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Město se stane majitelem vodárny
Od roku 2016 bude provozovat plzeňskou
vodohospodářskou infrastrukturu městem
vlastněná organizace. Rozhodli o tom na
svém lednovém jednání městští zastupitelé, aby vyhověli podmínkám pro čerpání
dotací Evropské unie.
„Město odkoupí Vodárnu Plzeň a.s.,
od akciové společnosti Veolia Voda Česká
republika v polovině října 2015. K podílu,
který dosud vlastní, získá celkem 98,3 procenta akcií za zhruba 700 milionů korun.
Stane se tak stoprocentním majitelem vo-

dárny. V dalším kroku město pověří tuto
již ’městskou‘ organizaci provozováním
infrastruktury formou ’přímého zadání‘.
V tomto finančním modelu dojde k restrukturalizaci majetkového vlastnictví,
neboť je nutné naplnit podmínky evropských dotací tak, aby majetek pořízený
s přispěním těchto finančních prostředků
zůstal nadále ve vlastnictví města,“ uvedl
náměstek primátora Martin Zrzavecký.
Zastupitelé vybírali ze dvou možností
zpracovaných odbornou firmou Mott

Vodárna Plzeň					

Foto: Martin Pecuch

Každoročním udělováním Umělecké ceny chce město Plzeň poděkovat svým uměleckým a kulturním aktérům. O jejím významu
svědčí skutečnost, že se stala součástí
statutu města. Návrhy na Uměleckou
cenu města Plzně 2012 mohou do
31. března letošního roku zasílat fyzické nebo právnické osoby prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města
Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32.
Cena bude udělena v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického
a audiovizuálního umění, literární
činnosti a designu, a to v pěti kategoriích - pro umělce do 30 let a nad
30 let, za celoživotní dílo a za významnou kulturní událost roku. Oceněna
bude také společnost či mecenáš podporující plzeňskou kulturu.
Laureáti získají cenu, pamětní list
a umělci ve třech kategoriích také
10 000 korun. Přesné znění statutu
Umělecké ceny města Plzně a další informace naleznete na internetové adrese www.plzen.eu (odbor kultury).
O výběru jednotlivých nominací
v uvedených kategoriích bude rozhodovat porota složená z odborníků
regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců uměleckých a vzdělávacích institucí a osobností uměleckého a kulturního sektoru. Jednotlivá
ocenění budou udílena na slavnostním ceremoniálu.
(red)

Bílá nadílka, která v lednu zasypala Plzeň, potěšila zejména milovníky zimních radovánek. Ti nejmenší si na bobech a sáňkách užívali na zasněžených svazích například v ulici
Pod Vrchem v Lobzích (na snímku). Na své si přišli i běžkaři, kteří vyrazili do příměstských lesů a parků.
Foto: Michal Böhm
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Občané navrhnou
osobnosti kultury

MacDonald. Varianta, která počítala
s tím, že město odkoupí 100 procent akcií
vodárny a potom je prodá provozovateli
infrastruktury vybranému v koncesním
řízení, nakonec nebyla schválena.
Na konci roku 2004 poskytl Fond soudržnosti dotaci pro projekt „Doplnění
vodohospodářské infrastruktury města
Plzně“ v hodnotě 39 milionů eur (tehdy
přes 1,1 miliardy korun). V roce 2010 byly
předloženy do Operačního programu Životní prostředí dva projekty Čistá Berounka, které se v současné době realizují. Na
oba projekty město získalo dotaci ve výši
585 milionů korun. Na začátku minulého
roku Plzeň podala do tohoto operačního
programu žádost na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody s očekávanou výší
dotace 714 milionů korun. Celková hodnota schválených a připravovaných projektů,
které jsou spolufinancovány z evropských
dotačních titulů, činí 1,685 miliardy korun.
Došlo k základní rekonstrukci čistírny odpadních vod, úpravny vody, klíčových kanalizačních přivaděčů, vodojemů a retenčních stanic. Dotace z Evropských fondů tak
přispěly k zásadnímu zkvalitnění technické
základny pro úpravu vody.
(red)

Jan Šimandl: Podmínkou úspěchu je vnitřní bohatství
Vítězství v Mezinárodní hudební soutěži Leoše Janáčka patří absolventovi plzeňské konzervatoře
Úspěchy mladého klavíristy Jana Šimandla jsou důkazem toho, že čeští hudebníci mají stále světu co nabídnout. Rodák
z Karlových Varů, nyní posluchač Janáčkovy akademie múzických umění, zvítězil
v září v Mezinárodní hudební soutěži Leoše Janáčka v Brně. Prestižních ocenění má
na svém kontě více. V době studií na plzeňské konzervatoři vyhrál první cenu v soutěži „Pro Bohemia“ a roku 2007 zvítězil
v soutěžní přehlídce konzervatoří v Pardubicích. V roce 2008 byl vybrán jako jediný
Evropan na soutěž „Young Artists Piano
Competition“ v americkém Rochesteru,
o rok později se stal držitelem ceny „Plzeňský Orfeus 2009“ za reprezentaci města
v zahraničí. Na plzeňské konzervatoři studoval klavír u profesorky Věry Müllerové,
rovněž úspěšné klavíristky. Se svou profesorkou je Jan Šimandl stále v kontaktu.
Jak vlastně začala vaše spolupráce?
V. M.: Honzíka jsem poznala v jeho jedenácti letech, kdy ke mně začal chodit na soukromé konzultace. Velmi dobře si pamatuji
naší první hodinu. Honzík mi hrál skladbu
Ference Liszta a skladbu od The Queen.
Musím přiznat, že mě tehdy mnohem více
zaujalo, jak byl Honza schopen analyzovat
právě skladbu od skupiny Queen. Zpočátku
jsem myslela, že půjde o mimořádný talent
spíše v oblasti skladatelské, ale asi po roce
a půl se Honzovi začala neuvěřitelně lepšit
klavírní technika a bylo jasné, že je další klavírní talent na světě.
Nedávno jste se stal vítězem Mezinárodní klavírní soutěže Leoše Janáčka

v Brně. Jak na vás působila konkurence? Tři čtvrtiny účastníků přijely ze zahraničí. Věřil jste, že budete úspěšný,
nebo to pro vás bylo překvapení?
J. Š.: Na soutěž jsem se připravoval velmi tvrdě a měl jsem svou strategii. Abych
nebyl ovlivněn, bydlel jsem na jiném místě a netrávil čas s ostatními soutěžícími.
Myslím, že v hudebních soutěžích a na
pódiích se nikdy nedá čekat jistý úspěch,
takže velké překvapení.
Reakce V. M.: Přiznám se, že až takový úspěch jsem nečekala. Honzík byl sice
velmi dobře připraven, ale toto je opravdu náročná soutěž. Měla jsem a mám
z tohoto ocenění velikou radost.
Jaký vztah máte k Leoši Janáčkovi? Je
o vás známo, že váš repertoár se zaměřuje především na Liszta a Chopina.
J. Š.: Myslím, že celá tvorba Leoše
Janáčka je naprosto specifická v kontextu jiných velkých skladatelů. Má
originální hudební řeč, plnou emocí,
choleričnosti, folklóru, ale také vřelosti
a smutku. Za sebe mohu říct, že každá
nastudovaná skladba Leoše Janáčka
povznáší duši umělce. Frédéric Chopin
s Ferencem Lisztem jsou jistě velice žádaní „klavírní“ skladatelé. Snažím se
však dát prostor i jiným autorům jako
třeba Schumannovi, Skrjabinovi nebo
Prokofjevovi.
Váš úspěch na soutěži Leoše Janáčka
v Brně, nebo i na předchozích soutěžích včetně „Young Artists Piano
Competition“ je určitě velkou motiva-

cí pro mladé hudebníky u nás, toužící
po úspěchu. Co je podle vás podmínkou k tomu, aby se dokázali prosadit
v mezinárodní konkurenci?
J. Š.: Podle mého názoru je to vnitřní
bohatství člověka. Schopnost tvořivé
vůle za jakýchkoli okolností a hlavně
emocionalita a pochopení obsahu přednášeného díla. Nemyslím, že pokud budeme cvičit na nástroj o tři hodiny denně
déle, budeme zajímavějšími lidmi.
Reakce V. M.: Čeští hudebníci měli
vždy velmi dobré renomé ve světě. Podle
mého osobního názoru se v české muzikalitě projevuje slovanská zpěvnost, ale

Jan Šimandl

i zároveň „evropská“ racionalita. Tedy
obě velice důležité složky. Spíše mám
pocit, že jak na východ, tak i na západ se
o své umělce lépe starají....
Jak dlouho jste se na soutěžní vystoupení v Brně připravoval?
J. Š.: Soutěž se konala v září, což bylo
dobré, jelikož je o prázdninách teplo a mohl
jsem nejen denně cvičit na klavír, ale i sportovat. Každý večer jsem chodil běhat, abych
měl dost fyzických sil. Zajímal jsem se
o Zen Buddhismus a dva týdny před soutěží jsem změnil i stravování. Tentokrát jsem
tedy z prázdnin moc neměl.
Pokračování na str. 7

Foto: archiv
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145 slov
primátora Baxy
Dvě klíčové strategie byly předmětem lednového jednání zastupitelstva. Jednoduše řečeno teplo
a voda, komponenty, bez kterých si
náš život nedovedeme představit.
Všech čtyřiačtyřicet přítomných
zastupitelů podpořilo návrh rady,
aby město od roku 2016 samo provozovalo kompletní vodárenskou
infrastrukturu, čímž naplníme
podmínky pro získávání dotací
z Evropské unie, které nám například pomohou s tolik potřebnou
rekonstrukcí a modernizací úpravny vody. S obdobnou podporou
(42 zastupitelů, dva nehlasovali)
byl schválen i strategický plán
Plzeňské teplárenské spočívající
především ve výstavbě technologicky moderní spalovny Chotíkov,
v provedení nezbytných opatření,
jež povedou k částečné ekologizaci, a v utlumení provozu dožívajících uhelných zdrojů. Současně
pomůže chotíkovská spalovna vyřešit otázku nakládání s komunálním odpadem s perspektivou na
dlouhá desetiletí a při respektování trendů, které prosazuje Evropská unie. Jde o zásadní strategická
rozhodnutí, která ovlivní situaci ve
městě na řadu let. Považuji proto
za důležité, že se na nich shodli
všichni přítomní zastupitelé.

Z P R AV O D A J S T V Í

Občané odmítli obchodní centrum
Plzeň by měla v případných soudních sporech zastupovat právní kancelář
Výsledkem historicky prvního referenda
v Plzni, v němž občané odmítli výstavbu
multifunkčního centra Corso Americká,
se zabývali zastupitelé města na svém
lednovém jednání.
Občané odpovídali na otázku, zda
souhlasí s tím, aby město bezodkladně
podniklo veškeré kroky v samostatné
působnosti k tomu, aby nemohlo být
postaveno obchodní zařízení na místě
zbouraného Domu kultury Inwest.
Vyjádřit se přišlo 41,4 procenta
(55 213) oprávněných voličů, z toho
35 543 hlasů bylo proti výstavbě. Výsledek referenda je pro zastupitelstvo
závazný a musí učinit taková opatření,
aby k výstavbě zařízení, které navrhla

společnost Amádeus Plzeň, nedošlo.
Stav a rizika kroků, které město podnikne v souvislosti s projektem Corso
Americká, posoudí uznávaná právní
kancelář, kterou si pro tyto účely město
najme na základě rozhodnutí zastupitelstva. To rovněž radě uložilo, aby vyzvala Ministerstvo vnitra k výkladu pojmu
„veškeré kroky v samostatné působnosti“ a s tím spojené povinnosti města.
Radní už rozhodli, že se pokusí vypovědět smlouvu na okrajové městské
pozemky, které investor ke stavbě potřebuje. S vypovězením ale musí souhlasit
společnost Amádeus Plzeň, která má nájemní smlouvu uzavřenou do 30. června
2013.

Do konce měsíce března má také úřad
připravit podklady pro rozhodnutí o dalším možném postupu.
Veřejné hlasování, se uskutečnilo
v termínu prvního kola prezidentských
voleb. O jeho uskutečnění rozhodl
Krajský soud v Plzni. K platnosti rozhodnutí v místním referendu bylo třeba
účasti alespoň 35 procent oprávněných
voličů.
Pro závazný výsledek referenda bylo
navíc nezbytné, aby se pro jednu z variant vyslovila nadpoloviční většina
zúčastněných voličů a aby tato většina
zároveň činila alespoň 25 procent oprávněných voličů zapsaných v seznamech.
(red)

Budoucností teplárny je spalovna
Výstavba spalovny v Chotíkově a důraz
na ochranu životního prostředí, to jsou
cíle Plzeňské teplárenské a.s. pro nadcházející období. Strategii budoucího vývoje
společnosti schválila na doporučení zastupitelstva v pátek 25. ledna Rada města
Plzně v pozici valné hromady Plzeňské
teplárenské.
Aktuální harmonogram přípravy a realizace Zařízení pro energetické využívání
odpadů (ZEVO Chotíkov) včetně výstavby horkovodu a propojení s centrální
soustavou zásobování teplem v Plzni je
podmíněn čerpáním finančních dotací
Evropské unie.
Právě z Operačního programu Životní
prostředí, do kterého byla podána žádost

o podporu pro projekt spalovny, vyplývá
konečný termín pro uvedení zařízení do
provozu. Tím je konec roku 2015. Horkovod se bude stavět současně se spalovnou.
Plzeňskou teplárenskou čeká na základě odborné studie, která se stala
podkladem strategie budoucího vývoje
firmy, také částečná ekologizace. Důraz
bude kladen zejména na ochranu ovzduší
a utlumení dožívajících uhelných zdrojů
tak, aby byla snižována závislost teplárny
na domácím hnědém uhlí.
V souvislosti s tím zastupitelé na
svém lednovém zasedání projednávali
také záměr prodat městem vlastněnou
společnost Plzeňské komunální služby

s.r.o. Plzeňské teplárenské za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který byl
schválen. Tento krok vyžaduje nutnost
změnit v souvislosti s výstavbou spalovny současný systém nakládání s komunálním odpadem v Plzni. Spalovna
v Chotíkově tak bude mít zajištěný dostatek paliva z území města, a to výhradně
směsného komunálního a dalšího odpadu, u kterého nebude možné zajistit jeho
materiálové využití.
Město má v současné době s Plzeňskými komunálními službami uzavřenou
smlouvu na zajištění většiny činností
v oblasti odpadového hospodářství, a to
včetně využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(red)

Magistrát se zařadil
mezi Přátelská místa

Magistrát města Plzně získal titul Přátelské
místo. Zařadil se tak mezi 12 míst národní
sítě certifikovaných pracovišť a služeb, která klientům se zdravotním omezením zaručují profesionální přístup a dostupnost služeb. Certifikát vydává Český červený kříž.
„Do vzdělávacího programu jsme se přihlásili, protože naším záměrem bylo rozšířit
služby úřadu pro handicapované občany,“
vysvětluje Petr Triner, ředitel úřadu správních agend. „Proškoleni byli zaměstnanci
různých pracovišť, kteří nejčastěji jednají
s handicapovanými občany a seniory,“
doplňuje ředitel. Součástí certifikace bylo
posouzení přístupnosti prostor pro handicapované i pro seniory. „Logem Přátelské
místo jsou označena pracoviště v budovách
magistrátu na náměstí Republiky 1 a 16,
Kopeckého sadech 11 a 13, Martinské 2,
Škroupově 4, 5 a 7, Tylově 36 a Koterovské
162,“ upozorňuje Petr Triner.
(red)

Plzeň 2015 dočasně řídí
Erich Beneš
Od 1. února byl dočasným vedením společnosti Plzeň 2015 o.p.s. pověřen Erich
Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně. Projekt Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015 povede tři měsíce. Během této doby by měl
vzejít nový ředitel z výběrového řízení. Důvodem změny bylo ukončení smlouvy dosavadního ředitele Tomáše Froydy. (red)

Jak se řeší krajina ve městě Plzni v novém územním plánu
Nový územní plán
V druhé části rubriky o přípravě nového
územního plánu se zaměříme na téma
krajina ve městě. Územní plán řeší nejen zastavěné, ale i nezastavěné části.
V Plzni představuje krajina přibližně dvě
třetiny území. Protékají jí čtyři řeky, což
je ve srovnání s ostatními českými městy
výjimečné. Pod pojmem krajina si můžeme představit zemědělskou půdu, lesy,
vodní toky a další plochy. Zbývající část
tvoří zastavěné území, tedy vlastní město
obklopené okrajovými částmi vzniklými
z původních vesnic.
Problematikou krajiny se nový územní
plán detailně zabývá především ve výkresech Koncepce krajiny a Územní systém
ekologické stability. Krajina se však prolíná i do mnoha dalších výkresů územního
plánu. Jeho nové pojetí člení celé území
města (nezastavěné i zastavěné plochy) na
části (lokality), pro které budou stanoveny
podmínky využití. V nezastavěném území
se rozlišují lokality krajinné, příkladem
může být třeba Pecihrádek, a krajinnéříční, to jsou údolní nivy vodních toků jako
například lochotínské louky podél Mže.
V plzeňské krajině najdeme také několik
rekreačních lokalit, k nimž patří mimo jiné
České údolí.

Kulturní krajina
Kulturní krajina si přes zásahy člověka
zachovává své přírodní hodnoty. Plní řadu
funkcí, které se vzájemně prolínají. Ať už
se jedná o funkci přírodní, hospodářskou,
sídelní, rekreační či estetickou. Některé
z nich je třeba podpořit a více rozvíjet,
jiné je nutné zachovat a ochránit. V tomto
směru může právě územní plán hodně napomoci. Zemědělské plochy, což je především orná půda, travní porosty a zahrady

s rekreačními domky, tvoří 36,5 procenta
z celého města.
Území ponechávaná přirozenému vývoji jsou označována jako přírodní plochy. Ty
provází řeky a propojují zalesněné lokality.
Většina přírodních ploch již existuje, některé části tohoto ekologického systému,
ale jsou zatím jen v podobě návrhu, který
je třeba v budoucnu realizovat.

Možnosti rekreace
Lesy tvoří necelou pětinu území Plzně.
Mají svůj ekologický a hospodářský význam, ale tradičně slouží také k rekreaci. Dalšími oblíbenými místy k trávení
volného času jsou především bolevecká
rybniční soustava a vodní nádrž České
údolí, která ovšem není v posledních letech vhodná ke koupání. Zásadní význam
pro vývoj města i původních vesnic v jeho okolí mají řeky. Byly vždy přirozenou
bariérou pro stavební rozvoj a prostupují
zastavěné území, nebo oživují krajinu.
Údolní nivy řek poblíž obytné zástavby
Plzeňané také často využívají k rekreaci.
Některá místa, kde je do určité míry možná výstavba, jsou v územním plánu označena jako areály volného času. Novou kategorií jsou takzvané poříční parky, které
nabízejí různé možnosti rekreace v těsné
blízkosti řek. Největší předností těchto
parků je jejich přírodní charakter. Protože leží v záplavovém území, není zde
možné budovat doplňkové stavby a herní
prvky. Také některé zemědělské plochy
mohou být nově využívány k rekreaci třeba jako vycházkové trasy, stezky pro jezdce na koních nebo pobytové louky a sady.
K nezastavěnému území patří také velké
parky na rozhraní zastavěného území
a krajiny (Homolka, Borský park). V Plz-

ni jsou součástí městské krajiny i přírodní rezervace a památky zejména v oblasti
Boleveckých rybníků a v Zábělé.

Přírodní parky na území města
Zvláštní význam mají přírodní parky. Přispívají k zachování přírodních, krajinných
a estetických hodnot. Kromě existujícího
přírodního parku Horní Berounka (od
kostela sv. Jiří po hranice města) bude součástí územního plánu opět návrh, aby přírodním parkem bylo vyhlášeno také údolí
řeky Mže. Jeho dosavadní vymezení bude
rozšířeno o plochy východně od Roudné
a od Radčic po hranice města. Údolí Mže,
které navazuje na centrum Plzně, odděluje
Severní Předměstí s množstvím obyvatel
od ostatních městských částí. Je tak zá-

roveň přirozeným koridorem, kde kromě
zemědělské a zahradnické činnosti lze najít místa pro odpočinek, setkávání a další
volnočasové aktivity.

Parky a parková náměstí
Krajinné prvky, jako jsou parky a některá
veřejná prostranství, se v Plzni nacházejí i v zastavěném území. Klasické parky
(například Lochotínský, Chvojkovy lomy,
V Homolkách) doplňují parková náměstí (například Mikulášské, Husovo). Tyto
plochy nelze zastavět. Drobné stavby, jako
jsou třeba kavárny, zde mohou vznikat výhradně na základě zvláštní projednané dokumentace. Obdobně jako v dosavadním
plánu jsou i v nové dokumentaci vymezeny parkové plochy typické zejména pro

sídliště, které jejich obyvatelé využívají ke
každodenní relaxaci.
Josef Čihák, Pavlína Valentová
a Libuše Piklová
– ateliér životního prostředí,
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

SLOVNÍČEK POJMŮ
Přírodní park
Přírodní parky se vyhlašují v území
s významnými estetickými a přírodními hodnotami k usměrnění jeho
vývoje a rekreačních aktivit (např.
Horní Berounka).
Park
Je základní veřejně přístupná plocha
využívaná pro každodenní rekreaci.
Založení a správa parků se řídí principy zahradní architektury.
Poříční park
Poříční parky se liší od běžných parků
tím, že se zřizují v záplavovém území
řek (např. lokalita u sv. Jiří, Božkovský ostrov). Jejich doplnění herními
prvky, lavičkami apod. je omezené
vodním zákonem.
Krajinné předěly
Dosud samostatně existující městské části by se v dalším vývoji neměly
spojovat. K tomu by měly sloužit krajinné předěly. Mohly by to být např.
krajinné a parkové prvky nebo plochy
s možností sezónní rekreace na zemědělské půdě.

Údolí Berounky v Zábělé u Bukovce je území významné z mnoha hledisek ochrany přírody.
Foto: archiv

Parkové náměstí
Jedná se o náměstí s převahou parkových úprav, jejichž převládajícím charakterem je rekreační využití (např.
Mikulášské náměstí).

Z P RAVODAJSTVÍ 

Podpora nízkoemisního
vytápění od města
Od roku 2022 bude podle nového zákona
o ochraně ovzduší používání nevyhovujících topenišť ústředního vytápění na tuhá
paliva zakázáno. Nová úprava zavádí závazné emisní limity pro tato topeniště, které
se týkají i domácností. Podle schválených
Zásad pro finanční podporu přechodu
z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní mohou již skoro rok plzeňské domácnosti využívat dotace na obnovu zastaralých topenišť na tuhá paliva. Tento projekt
má pokračovat do konce roku 2014. Výše
příspěvku činí nejvýše polovinu žadatelem
vynaložených nákladů na pořízení nového
zdroje tepla. Částka je omezena maximální výší 30 tisíc korun. „Dotace se vztahuje
hlavně na klasické a kondenzační kotle na
plynná paliva, předávací stanice dálkového tepla (CZT), zdroje tepla na elektrickou
energii, kotle na tuhá paliva s automatickou
regulací hoření a přidávání paliva. Změna
vytápění musí být ovšem v souladu s územně energetickou koncepcí a dalšími právními předpisy,“ vysvětluje Miroslav Klán
z odboru životního prostředí plzeňského
magistrátu. Žádost včetně požadovaných
dokladů se tomuto odboru předkládá až po
uvedení zařízení do provozu, a to nejpozději do šesti měsíců od realizace. Více na
www.plzen.eu v sekci granty a dotace. (red)
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Podněty a nálezy lze vhodit do infoschránky

Desítky občanských a řidičských průkazů, kartiček pojišťoven, platebních karet,
ale i peněženek, klíčů, mobilů a dokonce
finanční hotovost se během uplynulého
roku objevily v informačních schránkách
rozmístěných v rámci projektu Bezpečné
město po celé Plzni.
„Infoschránky jsou určeny pro všechny
obyvatele Plzně i její návštěvníky, kteří mají
nějaké náměty, připomínky či stížnosti týkající se bezpečnosti ve městě. Infoschránek
však lze využít i v případě nálezu dokladů,
klíčů, peněženek a podobně. Město k jejich

instalaci přistoupilo především proto, že
každý občan nemá přístup na internet, kde
lze na webovém portálu Bezpečného města
využívat poradny a získat veškeré informace o projektu,“ vysvětluje manažer projektu
Bezpečné město Ladislav Plochý.
Na každé infoschránce se občan dozví
důležité kontakty. V současné době jich je
v Plzni umístěno více než 60. V každém
policejním okrsku je k dispozici minimálně jedna. „Schránky pravidelně jedenkrát
týdně vybírá městská policie ve spolupráci
s odborem bezpečnosti a prevence kriminality a obvodními úřady,“ dodává Ladislav Plochý s tím, že vhozenými náměty,
připomínkami a stížnostmi se pak zabývají
kompetentní osoby a instituce. Pokud na
sebe pisatel zanechá kontakt, je o řešení
problému informován. „Nalezené doklady
předává městská policie úřadům, které je
vystavily. Věci vhozené do schránek převezmou oddělení ztrát a nálezů městských
obvodů. O nalezených dokladech a věcech
se lze dozvědět i na webovém portálu Bezpečného města v sekci Ztráty a nálezy,“
upřesňuje Ladislav Plochý.
O umístění schránek informují internetové stránky www.bezpecnemesto.eu,
letáky a brožury Bezpečného města a tiskoviny vydávané městskými obvody.
(red), foto: archiv

Příklady umístění infoschránek
v městských obvodech
• Plzeň 1
Malická 1 (17. základní škola)
Ledecká 23 (Středisko volného času)
Brněnská 24 (Česká pošta)
• Plzeň 2
Železniční 12 (Policie ČR)
Nám Gen. Píky 8 (pozemkový fond)
Sušická 119 (prodejna potravin)
• Plzeň 3
Vojanova 22 (Dětský domov Domino)
Čermákova 29 (Městská charita)
Mostní 6 (hasičská zbrojnice)
• Plzeň 4
Zábělská 1 (zastávka Českých drah)
Rodinná 39 (28. základní škola)
V Brance 18 (Základní škola Újezd)
• Plzeň 5 Křimice
Prvomájová ul. (konečná MHD)
• Plzeň 6 Litice
Klatovská 243 (ÚMO)
• Plzeň 7 Radčice
V Radčicích 9 (ÚMO)
• Plzeň 8 Černice
Veská 11 (ÚMO)
• Plzeň 9 Malesice
Chotíkovská 72 (ÚMO)
• Plzeň 10 Lhota
K Sinoru 62 (ÚMO)

Stadion ve Štruncových sadech čekají další úpravy
Město hodlá pokračovat v rekonstrukci
fotbalové Doosan Areny ve Štruncových
sadech. Zastupitelstvo schválilo na svém
lednovém jednání rozpočtové opatření,
které umožní další úpravy sportoviště
tak, aby odpovídalo podmínkám Unie evropských fotbalových asociací (UEFA).
Bez těchto změn by FC Viktoria Plzeň
nemohla hrát domácí zápasy Ligy mistrů
ve Štruncových sadech. Záměrem města je provést všechny úpravy do začátku
příští fotbalové sezony. Pokračování rekonstrukce si vyžádá 58,7 milionu korun,
z toho s téměř 28 miliony městský rozpočet na letošní rok počítal.
Na stadionu vzniknou nové stožáry
osvětlení a změn dozná hlavní tribuna.
V prvním patře tribuny budou upraveny
šatny, sociální zázemí a vznikne prostor
pro zástupce médií. Ve druhém podlaží
se počítá s kompletní úpravou vnitřních prostor. Náklady na opravy hlavní
tribuny jsou odhadovány na 41 milionů korun, dalších 17,5 milionu si vyžádá výstavba dvou stožárů osvětlení.
Město v roce 2011 investovalo do rekonstrukce arény přes 300 milionů korun. Vznikly zde nové tribuny, byl odstraněn atletický ovál a hřiště se posunulo
o 18 metrů blíže k hlavní tribuně. Nyní je
kapacita stadionu zhruba 11 750 míst.

Budova filtrace
slouží chovu ryb
V památkově chráněné budově v úpravně
vody na Homolce, kde se nachází systém
Puech-Chabalovy filtrace, bude občanské
sdružení Chabal chovat ryby. Za pronájem
prostor o ploše 7 620 metrů čtverečních
uhradí 257 250 korun ročně. „Nalézt využití pro tuto technickou památku bylo velmi problematické, a to nejen kvůli specifičnosti této stavby, ale i proto, že se nachází
uvnitř areálu úpravny vody,“ vysvětluje
náměstek primátora Petr Rund. V úvahu
připadalo například muzeum historických
vozidel nebo wellnes centrum. V roce 2011
začalo město uvažovat o možnosti umístit
do objektu chov ryb. „Nakonec jsme se
dohodli s nově založeným občanským
sdružením Chabal,“ sděluje Petr Rund.
Unikátní filtraci využívala plzeňská vodárna do roku 1994. Na úpravě rozsáhlého
objektu z roku 1926 se podílel architekt
Hanuš Zápal.
(red)

Okénko
sociálních služeb

O dotace mohou
žádat i jednotlivci
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně vyhlašuje dotační řízení
pro rok 2013. Zájemci mohou podávat žádosti ve čtyřech oblastech:
péče o zdraví a podpora zdravotně
postižených a seniorů, integrace cizinců a podpora aktivit menšin, sociální služby a ostatní služby a činnosti
v sociální oblasti, aktivity prorodinné
politiky. Prostřednictvím odboru sociálních služeb mohou také jednotlivci
podat žádost o poskytnutí finančního
daru. Účelem je napomoci zdravotně
znevýhodněným Plzeňanům získat
finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek nebo úhradu
služeb částečně hrazených či nehrazených ze všeobecného zdravotního
pojištění, které slouží ke zkvalitnění
života handicapovaných. „Jedná se
například o doplatek na mechanický
invalidní vozík čí příspěvky na glukometr,“ vysvětluje vedoucí odboru
Alena Hynková. Uzávěrka žádostí je
15. března 2013 ve 12 hodin. Podrobnější informace k dotačním řízením,
včetně formulářů, lze získat na http://
socialnisluzby.plzen.eu/dotace/, případně přímo na odboru sociálních
služeb (tel.: 378 033 351, e-mail: socialnisluzby@plzen.eu).
			

Průvodce poradí
rodinám s dětmi

Díky předchozí rekonstrukci může stadion na základě udělené výjimky hostit
duely Evropské ligy. Již 21. února se v Doosan Areně odehraje odveta proti italskému
týmu SSC Neapol, která rozhodne o možném postupu viktoriánů mezi šestnáct
nejlepších týmů Evropské ligy. „Vzhledem
k tomuto utkání, které se bezesporu zařadí
mezi nejvýznamnější sportovní akce Plzeň-

ska v tomto roce, a především pak v souvislosti s aktuálním postavením Viktorie
v tabulce Gambrinus ligy, se vedení klubu
rozhodlo učinit závazek směrem k případnému opětovnému postupu Viktorie do základní skupiny Ligy mistrů,“ uvedl mluvčí
FC Viktoria Plzeň Pavel Pillár. „Viktoria nechce být subjektem, který jen natáhne ruku
pro městské peníze. Zástupce města jsme

tak informovali o tom, že v případě postupu
do základní skupiny Ligy mistrů a schválení Doosan Areny jako hostitelského místa
této nejprestižnější klubové soutěže světa
investuje Viktoria většinu z inkasovaných
finančních bonusů UEFA zpět do stadionu
a na vlastní náklady zrealizuje stavbu rohových věží,“ vysvětluje.
(red),
foto: Martin Pecuch

Třídit, recyklovat – a zbytek odpadu energeticky využít
uhlí. Energie ze spáleného komunálního
odpadu bude tedy roztáčet turbogenerátor k výrobě elektřiny a nový horkovod
povede teplo na Severní Předměstí.
Koncept spalovny také přesně zapadá
do budovaného integrovaného systému
nakládání s odpady v Plzeňském kraji,
který zdůrazňuje i nutnost třídění a recyklace odpadů. Díky správně a ve vhodnou dobu vypsanému výběrovému

První úvahy o výstavbě spalovny komunálního odpadu se objevily na přelomu
nového tisíciletí. Postupně pod patronací
města vykrystalizovaly do podoby relativně malého zařízení (roční kapacita 95
tisíc tun odpadu) s vyzkoušenou a nejvíce
používanou roštovou technologií spalování a s co nejmodernějším a nejúčinnějším čištěním spalin.
V průběhu příprav se také potvrdily
dříve nejasné obavy z budoucího nedostatku uhlí pro zásobování Plzně teplem.
Spalovna pod názvem ZEVO Chotíkov
(Zařízení na energetické využití odpadu)
začala být veřejností chápána také jako
doplňkový zdroj energie pro město, který může ročně ušetřit 80 až 100 tisíc tun Vizualizace Zevo Chotíkov

řízení se podařilo snížit původní předpokládanou cenu spalovny z přibližně
2,5 miliard korun na výsledné necelé
dvě miliardy. Dodavatelem spalovny
se stane vítěz veřejné soutěže, ČKD
Praha DIZ.
Původně proti spalovně velmi ostražitě naladěnou veřejnost se postupně
podařilo přesvědčit o její prospěšnosti,
což potvrdila i řada anket mezi Plzeňany.
Vzhledem ke kladnému postoji, které
vůči stavbě spalovny zaujalo Zastupitelstvo města Plzně hlasováním 24. ledna 2013, může stavba začít letos na
jaře. Dokončena by měla být do konce roku 2015. Bude se řadit k nejmodernějším v Evropě, které jsou
v provozu zejména ve Švýcarsku, Rakousku, Německu, Švédsku a v dalších
zemích.
(PI)

Tipy na celodenní hlídání, přehled restaurací a kaváren, kde je k dispozici
dětský koutek, či seznam zařízení,
která provozují kurzy plavání a cvičení pro nejmenší, nabízí nový Průvodce
(nejen) pro rodiny s dětmi. „Obsahuje
řadu užitečných informací a přehled
služeb pro rodiny od předporodních
kurzů až po náměty na výlety,“ doplňuje Karolína Vodičková z odboru
sociálních služeb magistrátu, který
publikaci připravil. Zájemci si mohou
průvodce zdarma vyzvednout na řadě
míst v Plzni, například v Informačním centru města Plzně, na Úřadech
městských obvodů Plzeň 1–4, v mateřských centrech, v zoo, městské
knihovně nebo přímo na odboru sociálních služeb.

Nové příručky
pomohou cizincům
Cizinci žijící v Plzni se často dostávají
do problémů v důsledku neznalosti
místního prostředí. S cílem seznámit
je se základními právy a povinnostmi,
které z jejich pobytu v naší zemi vyplývají, ale také se zázemím a nabídkou
města, vydal odbor sociálních služeb
dvě publikace. Informační příručka
pro cizince v Plzni poskytuje základní
údaje o podmínkách pobytu, zaměstnávání, podnikání či zdravotním pojištění a sociální péči. Druhá publikace
je vzdělávacím materiálem ke kurzům
podnikatelského minima. „Věříme, že
se tyto příručky v pěti jazykových verzích, stanou pro cizince rádcem a průvodcem na cestě integrace do české
společnosti,“ říká projektová manažerka odboru Zuzana Slezáková.
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Regensburg aktivně podporuje plzeňský projekt EHMK
Po celý letošní rok budou nejrůznější
osobnosti ze sousedního Bavorska podporovat projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK 2015).
„Jako partnerské město máme obzvlášť velkou radost z toho, že Plzeň
byla jmenována EHMK 2015. Využijme
rok 2015 a čas před ním k tomu, abychom zintenzivnili partnerské vztahy

mezi oběma městy,“ přeje si ve svém
poselství regensburgský primátor Hans
Schaidinger.
Partnerské město Regensburg se
připojilo k akci Centra Bavaria Bohemia z Schönsee nazvané „365“, v níž
se zajímavé místní osobnosti vyjadřují
ke kulturní události evropského rozsahu, která se v Plzni uskuteční v roce

2015. Ke slovu se postupně dostanou
osobnosti z oblasti kultury, politiky,
hospodářství, vzdělávání, spolků, státních institucí, médií, osobnosti aktivní
v česko-německé spolupráci a zájemci
o kulturní dění. Každý den jeden člověk
projekt okomentuje několika výstižnými větami. Po setmění se citáty promítají na fasádě Staré radnice v Regensburgu.
„Rádi jsme se aktivně zapojili. Chtěli
bychom, aby o projektu vědělo co nejvíce lidí. Fasádu Staré radnice dáváme
k dispozici zřídka, naposledy to bylo

v roce 2006, kdy byl Regensburg zařazen do Světového kulturního dědictví
UNESCO. Pro tuto příležitost je to
rovněž příhodné. I proto, že v letošním
roce naše partnerství trvá dvacet let,“
uvedl primátor Hans Schaidinger.
Jeho plzeňský protějšek Martin Baxa
k tomu dodal: „Zapojení partnerského města Regensburg do plzeňského
projektu EHMK 2015 dokládá, že naše
vztahy nejsou formální, ale živé a inspirativní. Jde o výraz podpory Plzni v projektu, který je pro ni určitou výzvou
a šancí.“
(red), foto: archiv

Přála bych si, aby se Plzeň stala vzorem města přátelského kultuře

Na fasádu Staré radnice v Regensburgu
se promítají citáty osobností.

C H Y STÁ SE

Povodí Vltavy
zve na prohlídky
Den otevřených dveří se uskuteční
v budově Povodí Vltavy na Denisově nábřeží 14 v sobotu 23. března od
9 do 14 hodin. Zájemci mohou navštívit vodohospodářské laboratoře a získat informace o čistotě podzemních
vod ve studnách a o kvalitě vody v řekách, rybnících a přehradách. Připravena bude řada přednášek o činnosti
Povodí. Stejně jako v minulých ročnících si mohou příchozí nechat zdarma
stanovit obsah dusičnanů v doneseném vzorku vody.
Akci pořádají u příležitosti Mezinárodního dne vody státní podnik Povodí Vltavy, závod Berounka a Vodohospodářská laboratoř Povodí Vltavy
Plzeň.
(red)

Loni se v rámci konference KULTURQUELL, pořádané týmem společnosti Plzeň 2015, uskutečnil odborný seminář Město přátelské kultuře („Culture
Friendly City“). Jeho smyslem bylo nabídnout ostatním městům ČR inspiraci
a bližší seznámení s projektem EHMK.
Autorkou konceptu je Olga Škochová
z iniciativy Za Česko kulturní.
Jaký přínos může pro další česká města představovat Plzeň jako EHMK?
Plzeň je prvním městem u nás, které
připravuje tak velký kulturní projekt evropského významu s přímým zapojením
místních obyvatel. Je důležité, aby toho
co nejvíce vzniklo ve spolupráci s lidmi,
kteří kulturu nejen pasivně přijímají,
ale i sami spoluvytvářejí. Plzeň může

posloužit jako výborný příklad aktivace
občanské společnosti skrze umění.
Je kultura pro místní rozvoj opravdu
tak důležitá?
Rozhodně. Dodnes se potýkáme
s různými společenskými problémy, které jsou pozůstatkem socialismu. Jedním
z nich je rozpad společnosti a komunity.
Díky kultuře se může mnohé změnit,
zlepšit společenské klima a život ve městě. Je ale třeba si uvědomit, že to vyžaduje čas. V mnoha zahraničních městech
kultury se pozitivní proměna a posílení
image města odrazily ve vnímání a myšlení obyvatel až v průběhu samotného
roku nebo dokonce po ukončení projektu EHMK. Je to dlouhý proces a jedná se
pak o skutečnou změnu.

Po více než dvaceti letech se v lednu otevřel veřejnosti plavecký bazén na Lochotíně. Přístupný je každý všední den
od 6 do 22 hodin, o víkendech od 9 do
20 hodin. Dráhy k volnému plavání jsou
návštěvníkům k dispozici po celý den.
Novým provozovatelem bazénu se
stal Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, který má ve správě také areál na Slovanech.
Do konce roku 2012 bazén na Lochotíně provozovala Západočeská univerzita. Podrobné informace lze získat na
www.bazenlochotin.cz.
(red)

Archiv zve
na přednášky
Cyklus pořádaný Archivem města Plzně
pokračuje 19. února přednáškou Petra
Jindry ze Západočeské galerie nazvanou
Středověká kultura v Plzni. Přednáška Kamila Boldana z Národní knihovny ČR pod
názvem Záhada Kroniky trojánské aneb
Kdy byla v Plzni založena první tiskárna je
plánována na 5. března. Robert Šimůnek
z Historického ústavu Akademie věd ČR
bude 19. března hovořit na téma Hrady,
města, krajina: vidění a zobrazování ve
středověku a raném novověku. Přednášky
začínají ve Velkém sále v budově radnice
vždy v 16.30 hodin. Vstupné je volné.
Více informací získají zájemci na internetové adrese www.plzen.eu v sekci
Užij si Plzeň.
(red)

Nové městské plavidlo nemá jméno. Navrhněte jej!
Zlepšení kvality vody a tím příjemnějšího
koupání se dočkají návštěvníci plzeňského
Velkého boleveckého rybníka. Napomůže
tomu nové plavidlo na kosení vodní vegetace, tzv. harvester, který dokáže regulovat porosty ponořených rostlin. Plzeňané
nyní mají prostřednictvím anketní soutěže Radničních listů jedinečnou možnost
nový stroj pojmenovat.
Město Plzeň ve spolupráci s redakcí připravilo soutěž, jejímž cílem je získat pro
nové plavidlo jméno. Autor návrhu, kterého z došlých tipů vyberou radní města,
obdrží věcnou cenu v podobě obsáhlé vlastivědné encyklopedie Plzeňsko – příroda,
historie, život. Ocenění předá výherci primátor města Plzně Martin Baxa začátkem
dubna u příležitosti slavnostního uvedení
plavidla do provozu. „Rádi bychom vítězi
nabídli také unikátní zážitek, a to svézt se
na harvesteru po hladině Velkého boleveckého rybníka,“ doplňuje Richard Havelka
ze Správy veřejného statku města Plzně.

V případě, že vyhraje jméno, které
zaslalo více čtenářů, výhercem se stane
autor návrhu, který bude redakci doručen jako první. Zájemci mohou své tipy
posílat poštou nebo e-mailem na adresu
redakce do 15. března. Nezapomeňte
uvést heslo: Harvester.
Plavidlo by se na hladině Velkého boleveckého rybníka mělo objevit na začátku
jara. „Považujeme za úspěch, že se podařilo získat moderní zařízení předního
evropského výrobce. Jedná se o typ lodi,
která například udržovala čistý veslařský
kanál na olympiádě v Londýně. Je vybavena opravdu špičkovou technologií,“
říká hydrobiolog Jidřich Duras.
„Toto speciální plavidlo vegetaci poseče až do hloubky 1,8 metru a zároveň ji
transportuje do nákladního prostoru, ze
kterého je po naplnění vyložena do přepravního zařízení a odvezena k dalšímu
využití, například kompostování,“ vysvětluje Richard Havelka.
(red)

Rekonstrukce haly
začne v březnu
Novou nosnou konstrukci a plášť nadzemní
části získá městská sportovní hala na Slovanech. „Rekonstrukce je nezbytná vzhledem
k havarijnímu stavu stávající nosné konstrukce, kterou nahradí nová ze železobetonových sloupů a ocelových střešních
vazníků. Budou rovněž upravena technická zařízení včetně trafostanice a rozvody,“
uvádí Veronika Krupičková z odboru správy infrastruktury magistrátu. Úpravy haly
začnou v polovině března a skončí během
září letošního roku. Rekonstrukce si vyžádá
zhruba 48,9 milionu korun.
V rozpočtu města je letos pamatováno
také na výstavbu druhé etapy atletického
stadionu s termínem dokončení v červnu.
„Na ostatních sportovištích jsou plánované
pouze investice menšího rozsahu jako například oprava parních komor bazénu Slovany, instalace vzduchotechniky do šaten
hokejbalové haly a rekonstrukce rehabilitace na zimním stadionu,“ uzavírá Veronika
Krupičková.
(red)

Chystáte letos další seminář na téma
Město přátelské kultuře?
Uskuteční se opět v rámci Kulturquellu
v dubnu. Letos budeme velmi konkrétní.
Navrhla jsem téma, které považuji za aktuální: efektivní grantové řízení a pravidla
pro kulturní aktivity ve veřejném prostoru. Naším cílem je, aby města, která mají
chuť, začala věci měnit k větší transparentnosti a jednoduchosti, aby veřejný prostor
mohl více ožít. Účastníky čekají diskuse
s českými i zahraničními experty. Plánujeme v Plzni vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a vizí o začlenění kultury
a kreativity do místního rozvoje. Zapojená
města by v budoucnu mohla získat značku Culture Friendly City, kterou jim udělí
zahraniční experti v roce 2015.
(mr)

Lochotínský bazén
se otevřel veřejnosti

Stejný typ harvesteru, který bude napomáhat k udržování čisté vody ve Velkém boleveckém
rybníku, mají také v Dánsku. Podobné plavidlo využívají v německém Norimberku. Místní
pro něj vybrali jméno „Molly“.
				
Foto: archiv

Účastnice transportu diskutovala se školáky

Memoriál Josefa Žaloudka se v lednu už podeváté konal v městské hale na Slovanech.
Fotbalový turnaj pro hráče do 15 let ovládli mladí viktoriáni. V konkurenci sedmi dalších týmů získali popáté vítěznou trofej. Naděje plzeňského klubu tak uctily památku
legendárního trenéra, na jehož počest se turnaj koná.
Foto: www.fcviktoria.cz

Unikátní příležitost vyslechnout si naživo svědectví Evy Liškové o cestě do
Osvětimi, kam byla transportována
s rodiči a starší sestrou, mělo téměř pět
set žáků druhého stupně plzeňských
základních škol a studenti Církevního
gymnázia u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti (27. ledna).
Přednášku na téma „Oběti Osvětimi
a popírači holocaustu“ pro ně připravil
ve spolupráci s Historickým ústavem
Akademie věd České republiky odbor
školství, mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu.
Setkání s přímou účastnicí transportu do koncentračního tábora v Osvětimi využili někteří k zajímavým dotazům. Chtěli vědět nejen, kolik lidí pobyt v koncentračním táboře přežilo, ale
také, jaká byla cesta domů nebo jaký
vztah má paní Lišková ke komunistickému režimu.

„Některé žáky poutavé svědectví
Evy Liškové o této kruté kapitole lidských dějin natolik zaujalo, že se jí po
přednášce vydali osobně poděkovat
a požádali ji o společnou fotografii,“
popisuje atmosféru na místě Iva Turková z odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
V navazující druhé části vystoupil
Vojtěch Kyncl, historik oddělení dějin
20. století Akademie věd České republiky, aby seznámil žáky s tématem
popírání holocaustu. Představil nejen
přístup jednotlivých evropských států
k připomínání si holocaustu a genocidy, ale také konkrétní akty popírání
nacistického vraždění, které v uplynulých desetiletích ve Velké Británii
a Spojených státech skončily velkými
soudními spory.
Závěr akce patřil promítání dokumentárního filmu „Zapomenuté transporty do Polska“.
(red)

Z ajímavá v ý ročí	
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Deset let už není mezi námi umělec mnoha talentů Miroslav Horníček
Prozaik, dramatik, herec, režisér, fotograf, tvůrce uměleckých koláží, tím vším
byl plzeňský rodák Miroslav Horníček
(10. 11. 1918 – 15. 2. 2003). Pocházel
z obchodnické rodiny. Po maturitě na
plzeňské reálce krátce pracoval jako pomocná technická síla ve Škodovce a jako
úředník Městské nemocnice v Plzni. Táhlo
ho to však k divadlu. Horníček zpočátku
statoval v Městském divadle v Plzni. V letech 1941 – 1945 zde získal angažmá jako
herec a režisér. V roce 1946 se přestěhoval
do Prahy, kde působil na řadě scén. Do
Plzně se stále vracel. K jeho blízkým spolupracovníkům z Divadla Josefa Kajetána
Tyla patřili Monika Švábová a Antonín
Procházka. Pro Moniku Švábovou napsal
Horníček hru Setkání s Veronikou. Antonín Procházka s ním spolupracoval na několika inscenacích a v letech 1999 – 2002
zastával funkci ředitele plzeňského Divadla Miroslava Horníčka.
Co se vám vybaví při vyslovení jména
Miroslav Horníček?
M. Š.: Vybaví se mi jedno z mých nejhezčích hereckých období. Ale nejen hereckých. V roce 1981 se nám narodil dru-

hý syn Šimon a na křtu mu byl Miroslav za
kmotra. On i jeho vzácná žena Běla se stali
našimi přáteli. Jezdili jsme za nimi do jeho
milované Kytlice. Vzpomínám často, a přiznám se, že čím dál častěji, na jeho poslední nelehké období, kdy jsem ho navštěvovala v Praze a pak i v liberecké nemocnici.
Ztrácel sílu, jeho zdraví bylo nevalné, ale
jeho DUCH stále zářil.
A. P.: Živé divadlo, inteligentní humor,
muž s duší dítěte a věčně zvídavýma očima. Moje věčná inspirace. Kluk i v osmdesáti.
Jaké bylo vaše první setkání s panem
Horníčkem?
M. Š.: Na první setkání nikdy nezapomenu. Bylo mi třináct a v Karlových Varech jsem požádala Miroslava Horníčka,
který tam uváděl filmový festival, o podpis
do památníčku. Naše první pracovní setkání pak bylo v sedmdesátém devátém,
kdy jsem hrála Helenku v jeho Slaměném
klobouku, velice úspěšném představení ve
Velkém divadle, které sám režíroval.
A. P.: V mé rodné Kroměříži hrál své
Hovory H a já se šel na něj podívat. Byl
tehdy už velká hvězda. A tím, jak si poví-

dal s diváky a odpovídal na jakýkoliv jejich
dotaz, přinesl do českého divadla něco naprosto neobvyklého. Po představení jsem
si šel pro podpis, ne pro sebe, ale pro svou
tehdejší přítelkyni Evu. To ho, myslím,
trošku zaujalo a také to, že jsem mu podstrčil k podpisu kousek balícího papíru.
Jak vzpomínáte na spolupráci s ním?
M. Š.: Spolupráce s ním byla krásná. Byl
to člověk laskavý, duchaplný, inspirativní
a „pobývat“ s ním na jevišti, jak on říkal,
byla velká radost. Hru Setkání s Veronikou, kterou napsal pro nás dva, jsme hráli
v Plzni, v Praze i v Bratislavě a pro mne to
byl vždy nezapomenutelný zážitek.
A. P.: Bylo to sice jen pár představení
v „jeho“ divadle v Plzni, kdy jsem mohl
stát po jeho boku, ale těch pár večerů mi
dalo víc než tři semestry na DAMU. Od
toho kroměřížského setkání uběhla samozřejmě řada let. Našich soukromých
setkáních bylo mnoho, navštěvoval jsem
jeho představení, on viděl moje. A vzpomínám si, jak se uměl moc hezky vyjádřit
o hercích. Po představení Ještě jednou
profesore nám například řekl: „Vrátili jste
mi víru v divadlo.“

M. Horníček a M. Švábová na snímku z inscenace Setkání s Veronikou z roku 1980.
Které Horníčkovy role, jeho hry či knihy patří k vašim oblíbeným?
M. Š.: Snad nejmilejší kniha, kterou
mohu znovu a znovu otevřít, jsou Listy
z Provence nebo Dobře utajené housle.
Z rolí pak pan Pécuchet v televizním seriálu Byli jednou dva písaři.
A. P.: Já ho měl nejraději, když vystupoval v těch svých Hovorech H. Ale líbili se

mi třeba Dva muži v šachu, které hrál s Lubomírem Lipským, Carmen Mayerovou
a Libuší Švormovou. Knížka, ke které se
rád vracím, jsou Dobře utajené housle. Ale
pustím si ji jako desku. Jeho interpretace je
nezaměnitelná.
(kpk),
foto: Věra Caltová,
archiv DJKT

Pro mě je mé rodné město zářivější než Rio de Janeiro

Miroslav Horníček na fotografii z dubna
1943 v inscenaci Ondřej a drak.
Foto: Věra Caltová, archiv DJKT

Já patřím k těm, kdo si na svůj vztah
k rodnému domu potrpí a kdo se před
ním občas dopustí melancholie i dojetí.
Nedá se říci, že jsme v tom domě bydleli.
Přesnější by bylo sdělení, že jsme se tím
domem probydleli. Narodil jsem se v jeho prvním poschodí – kuchyň a pokoj
– pak jsme dost dlouho bydleli v přízemí – pokoj a kuchyň – a ve druhém poschodí jsme končili. Pokoj a kuchyň. To
stěhování bylo vždycky na přání majitele
domu a vždycky v dobrém. Porod i křest
se konal doma, tedy v poschodí prvém.
Pro křest zhotovil můj tatínek, který byl
aranžérem výkladních skříní, cosi jako
oltář. A během porodu, jak jsem ho pak
poznal, přecházel od hrůzy k rumu. Jest-

Rodný dům M. Horníčka v Karlově ulici už
není „šedivý“.
Foto: Michal Böhm

li se mýlím, ať mi odpustí. Před tím jeho
oltářem mi pan farář Škorpil dal jméno
Miroslav, a druhé – Antonín – po mém
kmotru Antonínovi Jaborovi. A jako světový názor mi určil křesťanství či přesněji
katolickou víru. Miroslavem jsem dosud,
ale pokud jde o světový názor a víru, mám
pochybnosti. A občas kleju jako pohan.
Tedy nekřesťansky.
Můj rodný dům... Stojí dosud a jediné,
co na něm chybí, je červená tabulka s domovním bílým číslem 36. Někdo ji ukradl. Popudil mne tím. Nejen proto, že krást
se nemá, ale taky proto, že ji ukradl dříve
než já. Měl jsem to v úmyslu, ale člověk
někdy své skutky odkládá. Pod pojmem
rodný dům si představujeme chaloupku

s doškovou střechou uprostřed zahrady,
kde kvetou slunečnice a jabloně uprostřed pažitu. Tady je to jiné: můj rodný
dům je šedivý činžák v šedivé ulici.
A někdo by dodal: a v šedivém městě. Prosím – chápu. Chápu, že ten, kdo
projel Benátky na gondole, popíjel své
aperitivy na Montmartru, viděl barcelonské Cikány tančit flamenco a jezdíval
líbeznou Toskánou k Florencii, může mé
město shledávat šedivým. Ale pro mne
– ozářeno odlesky a ozvučeno ozvěnami
mých dětských let – je zářivější než Rio
de Janeiro.
(Úryvek z knihy
Miroslava Horníčka Saze na hrušce
je otištěn se souhlasem vydavatelství Nava)

Hodiny se na věži katedrály sv. Bartoloměje objevily před 210 lety
V dobách, kdy hodinky v kapse byly výsadnou bohatších občanů, se oči většiny
Plzeňanů často otáčely k hodinovým ručičkám na chrámu svatého Bartoloměje.
Zajímavé je, že ciferník se nejprve nacházel v prostředním z tehdejších tří vikýřů na severní straně střechy chrámu,
přivrácené k radnici. Neexistují důkazy,
že by hodiny odkrajovaly čas i ve vikýři
na jižní straně, tedy směrem do náměstí.
V roce 1803 nahradil hodiny na vikýři
nový stroj se čtyřmi ciferníky, vyrobený
v Praze. Tyto hodiny již byly umístěny na
věž.
Při ničivém požáru způsobeném úderem blesku do věže dne 6. února 1835
hodiny shořely. „Ve tři čtvrti na pět se
zřítila báň s křížkem, v pět hodin se naposledy rozezněly zvony. Věž až dolů,
tak daleko, pokať v ní něco od dříví bylo,
shořela,“ zapsal průběh katastrofy očitý
svědek. Kříž s bání spadl na stranu smě-

rem k radnici. Báň se rozbila a vypadla
z ní nepoškozená schránka, ve které
byly uloženy pamětní dokumenty. Ve
čtvrt na sedm dopadl na náměstí zvon,
který ohlašoval hodiny. Hodinový stroj
se zřítil dovnitř věže a pak začaly padat
zvony, Bartoloměj, Marie, Prokop, Vít
a Ludmila. „Každej, kterak dolů padal,
tak dycky od sebe hlas vydal, jakoby se
s náma loučil. Bylo to žalostný poslouchání,“ zaznamenal pozorovatel. Za
sedm hodin zůstaly z věže jen zdi.
Mezitím, co oheň polykal věž, lidé se
snažili zachránit kostel. K františkánům odnesli Pannu Marii z oltáře a další
vzácnosti. Lavice z chrámu složili uprostřed náměstí. Nakonec se oheň podařilo udolat a červený kohout se do kostela
nedostal.
Pomáhal, kdo mohl, ale nejvíce se zapotili vojáci. Za to pak dostali od vděčných měšťanů deset sudů piva, nějaký
chléb a sto zlatých.

Následky požáru se odstraňovaly šest
dní. Dne 11. února odpoledne se ve slavnostním průvodu vrátila na své místo
gotická plzeňská madona. Doprovázelo
ji čtyřiadvacet panen v bílých řízách. Věž
se postupně vracela do původního stavu. Největší zvon, Bartoloměj, se opět
rozezněl v březnu 1838 a od září znovu
odbíjely čas nové hodiny, které vznikly
tentokrát ve Šluknově.
Ciferníky se opravovaly ve dvacátých
letech minulého století a dalšího restaurování se hodiny dočkaly v letech osmdesátých.
Ručičky věžních hodin ve tvaru lilií
byly restaurovány v roce 2007. Jsou vyrobeny z plechu, měří 2,5 metru a váží
10 kilogramů. Každá ručička má na sobě
75 zlatých plátů. Zlato na všech ručičkách váží celkem pouhých 60 gramů.
(Úryvek z knihy „100 zajímavostí ze
staré Plzně III.“ je otištěn se souhlasem
autorů a vydavatelství Starý most)

Akvarel Vincence Morstadta z roku 1818 zachycuje podle dobového popisu pohled na farní
chrám a školu. Mezi stromy v popředí je domek strážnice, za školou v severozápadním koutě náměstí morový sloup. Vlevo průhled na část domovní fronty na západní straně náměstí
s Říhovským domem a domem U dvou zlatých klíčů. Vpravo severní fronta domů s radnicí,
Císařským domem a průhledem do Solní ulice.

Liege

nsburk odpovědi naleznete na str. 7.
Hodiny zdobí nejen věž katedrály sv. Bartoloměje, ale také další plzeňské dominanty. Zkusíte uhodnout, na kterých místech v Plzni bylo pořízeno těchto pět snímků?
RegeSprávné
Snímky: Martin Pecuch, Michal Böhm
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LEDNOVÉ OHLÉDNUTÍ

Celkem 2090 dětí zamířilo v lednu k zápisům do prvních tříd plzeňských škol. V Masarykově základní škole na Jiráskově náměstí čekaly na děti různé úkoly, mimo jiné malování
obrázků nebo poznávání zvířátek a geometrických tvarů. Škola nabízí rozšířenou výuku
cizích jazyků a informatiky a celou řadu zájmových kroužků zdarma.
Foto: archiv

V pondělí 11. února uplynulo přesně 15 let od zpřístupnění zrekonstruované Velké synagogy veřejnosti. Rekonstrukce se uskutečnila v letech 1995 – 1997 a během stavebních prací byla ve věži nalezena více než sto let stará zakládací listina. První bohoslužba po mnoha letech se zde konala 20. září 1998. Od svého znovuotevření se synagoga stala dějištěm mnoha kulturních a společenských akcí.			
Foto: Michal Böhm

V lednu oslavil své 20. narozeniny sameček šimpanze učenlivého Bask. Rodák ze zoo
Dvůr Králové nad Labem má v Plzni čtyři kamarádky a devítiletou dceru Bamiu. Bask
je třetí šimpanzí samec v plzeňské zoo po legendárním Tondovi (1964-1984) a Fredym. Na rozdíl od minulosti má šimpanzí tlupa k dispozici přírodní rozsáhlý výběh
a záložní budovu pro případ deště. 		
Foto: Jaroslav Vogeltanz

Elegance technických myšlenek ovládla 25. ledna Měšťanskou besedu. Uskutečnil se zde
devátý reprezentační ples města Plzně, jehož tématem bylo umění a technologie, tedy historie a technické dědictví města spojené s kulturou. Návštěvníci zažili atmosféru od konce
19. století až po rok 2015 díky interaktivní výstavě, která představila klíčové technické
události posledních 130 let. Zájemci si mohli vyzkoušet atmosféru historické plzeňské
tramvaje.
Foto: Roman Muchka

Gounodova opera Faust a Markétka se 19. ledna vrátila na jeviště Velkého divadla. Nastudovali ji dirigent Tomáš Brauner a režisér Jan Heřman. Od premiéry poslední inscenace uplynulo bezmála dvacet let, poprvé zhlédlo plzeňské publikum Fausta a Markétku v únoru 1869. Na snímku zleva Alžběta Vomáčková jako Siebel, Kateřína Kněžíková v roli Markétky a Eliška Weissová,
která ztvárnila Martu.								
Foto: Pavel Křivánek

Slovenské Košice jsou od ledna oficiálně Evropským hlavním městem kultury 2013. Celoroční projekt zahájil pestrý program, jehož nosným tématem byla fiktivní košická vesmírná odyssea. Vyvrcholením pak byl koncert britské
taneční skupiny Jamiroquai. Na hudební, filmové či divadelní produkce v rámci slavnostního zahájení se přišlo podívat zhruba 100 tisíc lidí.
Foto: Miroslav Vacula

kultura 
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Smetanovské dny by měly zůstat zachovány jako krásné svátky hudby
Na přelomu zimy a jara tradičně oživí plzeňské kulturní dění festival Smetanovské dny. Termín zahájení je stanoven na
2. března, tedy na den, kdy se narodil
Bedřich Smetana. Hlavní hudební část
potrvá do 21. března. Novinkou, kterou
přináší letošní 33. ročník, je změna pořadatele. Tím se stala Plzeňská filharmonie.
„V posledních letech sice festival přesáhl
svým významem hranice města, zároveň
se ale rozšířil i do oblastí, jež s původní
myšlenkou neměly mnoho společného.
Jeho dramaturgie přinesla byť zajímavou,
ale námětovou roztříštěnost. Stěžejním
záměrem nadále zůstane propojení mezioborového vědeckého sympozia, které se
letos bude zabývat fenoménem historických fikcí a mystifikací, s hudební složkou
festivalu. Počítáme se spoluprací s významnými plzeňskými i jinými institucemi,“ představuje záměry ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
Co si určitě nenecháte v programu Smetanovských dnů ujít?
Jistě zahajovací koncert 2. března. Bude
to plzeňská novodobá premiéra Zelenkovy
mše Missa Sanctissiamae Trinitatis v podání Ensemble Inégal. Jedná se o 150. výročí prvního provedení Zelenkovy hudby
v Čechách, na kterém má zásluhu právě

Bedřich Smetana. Určitě si nenechám ujít
21. března závěrečný koncert izraelského
houslisty Hagaie Shahama s Pražskou
komorní filharmonií, ale ani 14. března
ruského violoncellistu Denise Shapovalova, jehož mentorem byl Mstislav Rostropovič.
Na co klade Plzeňská filharmonie jako
pořadatel největší důraz?
Dramaturgický plán reflektuje dobu
Bedřicha Smetany, určitým způsobem se
do něj promítá vztah k Plzni i téma sympozia, které se bude zabývat fenoménem historických fikcí a mystifikací. Pro příznivce
dalších žánrů je obohacený o zajímavý doprovodný program. Nezapomněli jsme ani
na děti. Posluchači se mimo jiné mohou
těšit na ISHA trio, Orbis trio, Sedláčkovo
kvarteto a Alfréda Strejčka, klavíristku
Veroniku Böhmovou. S Virtuosi di Praga
vystoupí spolu s Janem Simonem mladý
koncertní mistr České filharmonie Josef
Špaček. Tyto dva hudebníky jsem umělecky spojila záměrně. Je mezi nimi generační rozdíl, a přece je pojí stejný úspěch. Oba
jsou laureáty mezinárodní soutěže Královny Alžběty v Bruselu. Prezentovat se bude
Západočeské hudební centrum a Základní
umělecká škola B. Smetany. V doprovodném programu to pak budou Dasha a Roz-

Lenka Kavalová

Foto: archiv

hlasový Big Band Gustava Broma, Zora
Jandová a Zdeněk Merta, Epoque quartet
a Gabriela Vermelho nebo HI – FI a Petr
Wajsar. Pozvání na autorské čtení přijal
Eugen Brikcius. Moc se na jeho vystoupení těším. I telefonát s ním je zážitek.
Bylo pro Plzeňskou filharmonii jako
nového pořadatele hodně náročné zajistit financování festivalu?

Plzeňská filharmonie soutěžila v grantovém řízení vyhlášeném městem Plzní,
které se největší měrou podílí na financování festivalu. Drobný finanční příspěvek nám přislíbil Plzeňský kraj. Navázali
jsme spolupráci s několika partnery. Věřím, že se do příštích ročníků podaří tyto
řady prohloubit a rozšířit.
Jak velký tým vlastně festival připravuje?
Stejně velký, jakým disponuje Plzeňská
filharmonie. Možná vás to udiví, ale ve filharmonii pracujeme v týmu pouhých čtyř
lidí.
Jakou cestou by se měl podle vás festival
ubírat do budoucna?
Těžištěm projektu je originální mezioborovost, což je raritou nejen v České
republice. Nalezneme zde nejsouvislejší
řadu vydávaných sborníků u nás. Budoucí
směřování bude koncipováno tak, aby festival byl důstojným reprezentantem kulturní
vyspělosti města. Oblastí souvisejících se
jménem velkého autora se nabízí mnoho.
Je potřeba zdůraznit, že Západočeské centrum hudby v Plzni je jedním z nejsilnějších
v naší republice vůbec. Bude vždy zaujímat
důležité místo v dramaturgii festivalu. Počítáme s další spoluprací se Západočeskou
galerií v Plzni. Prostor dostane i nastupující generace. Tak jako v Plzni studoval kdysi

Smetana, studují tady dnes další talentovaní umělci. Smetanovské dny by měly zůstat
zachovány jako krásné a důstojné svátky
hudby.
Kromě zajištění festivalu máte na svých
bedrech i chod Plzeňské filharmonie.
Jaká nejvýznamnější vystoupení letos
orchestr čekají?
Kromě abonentních koncertů v Plzni
a tradičních koncertů v Plzeňském kraji
se filharmonie v dubnu chystá na turné
po Německu, kde živě provedeme hudbu
k promítanému filmu Piráti z Karibiku.
Se švýcarským sborem Diverticanto vystoupíme v dubnu nejprve v Zürichu a pak
28. dubna ve Velké synagoze v Plzni.
Na červen a září připravujeme koncerty
pro děti, na které máme skvělé ohlasy.
V červenci budeme natáčet profilové CD
s Ronaldem Zollmanem.
Do června máme v Plzni naplánovaná
vystoupení se skvělými světovými sólisty
a dirigenty. Za všechny zmíním houslistku
Lenu Neudauer, pianistu Ivana Klánského, harfistku Kateřinu Englichovou, barytonistu Romana Janála. Z dirigentů přijali
pozvání Izraelec Noam Zur nebo Ital Nicola Giuliani. V druhé půli roku se posluchači mohou těšit na nové koncertní řady
a dětské pořady.
(kpk)

Reakce Petra Maroviče na rozhovor s architektem
Romanem Kouckým z minulého čísla

Vítězkou celoroční fotografické soutěže Plzeň říká: „Sýýr“ se stala Vendula Kaprálová, autorka snímku Slunečný den v Borském parku. Soutěž vyhlásilo město začátkem roku 2012. O vítězi hlasovali návštěvníci webu soutěže www.fotosoutez.plzen.eu.

Nejznámější česká folková skupina
Spirituál kvintet vystoupí v neděli
17. března od 19 hodin v Měšťanské
besedě. Formace se na hudebních pódiích objevuje už 53 sezon. V loňském
roce rozšířila své řady o kontrabasistu
Pavla Peroutku a vydala CD Čerstvý
vítr. Plzeňskému publiku představí
jak tradiční spirituály, gospely a renesanční hudbu, tak i vlastní tvorbu
nejen ze zmiňovaného alba. (red)

Správné odpovědi ze str. 5
Zleva doprava: fasáda domu Klatovská 20 (na rohu Klatovské a Plachého), věž kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskovo náměstí, věž kostela
sboru Maranatha v Husově ulici, průčelí budovy hlavního vlakového nádraží, nejvyšší patro budovy Mrakodrapu
na rohu Americké a Prokopovy ulice.

z důvodů uchování charakteristických
panoramatických hodnot Městské památkové rezervace Plzeň. Jejími členy
byli například rektor Akademie výtvarných umění v Praze Jiří Kotalík či
doc. Petr Kratochvíl v čele s předsedou
soutěžní komise, jímž byl významný
architekt Martin Rajniš. Druhá z připomínek reagovala na pasáž týkající
se kašen na náměstí Republiky, které
podle architekta Romana Kouckého
„musely být ve výsledku menší“.
Na základě informací poskytnutých Petrem Marovičem došlo pouze
ke snížení jedné z kašen, Anděla, a to
přibližně o 45 cm, přičemž autor návrhu tuto podobu akceptoval jako poměrově lepší. Ke korekci hmot, výšky
i modelaci povrchů došlo nikoliv diktátem památkářů, ale společnou diskuzí s odbornou komisí a ověřením na
postaveném dřevěném modelu kašny
Anděla.
(red)

ROZHOVOR

C H Y STÁ SE

Spirituál kvintet
zahraje v Besedě

V minulém čísle Radničních listů vyšel rozhovor s architektem Romanem
Kouckým. Redakce obdržela reakci vedoucího odboru památkové péče plzeňského magistrátu Petra Maroviče, který
upozorňuje na některé nepřesnosti uvedené v rozhovoru, především týkající se
spolupráce s památkáři a jejich „negativní role“ při rozvoji architektury.
První z připomínek se týká výšky
chystaného projektu budovy Západočeské galerie. Podle Petra Maroviče
nebude nová budova galerie „na pokyn
památkářů vysoká 21 metrů“. Novou
podobu galerie s její výškou 26,75 m
vybrala odborná porota, nikoliv památkáři. Stane se tak nejvyšší budovou
v lokalitě U Zvonu. Ve shodě s názorem památkářů, kteří byli v rámci architektonické soutěže pouze přizváni
jako odborní poradci, i v porotě jasně
převládal názor nutné korekce výšky
novostavby vůči historickému jádru

Jan Šimandl: Podmínkou úspěchu je vnitřní bohatství
Pokračování ze str. 1
Otevřelo vám vítězství na této soutěži
ještě další možnosti vystupovat v zahraničí?
J. Š.: Soutěž samotná bohužel nikoli
a doufám, že to její organizátoři časem
napraví a poskytnou oceněným více možností než jen finanční odměnu. Koncerty
v zahraničí mám však docela pravidelně.
Ve světě vážné hudby existuje značná rivalita. Setkáváte se s něčím podobným?
J. Š.: Samozřejmě, ale snažím se, aby mě
tyto věci nechávaly naprosto chladným.
Pocházíte z muzikantské rodiny. Váš
otec je hudební skladatel Karel Šimandl. Byl jste si už od dětství jistý, že budete
hudebníkem, nebo jste měl jiné představy o své budoucí profesi?
J. Š.: Jistý jsem si určitě nebyl, ba naopak, nenáviděl jsem to a byl jsem nucen
hrát. Neměl jsem však žádnou jinou vysněnou profesi. Pro klavír jsem se rozhodl
až někdy ve třetí třídě, kdy jsem začal mít
potěšení z hudby a začal cvičit sám. Jiný
nástroj mě nikdy nenapadl, klavír je zkrátka královský instrument.

Na základní škole v Karlových Varech
jste byl žákem třídy s rozšířenou výukou matematiky. Je matematika stále
váš koníček?
J. Š.: Věda jako taková mě vždy velmi zajímala. Matematika sama o sobě už ale není
nic pro mne. Nemám na ni buňky.
Několik let jste strávil v Plzni, kde jste
studoval konzervatoř. Jak vzpomínáte na tato léta a na profesorku Věru
Müllerovou?
J. Š.: Do Plzně se stále vracím, jelikož
ji mám moc rád a často se mi po ní stýská. Setkání s profesorkou Věrou Müllerovou považuji za velké štěstí mého
života. Stále za ní jezdím pro rady, vždy
mě dokáže motivovat a pomoci s tím, co
zrovna potřebuji.
Jaký bude váš program v nejbližší
době?
J. Š.: Nyní přede mnou stojí velká
soutěž „Maria Canals de Barcelona“
ve Španělsku. Je to soutěž čtyřkolová
a bude tam nejméně 60 účastníků. Takže opět přichází doba tvrdých příprav
a cvičení.
(kpk), foto: archiv
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Kupecké krámy zdobily velryby se zapletenými ocasy
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – II. část“
První „kamenné“ obchody vznikly
v Plzni kolem roku 1800. Na náměstí
otevřeli své krámy kupci Vincenc Feyerfeil a Václav Sammer, v dnešní ulici
Bedřicha Smetany měla obchod rodina Fodermeyerů a na rohu Zbrojnické
a Františkánské obchodoval Josef Ignác Klotz.
Jak vypadal plzeňský kupecký krám
v polovině 19. století? Už na konci
18. století vystřídaly v regálech kulaté,
ze dřeva soustružené krabice klasické
hranaté šuplíky. Nad důkladným obyčejně dubovým pultem visel obchodní
znak – většinou dvě velké velryby se
zapletenými ocasy. Měly zákazníkům
připomínat, že většina zboží byla přivezena ze zámoří – káva, kakao, rýže,
koření či třtinový cukr. Na rybách visely váhy a to nejlepší zboží, vystavené
na odiv. Nízké klenby a sporé osvětlení
dodávaly obchodu tajemný ráz, který
ještě podtrhovaly vůně z mnoha druhů
zboží. V krámech se netopilo, v zimě se
dveře jen důkladně zavíraly a v létě naopak zůstávaly dokořán. Ke krámu přiléhalo skladiště, kde byly vysoko do stropu naskládány pytle s moukou, kávou
a dalším zbožím. Zde v noci přespával
učedník, který hlídal zásoby před zlodě-

Uzenářský obchod pana Fakana v Masných krámech patřil k nejoblíbenějším v Plzni.
ji. Kromě potravin kupci často nabízeli
i zboží drogistické, železářské i látky.
V krámě byl kupec celý den. Vstával
kolem čtvrté hodiny ranní a zavíral až
mezi devátou a desátou večer. Kolem
poloviny 19. století proniká zprvu ne-

Maškarní průvod vyžene zimu z Plzně
Na Vyhánění zimy zve v neděli 24. února
Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Akce začne ve 14 hodin před 7. základní školou na Vinicích. „Zde bude i hlavní
seřadiště maškarního průvodu, který přes
statek Lüftnerka v zoo, Kilometrovku
a Kalikovský mlýn dojde před radnici, aby
oznámil představitelům města, že zima je
už z Plzně pro letošní rok vyhnána,” popi-

suje František Hykeš. Během zastávky na
Lüftnerce si přítomní připomenou staré
masopustní tradice. U Kalikovského mlýna
pronese vůdčí postava průvodu Jaromil IV.
svoji hlavní řeč a vyhlásí nejvtipnější masky.
Následně vzplane a pro jistotu bude utopen
symbol zimy – Morana. „Před radnicí pak
vypukne velké veselí, že zima už je pryč,“
dodává František Hykeš.
(red)

Z V Í Ř ÁTK A K O LE M NÁS ( 1 0 . )
V minulém vydání hádali naši malí čtenáři,
jaký živočich se skrývá v říkance: „Zobák
tlustý jako necky, rozlouskne s ním tvrdé
pecky. Po nich jenom mlaská, poznáte
ho,...?“ Správně odpověděli všichni, kteří
poznali, že se jedná o dlaska tlustozobého.
Z odpovědí jsme vybrali tu, kterou nám
poslala Barborka Jarošová. Pro vítězku
máme v informační kanceláři na radnici na náměstí Republiky 1 cenu, kterou
připravilo město a DES OP – Záchranná
stanice živočichů Plzeň a také čtyři vstupenky do plzeňské zoo. O dlascích se můžete dočíst více v článku Karla Makoně na
této stránce. Dnes přinášíme další hádanku v podobě jednoduché říkanky Miloše
Paiskera: „Rychlý běh a samá klička, umí
běhat od malička, dlouhé uši vlající, jsou
to polní...?

Své odpovědi mohou děti s pomocí
dospělých poslat do 28. února 2013 na
adresu redakce. K dispozici je také e-mail
RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte
připsat heslo Zvířátka kolem nás, své jméno, věk a adresu!

k D E B Y STE H LE D A LI ? ( 1 0 . )
Minule jsme otiskli záběr na část hasičské zbrojnice na Košutce. Ze správných
odpovědí jsme vylosovali ty, které nám

poslali Renata Nalezená a Ladislav Mlynář. Výherci získali permanentky do bazénu na Slovanech. Tentokrát přinášíme
snímek části novodobé budovy v centru
Plzně. Zjistíte-li, o jaký objekt se jedná,
pošlete nám svou odpověď do 28. února
2013 na adresu redakce nebo na e-mail
RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte
připsat heslo Kde byste hledali?, své jméno, adresu, e-mail nebo telefonní číslo!
Jeden z výherců obdrží dvě vstupenky na
koncert Spirituál kvintetu v Měšťanské
besedě (více na str. 7). Druhý vylosovaný získá dvě vstupenky na představení
Sestup Orfeův ve Velkém divadle. Ceny
budou připraveny v informační kanceláři na radnici.
Foto: Michal Böhm

směle, ale čím dál razantněji do obchodu reklama. U krámů se mimo obvyklé
vývěsní štíty objevují nárožní dřevěné
tabule, na nichž byly příčně nalepeny
různobarevné pásky s tučně natištěnými názvy zboží. Stejně také obchodní-

ci popisovali vnitřní strany dřevěných
dveří, které se otevíraly směrem do
ulice. První známý plakát dodala do
krámů jakási firma s čajem. Jako velká
vzácnost byl před vyvěšením v krámě
zarámován a zasklen (dochoval se ve
sbírkách Národopisného muzea v Plzni). Teprve velkovýroba cikorek přinesla skutečný rozmach reklamy, zejména
barvotiskových plakátů a různých příloh, dětských obrázků, pohádek či vystřihovacích betlémů.
První zasklenou výkladní skříň v Plzni si pořídil v roce 1863 krejčí Jan Doubek v Říšské (Prešovské) ulici a vzbudil
tím velkou pozornost. V šedesátých
a sedmdesátých letech 19. století se
rozmáhala bohatá řezbářská výzdoba
okolo výkladů, horní části pak tvořily
baldachýny, které vystupovaly značně
do ulice. V osmdesátých letech se objevily první železné rolety, které byly později nahrazeny roletami z pletiva nebo
posuvnými mřížemi.
V roce 1838 se v Plzni snažilo už šest
desítek obchodníků. Město mělo v té
době zhruba 9 000 obyvatel.
(Úryvek a fotografie
jsou otištěny se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

P S A L O SE
P Ř E D 6 5 LET Y

Vojenský případ
před soudem
V polovině února 1948 informoval regionální, ale i celostátní tisk o zahájení
hlavního líčení se šesti vojáky plzeňské
posádky, kteří se měli údajně dopustit
zločinu vzpoury tím, že během debat
v kasárnách „vzbuzovali odpor proti
pracovní povinnosti vojáků“ a zejména
„připravili nedovolenou demonstraci
asi 250 vojáků na náměstí Republiky“.
Ta se uskutečnila 22. ledna 1948, pouze několik dnů po demonstraci vojáků
pražské posádky. Cílem obou demonstrací bylo vyjádřit nesouhlas s vládním
návrhem zákona o pracovní povinnosti
osob konajících prezenční službu, který
mnozí vojáci chápali jako formu nuceného nasazení. Návrh zákona iniciovala
Komunistická strana Československa.
Zatímco Pravda, regionální deník komunistické strany, vystoupení vojáků
ostře kritizoval, plzeňský národně socialistický Svobodný Směr jejich iniciativu podpořil. Vojenský soud nakonec
vynesl jeden nepodmíněný trest odnětí
svobody na tři měsíce a pět trestů odnětí
svobody na dva měsíce s podmínkou na
dva roky.
Adam Skála

Dlasky lákají příměstské parky a lesy
Větší než vrabec, menší než kos, ale v zobáku má mnohem větší sílu než sojka. Dlask
tlustozobý je díky svému šedému kuželovitému zobáku velmi odlišný od ostatních
druhů drobného ptactva. Když se k tomu
přidá jeho atypické zbarvení, robustní hlava a celková velikost, při určování se splete
jen málokdo.
Dlask tlustozobý patří do skupiny pěvců, i když jeho pískání „piks!“ či zvonění
„crri“ a „ci“ žádný krásný zpěv nepřipomíná. Je to ale velice zajímavý druh žijící
převážně ve vzdušných listnatých lesích
či větších příměstských parcích. Hnízdí
vysoko v korunách stromů. Svým silným
zobákem dokáže loupat jak tvrdé plody
habru, tak jasanu, jilmu či buku. Z ovocných stromů má nejraději třešně a višně,
jejich pecky louská jako nic. Jedná se o poměrně nenápadný druh, který žije na našem území i přes zimu. Při kroužkování je
to pták mezi ornitology „velice oblíbený“.
Dodnes si vzpomínám, jak jsme dlasky
chytávali s Václavem Boškem pod Chlu-

mem v Doubravce. Když se chytil do sítě
dlask, losovalo se, kdo ho půjde vyndat.
Vymotat ptáka, který dokáže zobákem ve
tvaru menších štípacích kleští vyvinout
sílu stisku až 50 kg, totiž nebylo nic příjemného. I přesto na kroužkování dlasků
rád vzpomínám. „Štěnice“, které jsme
pak mívali na prstech, byly stejně jen důkazem nutnosti manipulaci s těmito ptáky
dále cvičit. Dnes dlaska držím v ruce jen
výjimečně, a to když se k nám do záchranné stanice živočichů dostane jako pacient.
Nejčastěji se jedná o dlasky s otřesem
mozku, kteří narazili do skleníků, velkých
oken či protihlukových bariér. V zimě pak
o ptáky, kteří narazili na překážku, když
hledali potravu na zahradách, v krmítkách
a parcích mimo les. Proto také v zimě můžeme dlaska vidět třeba i na krmítku anebo
hlavně pod ním, jak sbírá a obratně loupá
semena slunečnice.
V Plzni můžeme dlaska potkat v lesích
kolem Boleveckých rybníků, na Chlumu,
u Košuteckého jezírka, v Zábělé či v polesí

Pytel. V parcích pak ve Špitálském lese, Na
Homolce, Mikulce, v Lobezském, Křimickém a Borském parku, Luftově zahradě,
v zoo a podobně. V létě dlaska zahlédneme
i na zahradách u napáječek či pítek. Jedná
se však o velice plachý druh. Komu se ho
podaří zahlédnout déle než pár vteřin nebo
vyfotografovat, ten může mluvit o velkém
štěstí. Své o focení dlasků ví také autor fotografie Miloslav Anděl. Ten hledal dlasky
s fotoaparátem snad po celé Plzni a když
se vracel z další neúspěšné výpravy, pořídil
tuto fotografii u paneláku, kde bydlí. Inu,
kolikrát lítáme po všech čertech a hledáme
něco, co máme doma pod okny.
Karel Makoň, foto: Miloslav Anděl

Požární stanice patří k nejmodernějším
Na Severním Předměstí na samé hranici
města při okružní křižovatce na mezinárodní silnici E49 v segmentu sevřeném
ulicemi Studentskou a Úněšovskou byla
vystavěna v roce 2005 Centrální požární
stanice Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, jeden z nejmodernějších
objektů svého druhu u nás. Je tvořena působivým souborem několika lapidárních
geometrických tvarů výškově kontrastujících, jimž organicky včleněná cvičná věž
tvoří dominantu.
Hlavní třípodlažní budova je věnována
ubytování, výukovému programu a veškeré administrativě včetně krizového řízení.
K tomu se kolmo přimyká blok s tělocvičnou, krytou lezeckou stěnou, posilovna
a v podzemí speciální prostor cvičného
polygonu, kde lze simulovat i ty nejnáročnější podmínky, kterým mohou být hasiči
při zásazích vystaveni. Ve vnitřním rohu se
napojuje nízký objekt garáží a technického
zázemí. Cílem autorů, architektů Radka

Dragouna a Václava Ulče, bylo vytvořit
komplex se zjevnou funkcí. Proto jsou zvolené materiály vlastní průmyslové architektuře, například kovové rošty vnějších schodišť v kontrastu s bílou hrubou omítkou
i v souladu s tmavými hliníkovými okny.
Sympatickou hříčkou jsou střídmě použité
symbolicky červené smaltované plechy na
některých hranách, stejně jako robustní

červený rám okna řídícího centra. Za architektonické řešení získala stavba několikero
ocenění, nominaci na Stavbu roku Plzeňského kraje 2005, účast v soutěži Grand
Prix architektů 2005 v kategorii novostavby a co hlavního, stala se třetím nositelem
Ceny Hanuše Zápala za architektonické
dílo na území města Plzně za období 19902005. Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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