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Letos začne oprava Wilsonova mostu i tratě U Zvonu
Do rozpočtu je nově zařazena výstavba kulturního centra na Světovaru

S příjmy ve výši 5,043 miliardy korun
a s výdaji 5,950 miliardy korun bude letos
hospodařit město Plzeň. „Schválená konečná bilance rozpočtu města je vyrovnaná. Více než devítisetmilionový schodek
je pokryt prostřednictvím fondů města,
vlastními zdroji z předchozích let, z dotací
a z úvěru Evropské investiční banky, který
je využíván především na předfinancování
dotovaných projektů,“ uvádí Hana Kuglerová, ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.
Rozpočet byl sestaven s ohledem na nepříznivý vývoj daňových příjmů a pokraču-

jící recesi. Byly proto zredukovány potřeby
jednotlivých správců rozpočtu a příspěvkových organizací. V rámci úsporných opatření došlo například k osmiprocentnímu
snížení prostředků na provoz příspěvkových organizací a k omezení výdajů na podporu služeb neziskovému sektoru vyjma
sociální a kulturní oblasti.
„Největší objem výdajů je směřován do
oblasti dopravy, na kterou bylo vyčleněno
1,668 miliardy korun, což je 28 procent
všech výdajů města. Tyto prostředky jsou
určeny například na dotování městské veřejné dopravy ve výši 766,23 milionu korun

Wilsonův most 					

Foto: Martin Pecuch

nebo kapitálové výdaje související s dopravou ve výši 627,14 milionu. V této částce je
zahrnuto například financování budování
městského západního okruhu, rekonstrukce silnic a tramvajových tratí,“ vysvětluje
Helena Beránková z oddělení controllingu
ředitelky Ekonomického úřadu Magistrátu
města Plzně.
Na stavební investice je vyčleněna částka
1,883 miliardy korun, což je o 9,1 procenta
více než vloni. Většina těchto prostředků
je určena na již zahájené akce, jako je například stavba divadelní budovy v Jízdecké
ulici či další výstavba úslavského kanalizačního sběrače. Letos má začít oprava
tramvajové trati U Zvonu, která bude pokračovat i v roce 2014. Připravena je také
rekonstrukce Wilsonova mostu. Nově je
do rozpočtu zařazena výstavba kulturního
centra 4x4 Cultural Factory Světovar, městského archivu a další etapy Plzeňského vědecko-technologického parku.
Na příjmové straně rozpočtu představují nejvýznamnější položku příjmy
z daní. Podle předpokladů města by měly
dosáhnout 3 miliard korun, což je v porovnání s loňským rozpočtem o 3,6 procenta méně. 		
(red)

Mimořádně úspěšný vstup plzeňských fotbalistů, házenkářů i hokejistů do nového
roku potěšil plzeňské sportovní fanoušky. Týmy z našeho města ovládly čela tabulek nejvyšších soutěží všech tří nejpopulárnějších kolektivních sportů. Hokejisté HC
Škoda Plzeň (na snímku zleva Tomáš Vlasák a Martin Straka) se po 35. kole extraligy drželi na prvním místě s desetibodovým náskokem. Na nejvyšší příčce tabulky
1. fotbalové ligy přezimuje FC Viktoria Plzeň. Daří se i házenkářům z týmu Talent
M.A.T. Plzeň, kteří po 15 kolech obsadili čelo soutěže. Foto: archiv HC Škoda Plzeň
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Město ocenilo
mimořádné činy

Plzeň potřebuje kvalitní současnou architekturu

Výjimečné činy vykonané při záchraně lidského života nebo majetku byly na konci minulého roku
oceněny na plzeňské radnici.
Pavel Hrach v srpnu u Velkého
boleveckého rybníka zachránil tonoucího muže za cenu ohrožení
vlastního života. „Rozhodoval jsem
se podle mne sice dlouho, ale jsem
rád, že jsem to udělal a že se nám
tonoucího podařilo ještě s pomocí
dalšího pána, jehož jméno bohužel
neznám, a ostatních na břehu zachránit,“ uvedl Pavel Hrach.
Zora Baumruková a Martin
Bouda ze Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje poskytli
neodkladnou péči deseti osobám
evakuovaným z hořícího bytového
domu v Doubravce. Za rychlou záchranu tři osob z hořícího domu Na
Jíklace byli oceněni policisté Václav Kubík, Jakub Stejskal a Michal
Kapras. Uznání za poskytnutí první
pomoci seniorce v ohrožení života
se dočkali strážníci ze služebny Slovany Michal Bradáč a Petra Windšedlová.
David Beneš, Jan Matas a Václav
Netrval z Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje prokázali
osobní statečnost při vyprošťování
samice levharta sněžného uvízlé na
skále.
(red)

Architekt Roman Koucký strávil mládí
v plzeňské čtvrti Doubravka. Do rodného města se vrací jako tvůrce územního
plánu, který má být hotový v roce 2015.
Jaké jsou základní principy tvorby
územního plánu?
Územní plán je „mapa“, která zobrazuje strategii utváření a rozvoje města.
Územní plán je právní dokument, měl
by proto být jednoduchý, jasný a srozumitelný. No a já k tomu dodávám, musí
být také a především krásný.
K jakému posunu by mělo dojít u nového územního plánu Plzně v porovnání se stávajícím?
Jsem přesvědčen, že by nový plán
měl být jednodušší, proto snáze vymahatelný a především stabilní. Měl by
rozvoj města nejen regulovat, ale také
iniciovat. Je potřeba, abychom opustili
přežité, ale setrvačné plánování funkcí
v území a věnovali se zase „obrazu města“ – jeho kráse a kvalitám prostředí.
Z výsledků urbanistické soutěže Plzeň - vnitřní město vyplynulo, že je
třeba posílit centrum a veřejná prostranství. Jakým způsobem toho lze
v Plzni dosáhnout?
Celkem jednoduše: zastavit extenzivní rozrůstání zástavby do krajiny,
koncentrovat investice k centru města, a především nadřadit architekturu
technickým řešením. Zjednodušeně
řečeno, je potřeba postupovat přesně
obráceně, než tomu bylo v posledních
desetiletích.

K jakým chybám podle vás došlo při
tvorbě předchozích územních plánů
a naopak, která řešení považujete
s ohledem na další vývoj města za
prozíravá?

Roman Koucký

Foto: Ester Havlová

Druhá polovina dvacátého století
znamenala pro Plzeň rozsáhlou změnu
struktury. Vznikala monofunkční sídliště.
Předimenzované dopravní řešení zcela
změnilo prostorové vztahy a spolu s rozsáhlými demolicemi nenávratně zničilo
důležité části města. Typickou ukázkou je
Pražské předměstí a křižovatka U Jána.
Do budoucna musí Plzeň především dokončit, ale také „zlidštit“, svůj dopravní
systém, musí se naučit pracovat s krásou,
musí se naučit hledat a podporovat kvalitní architekturu.
Jak hodnotíte územní plán architekta
Vladimíra Zákrejse z období první republiky, který podle některých odborníků předběhl svou dobu?
Vracet se ke starým plánům je vždy
poučné a Vladimír Zákrejs je jistě pozoruhodnou postavou meziválečného urbanismu v Čechách. Nevím, zda předběhl
svou dobu, spíše myslím, že jednu dobu
uzavíral. Jeho plány definují především
strukturu veřejných prostranství a jsou
typickou, a v Plzni také na dlouho poslední, ukázkou „klasického“ pojetí plánování města, které se používalo před tezemi
Athénské charty. Tyto nové (revoluční)
teze následně, ve třicátých letech, změnily způsob plánování a ve výsledku vedly
k volnému způsobu zastavění a k rozpadu
struktury města. Vedly k tomu, co známe
dnes – řídké město se spoustou dopravy.
Nebyl opuštěn jen Zákrejsův plán, ale celý
systém předchozího (klasického) způsobu
plánování, který byl znám od starověku.

Lze některé Zákrejsovy záměry využít i nyní?
Dnešní doba obecně znovu nachází
důležitost veřejných prostranství, hledá krásu ulic, náměstí, průhledů a celkové kompozice města. Na to lze určitě
navázat a já osobně se o to již mnoho let
pokouším ve svých plánech i knihách.
Regulační náčrty architekta Zákrejse ale obsahují i závažná rozhodnutí,
která by dnes již byla asi těžko přijatelná. Namátkou například velký průmyslový přístav okolo kostelíka sv. Jiří
v Doubravce.
Které území v Plzni má z pohledu
architekta – tvůrce územního plánu
největší potenciál?
Jednoznačně právě okolí centra
města. Plzeň je nutné rozvíjet intenzivně a zevnitř. Plzeň potřebuje kvalitní
současnou architekturu a potřebuje jí
hodně. Musíme si uvědomit, že řešení současného neutěšeného stavu je
pouze ve vysoké kvalitě návrhů. Dobrý
„obraz města“ vytváří právě kvalitní architektura nejen domů, ale především
toho mezi nimi – veřejného prostranství. I dopravní řešení musí být znovu
architekturou… Infrastruktura, i ta dopravní, musí být pouze službou, nikoli
diktátem. Klíčová je čitelná a krásná
kompozice města a kvalita veřejných
prostranství. Důležitý je také kontrast
města a přírody, ve které je město zasazeno.
Dokončení rozhovoru na str. 7
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Klíčem k harmonickému rozvoji města je kvalitní územní plán
Nový územní plán
V nové rubrice Radničních listů odborníci z Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně postupně představí všechny části
územního plánu, který se právě připravuje. Čtenáři se tak budou moci dozvědět více například o krajině ve městě,
urbanistické struktuře města a jeho rozvojovém potenciálu, veřejné infrastruktuře a jejích jednotlivých složkách. Naučí se také číst územní plán a seznámí se

s příklady popisu jednotlivých lokalit
tak, jak budou uvedené v novém územním plánu.
Každý z nás chce žít ve městě, kde může
bydlet, studovat, pracovat, trávit volný čas
a přitom se pohybovat v příjemném prostředí tvořeném kvalitní zástavbou, upraveným veřejným prostorem i okolní krajinou.
Málokdo si ale takovou představu spojuje
s termínem územní plán. „Přitom jde o klí-

čový dokument, který předurčuje, jak bude
město v dalších letech vypadat, jak se může
rozvíjet,“ vysvětluje Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který v současné době zpracovává nový
územní plán Plzně ve spolupráci s vítězi
urbanistické soutěže – týmy MOBA studio
a Roman Koucký architektonická kancelář.
Veškeré administrativní činnosti spojené
s pořízením městského územního plánu
zajišťuje Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně.
Kdy a jak vlastně vznikla potřeba
zpracovávat územní plány a proč? Ještě
500 let po založení města si Plzeň vystačila s téměř dokonalým šachovnicovým
půdorysem uvnitř hradeb a nevýraznými
předměstími a žádný dokument podob-

ný dnešnímu územnímu plánu nepotřebovala. Rozsáhlá výstavba vně hradeb
v důsledku průmyslové revoluce a rychlého rozvoje železnice způsobila, že město
v 19. století překročilo své hranice a začalo
se živelně rozrůstat podél hlavních silnic
a železniční tratě. Z tohoto důvodu byl
v roce 1864 vydán takzvaný stavební řád,
který uplatňoval zastavování města založené opět na šachovnici a blokové zástavbě i vně hradeb. Vznikly regulační plány
Petrohradu, zástavby kolem Doudlevecké
a Klatovské třídy a Říšského předměstí
(zástavba na západ od centra města).
Důvodem pro vznik prvních předchůdců dnešního územního plánu byla tedy
potřeba vytvářet ve složitém terénu s pěti
údolími město, ve kterém se dobře žije. „Je

zcela přirozené, že lidé mají různé potřeby
a přání, a je také pochopitelné, že je mohou naplňovat různými způsoby. Otázka
je jak vytvořit předpoklady pro spokojený
život většiny obyvatel,“ říká Irena Vostracká a dodává: „Proto město potřebuje
architekty-urbanisty a další odborníky
v oblasti životního prostředí, dopravy,
technické infrastruktury, ekonomiky
a společenských věd, aby vytvořili tým
lidí, kteří dokáží do přípravy tohoto strategického dokumentu promítnout, jak své
profesní a osobní kvality, tak také pohled
obyvatele města.“ Spolupráce s dalšími
týmy pak přidává potřebný nadhled a diskuze s kolegy architekty přináší potřebnou
zpětnou vazbu.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Co je územní plán?
Územní plán je definován stavebním zákonem (§ 43 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
Vzhledem k tomu, že citace příslušného paragrafu je složitá, lze podle
PhDr. JUDr. Jiřího Plose z České komory architektů velmi zjednodušeně
říci, že „územní plán je dohoda obce,
občanů a státu o způsobu utváření, to
jest uspořádání a využití území.“
Územní plány (dříve nazývané směrné územní plány) zachycující hlavní principy řešení rozvoje města
Historie územního plánování v Plzni
• 1864 – vydání stavebního řádu
• 1886 – vydání nového stavebního
řádu a pořízení upravovacích plánů
v měřítku 1 : 720
• 1920–26 – pořízení přesně zaměřeného vrstevnicového plánu města
v měřítku 1 : 2 880 včetně okolních
obcí

165 slov
primátora Baxy

Každý začátek něčeho nového je plný
očekávání. A nejinak je tomu u mnohých
z nás při vstupu do nového roku. I když jsou
už pootevřeny dveře toho nového, ještě se
ohlížíme za těmi zavřenými. Čas je slovy
myslitele F. W. J. Schellinga účinnou možností navazování souvislostí. Zatímco dříve
byly kalendář a s ním i pojem času závislé
na pohybu nebeských těles, záplavách důležitých řek, rozkvétání stromů, dozrávání
obilí, tahu ryb a ptáků, zkrátka na sledování
opakujících se přírodních jevů, dnes má na
určování času vliv mnoho dalších faktorů,
které s přírodními zákonitostmi souvisí
jen nepřímo či vůbec. Navíc jsme uštvaní,
uspěchaní a „nestíháme“. Jaký tedy bude
ten letošní rok? Určitě nebude jednoduchý.
Bude náročný. Ekonomicky, možná i politicky. A vnější prostředí je v našem životě
důležité. Ale důležitější jsou lidé. Proto se
snažme nepodléhat zrychlujícímu se tempu, rychlým soudům, efektním výkřikům
nebo krajním postojům, ale přistupujme
k našemu životu s rozvahou, s pozitivními
myšlenkami a nezapomínejme na detaily,
ze kterých se skládá náš pocit štěstí.

• 1927 – městská rada ustavila „regulační
sbor“ jako poradní útvar městského zastupitelstva
• 1929–32 – zpracování generálního regulačního plánu architektem Vladimírem Zákrejsem v součinnosti s Technickými úřady a regulačním sborem
• 1948–52 – zpracování prvního poválečného základního upravovacího plánu
architekty Jindřichem Krisem a Františ-

kem Sammerem, který nebyl schválen,
ale stal se základní osnovou pro všechny
pozdější územně-plánovací dokumentace
• 1954–57 – revize neschváleného upravovacího plánu (Stavoprojekt Plzeň,
architekt Jaroslav Hausner a kol.) – koncept nebyl dokončen
• 1962–64 – směrný územní plán (Stavoprojekt Plzeň, architekt Zbyněk Tichý

a kol.) schválený vládou ČSR v roce 1966
• 1971 – první revize směrného územního plánu (Urbanistické středisko města
Plzně, Jaromír Šesták) z důvodu vyššího nárůstu počtu obyvatel než se předpokládalo vznikají nové obytné plochy
(podstatné zvětšení Severního Předměstí)
• 1980 – zpracování doplňku územního
plánu (Urbanistické středisko města

Plzeň ušetří miliony při nákupu plynu
Město Plzeň se v uplynulém roce rozhodlo pro efektivní nákup zemního plynu na
energetické burze. Nechalo si zpracovat
analýzu dosavadních odběrů a v polovině listopadu dalo pokyn k jeho nákupu.
V elektronickém systému burzy se magistrátu podařilo pořídit pro nadcházející dva
roky plyn za ceny o 20 až 30 procent nižší,
než jsou ty současné. Sníží tím náklady téměř o pět a půl milionu korun.
„Podmínkou dosažení dobrých cen
bylo sdružení spotřeby magistrátu, městských obvodů, příspěvkových organizací,
zejména základních a mateřských škol,
a dalších městských společností. Zapojilo se například Divadlo J. K. Tyla, Divadlo
Alfa, městská knihovna, ústav sociálních
služeb nebo zoologická a botanická za-

hrada,“ uvádí Petr Triner, ředitel úřadu
správních agend magistrátu.
Dalším faktorem byla volba optimálního způsobu nákupu. Zákon o veřejných
zakázkách připouští kromě klasické papírové podoby také elektronickou aukci
nebo nákup na komoditní burze. Město
posoudilo výhody a nevýhody všech možností a došlo k názoru, že nákup energií
patří na energetickou burzu.
Kladenská komoditní burza funguje
jako centrální tržní místo pro obchodování energií pro konečné odběratele. Jedná se o fyzické dodávky elektřiny a plynu
určené přímo do odběrných míst zákazníků, kde si Plzeň mohla určit i cenové
limity, za které byla ještě ochotna zemní
plyn nakoupit. Právě u zemního plynu byl

Mění se pravidla pro pořádání trhů
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
zpracoval nová pravidla pro umístění
a vzhled prodejních stánků během
trhů konaných na náměstí Republiky.
„Jsou stanovena tak, aby vzhledem
k exponované poloze v historickém
jádru města stánky nepůsobily rušivě a kultura prodeje odpovídala významu daného místa,“ uvedla Irena
Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce
a rozvoje. Pravidla řeší vzhled, vhodné
typy stánků, jejich rozměry, barevnost,
mobiliář a zároveň umístění, tedy zachování odstupu od katedrály, sestavení do řad a podobně. Rovněž vylučují
v době konání trhů umístění nafukovacích prvků a pouťových atrakcí.
Pravidla byla projednána se zástupci
Správy veřejného statku, odborů pa-

mátkové péče a prezentace a marketingu a se zástupcem Ateliéru Soukup,
který je autorem současného vzhledu
náměstí. Smlouva se stávajícím provozovatelem trhů by měla být ukončena v letošním roce. Výběr nového
provozovatele včetně následného uzavření smlouvy zajistí Městský obvod
Plzeň 3.
(red), foto: Martin Pecuch

v režimu maloodběr tento limit stanoven
o 271 korun pod současnou jednotkovou
cenou, v režimu velkoodběr pak o 163 korun pod dnešními cenami. U obou energetických produktů se cena v burzovním
systému dále snižovala. Ve velkoodběru,
kdy je spotřeba nad 630 MWh v jednom
odběrném místě za rok, získalo město
a jeho organizace dodávku plynu za 727
korun za megawatthodinu a v maloodběru
dokonce za 717 Kč/MWh.
„Jako přidanou hodnotu jsme získali
kompletní analýzu spotřeby plynu včetně
popisu všech odběrných míst. Město tak
má nyní představu o energetických vstupech v objektech vytápěných zemním plynem a může zde efektivněji plánovat i hospodařit,“ doplnil Petr Triner.
(red)

Plzně, Jaromír Šesták) – trasa dálnice
na severu zcela mimo území města
• 1985–88 – zpracování územního plánu
• 1995 – zpracování prvního porevolučního Územního plánu města Plzně, který
je stále platný a ve dvouletých cyklech
byl pravidelně aktualizován (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
Zdroj: Územní plánování a urbanismus
1/95

Z RADNICE

Termíny konání rady
a zastupitelstva města
Rada města Plzně bude v letošním
roce zasedat v těchto termínech:
31. ledna, 28. února, 28. března,
11. dubna, 2. května, 30. května,
27. června, 22. srpna, 12. září,
26. září, 17. října, 14. listopadu,
28. listopadu a 19. prosince.
Jednání Zastupitelstva města Plzně se uskuteční: 24. ledna, 21. února,
21. března, 25. dubna, 23. května,
1. června (slavnostní), 20. června, 5. září, 10. října, 7. listopadu
a 12. prosince.
(red)

Předzahrádky by měly zkrášlit centrum
Pravidla pro umístění restauračních
předzahrádek v centru Plzně budou od
letošní sezony přesněji specifikována.
Úpravu si vyžádalo vyhodnocení uplynulé letní sezony, kdy poprvé začaly platit předpisy pro jejich provozování.
Město považuje předzahrádky za vítané oživení centra. Vydalo se proto cestou podpory provozovatelů restaurací
při jejich zřizování snížením poplatků
za nájem veřejného prostranství. Předzahrádky ale musí splňovat stanovené
podmínky.
Byla upravena především část, která
se týká mobiliáře a stínících prvků. Zde
došlo loni k několika rozporuplným situacím z hlediska výkladu některých
pojmů. Stínící prvky musí být součástí
celkového designu provozovny.
Podřídit se řešení fasády ale musí
také zvolená barevnost. Slunečník nebo

markýza mohou mít maximálně dvě základní podkladové barvy. Podrobně jsou
specifikovány stínící prvky s reklamou.
„Pravidla řeší její velikost, barevnost
a umístění,“ upřesňuje Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně.
Nově mohou provozovatelé předzahrádek používat jako materiál na mobiliář umělá vlákna, která umožní v případě zájmu celoroční provoz.
Záměrem dokumentu je docílit, aby
předzahrádky v historickém jádru a jeho
těsné blízkosti nepůsobily rušivě a aby
odpovídaly významu tohoto místa.
Snížení sazby poplatku u venkovních
zahrádek pro majitele restaurací a kaváren v centru schválila městská správa
v roce 2011. Od té doby platí provozovatel za metr čtvereční pět místo předešlých patnácti korun.
(red)
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Projekt usiluje o bezpečí zákazníků v obchodních centrech
Zabráni do nákupů, lidé často zapomínají kontrolovat své osobní věci včetně
větších obnosů peněz. Ty se pak snadno
stávají úlovkem nevítaných návštěvníků
obchodů - kapesních zlodějů. Ke snížení počtu trestných činů a přestupků
a především ke zvýšení pocitu bezpečí
zákazníků napomáhají pravidelné preventivně bezpečnostní akce pořádané
Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně v nákupních centrech a jejich okolí.
Patří k nim například kampaň s názvem Otevřená kabelka – pozvánka pro
zloděje. Podle manažera projektu Bezpečné město Ladislava Plochého jsou
v současné době do kampaně zapojena
téměř všechna větší plzeňská nákupní
střediska, kterým není lhostejná bezpečnost jejich zákazníků.
Nakupující se v závěru loňského roku
mohli opět shledat s reklamními panely
v podobě plastových figurín, na kterých
nechybí ani známá postava zloděje.
„Humornou formou upozorňují na zvýšené riziko kapesních krádeží,“ vysvět-

KRÁTCE

Záchranná služba
žádá o spolupráci
Případů, kdy se posádky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského
kraje nemohou dostat při zásazích
do uzamčených domů, v poslední
době přibývá.
„Jedná se zejména o panelové
domy. Posádky našich sanitek mají
často velký problém, aby se dostaly
ke zraněným či nemocným osobám
uvnitř. Chtěli bychom apelovat na
vlastníky těchto objektů, zda by
bylo možné vchodové dveře neuzamykat,“ žádá majitele bytových
domů Michal Šebek, manažer vnějších vztahů a mediální komunikace
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
„Když záchranáři dorazí k objektu, mohou zazvonit na sousedy, kteří jim umožní bezproblémový vstup
dovnitř pouhým odzvoněním,“ nabízí řešení Michal Šebek.
(red)

luje Ladislav Plochý. Kromě těchto panelů jsou zákazníci před rizikem krádeží
varováni prostřednictvím audiospotů
a dalších materiálů.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality akci „Otevřená kabelka – pozvánka pro zloděje“ pravidelně organizuje
ve spolupráci s Městskou policií Plzeň,
Policií ČR a Střední odbornou školou
ochrany osob a majetku Plzeň. Její studenti například radí zákazníkům, jak
předcházet krádežím. Od nich, ale také
z informačních letáků se nakupující dozvídají, jak mít své osobní věci neustále pod
kontrolou, jak dbát na zabezpečení svého
vozu a proč nenechávat položené věci na
sedačkách či klíčky v zapalování vozu.
Během kampaně je věnována pozornost také okolí obchodních center a parkovištím. „Studenti vybaveni reflexními
vestami s logem Bezpečného města působí jako dobrovolníci společně se strážníky a policisty preventivně na zákazníky i na řidiče na parkovištích,“ doplňuje
Ladislav Plochý.
„Rádi bychom, aby se letos do této
preventivně bezpečnostní akce plně zapojila další obchodní centra. Současní
partneři projektu se snaží maximálně
chránit své zákazníky před zloději, protože pochopili, že bezpečí nakupujících

Město ocenilo
dobrovolníky

Do kampaně „Otevřená kabelka – pozvánka pro zloděje“ se zapojili studenti Střední
odborné školy ochrany osob a majetku.
foto: archiv
je především v jejich zájmu,“ říká Ladislav Plochý a dodává: „Zatím nemáme
k dispozici přesné statistiky, ale věříme,
že se kampaň loni vydařila stejně jako

v roce 2011, kdy Policie ČR ve výše uvedených čtyřech obchodních centrech nezaznamenala žádný případ kapesní krádeže či vloupání do vozidla.“
(red)

Klasické učebnice nahrazují tablety
Projekt nazvaný Flexibook 1:1 odstartoval
koncem loňského roku na 1. základní škole
v Západní ulici a 14. základní škole v Zábělské ulici. Jeho cílem je vyzkoušet výuku
v plně digitalizované třídě, kdy klasickou

papírovou učebnici nahrazují interaktivní
učebnice v tabletu. Každý žák disponuje tabletem iPad jak pro výuku ve třídě, tak pro
domácí přípravu. Využívány jsou interaktivní učebnice Fraus nazvané Flexibooks.

Žáci 14. ZŠ při práci v digitalizované třídě.

foto: archiv

„Nové tablety získali v rámci pilotního projektu žáci sedmého ročníku za
finanční podpory Správy informačních
technologií města Plzně. Pracují s nimi
v hodinách fyziky, češtiny, přírodopisu
a občanské výchovy. Učebnice upravené
pro použití v tabletech umožňují mimo
jiné poslech nahrávek či přímo odkazují na další zajímavé informace spojené
s tématem. Žáci se svým tabletem mohou připojit k interaktivní tabuli a na
ní spolužákům představit prezentaci,
kterou si doma připravili. Doufám, že
takto žáky více motivujeme k vyhledávání dalších informací. Tablety využívají
i ve svém volném čase, mohou si do nich
například stáhnout vlastní fotografie.
Obsah, který děti přinesou do školy,
však mají učitelé právo kdykoli zkontrolovat,“ popisuje využití tabletů ředitelka
14. základní školy Helena Lišková.
Do projektu jsou zapojeny téměř dvě
desítky základních škol a gymnázií z celé
republiky. Jeho účastníci provádějí průběžné vyhodnocení. Cílem je také zjistit
osobní názory učitelů a žáků na rozdíly
ve výuce s papírovou a elektronickou
učebnicí.
(red)

Program Prazdroj lidem podpoří Centrum Hájek i nové zvony
Jedenáctý ročník programu Prazdroj lidem, který podporuje veřejně prospěšné
projekty v Plzni, už zná jména obdarovaných organizací. Rada reprezentantů
složená z významných osobností města
rozhodla na základě výsledků hlasování
veřejnosti o rozdělení tří milionů korun
mezi 11 žadatelů.
Největší podíl obdrží Asociace pro
pomoc handicapovaným dětem na vybavení Centra Hájek a Římskokatolická
farnost Plzeň na odlití nových zvonů pro
katedrálu svatého Bartoloměje. Oba
projekty získají půl milionu korun.
Veřejnost mohla projekty podpořit
také zasláním dárcovské zprávy DMS,
díky nimž se zvýšila hodnota grantů
o 90 342 korun.
Projekt, který získal největší podporu
veřejnosti i zaměstnanců Plzeňského
Prazdroje, má automaticky nárok na plnou výši podpory, o níž žádal.
„Letos vybrali naši zaměstnanci projekt Centra Hájek, který získal největší
podporu i u veřejnosti, a tak obdrží pří-

spěvek 500 000 korun. Zaměstnaneckým projektem se tak stal druhý projekt
v pořadí, kterým jsou Plzeňské zvony.
Tento rovněž obdrží maximální částku
500 000 korun,“ říká Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji.
Zvolen byl i projekt Rady reprezentantů, která navázala na tradici předešlých
let a umožnila získat plnou výši žádané
podpory Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje, která peníze použije
na restaurování historické knihy. Letos
se jedná o herbář z roku 1687. Knihovna
na jeho záchranu získá 107 tisíc korun.
Zbylá částka 1,893 milionu korun byla
rozdělena mezi dalších osm projektů.
Do programu přihlásili v létě loňského
roku žadatelé 29 projektů. Z nich v září
Rada reprezentantů vybrala sedmnáct
projektů pro veřejné hlasování. To se
uskutečnilo od října do konce listopadu.
Program Prazdroj lidem se v regionu konal poprvé v roce 2002. Tehdy ještě pod názvem Občanská volba

OKÉNKO
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Úspěšné projekty 11. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM
Název projektu / žadatel
Centrum Hájek / Asociace pro pomoc handicapovaným
dětem
Plzeňské zvony / Římskokatolická farnost Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
Restaurování herbáře vydaného roku 1687 /
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Nové Poradenské centrum Ledovec II. / Ledovec
Divadelní léto pod plzeňským nebem
- 6. ročník / PaNaMo
Chráněné bydlení / Městská charita Plzeň
I počítačové závisláky naučíme sportovat /
Salesiánské středisko mládeže – DDM Plzeň
Žijeme s cukrovkou / Svaz diabetiků ČR,
Územní organizace Plzeň
Nové klubové centrum / Občanské sdružení
Ty a Já
17. Mezinárodní folklorní festival CIOFF „PLZEŇ 2013“ /
Plzeňská folklorní scéna
Přístavba sokolovny Na Roudné, Plzeň /
Sokolská župa Plzeňská

Plzeňského Prazdroje. Od té doby se
v něm objevilo 550 projektů. Celkem
146 nejlepších převzalo částku bezmála

dar z programu
suma z DMS
500 tis. Kč
39 231 Kč
500 tis. Kč
702 Kč
107 tis. Kč
324 Kč
450 tis. Kč
31 725 Kč
400 tis. Kč
5 373 Kč
350 tis. Kč
3 402 Kč
37 tis. Kč
1 269 Kč
98 tis. Kč
972 Kč
186 tis. Kč
2 970 Kč
125 tis. Kč
864 Kč
247 tis. Kč
1 728 Kč

41 milionů korun. Ve veřejném hlasování lidé zaslali bezmála sto tisíc hlasů.
(red)

Zlatým andělem 2012 se stal Karel
Ženíšek. Ocenění převzal z rukou primátora Martina Baxy a radního pro
oblast sociálních služeb a zdravotnictví Jiřího Kuthana koncem roku
v rámci tradiční akce Anděl, kterou
již pošesté uspořádal odbor sociálních služeb plzeňského magistrátu.
Na ní město symbolicky děkuje dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Karel Ženíšek vstoupil do „zlaté
andělské síně“ za svou dlouholetou
obětavou činnost související se službami pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněného prostředí a za mimořádný přínos sociálním službám
v oblasti získávání finančních prostředků.

Karel Ženíšek

foto: archiv

Město na základě nominací plzeňských organizací poskytujících
sociální služby ocenilo práci 230 dobrovolníků. Kromě Zlatého Anděla
byly uděleny tituly Anděl, Andělské ruce a Dobrá duše. „Uplynulý
rok byl vyhlášen Evropským rokem
podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A právě senioři, ať ti aktivní nebo ti odkázaní na
pomoc druhých, jsou pro mnohé
z oceněných hlavním předmětem
zájmu a nezištné pomoci,“ uvedla
Alena Hynková, vedoucí odboru
sociálních služeb. Mezi oceněnými
tak nechyběli ti, kteří pro plzeňské
seniory nejsou neznámými: Bohumila Šmolíková, Ludmila Ševčíková
a Petr Kostner.

Taneční večery
pokračují
Velký ohlas a zájem ze strany seniorů přinesl cyklus tematicky laděných
tanečních večerů pro dříve narozené
pořádaný odborem sociálních služeb plzeňského magistrátu v roce
2012. V této tradici město pokračuje
i letos.
Poprvé si mohli senioři zatančit
11. ledna. Další taneční večer tentokrát určený všem zamilovaným se
uskuteční v pátek 8. února od 18 hodin v Malém sále Měšťanské besedy.
K tanci i poslechu zahraje oblíbené
plzeňské Duo Evergreen Klasik.
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Evropskými hlavními městy kultury jsou v letošním roce Košice a Marseille

S novým rokem přebírá pomyslné kulturní žezlo Slovensko a Francie. Evropskými hlavními městy kultury (EHMK)
pro rok 2013 jsou Košice a Marseille. Co
mají tato města společného a co s Plzní,
jak projekty navzájem spolupracují a jak
se mohou vzájemně inspirovat, prozradil
manažer zahraničních projektů týmu Plzeň 2015 Petr Šimon.
Jak byste obě města popsal?
Košice jsou stejně jako Marseille druhým největším městem své země. Dalším
společným rysem je to, že leží na okrajích
schengenského prostoru a řeší podobné
problémy, týkající se imigrace, přechodů
hranic a dalšího rozšiřování EU. Tím ale
podobnost téměř končí a v jiných ohledech by se asi nedala vybrat dvě odlišnější
města.
Marseille je přístavní, industriální
město, které chce pomocí kultury vylepšit svůj charakter spojovaný s kriminalitou a organizovaným násilím. Košice se
zaměřily na zapojování svých okrajových
částí do projektu, velmi dobře pracují například s lidmi na sídlištích pomocí pře-

stavěných výměníkových stanic na nízkoprahová komunitně-kulturní centra.
Může v tom hledat Plzeň inspiraci?
Určitě ano, já to považuji za velmi
úspěšný projekt. Tamní lidé jej přijali za
svůj, je udržitelný a konkrétní přínos projektu EHMK jim zůstane i po roce 2013.
Další zajímavou paralelu vidím mezi
revitalizací bývalých kasáren v Košicích
a dřívějšího plzeňského pivovaru Světovar. Jde o podobný typ rezidenčního
a uměleckého centra, bude se tam odehrávat velká část programu a my bychom
se rádi zapojili i inspirovali.
V rámci košického projektu vznikla ze zašlých výměníkových stanic na sídlištích komunitní centra.

Jak intenzivní je spolupráce mezi Košicemi a Plzní? Uvidíme něco z košického programu tady u nás?
O to se snažíme prostřednictvím rezidenčních výměn umělců. Teď připravujeme vyhlášení mezinárodní výzvy na
jaro letošního roku. Pokud vše vyjde, od

září bude působit jeden slovenský umělec tady v Plzni a jeden bude naopak
vyslán do Košic, aby tvořil v prostorách
rekonstruovaného Kulturparku Kasárny.
Půjde o placenou tříměsíční stáž zakončenou veřejným vystoupením. Stejný
model spolupráce by měl pokud možno
fungovat i v následujících letech 2014
a 2015.

Vizualizace košického Kulturparku Kasárny, jehož koncept se podobá plzeňskému Světovaru.

Projekt zhodnotila
Evropská komise
Monitorovací a poradní výbor pro evropská
hlavní města kultury zasedal 14. listopadu
2012. Poprvé hodnotil přípravu dvou měst,
a to Plzně a belgického Monsu, která budou evropskými hlavními městy kultury
v roce 2015. Úkolem výboru je sledovat
plnění cílů a kritérií akce a zároveň poskytovat organizátorům evropských hlavních
měst kultury podporu a vedení. V prosinci
obdržela společnost Plzeň 2015 monitorovací zprávu obsahující uvedená hodnocení
a doporučení výboru. Je k dispozici na
www.plzen2015.net.
(red)

Tříkrálová sbírka pomáhá už dvanáct let
Už podvanácté vyšli v Plzni počátkem
ledna do ulic koledníci Tříkrálové sbírky
s pokladničkami, aby pomohli těm, kteří si
pomoci sami nemohu.
Sbírka začala ve středu 2. ledna v mázhauzu radnice, kde koledníkům požehnal
biskup František Radkovský. Slavnostní
zahájení pokračovalo v katedrále sv. Bartoloměje hereckým ztvárněním vánočního
příběhu. Koledování skončilo v pondělí
14. ledna. V těchto dnech organizátoři sbírky sčítají vybrané prostředky.
V Plzni bude výtěžek z Tříkrálové sbírky
2013 použit na podporu osobní asistence,
Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi

v tísni, jednorázovou sociální výpomoc lidem z ulice, na podporu akcí pro sociálně
slabé děti a mládež ve farnostech a na chráněné bydlení ve Sladkovského ulici.
Na Tříkrálovou sbírku lze celoročně
přispívat prostřednictvím sbírkového
účtu 66008822/0800 (variabilní symbol
777) nebo dárcovské SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč, na konto sbírky jde 27 Kč.
Organizátorem projektu je Charita
ČR. Více informací o průběhu a výtěžku
této charitativní akce mohou zájemci získat na internetové adrese www.trikralovasbirka.cz.
(red)

Spolu s Košicemi 2013 jsme podali návrh do programu EU Kultura s názvem
Escalator, který se týká dalšího vzdělávání umělců, konkrétně profesionalizace
začínajících umělců, rozvoje mladých
umělců, pomoci při organizaci veřejných
vystoupení a podobně.
Spolupracují mezi sebou i nezávislá
kulturní centra. Košická Tabačka se velmi podobá místnímu sdružení Johan,
které provozuje Moving Station na Jižáku. Tabačka, která je inspirací jak pro
Moving Station, tak pro Světovar, v květnu loňského roku hostila setkání mezinárodní sítě Trans Europe Halls sdružující
kulturní centra sídlící v přebudovaných
industriálních objektech. Podobné setkání se díky centru Johan uskuteční na
podzim roku 2014 v Plzni, což je pro nás
velkou příležitostí, jak získat co možná
nejvíce zkušeností a rad týkajících se zajištění plynulého chodu a soběstačnosti
takového prostoru, jakým je Světovar.
Mají další zahraniční umělci zájem
zapojit se do projektu? A kam naopak
mohou vyjet ti plzeňští?
Zájem tady určitě je, jak ukázal úspěch
loňského uměleckého pobytu v Kapli Nečtiny. Na něj se chystáme navázat

Foto: Tomáš Čižmárik

a vypsat v podobném rámci další kolo na
přelomu ledna a února. Budeme hledat
tři až čtyři zkušené zahraniční umělce,
kteří do své tvorby zapojí i místní obyvatele a obohatí svými nápady program Evropského hlavního města kultury 2015.
Samozřejmě pořádáme i výjezdní rezidenční pobyty. Snažíme se aktivně vysílat
naše umělce do zahraničí. Vloni strávili
čtyři Plzeňané velice podnětný měsíc ve
francouzském Štrasburku. Dále zveřejňujeme informace o tom, kam je možno
vyjet a kde si zájemci mohou domlouvat
stáže sami.

Co byste do nového roku popřál novým
evropským hlavním městům kultury?
Rád bych, aby se jim podařilo realizovat své sny a prostřednictvím i těch nejmenších akcí proměňovat své obyvatele
i sebe sama.

Nájemce plánuje změny v podchodu
Podchod pod křižovatkou Americké
třídy a Sirkové ulice získá od města do
pronájmu SEKURAS Development
s.r.o. Pokud společnost podepíše nájemní smlouvu, zaplatí ročně 600 tisíc
korun.
Společnost zamýšlí zavést do podchodu nové interaktivní prvky nejen
s reklamou, ale i s informacemi o časech příjezdů a odjezdů tramvají, trolejbusových a autobusových linek, vlaků a případných zpoždění. Hodlá zde
rozmístit také nové projekční plochy,

na kterých se budou promítat zprávy
o počasí a sportovních a kulturních
akcích.
Nájemce plánuje zajistit v podchodu nepřetržitou pořádkovou a bezpečnostní službu, která bude chránit
majetek a zároveň bude eliminovat
krádeže a jinou trestnou činnost. Chce
veřejnosti představit podchod jako
prostor, který nebude místem setkávání problémových osob, ale místem, kde
lze trávit volný čas a využívat nabízené
služby.
(red)

Bazén Slovany usiluje o pořádání evropských soutěží

V rámci mistrovství se v prostorách bazénu uskutečnil galavečer, jehož součástí bylo vystoupení akvabel.
Foto: archiv

Bazén na Slovanech se letos stane dějištěm
řady významných plaveckých závodů. Ve
dnech 30. a 31. ledna to bude Plzeňský vytrvalec, v červnu mistrovství republiky dorostu a v říjnu Plzeňské sprinty. V prosinci se
zde uskuteční zimní mistrovství v plavání
dorostu a dospělých.
„Naší snahou je pořádat evropské soutěže. Doufám, že získáme takové renomé,
abychom zde mohli hostit špičkové závody
na 25 metrů,“ uvedl ředitel Bazénu Slovany
a předseda plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň Tomáš Kotora.
Bazén na Slovanech se stal dějištěm zimního mistrovství již před koncem loňského
roku. Domácí závodníci vybojovali celkem
41 medailí, z toho 21 zlatých, 11 stříbrných
a 9 bronzových. Šampionátu se zúčastnilo 350 plavců z 87 klubů.
(red)

Práce na druhé etapě výstavby atletického areálu ve Skvrňanech pokračují montáží
konstrukcí tribuny. S dokončením stadionu se počítá do 30. června 2013.
foto: Michal Böhm
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Před dvěma desetiletími byla založena plzeňská diecéze
Je druhou nejmladší diecézí v České republice. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. v květnu 1993

Znak diecéze připomíná Václava IV. a Jana
Nepomuckého.
Historie úsilí o založení biskupství v západních Čechách sahá až do devadesátých
let 14. století. Jako první se zřejmě tehdy
pokusil založit diecézi se sídlem v Kladrubech u Stříbra král Václav IV. Jeho záměr
však skončil neúspěchem. Projekt biskupství oživil arcibiskup Sobek z Bilenberka
v šedesátých letech 17. století. Plzeňské
měšťany se mu však nepodařilo přesvědčit, a tak padla nová volba na Klatovy. Dne
21. června 1671 byl dokonce Jaroslav ze
Šternberka jmenován biskupem klatovským. Ale městská rada v Klatovech nebyla
z představy další vrchnosti ve městě nijak
nadšena a také tento projekt po smrti Sobka z Bilenberka ztroskotal. Založení biskupství v západních Čechách tedy vyšlo až
na třetí pokus, v roce 1993.
Důvodem k jeho vzniku byla lepší dostupnost střediska nové diecéze - Plzně
než původních center Prahy a Českých
Budějovic. Vznikla totiž ze západních částí
arcidiecéze pražské a diecéze českobudějovické. Připadla k ní také malá část diecéze litoměřické. Ve východních, severních
a jižních Čechách se nacházely diecéze
královéhradecká, litoměřická a českobudějovická, pouze pokrytí západních Čech chybělo a došlo k němu až založením plzeňské
diecéze.

U zrodu stál kardinál Vlk
O zřízení nové diecéze se začalo mluvit na
zasedáních biskupské konference brzy po
roce 1990. Stalo se tak především z iniciativy pražského arcibiskupa kardinála

Katedrála má svoji
první knihu
Knihu o katedrále sv. Bartoloměje představili veřejnosti její autor Jan Soukup,
plzeňský odborník na církevní památky,
a fotograf Václav Hynčík. V úvodním
slově autor uvádí: „Tato kniha o kostelu
sv. Bartoloměje v Plzni je postavena na
vědeckých poznáních a je vlastně překvapivě první publikací o něm. Jeho trochu
problematicky čitelná historie snad dříve
odrazovala od formulací jeho růstu. V literatuře se objevuje mnoho protichůdných
a zavádějících interpretací historie. Kniha
si nečiní nárok na vyčerpávající tvrzení,
ale chtěla by být shrnutím současných
znalostí, kterých není málo, a být východiskem pro další studium. “
(red)

Staňte se spoluautory
publikace
Biskupství plzeňské připravuje knihu, která představí 20 let života diecéze, jejích lidí
a farností. Biskupství proto vyzývá občany,
kteří mohou poskytnout své vzpomínky,
zážitky a svědectví, aby zasílali do 15. února
2013 příspěvky v rozsahu 20 až 80 řádek
na adresu Biskupství plzeňské, náměstí
Republiky 35, 301 00 Plzeň nebo e-mailem
na ourednikova@bip.cz.
(red)

Miloslava Vlka a se souhlasem biskupů
českobudějovického Antonína Lišky a litoměřického Josefa Koukla. Příprava byla
svěřena pražskému pomocnému biskupovi
Františku Václavu Lobkowiczovi, který pocházel z Křimic. V Plzni studoval, měl zde
mnoho přátel a byl zde doma. To vše bylo
důležité proto, aby se podařilo zajistit potřebné personální a materiální podmínky
pro diecézi a její vedení.
„Založení biskupství se stalo bulou papeže Jana Pavla II. ´Pro Supremi Ecclesiae
Pastoris munere´. S tehdejším apoštolským nunciem v ČR arcibiskupem Giovanni Coppou jsem se dohodl, že založení
se uskuteční ke dni 31. května 1993,” vzpomíná na dobu před dvaceti lety biskup plzeňský František Radkovský. K převzetí
diecéze došlo za účasti mnoha výzamných
osobností při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Bartoloměje 10. července 1993.

Sídlo v arciděkanství
„Ještě před převzetím diecéze jsem si vybral generálního vikáře. Byl to Josef Žák,
dosavadní vikář rokycanského vikariátu
a farář rokycanské farnosti. Také jsem brzo
vybral kancléře diecézní kurie, kterým jsem
jmenoval Václava Škacha, faráře mirošovPlzeňská diecéze ve faktech a číslech
Diecéze je určitá oblast, v našem případě
zahrnující západ Čech, kterou spravuje
papežem jmenovaný biskup. Prvním
a dosavadním biskupem byl jmenován
František Radkovský. Ke správě diecéze
má pomocníky – kněze, kteří se starají
o základní organizační jednotky diecéze – farnosti, dále laické zaměstnance
ve farnostech a svůj úřad – biskupství. Patronem diecéze je blahoslavený
Hroznata, šlechtic žijící na přelomu
12. a 13. století v západních Čechách.
Rozloha diecéze činí 9 236 km2, zahrnuje kraj Karlovarský a Plzeňský s výjimkou Nepomucka a Sušicka a několik
obcí okresů Rakovník (kraj Středočeský) a Chomutov (Ústecký kraj). Žije zde
818 685 obyvatel, z toho 148 750 katolíků (údaje z roku 2001), účastníků nedělních bohoslužeb je cca 10 600 (údaj
z roku 2004). V diecézi je 10 vikariátů
a 71 farností. Kostelů a kaplí je v plzeňské diecézi 574. Kněží je celkem 101,
z toho řeholních 39, trvalých jáhnů pět.

ské farnosti. Postupně jsem si vybíral další
spolupracovníky: ekonomku, právničku,
stavební techniky, sekretáře a sekretářky.
Bylo nás kolem deseti. Sídlo jsme měli tam,
kde je dosud, v budově arciděkanství, které
nám velkoryse uvolnilo potřebné prostory
a uskrovnilo se. Bylo však jasné, že budova nebude stačit, a proto se brzo přikročilo
k nutným úpravám a rozšíření. Dotace
jsme získali od pražské arcidiecéze a postupně i z jiných zdrojů. Několik měsíců
jsme pracovali a žili doslova na staveništi.
Došlo k úpravě, která byla dostatečně velkorysá, takže nám podnes v podstatě vyhovuje,” pokračuje František Radkovský.
V té době také vznikl znak plzeňské
diecéze, na kterém se podíleli Zdeňka Hledíková a Karel Pilík, výtvarnou podobu vytvořil Zdirad Čech. „Ideově jsme vycházeli
ze skutečnosti, že došlo k oddělení od pražské a českobudějovické diecéze. Současně
jsme chtěli připomenout událost, která se
stala před šesti sty lety, kdy král Václav IV.
zamýšlel zřídit v západních Čechách diecézi
navzdory pražskému arcibiskupovi a na zabránění této skutečnosti doplatil svatý Jan
Nepomucký životem. Při založení diecéze
však došlo k rozdělení v jednotě s církví. To
jsme znázornili tím, že v černém štítu pražského arcibiskupství jsme rozdělili původní
zlaté břevno na dva zlaté rovnoběžné pruty.
Ve spodní části jsme připomněli svatého
Jana Nepomuckého pěticí zlatých hvězd. Je
to zároveň připomínka, že část naší diecéze
pochází z diecéze českobudějovické, která
má na svém území Janovo rodiště Nepomuk,” dodává biskup.

Hroznata - patron diecéze
Důležitá byla rovněž volba diecézního patrona. Na území diecéze není hrob žádného
svatého, je zde však hrob blahoslaveného
Hroznaty, zakladatele kláštera premonstrátů v Teplé a také kláštera premonstrátek
v Chotěšově. Jeho hrob je v kostele tepelského kláštera. V září 2004 byl zahájen
a doposud probíhá proces Hroznatova svatořečení. „Premonstráti v jihozápadních
Čechách jako duchovní synové blahoslaveného Hroznaty vtiskli tomuto území mnoho kulturních hodnot. Počátek k tomu dal
ovšem Hroznata sám založením obou klášterů. Navíc jako mučedník, který zemřel vyhladověním ve vězení a odmítl vyjednávat
se svými únosci a vězniteli, byl po druhé
světové válce zvolen za patrona politických

Budova biskupství byla původně farou a její základ tvoří dům ze 14. století, který si zřejmě
postavili příslušníci Řádu německých rytířů, kterým byla fara svěřena. Budova prošla dvěma
zásadními přestavbami: po požáru v roce 1507 a podruhé v roce 1710, kdy tehdejší arciděkanství přestavěl barokní architekt Jakub Auguston. K vidění zde jsou portréty císaře Karla
VI. a papeže Inocence. Autorem maleb je Julius Lux z Plzně.
Foto: Michal Böhm
vězňů. Proto jsem se po poradě s kněžími
rozhodl zvolit Hroznatu za patrona diecéze. Protože však dosud nebyl svatořečen,
bylo třeba požádat o povolení Svatý stolec.
Papež Jan Pavel II. nám dal toto povolení
listinou ´Exemplo intercessioneque´,“ připomíná na závěr důvody výběru diecézního
patrona biskup František Radkovský.

Oslavy v Kladrubech a Plzni
V době svého vzniku sestávala diecéze
z více než tří set farností. Některé z nich
byly velmi malé. V letech 2002 až 2004 došlo k postupnému slučování těchto farností
do větších celků. Důvodem bylo především
zjednodušení administrativy a hospodaření.

V současné době již začaly přípravy akcí,
které připomenou letošní významné výročí.
Oslavy se uskuteční ve dvou etapách. Zahájeny budou 8. května Diecézní poutí do
Kladrub u Stříbra, kde se uskuteční slavnostní bohoslužba. Účast přislíbila řada
významných osobností včetně biskupa
z německého Řezna. Přímo v den vzniku
diecéze 31. května se budou konat v Plzni oslavy určené pro širokou veřejnost.
Na náměstí Republiky bude připraven
moderovaný program. Během dne se zde
uskuteční hudební festival Pils Alive, večer
pak koncert skupiny Hradišťan. S historií
a současností diecéze se budou moci příchozí seznámit prostřednictvím informačních panelů a stánků.
(red)

Architekt kopíroval v kapli práci předků
Silná vichřice strhla v roce 1870 východní štít chrámu sv. Bartoloměje a zničila
klenby pozdně gotické Šternberské kaple.
Bylo jasné, že plzeňská dominanta potřebuje omlazovací kůru. V letech 1879-84
se proto uskutečnila velká oprava pod
vedením architekta Josefa Mockera. Ten
na původní vzhled příliš nedbal a navrhl
i dostavění jižní věže, k čemuž naštěstí nedošlo. Na stávající severní věž byly
v roce 1884 osazeny nové ciferníky hodin.
V roce 1907 bylo nutné chrám opět
radikálně opravit a nabídku na zpracování projektu dostal tentokrát architekt Kamil Hilbert. Práce začaly v roce
1914, během první světové války byly
zastaveny a dokončeny až v roce 1923.
Hilbert se naopak snažil úzkostlivě co
nejméně zasahovat do historických prvků. Přestože členové plzeňské technické
komise tvrdili, že nelze původní kamenné
díly ve Šternberské kapli zachránit a je
nutné je zcela obnovit, Hilbert tvrdohlavě
trval na svém, že zachrání kameny, které
tesali původní stavitelé chrámu. Při práci
na kapli to však bylo nemožné. Architekt
se pokusil použít na poškozené kamenné prvky metodu takzvaného fluátování
(působením kyseliny fluorokřemičité
na povrch kamene se zhutňuje jeho povrch a zvyšuje odolnost), ale nebylo to
nic platné. „Až tu při kapli Šternberské

Katedrála sv. Bartoloměje je nazývána srdcem diecéze. Mše zde pravidelně slouží plzeňský
biskup.
				
Foto: Martin Pecuch

stál jsem před trapným faktem, že jsem
nedovedl svůj program technicky uskutečniti. Po upuštění od fluátování průčelí
kaple zbylo jen sáhnouti k prostředku
jedině možnému, totiž ku kopírování
v novém pískovci všech částí, které podle programu z roku 1907 bylo dlužno
vyměniti. Tak především části úplně
zvětralé, části, které byly nebezpečím
pro stabilitu... Mohu ujistiti, že mi rozhodnutí k tak rozsáhlé výměně starých
kusů za nové, jak jsem k ní byl donucen,
bylo velmi těžké, neboť při žádné jiné
restauraci jsem dosud nezasáhl tak radikálně do starého stavu jako zde,“ posteskl si Hilbert v dochované dokumentaci.
Když už musel s těžkým srdcem připustit výměnu starých kamenů za nové,
důsledně dbal, aby byly kopie co nejdokonalejší. Do kamenických šablon
pečlivě přenesl každou nepravidelnost
a rýhy – i takové, které před stovkami
let způsobila ledabylost či nešikovnost
gotického kameníka. „Že ovšem nenapodobitelná cena stáří zmizí, jest samozřejmo. Leč zmizela by i bez mého
restaurování za čtvrt století tak, že by
z pilířů zůstala jen beztvará, rozpadající se
hmota,“ omlouval svůj postup architekt.
(Úryvek z knihy 100 zajímavostí
ze staré Plzně II. je otištěn se souhlasem autorů a vydavatelství Starý most)
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Již čtvrtým rokem mohli Plzeňané na Štědrý den zhlédnout u katedrály sv. Bartoloměje živý Betlém, který připravili mladí farníci ze Starého Plzence. Foto: Michal Böhm

Plzeňské náměstí ozdobil nejkrásnější vánoční strom v celé republice. Rozhodli o tom čtenáři serveru iDnes. Pro strom na náměstí
Republiky jich hlasovalo 4 637. Na druhém místě skončil strom z Liberce, třetí douglaska tisolistá z Olomouce. Plzeňský patnáctimetrový smrk ztepilý věnovalo městu společenství vlastníků z Černic, na jehož pozemku strom vyrostl.
Foto: Michal Böhm

Ti, kteří neměli kde trávit Štědrý večer, zamířili na vánoční setkání s pohoštěním na
Biskupství plzeňské. Akci každoročně organizuje Městská charita Plzeň.
Foto: Michal Böhm

Stejně jako v minulých letech si i tentokrát mohli Plzeňané nechat orazítkovat
pohlednice na vánoční poště v mázhauzu
radnice.
Foto: Martin Pecuch

Celkem 3 332 Plzeňanů se sešlo na náměstí Republiky a před slovanským obvodním
úřadem při společném zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. Letos se akce konala
popatnácté a podle organizátorů byl překonán rekord v počtu zpívajících. K Plzni se
připojilo dalších dvanáct měst z regionu.
Foto: Michal Böhm

Letos poprvé ožil v adventním a vánočním čase jediný kostel u nás pojmenovaný po
Ježíškovi. Kostelík U Ježíška na Slovanech nabídl v prosinci 11 akcí. Jejich vrcholem
se stal dvouhodinový program slova a hudby nazvaný Na Ježíška U Ježíška, který si
nenechalo ujít více než čtyři sta návštěvníků.
Foto:archiv

Betlémské světlo přivítal v Plzni biskup František Radkovský v neděli 23. prosince při mši svaté v katedrále sv. Bartoloměje. Skauti
pak světlo předávali všem, kteří si je chtěli odnést do svých domovů.
Foto: Michal Böhm

KULTURNÍ DĚNÍ
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Autory hry Čert tě vem! inspirovalo sedm hříchů

Druhá premiéra sezony v Divadle Alfa nabídla sedm vtipných příběhů určených především školákům
Dvojice mladých autorů Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček, která má na
svém kontě mimo jiné velmi úspěšnou
inscenaci Hamleteen, se do Alfy vrátila
s příběhem potulného divadla a jeho
principála Kumpána. Režie se ujal Tomáš Dvořák, výprava je dílem Dany
Raunerové a hudbu složil Michal Vaniš.
„Principál Kumpáno cestuje se svojí družkou Elfrídou od města k městu
s představením o sedmi hříšnících, kteří zaprodali svou duši ďáblu. Kdo ale ví,
jak on sám přišel ke své slávě… Tikot hodin odměřujících dvacet let sjednaných
s rohatým je neúprosný. Neboť peklo, to
jsou třeba i příliš snadno a rychle vyplněná přání,“ tak popisují děj hry její autoři. „Hra, jež je inscenována jako ‚divadlo
na divadle‘, byla inspirována seznamem
sedmi smrtelných hříchů (Chamtivost,
Lenost, Obžerství, Chtíč, Závist, Hněv,
Pýcha), faustovskou legendou i Felliniho
filmem Silnice. Jde o montáž sedmi vtipných, zábavných moralit, zpracovaných

Beseda promítá
pro seniory
Projekce pro seniory jsou jednou z novinek letošního roku v Měšťanské besedě.
Vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní od
15 hodin mohou zhlédnout v Kině Beseda zajímavý film za zvýhodněné vstupné
69 korun. Pro ostatní zůstává vstupné
v ceně 110 korun. Ve čtvrtek 31. ledna
je na programu povídkový film režiséra Woodyho Allena Do Říma s láskou.
V únoru pak seniory čekají projekce
snímků Ve stínu a Železná lady. Více informací lze získat na internetové adrese
www.mestanska-beseda.cz.
(red)

Váchalova Šumava
v galerii
Cyklu z knihy Josefa Váchala Šumava umírající a romantická je věnována samostatná
expozice v mázhauzu Galerie města Plzně
na náměstí Republiky 40. Výstava se koná
ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici za podpory města Plzně a Ministerstva
kultury. Váchalovo dílo lze zhlédnout do
31. ledna, otevřeno je od úterý do neděle od
10 do 12 a od 13 do 18 hodin.
(red)

buď do dramatické, nebo písňové formy.
Zároveň je inscenace recitálem výrazných hereckých osobností Divadla Alfa,
Petra Borovského a Mileny Jelínkové,
kteří vytvářejí nejen postavy principála
a jeho družky, ale s pomocí loutek i hlavní hrdiny jednotlivých příběhů,“ uvádí
dramaturg Divadla Alfa Pavel Vašíček.
Alfa uvedla inscenaci v premiéře
10. prosince. Hra je určena především
žákům čtvrtých až sedmých tříd. Nejbližší večerní představení se koná v pondělí 18. února od 19 hodin.
Během této sezony nabídne Alfa další kus z autorské dílny Jakuba Vašíčka
a Tomáše Jarkovského, v režii Tomáše Dvořáka. Pod názvem Ptej se proč?
aneb Svět podle křečka se divákům poprvé představí v březnu 2013. Poslední
premiéru sezony s názvem Princ Bhadra
a Princezna Vasantaséna aneb Mnich
pokrytec neboli Psí ocásek svrchované
čistoty bude v květnu inscenovat režisér
J. A. Pitínský.
(red)

Hra Čert tě vem! je inscenována jako „divadlo na divadle“.

Nová kniha popisuje životní příběh Josefiny Napravilové

Josefina Napravilová Foto: Martin Pecuch

Poutavý životní příběh významné plzeňské rodačky přináší knižní novinka nazvaná Josefina Napravilová: Sny a vzpomínky. Publikace, která vychází díky iniciativě
Majáku Plzně, se na pultech knihkupectví
objeví ve druhé polovině ledna.
Josefina Napravilová se narodila
21. ledna 1914, mládí prožila v Plzni.
V závěru druhé světové války pomáhala
v Praze ošetřovat raněné a v poválečných
letech se snažila nalézt v zahraničí zavlečené československé děti. V roce 1948 se ve
Vídni účastnila pomoci uprchlíkům z východního bloku. V letech 1949 – 1994 žila
v emigraci v Kanadě. V roce 2008 obdržela

otisk historické pečetě města Plzně. V roce
2009 získala čestné občanství Lidic a od
prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka III. třídy. Veškeré své jmění věnovala na podporu vysokoškolských studentů.
„Dáma, která oplývá dobrosrdečností
a citem, vzpomíná v knize na prvorepublikovou Plzeň, život po válce i v emigraci.
Její příběh je tak silný, že jsme se rozhodli
předat ho jejím prostřednictvím dalším
generacím. V rámci dobrovolné činnosti Majáku Plzně tak vznikla za podpory
partnerů a bez nároku na honorář první
publikace o paní Napravilové,“ uvádí za
Maják Plzně Pavel Motejzík.
(red)

Zoologická a botanická zahrada Plzeň vyhlašuje fotosoutěž
Plzeňská zoologická zahrada vyhlašuje první ročník fotografické soutěže
nazvané Zoologická a botanická zahrada města Plzně, docela jiný svět.
Soutěžit lze v kategoriích Savci, Ptáci, Ostatní živočichové, Návštěvníci
a Ostatní. Pro první tři soutěžící v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny.

Snímky musí být pořízeny v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.
Maximální počet fotografií od jednoho
autora je pět v každé kategorii. Snímky
musí být v tiskové kvalitě, minimální
velikost při delší straně fotografie by
měla dosahovat 1200 pixelů. Autor by
měl fotografii vždy označit názvem kategorie a snímku a dále svým jménem.

Zaměstnanci zoo a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.
Fotografie lze do 31. října 2013 zaslat e-mailem na adresu vogeltanz@
plzen.eu. Zasláním snímků do soutěže
uděluje jejich autor souhlas s bezplatným použitím snímků k propagačním
a jiným publikačním účelům organizátorů soutěže.
(red)

Foto: archiv Divadla Alfa

Smetanovské dny
zahájí masopust
Pořadatelem již 33. ročníku Smetanovských dnů, který se uskuteční ve dnech
2. – 21. března, je letos poprvé Plzeňská
filharmonie. Festival představí pestrý soubor dvaceti hudebních produkcí. Jejich
spojujícím momentem je kromě osobnosti
Bedřicha Smetany i zúročení dědictví minulosti následnými generacemi.
V podání Ensemble Inégal, Pražské
komorní filharmonie, Virtuosi di Praga
a Plzeňské filharmonie zaznějí díla velikánů české i světové hudby.
Prologem festivalu se stane již 9. února
tradiční Plzeňský masopust. Průvod masek
začne v 16 hodin U Branky.
V rámci doprovodného programu představí dvě výstavy Západočeská galerie.
Expozice „Palmy na Vltavě“ o vlivech původních mimoevropských kultur na české
výtvarné umění v letech 1850–1950 začíná
29. ledna. Druhá výstava „Svět chce být
klamán“, která se zaměřuje na fikce a mystifikace v umění 19. století, bude zahájena
12. února.
Informace o prodeji vstupenek a programu festivalu lze najít na webových stránkách www.plzenskafilharmonie.cz.
(red)

ROZHOVOR

Plzeň potřebuje kvalitní současnou architekturu
Dokončení ze str. 1
V rozhovorech z uplynulých let často
brojíte proti památkářům, s tím, že
brání rozvoji architektury. Lze uvést
nějaký příklad z Plzně?
Nikdy jsem nebyl proti památkářům,
jen kritizuji jejich špatnou práci, to platí
o úřadech obecně. Je jisté, že úřadů
máme opravdu přespříliš. Už to, že
máme „dvoje“ památkáře je výmluvné.
A v Plzni? Mne osobně se dotkly dvě kauzy. Jako porotce mne mrzí, že kašny musely být ve výsledku menší. Je to škoda,

Interiéry Západočeské galerie v Plzni

protože je to v Plzni asi jediný architektonický čin za uplynulá desetiletí, který
přesahuje hranice města. Bylo to špatné
rozhodnutí. Stejně špatné, jako nařízení, že Západočeská galerie může být jen
21 metrů vysoká. To jsou architektonické
a urbanistické chyby, které svědčí o diskutabilnosti většiny úředních rozhodnutí. Už Camillo Sitte ve své knize „Stavba
měst podle uměleckých zásad“ před více
než sto lety napsal, že úředník ani komise
nemohou nikdy vytvořit umělecké dílo,
byť by se snažili sebevíc. V Čechách, bo-

Foto: Ester Havlová

hužel, úředníci stále skrytě projektují…
Co vás – architekta v současné době při
vaší práci nejvíce inspiruje?
Víte, v současné době se nedá moc
mluvit o inspiraci. Navážu na předchozí
otázku. Dnes musíte čelit tolika úředním

Roman Koucký patří k výjimečným
osobnostem české architektonické scény. Narodil se v Plzni, vyučil se truhlářem
a vystudoval Střední průmyslovou školu
stavební na Chodském náměstí. V roce
1985 absolvoval Fakultu architektury
Českého vysokého učení technického
v Praze, kam se vrátil na konci devadesátých let jako pedagog ateliérové výuky.
Působil zde také jako vedoucí ústavu
nauky o budovách. Na podzim 2012 se
stal vedoucím Kanceláře metropolitního
plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Právě
územně-plánovací dokumentace tvoří
velký díl práce jeho vlastní architektonické kanceláře, která dosud zpracovala
desítky studií, územních a regulačních
plánů českých měst a další desítky pro-

a zákonným nesmyslům, že je nesmírně
těžké práci vůbec dodělat a odevzdat. Na
skutečný umělecký obsah architektury
mnoho energie nezbývá. Proto naše města příliš nekrásní, spíše naopak. Z tohoto
úředního a obecně společenského ma-

jektů a realizací různých staveb. Za pozornost stojí například nový symbol Ústí
nad Labem - Mariánský most oceněný
řadou prestižních cen. Časopis Structural Engineering International zařadil ústeckou dominantu mezi deset nezajímavějších staveb světa posledního desetiletí
dvacátého století. Z kanceláře Romana
Kouckého vzešly mimo jiné dva mosty
v Českých Budějovicích, takzvaný Dlouhý a Krátký, a v současné době je ve výstavbě Trojský most v Praze. Z dalších
staveb jmenujme například úpravy historických náměstí ve Slavonicích, Chrudimi, Nejdku, Dobřichovicích, nebo
přestavby slavonických domů. Poslední
otevřenou novostavbou je budova střední školy v Sokolově. Pro rodné město

rasmu se budeme vzpamatovávat ještě
dlouho. Uvidíme, zda nalezne Plzeň sílu
a odvahu udělat novým plánem alespoň
první krok k novému chápání města, bez
kterého se v budoucnu stejně neobejdeme.
Šance ještě je…
(kpk)

architekt navrhl a zrealizoval interiéry
Západočeské galerie. Účastnil se mnoha
plzeňských soutěží posledních let a zpracoval také jeden ze dvou vítězných návrhů urbanistické soutěže Plzeň – vnitřní
město. Na základě této soutěže spolupracuje v současnosti na vzniku nového
územního plánu města Plzně.
Záběr Romana Kouckého je mimořádně široký, kromě projekční, pedagogické a vydavatelské činnosti publikuje,
vystavuje a přednáší. Je nositelem mnoha domácích i zahraničních cen, např.
dvakrát získal ocenění Grand Prix Obce
architektů (1994 a 2000) a v roce 2003
získal, jako první, výroční Cenu archiwebu za přínos pro soudobou českou architekturu.
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PSALO SE
PŘED 50 LETY

První automat vznikl
v Leninově třídě
Před padesáti lety, v lednu 1963, přinesl
krajský deník Pravda zprávu o zavedení
bezobslužného prodeje potravin a drobného zboží prostřednictvím takzvaného
automatu.
V Plzni byl první prodejní automat
pod názvem Tempo otevřen u tehdejšího
autobusového nádraží v Leninově třídě
(dnes Husova ulice).
V prodejně byly umístěny tři desítky
automatů, z nichž si mohli zákazníci po
vhození potřebného počtu mincí koupit
cukrovinky, čerstvé pečivo, chlebíčky,
rybí konzervy, ale také cestovní potřeby
jako mýdlo, zubní pastu nebo oblíbený
všelék Alpu.
Provoz celé prodejny zajišťovali dva
zaměstnanci.
Adam Skála

P R O V OL N Ý Č A S

Hostinec U města Hamburku se stal dějištěm hospodářských výstav
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně“

V polovině 19. století se začaly v Čechách
stále častěji pořádat obchodní výstavy, na
kterých se případným zákazníkům předváděl pokrok v konstrukci a výrobě nejrůznějších strojů, hlavně zemědělských. V Plzni
se první taková výstava konala v roce 1854.
Byla poměrně skromná a trvala jen několik
dní. Na louce u staré střelnice si návštěvníci
prohlédli nové hospodářské stroje, pluhy,
včelařské pomůcky a hovězí dobytek. Byl to
jeden z prvních počinů nově založené Hospodářské jednoty kraje Plzeňského, jejímž
prezidentem byl křimický kníže Jan z Lobkowicz.
Další výstava, rozšířená už i o výrobky
místních strojíren, se uskutečnila v roce
1868. Uvítala i zahraniční návštěvníky, kteří
přijeli z bavorského Furth im Wald.
Zájem plzeňských obchodníků a výrobců nejrůznějšího zboží o vystavovatelské
možnosti i kritika špatných obchodních
styků vyburcovaly k činnosti plzeňskou
Obchodní a živnostenskou komoru. V roce

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS (9.)
V minulém vydání Radničních listů hádali
naši malí čtenáři, jaký živočich se skrývá
v říkance: „Nejtěžší letec bílé má perutě,
v zimě jdeš na řeku nakrmit..?“ Správně odpověděli všichni, kteří poznali, že
se jedná o labuť velkou. Z odpovědí jsme
vybrali tu, kterou nám poslala Kájinka
Šindelová. Pro vítěze máme v informační
kanceláři na radnici na náměstí Republiky 1 připravenou cenu od DES OP – Záchranné stanice živočichů Plzeň a města
a také čtyři vstupenky do plzeňské zoo.
O labutích se můžete dočíst více v článku
Karla Makoně na této stránce. Dnes přinášíme další hádanku v podobě jednoduché
říkanky ornitologa Miloše Paiskera: „Zobák tlustý jako necky, rozlouskne s ním
tvrdé pecky. Po nich jenom mlaská, poznáte ho,...?“ Nabízíme vám tři možnosti:
a) dlask tlustozobý, b)pěnkava obecná
nebo c) zvonek zelený. Obrázek k říkance
vytvořil Zdeněk Doležal.

Své odpovědi mohou děti s pomocí dospělých poslat do 30. ledna 2013 na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat
heslo Zvířátka kolem nás (9.), své jméno,
věk a adresu!

Maxipexeso připomíná výročí spolku
U příležitosti 20. výročí založení Dobrovolného ekologického spolku Ochrana
ptactva (DES OP) a pěti let od úmrtí
výtvarníka a zoologa Zdeňka Doležala
vychází nové Zvířátkové maxipexeso.
„Jedná se v pořadí již o druhé pexeso
vydané DES OP s obrázky Zdeňka Doležala. Tentokrát jsme se více věnovali
druhům žijícím v lese. Na 90 hracích
kartičkách nechybí ani hmyz či ryby
lesních tůní, rybníků a potoků. Zadní strana kartiček je záměrně totožná
s maxipexesem vydaným v roce 2008.

Obě sady tedy lze hrát společně. Myslím, že zejména rodiny, které už mají
naše první pexeso, tento nápad ocení,“
uvádí Karel Makoň z DES OP. Součástí maxipexesa je také aktualizovaná
úvodní karta s kontakty na organizace
zabývající se ochranou zvířat a přírody.
Pexeso bylo vydáno v nákladu 5 500 kusů. Jeden výtisk lze koupit za 20,- Kč,
část výtěžku je určena na podporu činnosti DES OP. Informace o prodejních
místech lze získat na internetové adrese
www.desop.cz.
(red)

KDE BYSTE HLEDALI? (9.)

Foto: Michal Böhm

V minulé hádance jsme zveřejnili záběr
na část obytného domu v Majerově ulici.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali
tu, kterou nám poslala Renata Koldová.
Výherkyně získala vstupenky na koncert
Roberta Křesťana a Druhé trávy. Tentokrát
musíte uhodnout, jaká budova umístěná
v jedné z okrajových částí Plzně se skrývá
na fotografii. Zjistíte-li, o jaký objekt se
jedná, pošlete nám svou odpověď do
30. ledna 2013 na adresu redakce nebo na
e-mail RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat heslo Kde byste hledali? (9.),
své jméno, adresu, e-mail nebo telefonní
číslo! Dva vylosovaní výherci obdrží permanentky do plaveckého bazénu na Slovanech. Připraveny budou v informační kanceláři v budově radnice.

Hostinec U města Hamburku na dobové fotografii
1864 byla otevřena první hospodářsko-průmyslová výstava v budově hostince U města
Hamburku a na přilehlé louce na Pražském
předměstí. (Budova hostince byla zbořena
v 80. letech minulého století kvůli stavbě
velké křižovatky u pivovaru, ale názvem
U Hamburku je tato lokalita označována do-

dnes.) Na výstavě byli hojně zastoupeni výrobci keramiky, k vidění byly odlitky z plaské
slévárny či různé výtvory truhlářů. Na louce
stály zemědělské stroje a pásla se nabízená
hospodářská zvířata. Koncem týden trvající výstavy bylo nejúspěšnějším vystavovatelům uděleno 49 medailí. Další obdrželi

pouze čestná uznání nebo poklepání po ramenou. Ne, že by jejich výrobky byly méně
zajímavé, ale obchodní komora neobjednala medaile v dostatečném počtu. Bylo z toho
mnoho trapných chvilek pro pořadatele
i vystavovatele.
Velkou smůlu měla „Průmyslová, zemědělská a lesnická výstava“ v září roku 1869.
Pořádala ji opět Obchodní a živnostenská
komora v prostorách hostince U města
Hamburku. Pozváni byli vystavovatelé
z celých Čech i zahraničí. Výstavní pavilon
nedaleko hostince zničila velká vichřice
a poškodila i vystavené zemědělské stroje.
Od roku 1889 se v Plzni konaly dělnické
výstavy, které se zaměřovaly na výrobu strojů a strojírenskou produkci. V roce 1896 se
tato akce poprvé uskutečnila v prostorách
spolkového domu Peklo. Vzbudila velkou
pozornost, o čemž svědčí na tehdejší dobu
mimořádný počet 12 000 návštěvníků.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny se souhlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Labutě si oblíbily nejen Velký bolevecký rybník
Labuť velká je jedním z nejtěžších létajících
ptáků na světě. Váží od sedmi do dvanácti
kilogramů a létá rychlostí 60 km/hod.
K letu potřebuje velká silná křídla a poměrně dlouhou rozletovou či přistávací
dráhu. Proto jsou za zhoršené viditelnosti největším problémem pro letící labutě
vzdušná vedení, dráty, kabely a troleje křižující řeky, rybníky nebo tahové cesty. Tyto
překážky totiž velice špatně vidí a často se
jim nedokáží vyhnout. Ročně pak v rámci
činnosti naší záchranné stanice řešíme
desítky případů, kdy se labutě o tyto překážky zraní nebo zabijí. Co však labutím
nejvíce ubližuje, je lidská bezohlednost
a poházené rybářské vlasce, háčky a návazce u vody. Za 20 let naší činnosti jsme ošetřovali přes 200 labutí zamotaných či chycených na rybářský vlasec. Tento nešvar je
velkým problémem v celé České republice.
Labuť velká patří do skupiny vrubozobých vodních ptáků. Její potravu tvoří
převážně rostliny, jako jsou vodní vegetace, okřehek, tráva, rákos, listy stromů
rostoucích u vody, leckdy i osení nebo
řepka. Ke sběru potravy ze dna vodních
ploch využívá svůj dlouhý krk a právě onen
vroubkovaný zobák, který slouží jako ced-

ník na oddělení vody od naštípané potravy.
V posledních dvou letech můžeme v Plzni sledovat velké hejno labutí na Velkém
boleveckém rybníku, kde nachází ideální
potravu v podobě přerostlé „vodní trávy“.
Málokdo však ví, že labutě mají velice
kvalitní a husté opeření, které je chrání
před mrazem a prochladnutím. Proto také
zdravá, silná labuť snáší mnohem lépe extrémní minusové teploty než například lední medvěd na severním pólu. Je zjištěno, že

labutí peří izoluje lépe než srst, a proto je
99 procent hlášených případů na ledě přimrzlých labutí bezpředmětných. Zdravá
labuť k ledu prostě nepřimrzne, a když už
jsem nějakou od ledu odsekával, za 20 let
to byly pouze čtyři případy, vždy se jednalo
o poraněné či velice slabé jedince.
K přežití labutě potřebují nezamrzlou
hladinu. Ta je pro ně nejen zdrojem potravy, ale i místem, kde jsou chráněny před
predátory. Proto nekrmte, prosím, labutě
na zamrzajících vodních plochách, jako
jsou rybníky bolevecké kaskády, přehrada na Borech a podobně. Zatímco na jaře
a v létě zde bez problémů hnízdí, na zimu
by se měly přesunout na nezamrzající řeky. Významným zimovištěm je od
konce sedmdesátých let řeka Berounka
v Doubravce u kostela sv. Jiří. Ročně zde
zimuje až sto labutí velkých z celého Plzeňského kraje, ale třeba i z Německa. Zimoviště je také nejvhodnějším místem ke
krmení labutí. DES OP zde provádí zimní
přikrmování vodního ptactva obilnou směsí. Pečivo jim můžete házet přímo do vody
z lávky, na které najdete i informační tabule
s dalšími zimujícími ptačími druhy.
Karel Makoň, foto: Bohumil Mášek

Bytový dům zaujme zajímavou kompozicí
Snaha lišit se od vysmívané uniformity převážné většiny staveb minulé éry vede občas
k tvarovým i barevným výstřednostem, které se určitě nezařadí mezi architektonické
úspěchy. O to více potěší každý zajímavě
komponovaný dům, který nepotřebuje berličky nakupeného tvarosloví v neobvyklých
barvách a přesto je svým způsobem nepřehlédnutelný.
Jeden takový vyrostl na Borech v bloku
mezi ulicemi Majerovou, Raisovou a Baarovou. Jde o bytový dům, který vznikl v architektonickém ateliéru KB Král a jehož
realizace soutěžila v roce 2007 o titul Stavba roku Plzeňského kraje, kde se setkala
s velmi příznivým hodnocením, které jí tenkrát ve velmi silné konkurenci vyneslo nominaci na titul. Jde o objekt, který se zařadil
do stavební linie okolních domů, aniž by je
přebíjel barevností či výjimečným tvarováním, ale přesto je nepřehlédnutelný.
Dům o dvou křídlech se zvedá na půdorysu písmene „L“ do výše šesti, respektive pěti nadzemních podlaží, přičemž
se odstupňovaným posledním podlažím
vyrovnává s nesourodou výškovou hladinou okolních domů a využívá vystupující
a ustupující modelaci pro umístění teras
větších bytů. Výrazným prvkem kompozi-

ce je také dvojí materiál fasády. Částečně je
provedena v klasické hladké omítce, částečně je opatřena efektním obkladem z broušených vláknocementových desek. Okna
v omítané části jakoby hravým poskokem
rozbíjela stereotyp obvyklého uspořádání podle vodorovných i svislých os, okna
v obložené části jsou svázána přiznanými
vodorovnými spárami. Barevně nebarevný
souzvuk tří odstínů šedi na průčelí dostává

zvláštní půvab díky kontrastující hnědočervené barvě okenních rámů, žaluziových
dveří francouzských oken na průběžných
balkonech i završující markýzy nad jihovýchodním průčelím.
Zbývá jen doufat, že i protějšímu objektu se časem dostane důstojnějšího vzhledu
i stavu a vznikne tu příjemné veřejné prostranství. Potenciál by tu byl.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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