČR pro Plzeňský
kraj
náměstí Republiky 28
(pasáž Slávie), vchod A, č. 218a
pondělí a středa:
8 – 12 a 13 – 17 hod.
úterý:
8 – 12 a 13 – 15 hod.
čtvrtek a pátek:
8 – 12 hod.
e-mail: poradnaplzen@nrzp.cz
tel.: 377 224 879, 736 751 217

Katalog sociálních služeb vyšel už potřetí
Všem, kteří hledají službu, radu nebo
dlouhodobou péči (ale nejen jim), pomůže nový Katalog sociálních služeb
v Plzni, jehož aktualizovanou verzi vydal Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Jedná se už o třetí katalog
organizací, které v Plzni nabízejí a poskytují sociální služby a které město ve
většině případů ﬁnančně podporuje.
„Ve srovnání s prvním katalogem z roku
2006 je ten současný objemnější. Zvětšil
se co do formátu i počtu stran o téměř
100 procent. To jen dokladuje, že síť so-

ciálních služeb poskytovaných na území
města Plzně se za dobu pěti let rozrostla
a zkvalitnila.
Nový katalog přináší téměř dvě stovky služeb, které může kdykoliv kdokoliv z nás potřebovat,“ konstatuje Alena
Hynková, vedoucí odboru sociálních
služeb. Katalog je ﬁnancován z rozpočtu
města Plzně. Náklad ve výši 20 000 výtisků je k dispozici zdarma na úřadech
městských obvodů, ve veřejných institucích nebo v organizacích poskytujících
sociální služby.
(red)
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Ekologicky šetrný dopravní prostředek – 70 let ve službách města
Plzeňané se poprvé svezli trolejbusy na trase Městské lázně – Doubravka v roce 1941
Nejen lidé slaví narozeniny. Požehnaného
jubilea se dožila i plzeňská trolejbusová
doprava. Plzeň vždy patřila mezi technicky progresivní města, jedním z důkazů je
zahájení provozu tramvají již v roce 1899.
Tehdy se Plzeň zařadila mezi první města
v Čechách, která je zavedla, a stejně tak
tomu bylo s trolejbusy. Od té doby se však
velmi proměnilo jak město, tak trolejbusy
jako dopravní prostředek.
Co je vlastně trolejbus? Jedná se o silniční vozidlo poháněné elektrickou energií,
která je dodávaná pomocí trolejové sítě.
Prapředek trolejbusů vznikl již v roce 1882
a pro svou primitivní konstrukci s dřevěnými koly připomínal spíše dostavník. Technické řešení spolehlivého přívodu proudu
do vozidla pohybujícího se na tehdejších
nerovných silnicích působilo od počátku
konstruktérům trolejbusů největší problémy. Dnes běžné tyčové sběrače se prosadily
až ve dvacátých letech minulého století.
A právě na koncepci novodobých trolejbusů s „tykadly“ vsadila Plzeň a jejich zavedení připravovala již před druhou světovou
válkou. Trolejbusy lépe zdolávaly kopcovité
úseky a zejména za války se ukázalo výhodou, že elektrickou energii pro dopravní
prostředky lze získávat z místních zdrojů,
nikoli ze strategické ropy. Právě válka byla
rozhodujícím faktorem, který stál za zprovozněním plzeňských trolejbusů v roce
1941. Z konečné zastávky „Městské lázně“
(v prostoru dnešní křižovatky U Jána) vyjel
první trolejbus s cestujícími na lince „A“ do

Oslava zahájení provozu trolejbusů do Božkova v roce 1948 na Jiráskově náměstí
foto: archiv města Plzně

Doubravky 9. dubna 1941. K první lince
brzy přibyla ještě linka „H” k Ústřednímu
hřbitovu. K jejich napájení byla vystavěna první měnírna Pietas. Vozy musely od
počátku zvládat velký nápor cestujících
způsobený růstem válečné výroby ve Škodových závodech. Údržba byla prováděna
v nouzových podmínkách smyčky Městské
lázně. Teprve od roku 1943 byl trolejbusům
vyhrazen malý prostor v nové tramvajové
vozovně na Slovanech, kam se dostávaly po
provizorní trati vedené Slovanskou třídou.
Poválečné roky ve znamení rozvoje
Trolejbusy spojily okraje města s centrem a největšími podniky. Nových tratí se
dočkaly čtvrti Božkov a Skvrňany (1948),
Doudlevce, Bolevec (1949) a Košutka
(1950). Tak vznikla páteřní síť tratí, které
se dodnes protínají u Mrakodrapu. Plzeňská Škodovka vyrobila pro nové tratě
24 třínápravových vozů typu 3 Tr3. V roce
1949 byla adaptována původní tramvajová
vozovna v Cukrovarské ulici pro trolejbusy
a ty tak získaly potřebné zázemí. Ačkoliv
50. léta byla pro mnohé neradostná, trolejbusy prožívaly další období rozvoje. Černice se dočkaly spojení se středem města
v říjnu 1953 a o necelé dva roky později bylo
připojeno i Zátiší a Nová Hospoda. Stavbě
další větve na Bílou Horu zabránil jen nedostatek potřebného trolejového materiálu.
Rozvoj sítě by nebyl možný bez dostatečného počtu vozů. Jejich výhradní dodavatel,
plzeňská Škodovka, vyvinul nové typy 7 Tr
a později 8 Tr. Koncem 50. let provozoval
plzeňský dopravní podnik již téměř stovku
trolejbusů na pěti linkách (od roku 1948
označovaných číslicemi) a velké množství
přímých dělnických spojů.
Stabilizace v 60. a 70. letech
V roce 1959 přepravily trolejbusy 27 milionů cestujících, což představovalo 44 %
z celkového přepravního výkonu městské
dopravy v Plzni. V roce 1958 vyjel první
prototyp trolejbusu 9 Tr, nezaměnitelné
„devítky“ pak sloužily dlouhých 36 let. Trolejbusový provoz vstoupil do 60. let v plné
síle a v této a následující dekádě vykonal
nejvíce práce ve své historii. Na rozdíl od
jiných československých měst se Plzni
vyhnula vlna rušení trolejbusů a jejich nahrazování autobusy. V polovině 70. let se
trolejové vedení opět prodloužilo. V roce
1974 byly kvůli rekonstrukci Rokycanské
třídy linky 10 a 11 přeloženy na novou trať
do Těšínské ulice, kde pak linka 10 zůstala
až do roku 2009. Do Lobez byla v roce 1975
zavedena nová linka s číslem 15. O rok poz-

ději byla linka 10 prodloužena z Habrmannova náměstí až do Zábělské ulice. Brzy
však trolejbusy zcela opustily sever města.
Nejprve byla v roce 1976 nahrazena autobusem košutecká větev, o rok později trať
na Lochotín a do Bolevce. V obou případech byly trolejbusy kvůli výstavbě nových
sídlišť nahrazeny kapacitnější tramvají.
Velkou proměnou také začalo procházet
okolí konečné Městské lázně, která přestala
sloužit 12. srpna 1977.
Zrození linky č. 16
Během 80. let se objevilo mnoho novinek. V roce 1981 jsme se rozloučili s plechovými kasičkami samoobslužného provozu. Jejich funkci převzaly mechanické
znehodnocovače jízdenek. Rostoucí potřeba zvyšování kapacity spojů vedla k prvním
pokusům s kloubovými vozidly. Do Plzně
se tak v letech 1984 – 1988 podívaly dva
prototypy Škody 15 Tr. Pravidelné dodávky
velkokapacitních trolejbusů však začaly až
v roce 1993. Trvalý nedostatek prostoru pro
údržbu se ale projevoval v neustále se zhoršujícím stavu vozů. Běžné bylo neopravovat následky drobných nehod, některé
trolejbusy jezdily bez nárazníků. Společně
s nepořádkem v ulicích a neudržovanými
domy přispívala zanedbaná městská doprava k obrazu Plzně jako „Popelky“ mezi
městy. Na druhou stranu se po dlouhé době
významně rozšířila trolejová síť. V lednu
1988 začala sloužit linka 16. Ta se později stala doménou kloubových vozů. Byla
přesměrována do točky v Zábělské a dnes
je rozhodně nejpopulárnější trolejbusovou
linkou.
Porevoluční renesance
Vlivem událostí v roce 1989 a následných společenských proměn byly na městskou dopravu kladeny zcela nové nároky.
Vyvstala nutnost zvyšovat komfort cestujících a dbát i na hlediska ekologická.
Novým standardem se stal nízkopodlažní trolejbus s prostornou plošinou.
Nejprve se zkoušel prototyp kloubového
vozu Škoda 22 Tr. Krátké verze označené
21 TrACI se cestující dočkali jako dárku ke
stému výročí veřejné dopravy v roce 1999.
V průběhu 90. let se také objevily plány na
několik nových trolejbusových tratí. Na
mnoha místech byly položeny napájecí kabely a vztyčeny sloupy. Nová trať na Borská pole ale cestujícím slouží až od roku
2010. S ostatními trasami se do budoucna
stále počítá, termíny dokončení ale nejsou pevně stanoveny (trať přes Roudnou
k Fakultní nemocnici Lochotín a Severní

Přínosy trolejbusů pro zdravé město
Město Plzeň se může chlubit, že se vždy
snažilo v rámci možností o svou elektrickou
dopravu pečlivě starat. Díky tomu je dnes
vzorovým evropským městem elektromobility, tj. zdravé a moderní dopravy. Nemusí
investovat miliardy, aby dopravní systém
vybudovala od počátku, stačí ten stávající promyšleně udržovat, uvážlivě rozvíjet
a snižovat ekonomické náklady aplikací
nových technologií, nákupem spolehlivých
vozidel a preferencí v provozu.
Ochrana měst a jejich památek
Příkladem může být hlavní město Švýcarska Bern – malebné kopcovité město
s unikátním historickým centrem, které si
díky množství gotických a barokních památek vysloužilo zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Osou
celého historického města vede frekventovaná trolejbusová linka 12. A jak hodnotí
odborníci a městští radní soužití trolejbusů
a významných památek? „Trolejové vedení
na rozdíl od mastných exhalací a prachu
naftových motorů fasádám nevadí, naopak
– je důkazem, že se o naše centrum dobře
staráme. Do historického centra pouštíme
jen trolejbusy, tramvaje, chodce a cyklisty.
Tichou a bezemisní dopravu oceňují naši
obyvatelé i turisté.“ Kloubové trolejbusy

s nápisem CO2 NEUTRAL dělají svému
městu hned i druhou reklamu - oznamují,
že dopravní podnik kupuje elektřinu jen
z vodních elektráren, a tak bernská doprava
nemá absolutně žádný škodlivý vliv na životní prostředí ani v globálním měřítku.
Tichý rekordman
Znáte tišší prostředek kapacitní městské dopravy, než je trolejbus? Těžko byste
jej našli, protože v současnosti vyráběné
trolejbusy vydávají jen zcela minimální
hluk – slyšet je prakticky už jen odvalování
pneumatik po vozovce. V posledním desetiletí se podařilo eliminovat neduhy starších trolejbusů. Podle zahraničních měření
bývá trolejbus při rozjezdu tišší minimálně
o 16 dB a dokonce i při rychlosti 50 km/h
je tišší o 10 dB než autobus.
Trolejbusy v konceptu BRT
BRT, to je hledaný recept na dopravní
problémy mnoha světových metropolí. Pod
zkratkou anglického sousloví Bus Rapid
Transit se skrývá řada systémů expresní
nekolejové dopravy na vlastním tělese.
Umožňují zavedení rychlé a kvalitní veřejné
dopravy všude tam, kde se nevyplatí stavět
metro nebo tramvajovou trať. Trolejbusová
verze BRT nabízí nejvyšší zrychlení, ekologický provoz a nižší provozní náklady.

Trolejbusy v 80. letech parkovaly i v ulicích, např. v tehdejší Dukelské
Předměstí, v Železniční ulici a přes most
Milénia). Ve snaze zamezit úbytku cestujících byly vozy vybaveny pohodlnějšími
sedačkami, moderním informačním systémem a podlahou zabraňující uklouznutí. Od roku 1998, kdy je dopravní podnik
v městském majetku, se výrazně zlepšila
životnost, údržba i čistota trolejbusů. Díky
investicím do nákupu nových vozidel je
dnes skoro 60 % trolejbusů nízkopodlaž-

foto: Jiří Bízek

ních. Rozšířením vozovny v Cukrovarské
ulici byl vyřešen problém s odstavováním
vozů v ulicích, zlepšilo se prostředí zastávek, kvalita povrchu ulic a v neposlední
řadě i trolejové vedení. Trolejbusy jsou díky
tomu příjemnější, rychlejší a spolehlivější,
i když zejména ve špičkách musí v ulicích
zápasit s novým fenoménem – vysokou
hustotou automobilové dopravy.
Jiří Kohout ve spolupráci se SPVD

Víte, co je to elektromobilita?

Synergie tramvaj - trolejbus
Dnes už víme, že tramvaje a trolejbusy
nejsou konkurenti, ale různorodé systémy, které spolu mohou spolupracovat.
Trolejbus se vejde do užších uliček, větších
kopců, ale tramvaj zase uveze více lidí.
Oba systémy mají výhodu i v tom, že jejich infrastruktura je reklamou na kvalitní
městskou dopravu. Města, která mají oba
druhy dopravy, neplýtvají penězi. Naopak!
Velká část infrastruktury je společná, stejní lidé se starají o napájecí měnírny a údržbu trolejí, mnohde i o údržbu vozů. Díky
tomu se tyto náklady rozpočítávají na větší
objem dopravy a zlevňují provoz tramvají
i trolejbusů.
(jk)

Kloubový vůz Škoda 27 Tr

Charakteristickou barvou plzeňských trolejbusů je od poloviny 90. let zelená jako jedna z barev městského znaku. Tento trolejbus 14 Tr dojezdil jako poslední ještě v původním laku
foto: Jan Šlehofer

foto: archiv

Elektromobilita nebo také e-mobilita je
doprava poháněná elektrickou energií.
Vlaky, tramvaje, trolejbusy nebo třeba
lanovky pohání elektřina už dávno, ale
ve 21. století bude postupně nahrazovat
všechny klasické pohony na benzín či
naftu. Rychlý vývoj baterií a chytrých
sítí vytváří podmínky pro elektriﬁkaci
dopravy, včetně automobilové.
Proč má elektromobilita budoucnost?
Elektromobilita představuje zlepšení
životního prostředí, zejména ve městech. Dnešní automobily i autobusy totiž vyfukují do městských ulic množství
mikročástic prachu, na něž se vážou
rakovinotvorné látky. Auta už tolik nepáchnou, ale při jejich počtu jsou o to
nebezpečnější. Klasické spalovací motory vlastně mrhají zdroji energie – využijí jen malou část energetického potenciálu paliva. To elektromobil, trolejbus
nebo tramvaj využijí až 90 % energie.
Trolejbus - úspěšný recept elektromobility
y trolejbus je čistý, tichý a úsporný dopravní prostředek poháněný elektrickou energií

y moderní trolejbusy využívají špičkové
technologie – jde o desetiletími osvědčený prostředek do nejnáročnějšího
městského provozu
y co dnes výrobci automobilů objevují,
trolejbus již ovládá – např. pomocný
bateriový pohon
y k dispozici jsou i extra dlouhé trolejbusy s kapacitou blížící se tramvajím
y moderní trolejové armatury jsou lehčí,
spolehlivější, lépe vypadají a jsou ovládány automaticky
y trolejbusy ještě své poslední slovo
neřekly – řada měst připravuje jejich
zavedení, např. Montreal, Helsinky,
Lipsko, Leeds nebo Rijád
Nevýhoda v potřebě pevného trakčního vedení (trolejí a měníren) je zároveň
i výhodou. Tam, kde trolejbus již jezdí,
budou mít města šanci využít této infrastruktury a prostřednictvím pomocného
bateriového pohonu mohou trolejbusy
ještě znásobit svůj akční rádius. Nebudou přitom potřebovat zdržovat se dobíjením baterií na konečných, budou se
dobíjet při jízdě. Trolejbusy proto představují odrazový můstek k 100% elektromobilitě.
(jk)
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Je tu nová divadelní sezóna s celou řadou novinek
Divadlo J. K. Tyla chystá světovou premiéru i osvědčenou klasiku
Celkem 15 premiér uvidí během 147. sezóny na prknech Velkého i Komorního
divadla plzeňské publikum. Vůbec poprvé se v západočeské metropoli představí
osm inscenací, v jednom případě dokonce půjde o světovou premiéru.
Nejvíce novinek nabídne činoherní
soubor. Již 15. října uvedl křehkou hru
z prostředí irské přírody nazvanou Porcie Coughlanová. Činohra, kterou vede
nově místo Pavla Pavlovského Juraj Deák,
dále připravuje Shakespearova Macbetha, Molièrova Lakomce nebo Shawova
Pygmaliona. Ve světové premiéře uvede
11. února Kouzlo 4D - v pořadí desátou
hru Antonína Procházky určenou pro plzeňskou činohru, kterou autor také sám
režíruje. Opera zatím představila první
ze čtyř nových titulů – Knížete Igora, což
je podle šéfa souboru Jiřího Pánka velké
plátno pro plzeňského diváka s více než
stovkou účinkujících. Publikum se může
dále těšit na Dona Giovanniho, Nápoj
lásky a La Giocondu. Stejný počet premiér nabízí i soubor operety a muzikálu. Ten
zahájil sezónu 24. září prvním uvedením
známého muzikálu Noc na Karlštejně.
Následovat bude jeden ze světových top

M. Svoboda opouští
Plzeň 2015
Na konci října opustí funkci ředitele společnosti Plzeň 2015 Milan Svoboda. Svou
rezignaci oznámil správní radě společnosti
v září s tím, že časově velmi náročná role
projektanta rekonstrukce zámeckého parku ve Veselí nad Moravou mu neumožňuje
zároveň vykonávat funkci ředitele společnosti Plzeň 2015. „Doufám, že správní rada
při výběru mého nástupce zohlední závazky z přihlášky města do projektu Evropské
hlavní město kultury (EHMK) 2015 a ve výběrovém řízení zvolí nejlepšího kandidáta,“
uvedl Svoboda.

titulů muzikálové tvorby – Evita v titulní
roli se Soňou Borkovou - a koncem února
pak česká premiéra „perlivého amerického muzikálu z prostředí francouzské
riviéry“ s názvem Prodavači snů. Diváky
dále pobaví crazy parodie Adéla ještě nevečeřela. Novinkami baletního souboru
pro tuto sezónu je klasická romantická
Raymonda a na jaře příštího roku Sen
noci svatojánské.
Počet odehraných představení i nabízených titulů se v Divadle J. K. Tyla rok
od roku zvyšuje. Zatímco v roce 2009 sehrály čtyři soubory na svých scénách celkem 505 představení, loni jich bylo 525.
Do plzeňského divadla zamířilo v uplynulém roce 207 657 návštěvníků, což je
o 8400 více než v roce předchozím. V čele
divadla zůstane v nadcházejících pěti letech jeho dosavadní ředitel Jan Burian.
Rozhodla o tom v září letošního roku
třináctičlenná výběrová komise, která
Buriana upřednostnila před dalšími dvěma kandidáty: ředitelem Severočeského
divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
Tomášem Šimerdou a bývalým ředitelem
Symfonického orchestru Hlavního města
Prahy FOK Petrem Polívkou.
(red)

Jitka Cafourková (Eliška) a Jiří Untermüller (Arnošt z Pardubic) v Noci na Karlštejně
foto: Pavel Křivánek

Podzim opět patří v Plzni jazzu
Mezinárodní festival Jazz bez hranic
2011 zve opět do Plzně přední světové
interprety. Po famózních Take 6 vystoupí na galakoncertu ve Velkém divadle
další vokální super formace – The Real
Group ze Švédska. Příznivce tradičního

jazzu potěší nejlepší maďarský dixieland
z města Miscolc. Moderní jazzmani se
tradičně sejdou v Andělu a především
mladým posluchačům jistě udělá radost
T.O.P. Dream Company s Ondřejem
Rumlem v Buena Vistě. Mimoplzeňským

Fórum seznámí
s děním v kultuře
Sympózium nazvané Fórum pro kreativní
Plzeň uspořádá 31. října v Měšťanské besedě společnost Plzeň 2015. Akce je určena
všem, kteří přispívají ke kulturnímu životu
v našem regionu. Cílem fóra je seznámit veřejnost s rozvojovou vizí a strategií realizace
projektu Plzeň – EHMK 2015, systémem
práce s projekty z kandidátské přihlášky
ataké s jeho ﬁnancováním. Účastníci získají
informace o naplňování Programu rozvoje
kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019
za uplynulý rok a dovědí se více o možnostech ﬁnancování kultury. Fórum se koná
pod záštitou primátora Martina Baxy.

Rozhlas hostil
debatu o korupci
První mimopražská debata v rámci
15. ročníku prestižní konference Forum
2000 na téma Demokracie a právní stát se
uskutečnila 12. října v budově Českého rozhlasu Plzeň. Debaty nazvané „Korupce: jak
proti ní můžeme efektivně bojovat?“ se zúčastnili politoložka Vladimíra Dvořáková,
Jiří Knitl z Open Society Fund, bývalá ředitelka Transparency International Adriana
Krnáčová a Martin Kameník z občanského
sdružení Oživení. „Před časem jsme podpořili plzeňskou kandidaturu na EHMK
2015. Slíbili jsme, že v případě úspěchu
přineseme kousek Fora 2000 do tohoto
krásného města. Debata je první splátkou
tohoto závazku,“ uvedl Jakub Klepal z Nadace Forum 2000 s tím, že další akce by
měly následovat.
(red)

Miscolc Dixieland Band (Maďarsko)

foto: archiv

vystoupením pak bude kralovat Jiří Stivín
v Domažlicích.
Mladí hudebníci najdou opět unikátní
příležitost vytříbit svůj talent v jazzových
dílnách, které povedou na plzeňské konzervatoři ti skuteční jazzoví lídři - Milan Svoboda a Helmut Nieberle z Regensburgu.
Po loňském velmi úspěšném festivalovém vystoupení „jazzové“ Plzeňské
ﬁlharmonie a v rámci hledání nových
jazzových expresí, byla v návštěvnickém
centru plzeňského pivovaru uspořádána
výstava obrazů Jindřicha Bílka s názvem
Barva v tónech jazzu. Podzimní jazzový
maratón odstartovala její vernisáž a prolog festivalu s vynikajícím saxofonistou
Borisem Gammerem z Izraele.
Jazz club Plzeň zahájil svou pravidelnou činnost v Americkém centru audio
vizuálním pozdravem králi bluesové
kytary B. B. Kingovi a během festivalu
připomene 130. výročí narození Louise Armstronga. Celý program festivalu
a podzimního jazz clubu najdou zájemci
na www.jazzbezhranic.com.
Ivan Slabý

+24#%

Juniorfest míří do
Cinestaru
To nejlepší z evropské kinematograﬁe pro děti nabídne od 6. do
9. listopadu čtvrtý ročník mezinárodního ﬁlmového festivalu pro děti
a mládež Juniorfest 2011. Multikino
Cinestar nabídne například dánský
dobrodružný ﬁlm Super brácha.
Německý snímek pro nejmenší
Krokodýlové byl loni vůbec nejnavštěvovanějším ﬁlmem plzeňské části festivalu. Letos se na Juniorfestu
představí jeho pokračování pod názvem Krokodýlové se vrací. Milovníky
Twilight ságy potěší nové zpracování
klasické pohádky Červená Karkulka
v hlavní roli s Amandou Seyfried.
Součástí festivalu bude i setkání
s herci ze seriálu Ulice a dalšími
hosty festivalu v OC Olympia. Více
informací nabízí webové stránky
www.juniorfest.cz, kde mohou zájemci také soutěžit o atraktivní ceny.
Festival se koná za podpory města
Plzně, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňské teplárenské, Plzeňského kraje
a Techmania Science Center. (red)

Ikonami jsou vědci
i hokejista
Během druhého ročníku projektu
Plzeňské ikony vybírali obyvatelé západočeské metropole ze svého okolí
muže, kterých si váží a kteří ovlivnili
jejich životy. Z více než padesáti nominovaných vybrala 10 vítězů porota
složená z Plzeňských ikon – žen, které uspěly ve své kategorii loni.
Nejvíce hlasů získal doktor přírodních věd a zakladatel Západočeské
univerzity v Plzni Jiří Holenda. Dále
uspěli biskup František Radkovský,
hematolog Vladimír Koza, embryolog Jaroslav Slípka, hokejista Martin
Straka, chirurg Vladislav Třeška, herec a dramatik Antonín Procházka,
ředitel zoo Jiří Trávníček, skaut Petr
Vaněk a univerzitní pedagog Václav
Pilous. Všech 10 vítězů se v září stalo
tvářemi výstavy fotograﬁí Herberta
Slavíka v Mlýnské strouze.
Ambicí projektu je každý rok vybrat 10 ikon, které budou v roce 2015
prezentovány v Bruselu jako tváře
Plzně.
(red)

2/:(/6/2
Pokračování ze str. 1
Vraťme se tedy k vašim talentům, na
čem právě pracujete?
Nejpodstatnější je nová premiéra
hry Levandule, jmenuje se podle jedné
holky, o které to je. Jitka Molavcová
tam bude hrát hraběnku, která podporuje chudého malíře, kterého hraji já.
A myslím, že to bude ukrutná sranda.
Premiéru chystáme v lednu, určitě to
bude i zájezdové představení. Mám
také rozepsáno několik knih, já neumím psát jednu knihu. Teď jsme dokončili s mým bratrem Ondřejem knihu
o Werichovi. Předtím jsem dodělal ještě
knihu, ve které jsem odpovídal na otázky, které mi kladl jeden mladinký pan
učitel. On mě oslovil na ulici a říkal, já
bych s vámi chtěl udělat knihu, že bych
se vás ptal na věci, na které se vás ještě
nikdo neptal. Tím mě dostal a já jsem
mu to slíbil. Bylo to docela zajímavé.
Mám také rozepsanou jednu lehce teologickou knihu, která se jmenuje Klaun
si povídá s Bohem, potom knihu esejí
– jedna stať je o hercích našeho divadla, druhá o divácích, třetí o kriticích.
Samozřejmě si také střádám povídky,
které bych chtěl vydat, protože už jsem

dlouho žádné nevydal. Také jsem začal
psát humoristický román. V životě mě
nenapadlo, že bych psal román, ale říkal jsem si, pokusím se o štěstí, protože v téhle branži toho moc není, navíc
mám rád Saturnina nebo Švejka. Mám
zatím asi 40 stránek, už mi to asi rok leží
v šupleti, protože nemám dost času, ale
chtěl bych to dodělat. Jak vidíte, plánů
mám dost.
Váš život byl plný zvratů, v Semaforu
jste zažil hodně složité situace. Když
se teď ohlédnete zpátky, myslíte si,
že se vám potvrdilo známé tvrzení
„Všechno zlé je k něčemu dobré“?
Určitě, já tomu silně věřím. Já si
myslím, že i těch 20 let tzv. normalizace, což bylo velice nenormální období,
mělo význam v mém životě. Nelituji
toho. Beru všechno tak, jak to přichází,
smiřuji se s tím a snažím se z toho něco
vytěžit nebo z toho vybřednout.
Nelitujete ani toho, že jste přišli o původní Semafor u Václavského náměstí?
Já bych se tam ani nechtěl vrátit.
Nevím, jak to tam vypadá teď. Máme
v Dejvicích nejhezčí Semafor, jaký jsme
kdy měli, a jsme tam spokojeni. Lidé už

si zvykli sem chodit, takže návštěvnost
je dobrá až výtečná. Neprahnu po jiném
divadle. Navíc, já jsem tam autem za
pět minut.

V jednom z televizních pořadů k vašemu jubileu se vaše dlouholetá herecká
partnerka Jitka Molavcová zmínila
o tom, že velmi rád proti něčemu brojíte. Proti čemu brojíte právě teď?
Za normalizačního času to byla ideologie, která nás tlačila. Teď je to ekonomie, máme stále finanční problémy,
divadlo se samo neuživí, protože je
malé. Lístky by musely stát 800 korun, abychom se uživili. Měsíčně nás
divadlo stojí 1,2 milionu korun. To divadlo je schopno si vydělat 400 tisíc na
vstupenkách, těch 800 tisíc nám každý
měsíc schází. Magistrát nám pomáhá,
ale už nám snížil dotaci, ze sedmi mili-

onů, o které jsme žádali, na šest a něco.
Sponzoři se také nehrnou. Musíme se
velmi ohánět.
Co je vlastně tím motorem, který vás
pohání neustále dopředu?
To je jednoduché, mě to baví. Já si
ani neuvědomuji, že je to práce. Já jsem
workoholik, a když vysadím, tak vydržím i půl dne. Ale pak už to nevydržím,
jsem nervózní a musím začít něco dělat. Prostě nejsem ve své kůži. Já tomu
nejsem rád, chtěl bych umět odpočívat,
ale není mi to dáno. Já odpočívám tím,
že si pustím nějaký film, mám mohutný
archiv s tisícovkami filmů. Teď, to byste se divila, jsem se díval na Alexandra
Něvského. Naposledy jsem ten film viděl v roce 1946 a teď jsem si ho pustil
a pozoruji, jak některé věci by už dnes
asi nešly. Jsou tam některé nedokonalosti. I když Ejznštejn byl samozřejmě
veliký režisér. Rozčiluje mě, že na bojišti leží lebky a kostra koně a ty jsou úplně
zbrusu nové, je to z nějakého moduritu.
Tak si říkám, když už to uhnilo, ta lebka
už by asi nezářila bíle. A takových nedůsledností je tam spousta, to ovšem
nic neubírá na kvalitě toho filmu.
Veronika Krátká
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Cyril, César a Cicero – tak se jmenují tři mláďata, která se 17. června narodila v plzeňské zoo tygřici ussurijské Tsamaře. Tygřata se zde podařilo odchovat po šesti letech.
foto: Jaroslav Vogeltanz

Téměř 25 tisíc diváků navštívilo v červenci 18. ročník oblíbeného festivalu Na ulici. Na pěti scénách v centru města se vystřídalo
55 kapel a zpěváků od nás i ze zahraničí. Vstup na všechny akce byl tradičně zdarma.
foto: Václav Samek

Více než dva a půl tisíce lidí přilákal do okolí arboreta Sofronka třetí zářijovou sobotu retro pochod nazvaný Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody aneb Zpátky
do tepláků. Akce se nesla v duchu branně bezpečnostního závodu 80. let „O partyzánský samopal“. Druhý ročník pochodu především pro rodiny s dětmi uspořádal
odbor sociálních služeb magistrátu spolu s úřadem obvodu Plzeň 1.
foto: archiv

Stoletou historii fotbalu v Plzni představila výstava, kterou připravilo město spolu
s fotbalovým klubem FC Viktoria. Výstavní panely ve Smetanových sadech si při vernisáži 2. září prohlédl také kapitán úspěšného plzeňského týmu Pavel Horváth.
foto: Martin Pecuch

Střelnice v Lobzích se v září stala poprvé
ve své historii dějištěm střeleckého přeboru
Handicap Shooting Cup 2011. Handicapovaní občané dostali šanci vyzkoušet si střelecké paralympijské disciplíny. Spolu se SSK
Dukla Plzeň akci uspořádal odbor sociálních
služeb magistrátu.
foto: Michal Böhm

Na tři zářijové dny se vyhledávaná Luftova zahrada změnila ve výstavní místo. Své
kresby inspirované jejími zákoutími a okolím zde představil výtvarník Josef Černý.
foto: archiv

Zpěvák Richard Krajčo patřil k hlavním hvězdám letošního ročníku festivalu Pilsner
Fest. Návštěvníci tradiční oslavy plzeňských piv pokořili rekord v hromadném přípitku a vznikl také zcela nový český rekord v držení tupláků.
foto: Michal Böhm

Slavné moskevské divadlo J. Vachtangova představilo na 19. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo své úspěšné představení
Strýček Váňa.
foto: archiv
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Tylův náhrobek se
dočkal rekonstrukce
Plzeň si 11. července připomněla 155.
výročí od úmrtí Josefa Kajetána Tyla. Na
Mikulášském hřbitově byla odhalena kopie pomníku u hrobu tohoto významného
dramatika a spisovatele. Původní pomník
byl zrestaurován a uložen do depozitáře.
Rekonstrukce se uskutečnila podle historické fotodokumentace náhrobku a podle
odlitku sochařského díla. Na výrobu kopie použil její autor Jakub Vlček mšenský
pískovec. Stejný materiál využil i autor
originálu Antonín Wildt, který v roce
1858 vytvořil náhrobek na objednávku
českých vlastenců. Náklady na rekonstrukci a obnovu pomníku dosáhly téměř
544 tisíc korun.
Náhrobek prošel rekonstrukcí již v roce 1974, za další dva roky byl nevhodně
opatřen scelujícím neprodyšným nátěrem
a opakovaně restaurován v 80. letech minulého století. Během těchto úprav došlo
nejen k výrazně změně celé plastiky, ale také
k nevratnému poškození kamenného materiálu, ze kterého byla vytvořena.
(red)

PR O V O L NÝ Č A S

Jak pražské dámy rozhýbaly Plzeňany
Dne 1. listopadu 1865 byl do redakce
pokrokového listu „Plzeňské noviny“
dopraven přímo z nádraží rozměrný věnec s červeno-modro-bílou slovanskou
trikolórou. Neočekávaný dar vyvolal pozornost. Byl poslán „Americkým spolkem pražských dam“ se žádostí, aby byl
na Dušičky položen na hrob J. K. Tyla na
hřbitově u sv. Mikuláše. Agilní pražské
dámy tak pohnuly poněkud zatuhlou plzeňskou českou veřejnost k vzpomínce
na významného dramatika. Plzeňští studenti, gymnazisté a studující reálky se
ujali uspořádání slavnosti s velkou energií. Už 2. listopadu zorganizovali velkou
pouť na hřbitov. Nejprve se průvod zastavil u hrobu vlasteneckého kněze, pedagoga a básníka J. F. Smetany, který vyučoval
na gymnáziu a při Tylově pohřbu v červenci 1856 pronesl projev, jenž se valně nelíbil
policii a měl pro něho nepříznivé následky.
Po krátké modlitbě průvod u hrobu oblíbeného učitele provolal třikrát sláva a položil
věnec, darovaný studenty.

pověď se skrývala pod písmenem a) laminát. Z odpovědí jsme vylosovali tu,
kterou nám poslala Jiřina Kastnerová
z Chrástu. Pro výherkyni jsou v recepci
Techmanie připraveny čtyři vstupenky.
V dnešní hádance se zaměříme na odborné průvodce, kteří se pohybují v expozicích Techmanie, předvádějí show
a návštěvníkům vysvětlují principy fungování jednotlivých exponátů zábavným
způsobem. Jak se těmto odborným průvodcům říká? Jsou to a) edukátoři, za
b) edutaineři nebo za c) edutalkeři?
Svou odpověď pošlete do 30. listopadu 2011 na adresu redakce Radničních
listů, Magistrát města Plzně, náměstí
Republiky 1, 306 32 Plzeň. K dispozici
je také e-mailová adresa RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat heslo Hádanky ze světa Techmanie 10, své
jméno a adresu!
foto: archiv

Výstava Play láká do světa fantazie
Novou putovní expozicí v Techmania
Science Center je originální česká výstava
PLAY umělce Petra Nikla. Návštěvníkům
nabízí více než dvě desítky interaktivních
exponátů podněcujících fantazii, imaginaci a tvořivost. Výstavu mohou zájemci
v science centru zhlédnout do konce tohoto roku.
PLAY ve světě vidělo – a hlavně si s ní
hrálo – již více než 2,5 milionu lidí. V Plzni se objevuje poprvé. „Jedná se o zcela
originální expozici. Její autor Petr Nikl
navrhl mimo jiné i českou prezentaci na
světové výstavě EXPO 2005 v japonském
Aichi,“ připomíná tiskový mluvčí Techmania Science Center Tomáš Moravec.
V Techmanii se nyní návštěvníkům nabízí

labyrint objektů, využívajících světelné,
zvukové a hmatové efekty. PLAY je hrou,
která návštěvníky vybízí k tomu, aby se
jednotlivých exponátů dotýkali, vstupovali
do nich, dotvářeli je a hráli si s nimi. Tento
kontaktní přístup k celé expozici je nejen
dovolen, ale takřka vyžadován!
PLAY je další z řady putovních expozic,
které Techmania Science Center nabízí
svým návštěvníkům. V nabídce Techmanie střídá oblíbenou hudební expozici Music4Kids, kterou od 2. července vidělo přes
17 tisíc návštěvníků.
Techmanii v areálu Škoda lze navštívit
denně mezi 9 až 17 hod., vstup je možný
5. bránou z Borské ulice. Podrobnosti najdou zájemci na www.techmania.cz.

Archiv zve na přednášky
Na oblíbené přednášky pro veřejnost zve
také během listopadu až ledna Archiv
města Plzně. V úterý 1. listopadu nabízí
přednášku Jitky Janečkové nazvanou Plzeň v korespondenci Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška z let 1905 – 1954.
Přednášku Adama Skály s názvem Nucené vystěhování plzeňských občanů
po měnové reformě v roce 1953 mohou
zájemci navštívit 15. listopadu. Na téma
Životní prostředí v Plzni s ohlédnutím
zpět bude 29. listopadu přednášet vedoucí odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Dagmar Svobodová

Státní bankrot
v roce 1811

Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část “

($!.+9¬:%¬36ð4!¬4%#(-!.)%¬
V minulém soutěžním kole jsme přinesli hádanku týkající se údajně nejkrásnější „škodovácké“ lokomotivy
32E. Ptali jsme se, z jakého materiálu
je vyrobena její karosérie. Správná od-
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Kaiferová. Plzeň za třicetileté války
představí 13. prosince Oldřich Kortus
z Ústavu českých dějin Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dne
10. ledna je na programu přednáška
Karla Řeháčka ze Státního oblastního archivu v Plzni o životě a díle Josefa
Limpoucha, známého plzeňského kněze
a pedagoga vězněného v obou totalitních
režimech, nazvaná Muž pevný a čestný
– Josef Limpouch. Přednášky se konají
vždy v úterý od 16.30 hodin v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně v budově radnice. Vstup je volný.
(red)

U Tylova hrobu zazpíval po modlitbě
asi padesátičlenný sbor studentů a herců
plzeňského divadla, kteří se k vzpomínce
přidali, píseň „Kde domov můj“. Provolali mohutné „sláva“ a k pražskému
a studentskému věnci přibyl věnec herců
plzeňského divadla. Narychlo sestavený
sbor řídil Hynek Palla, hudební skladatel,
učitel zpěvu a tělocviku a zejména agilní
činovník plzeňského Sokola.
Pražské dámy, které znaly opatrnost
a nerozhodnost plzeňské české společnosti, darováním věnce vyzývaly českou
společnost v Plzni k důstojné vzpomínce
i v příštích letech. O tom, zda dušičkový
pietní akt na hřbitově měl nějaké nepříjemné dozvuky nebo byl jako politicky
bezvýznamný policií a úřady přehlédnut,
dobové prameny mlčí.
Tylův rukopis písně, která je naší národní hymnou, je uložen v Archivu města
Plzně.
foto: Martin Pecuch
(Úryvek je otištěn se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

Habsburská monarchie, jejíž částí byly
i české země, byla vyčerpána vleklými
válkami s napoleonskou Francií, kdy se
jednalo o konﬂikty několika států. Protože v důsledku ohromných vojenských
výdajů státní dluh monarchie stále
rychleji narůstal, situace se stala neudržitelnou, a tak vídeňská vláda rozhodnutím z 20. února 1811 snížila kurs
papírových bankovek o 80 procent.
Ceny dále stoupaly, v Plzni stále více
vázl veškerý obchod, řada obchodníků
musela ukončit svou činnost a z části
z nich se přes noc stali žebráci. Také
výroba ve městě byla velmi omezena;
drahota dosáhla vrcholu v roce 1817,
o rakouské peníze nikdo nestál a raději
si držel zboží jako trvalejší hodnotu. Situace se pozvolna začala zlepšovat po
roce 1820. Nejvíce byli postiženi obyvatelé odkázaní jen na mzdu nebo plat.
Jaroslav Douša

Prazdroj lidem opět rozdělí tři miliony korun
Neziskové a příspěvkové organizace
mají také v letošním roce šanci získat prostřednictvím programu PRAZDROJ LIDEM peníze na projekty,
které zlepší život v plzeňském regionu.
Ti nejúspěšnější si mezi sebou rozdělí
celkem tři miliony korun.
Letošní již desátý ročník programu
je v plném proudu. Finalisty vybere
v těchto dnech Rada reprezentantů
ze všech přihlášených projektů. Kdo
nakonec uspěje, bude jasné v lednu
příštího roku. O tom, které projekty si
dar rozdělí, rozhodne stejně jako v minulých ročnících veřejnost.
Přihlášky do letošního ročníku
programu bylo možné podávat do
15. října. Ty projekty, které nejlépe splňovaly hlavní kritéria pro postup, tedy

zlepšení kvality života obyvatel Plzně
a dlouhodobou využitelnost, pošle do
ﬁnálového kola Rada reprezentantů
složená z významných plzeňských
osobností a zástupců Plzeňského Prazdroje. Pak už budou od poloviny listopadu do konce roku rozhodovat občané
ve veřejném hlasování. Zapojit se mohou přes internet, pomocí dárcovských
zpráv (DMS) ataké kuponu, který vyjde
v Plzeňském deníku.
„Zapojení obyvatel regionu do
rozhodování je tím, co PRAZDROJ
LIDEM odlišuje od ostatních nadací a programů. I v desátém ročníku
bude hlas veřejnosti nesmírně důležitý, neboť právě obyvatelé plzeňského
regionu jsou zákazníky realizovaných
projektů,“ říká Drahomíra Mandíko-

vá, ředitelka ﬁremních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.
Program PRAZDROJ LIDEM byl
vyhlášen poprvé v roce 2002, tehdy
ještě pod názvem Občanská volba Plzeňského Prazdroje. Od té doby podpořil v Plzni 123 projektů, které získaly
celkem 38 milionů korun.
V uplynulém ročníku přihlásilo své
projekty do programu PRAZDROJ
LIDEM celkem 41 organizací, grant
ve výši tři miliony korun si nakonec
rozdělilo 12 příjemců. V hlasování
veřejnosti bylo přijato celkem 19 656
hlasů.
Veškeré informace o projektech a možnostech hlasování jsou
k dispozici na internetové adrese
www.prazdrojlidem.cz.
(red)

Návštěvníky technických úřadů děsí paternoster
Na úvod musím poznamenat, že z tipů
na poslední článeček tohoto seriálu se
vybíralo snadno. Padl totiž návrh, napsat něco o budově Technických úřadů
města Plzně ve Škroupově ulici 5. Trochu podezřívám své milé čtenáře, že je
pro ně zajímavá především neobvyklým
výtahem paternosterem, který některé
návštěvníky udivuje, a jiné, poněkud nepochopitelně, děsí. Pro mě je to důvěrně
známá budova, kde jsem trávila posledních dvacet let svého profesního života.
Podnětem pro stavbu budovy v letech
1929-1930 bylo přání soustředit pod
jednou střechou všechny městské úřady, které se staraly o stavební záležitosti
a veškerou technickou vybavenost města, a tím samozřejmě učinit jejich činnost efektivnější, pružnější a rychlejší.
Po první světové válce nastal v Plzni velmi čilý stavební ruch, město se rozrůstalo nejen připojováním okolních obcí,
ale také výstavbou nových městských
čtvrtí; výrazně se zvýšil počet obytných
budov, vznikala řada objektů městské
vybavenosti - zejména to byly nové
školy - i řada technických a dopravních
staveb. Samozřejmě důležitou tady byla
autonomie průmyslového města, která
umožnila zásahy samosprávy při řešení otázek hospodářských i sociálních.
V uvažování a následném podnikání
městského zastupitelstva byla hybnou
pákou dění osoba starosty Luďka Pika,
který stavěl aktivní položku majetku nad

pasivní položku dluhu: „…Která obec
něco podniká, musí mít též svůj dluh.
Která nic nepodniká, nemá žádných
dluhů, ale je též zanedbaná…“ Staveniště bylo vybráno v tehdejší Lucemburské ulici, kde ve stejné době vznikal rozsáhlý palác Elektra s kinem, restaurací
a obchodními prostory v parteru a částečně i v prvním patře a byty ve vyšších
podlažích. Projekt vznikl na stavebním
úřadě města ve spolupráci architekta
Hanuše Zápala a jeho častého spolupracovníka Václava Beneše. Půdorysný
tvar má podobu obráceného písmene
„T“, nahlížíme-li na ni z uličního pohledu. Architektonickými prostředky
jsou tu prosté geometrické tvary, dané

mělkým prolomením uličního průčelí,
neprofilované římsy a masivní rámování dělených oken. Budova byla kromě
již zmíněného paternosteru vybavena
mnoha technickými vymoženostmi své
doby, například i v oblasti komunikační
techniky mezi jednotlivými pracovnami. Výjimečné byly i technické rozvody, pečlivě rozmístěné a skryté za obezdívkami, takže v podstatě neviditelné.
Mnohé z toho se vytratilo při pozdějších
stavebních úpravách, přístavbou druhého schodiště s výtahem prostorné
chodby potemněly, ale podstata úřední
budovy zůstala neměnná. Nadčasová
architektura Škroupově ulici sluší.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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