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Dopravu v Plzni omezí řada stavebních akcí
V dubnu začne uzavírka Prokopovy ulice, chystá se oprava Wilsonova mostu

Nadcházející měsíce budou z hlediska
dopadů staveb na automobilovou i veřejnou dopravu v Plzni složité. V současné
době je připravena řada investičních
akcí, které nelze provést bez rozsáhlých
uzavírek. Dopravní omezení budou vyžadovat trpělivost nejen motoristů, ale
i cestujících veřejnou dopravou. Podle
dosavadních předpokladů se uzavírky
a omezení budou koncentrovat zejména
do období od července do září letošního
roku.
„Jedná se mimo jiné o rekonstrukci
vybraných úseků tramvajové trati na Klatovské třídě a obnovu trati v Prešovské
ulici. Připravena je výstavba druhé poloviny železničního mostu přes Prokopovu
ulici a rekonstrukce Wilsonova mostu,“
vypočítává nejrozsáhlejší stavební akce
Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy
veřejného statku města Plzně.
Již od 1. dubna bude uzavřena Prokopova ulice, kde Správa železniční
dopravní cesty dokončí výstavbu železničního mostu. Trolejbusové linky č. 10
a 13 proto pojedou nejpozději do 24. čer-

vence po objízdné trase přes most Milénia do Mikulášské ulice. Počátkem července pak zkomplikuje provoz v centru
rekonstrukce Wilsonova mostu, s jejímž
dokončením se počítá v roce 2014. „Po
dobu oprav bude most úplně uzavřen
i pro chodce. Přechod přes řeku bude
možný jen po lávce k bývalému domu
kultury. Trolejbusové a autobusové linky
pojedou náhradní trasou po Anglickém
nábřeží a ulicí U Prazdroje,“ upřesňuje
Ondřej Prokop, vedoucí oddělení přípravy komunikací a mostů odboru investic
plzeňského magistrátu.
Na období od července do září je plánována obnova plynovodu a kanalizace
a také rekonstrukce vozovky v Koperníkově ulici. Současně dojde v souvislosti
s přeložením škodovácké V. brány pro napojení areálu Techmania k rekonstrukci
vozovky a zastávek veřejné dopravy
v Borské ulici, a to od Břeňkovy ulice po
odbočku ke střednímu odbornému učilišti stavebnímu. Oba opravované úseky
budou uzavřeny pro automobily, počítá
se i s omezeními veřejné dopravy. Během 15 dnů v měsíci srpnu se uskuteč-

ní výluka na rekonstruovaných úsecích
tramvajové trati v Prešovské ulici a také
na Klatovské třídě, kde bude opraven
přejezd Belánka, propadlé panely na
Chodském náměstí a oblouky u smyčky
Bory.
Na srpen je naplánována uzavírka
Lobezské ulice v úseku Částkova – most
přes Úhlavu. Celoplošná oprava a částečné rozšíření vozovky zde bude spojeno
s výměnou dlážděného povrchu za asfaltový. Podle současných předpokladů potrvá úplná uzavírka tři týdny.
S dalšími opravami se počítá na sklonku letošního roku. Uskutečnit by se měla
rekonstrukce tramvajových přejezdů
u Centrálního autobusového nádraží
v křižovatce ulic Přemyslova, Kalikova
a Skvrňanská a má být zahájena také
dlouho očekávaná rekonstrukce tramvajové trati v Pražské ulici a U Zvonu. Pokračovat se bude s výstavbou trolejbusové trati v Borské ulici v úseku Na Belánce
– Němejcova.
Aktuální informace o jednotlivých
uzavírkách lze získat na internetových
stránkách www.svsmp.cz.
(red)
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Magistrát získal ceny
Ministerstva vnitra

Podobně jako v minulých letech
vyhlásilo v roce 2012 Ministerstvo
vnitra ČR soutěž o ceny za kvalitu
a inovaci ve veřejné správě. Magistrát města Plzně uspěl se svými
projekty ve třech kategoriích. Jeho
zástupci převzali během slavnostního večera na 9. národní konferenci kvality ve veřejné správě
v Brně cenu „Organizace zvyšující
kvalitu veřejné služby“, takzvaný bronzový stupeň, za zavedení
systému environmentálního řízení
a získání certifikátu kvality. Magistrát dále získal cenu „Organizace dobré veřejné služby“, takzvaný
stříbrný stupeň, za zavedení systému managementu kvality a dále
„Cenu za inovaci“ za projekt Integrace cizinců na úrovni samosprávy – řešení problematiky osob migrujících za prací na území města
Plzně.
Více informací na str. 3
(red), foto: Martin Pecuch

Dobrou zprávu, že se nezadržitelně blíží jaro, ohlásily na přelomu února a března sněženky, které na mnoha místech v Plzni vykoukly mezi zbytky sněhu. Snímek je pořízen
v jedné ze zahrad v Bezovce.
Foto: Michal Böhm

Tomáš Paclík: To, co jsem zažil díky Plzni, se nedá s ničím srovnat
Jméno Tomáše Paclíka oficiálně zaznělo
v souvislosti s plzeňským fotbalem poprvé v srpnu roku 2010, kdy se majitelem
FC Viktoria stala skupina investorů v čele
s tímto olomouckým podnikatelem. V současné době je Tomáš Paclík stoprocentním
vlastníkem klubu, který si během jeho působení připsal na své konto úspěchy, jako
je vítězství v naší nejvyšší soutěži, účast
v Lize mistrů a v Evropské lize. Plzeňským
fotbalovým fanouškům tak splnil sen, kterému už pomalu přestávali věřit. „Jsem
přesvědčen o tom, že český klub může být
dlouhodobě konkurenceschopný v evropském měřítku. Nám se to v poslední době
daří a v nastoupené cestě hodláme pokračovat. Chceme hrát evropské poháry
pravidelně také v dalších sezonách a díky
zkušenostem v nich nasbíraným bojovat
o nejvyšší příčky i v české nejvyšší soutěži,“ prozrazuje Tomáš Paclík Radničním
listům plány do budoucna.
V posledních letech trávíte v Plzni mnoho času. Už jste ji začal považovat za
svůj druhý domov?
Spíš bych řekl, že se stala mým prvním
domovem, protože to, co jsem zažil díky
Plzni, se nedá s ničím srovnat. Plzeň jsem
měl odjakživa spojenou především s pivem a Škodovkou. Proto jsem rád, že dnes,
když tady podnikám, jsou obě významné
české firmy, Prazdroj i Škoda Power, našimi partnery a že Viktorka snad trochu
přispívá k jejich dobrému jménu ve světě.
Fotbalový klub potvrdil svůj vztah
k městu, ve kterém působí, i tím, že mu
z peněz získaných za úspěšnou účast

v Lize mistrů věnoval 10 milionů korun.
Polovina částky bude využita na podporu
mládežnického sportu, dalších pět milionů dostane během tří let organizátor
festivalu Smetanovské dny. Bude spolupráce klubu s městem v oblasti kultury
dále pokračovat?
O rozdělení našeho daru rozhodovalo
městské zastupitelstvo. Měli jsme jediné
přání, aby byl použit na financování neziskových aktivit v oblasti kultury a sportu.
Festival Smetanovské dny je tradičním
kulturním svátkem. Jsem rád, že jsme
k pořádání dalších tří ročníků mohli vý-

Tomáš Paclík

znamně přispět. Co se týče budoucí spolupráce, jsem přesvědčen o tom, že vzhledem
k blížícímu se roku 2015, ve kterém se Plzeň bude pyšnit titulem evropské hlavní
město kultury, najdeme společně se zástupci města také další možnost propojení kulturní scény s aktuální fotbalovou plzeňskou
horečkou. Prioritou pro nás však zůstává
cesta sportovních úspěchů, které by samy
o sobě prezentovaly Plzeň nejlépe. Naším
cílem je dlouhodobě úspěšně prezentovat
klub i město v evropských pohárech, to by
měl být hlavní příspěvek Viktorie k prestižnímu kulturnímu titulu Plzně.

Foto: www.fcviktoria.cz

Jaký hudební žánr je vám nejbližší?
Daří se vám najít si ve vašem nabitém
programu čas na návštěvu koncertů?
Mám rád jakoukoli hudbu, klasickou
počínaje a třeba jižanským rockem konče.
Do Plzně jsem jezdil na Bohemia Jazz Fest
ještě dříve, než jsem vůbec tušil, že se budu
někdy zabývat fotbalem. Abych řekl pravdu, tak dnes žiji dost nenormální život,
který je z větší části naplněn prací. Pokud
se dostanu k poslouchání hudby, je to většinou v autě. Dokonalá relaxace je pro mě
rock and roll, nejlépe naživo.
Viktoria letos v anketě fotbalista roku
získala Cenu Lukáše Přibyla pro tým,
který nejlépe pracuje s fanoušky. V čem
se spolupráce Viktorky a fanoušků liší
od ostatních klubů?
Cena mě velmi potěšila, je jistým oceněním práce klubu s fanoušky a naší vzájemné bezproblémové komunikace. Nechci
porovnávat přístup ostatních klubů, jdeme vlastní cestou. Základem je transparentní komunikace, při které se snažíme
fanouškům vysvětlit naše kroky, zodpovědět jejich dotazy a reagovat na četné podněty. Patří k tomu samozřejmě i navazující
prezentační akce, charitativní projekty
nebo zřízení takzvané Rodinné tribuny na
stadionu. Neusínáme však na vavřínech.
Víme, že také v této oblasti nás ještě čeká
mnoho práce. Chceme udávat tón na hřišti stejně tak jako v péči o fanoušky. Právě
pro ně fotbal děláme, zaplněné tribuny
Doosan Areny jsou pro mě tím nejlepším
oceněním práce mé i celého klubu.
Pokračování na str. 4
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Na zvonech budou
jména dárců
Již v tomto roce má být dokončen první
ze čtyř nových bronzových zvonů pro
katedrálu svatého Bartoloměje. Díky
veřejné sbírce, která začala loni v létě, se
dosud podařilo vybrat zhruba dva miliony korun.
Na základě nabídky vyhlášené v loňském roce před Vánoci budou na některém ze zvonů uvedena jména těch, kteří
přispěli 10 tisíci korunami. Tuto částku
zatím poskytlo deset dárců. Výraznou
pomocí bylo také půl milionu korun
z grantového programu Plzeňského
Prazdroje.
Pořízení zvonů si vyžádá sedm milionů korun, další milion bude potřeba
na úpravu zvonové stolice, dopravu
a instalaci na věž katedrály. Poprvé by
se měly zvony rozeznít v roce 2015, kdy
bude Plzeň evropským hlavním městem
kultury.
Sbírku vyhlásil majitel kavárenského
řetězce Jan Janák s architektem Jiřím
Boudníkem. Výběrové řízení vyhrál zvonař Petr Rudolf Manoušek, který zvony
odlije v holandské dílně, s níž spolupracuje.
Podle Jiřího Boudníka zatím není
jasné, který zvon se bude odlévat jako
první. Bude vypracován přesný harmonogram odlévání. Během letošního
roku vznikne v prostoru mezi katedrálou
a morovým sloupem dočasná konstrukce, určená na zavěšení jednotlivých zvonů. Až bude do Plzně dopraven čtvrtý
zvon, budou všechny umístěny do zvonové stolice.
V současné době jsou na věži katedrály svatého Bartoloměje pouze dva zvony
namísto původních šesti. Chybějící čtyři
zvony zabavili před 70 lety nacisté a nechali je roztavit.
(red)

 Z P R AV ODA J S T V Í

Město vybere provozovatele Měšťanské besedy
Veřejná zakázka bude vypsána v polovině měsíce dubna
Záměr vypsat veřejnou zakázku na zajišťování kulturních služeb v Měšťanské besedě
schválila na svém mimořádném únorovém
jednání Rada města Plzně. V současné
době zajišťuje kulturní a společenské akce
v secesním objektu společnost Dominik
centrum, které na konci letošního roku
skončí pětiletá smlouva. Provozovatel, který
vzejde z výběrového řízení, by měl s městem
uzavřít smlouvu s právem opce na období
2014 až 2018.
Veřejná zakázka bude vypsána v polovině dubna. Uchazeči by měli zpracovat

nabídku, jejíž součástí bude cena, počet
a druhy zajištovaných kulturních služeb.
Odměna pro provozovatele je stanovena ve
výši 12 milionů korun na rok. Pevně bude
určen minimální počet a druh akcí a žánrů
ve vybraných kategoriích definujících veřejný zájem města pro zajišťování kulturních služeb nekomerčního charakteru. To
znamená zejména akce pro děti a mládež,
seniory, filmové projekce a koncerty klasické, jazzové, folkové, alternativní hudby
a world music. Provozovatel by měl dále
zabezpečit předprodej v rámci systému

Plzeňská vstupenka v Měšťanské besedě,
definovat počet společenských a kulturních akcí za zvýhodněných podmínek
pořádaných městem, jeho organizacemi
a příjemci víceletých dotací v oblasti kultury se zvláštním zřetelem na rok 2015,
kdy se Plzeň stane Evropským hlavním
městem kultury.
S vybraným uchazečem uzavře město
současně nájemní smlouvu. Nájemné bude
stanoveno ve výši 5,5 milionu korun ročně
a navýšeno o míru inflace.
			
(red)

Ze hřbitova U Všech svatých vzniká park
Hřbitov U Všech svatých na Roudné se
opravuje od poloviny devadesátých let.
Na konci minulého roku byla zahájena
úprava bezprostředního okolí kostela.
Má být dokončena letos na jaře. Postupnou obnovu celého prostoru, která si dosud vyžádala zhruba 12,5 milionu korun,
zajišťuje oddělení urbanistické zeleně
Správy veřejného statku města Plzně.
Dosud se podařilo opravit hřbitovní
zeď včetně dvou hrobek a márnice. Obnoven je také centrální kříž. Došlo k sanaci
hlavní aleje a úpravě dřevin. „Dlouhá léta
bez dostatečné údržby se na této lokalitě
podepsala a její navrácení Plzeňanům vyžaduje nemalé finanční prostředky,“ říká
Hana Hrdličková z oddělení urbanistické
zeleně. „Nyní upravujeme nejbližší okolí
kostela, tyto práce navazují na odizolování vlastní stavby provedené dříve církví.
Chceme od zdí kostela odvést veškeré
dešťové vody,“ sděluje Hana Hrdličková.
Současně pokračuje archeologický prů-

zkum. Hřbitov lze navštívit už nyní, a to
především během akcí, které se konají
ve zdejším kostele. Pravidelná otevírací
doba bude stanovena po dokončení všech
úprav, které jsou závislé na finančních
možnostech města.

Hřbitov U Všech svatých byl zrušen
v roce 1904. Později místo pustlo a stalo
se cílem vandalů. Od roku 1974 zásluhou
dobrovolníků, kteří zde odvedli úctyhodný kus práce, se začala hřbitovu a kostelu
vracet původní podoba.
(red)

KRÁTCE

Kompetence členů
rady se změnily
Dozor nad obecně prospěšnou společností Plzeň 2015 převezme na základě
dohody vedení města od náměstkyně
pro oblast kultury a cestovního ruchu Evy Herinkové primátor Martin
Baxa. Naopak Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje bude
nově spadat do kompetence náměstka pro oblast ekonomickou Martina
Zrzaveckého. Důvodem je narůstající provázanost této společnosti
s BIC Plzeň s.r.o. a Vědeckotechnickým parkem Plzeň, a.s., které spadají
do pravomoci ekonomického náměstka. Současně se Martin Zrzavecký stal
prvním náměstkem, který je oprávněn
zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti. Tuto pozici dosud zastávala Eva Herinková.
(red)

Slavnosti zpestří
Týden s armádou
Letos po čtyřiadvacáté se v Plzni první květnový víkend, v termínu od pátku 3. do pondělí 6. května, uskuteční
Slavnosti svobody. Poprvé v historii
bude jejich součástí Týden s armádou, město navíc představí novou tematickou výstavu fotografií jednoho
z amerických osvoboditelů. Zajímavé
novinky chystají i jednotlivé military
kluby. Aktuální informace o připravovaném programu a novinkách jsou
k dispozici na webových stránkách
www.slavnostisvobody.cz.
(red)

Obnovy se dočkal mimo jiné centrální kříž.

Foto: archiv

Urbanistická struktura v novém územním plánu města Plzně
Nový územní plán
V rubrice Nový územní plán se dnes setkáváme potřetí, abychom čtenáře blíže
seznámili s pojmem urbanistická struktura a s tím, jak se promítá do nového
územního plánu. Zjednodušeně lze říci,
že urbanistická struktura je určitý způsob uspořádání území se shodným nebo
obdobným typem zástavby s veřejnými
i neveřejnými prostranstvími. Ve městě
můžeme rozeznávat především urbanistickou strukturu kompaktní (například
centrum města) nebo rozvolněnou (například sídliště, čtvrti rodinných domů).
Urbanistická struktura jednotlivých
částí města společně se způsobem jejich
užívání určuje charakter zastavěného
území, utváří jeho vzhled. V novém
územním plánu se stane jeho základní
složkou na rozdíl od dosud platného, ve
kterém nebyla přímo pojmenována. Při
jeho tvorbě i výkladu však byla vždy vnímána a zohledněna ve funkčním členění
území. Z urbanistické struktury vychází
v novém územním plánu členění města
na lokality.
Území Plzně je rozděleno přibližně na
300 lokalit. Některé mají stabilizovanou
kvalitní strukturu, v jiných, takzvaně
transformačních územích, je nedokončená nebo poničená. Mezi ty s kvalitní
a stabilizovanou strukturou patří například historické jádro, Tylova, Bezovka,
Lochotín, Slovany či Petřín. Typickým
příkladem transformačního území je
lokalita u Škodovky zahrnující náměstí
Emila Škody a okolí centrálního autobusového nádraží. „Tato lokalita je v podstatě součástí centrální oblasti města
a přitom má dnes de facto periferní
strukturu,“ říká architektka Irena Lan-

gová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a pokračuje: „Původně zde
byla městská struktura, která však byla
bombardováním za války a následným
vybouráním kvůli výstavbě autobusového nádraží narušena. V urbanistické
soutěži ,Plzeň – vnitřní město´, která
je jedním z podkladů pro nový územní
plán, se většina soutěžních týmů v rámci svých návrhů touto oblastí zabývala.“

Dalším typickým příkladem transformačních území jsou bývalé průmyslové
areály, například lokality Světovar či
Papírna.
Princip rozdělení na logické urbanisticko-architektonické celky není v Plzni
úplnou novinkou. Už při tvorbě nyní
platného územního plánu bylo území
města děleno na jednotlivé sektory. Ty
byly ale podstatně větší a na rozdíl od
lokalit neměly jednotnou urbanistickou
strukturu. Menší lokalita s charakteristickou urbanistickou strukturou se nyní
stává základní skladebnou jednotkou
nového územního plánu a usnadňuje
jeho tvorbu. Lokality jsou vymezeny na
celém území města a dělíme je na dva

základní typy: zastavitelné – městské
a nezastavitelné – krajinné. Podle metodiky nového územního plánu se lokalitou rozumí urbanisticko-architektonický celek se shodnou nebo obdobnou
strukturou zástavby.
Nový územní plán by měl být jednodušší než dosud platný především z hlediska
členění města a měl by zdůrazňovat urbanistickou strukturu. Je důležité, aby
při jeho tvorbě docházelo k dialogu architektů-urbanistů, odborníků z oblasti
životního prostředí, dopravy, technické
infrastruktury, ekonomiky a společenských věd a aby výsledkem diskuze byla
shoda na nejlepším řešení. „Nejvhodnějším způsobem pro získání kvalitních

názorů na řešení urbanistické struktury
zejména u významných míst, která je
třeba dostavět nebo transformovat, jsou
bezesporu urbanisticko-architektonické
soutěže. Urbanistickou strukturu umocňuje architektonické řešení jednotlivých
objektů. V neposlední řadě je také důležitý cit investora pro vnímání místa, do
něhož přichází se svým záměrem,“ vysvětluje architektka Irena Králová.
Připravil Útvar koncepce
a rozvoje města Plzně

SLOVNÍČEK POJMŮ
Urbanismus
Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary
(města, vesnice) jako vyvážené celky.
Stručně lze říci, že se jedná o nauku
o stavbě lidských sídel.
Lokalita
Jedná se o území, které je charakteristické stejnou nebo obdobnou strukturou zástavby a krajinné morfologie
s přihlédnutím k převažujícím činnostem v území. Lokalita se z hlediska způsobu využití může dále členit
na plochy a z hlediska prostorového
uspořádání na bloky.
Veřejná prostranství
Zajišťují základní funkce veřejného
života města. Jedná se o prostory přístupné každému bez omezení, zejména náměstí, ulice, parky.
Plochy transformace
Jde o území s narušenou strukturou
zástavby, u nichž se předpokládá změna způsobu využití a nové prostorové
uspořádání území.

Příklad kompaktní urbanistické struktury – Jiráskovo náměstí v Plzni 				

Foto: archiv
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Plzeň zkvalitňuje
služby veřejné správy
Město Plzeň dlouhodobě usiluje o zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy
prostřednictvím širšího využití informačních a komunikačních technologií. Díky
finančním prostředkům Evropské unie
Správa informačních technologií města
Plzně v současné době připravuje dva projekty.
V rámci prvního projektu dojde k vybudování datové sítě na území města,
která propojí 70 objektů se stávající komunikační infrastrukturou. Jedná se
především o příspěvkové organizace
města či kraje a také body městského
kamerového systému. Propojí se rovněž datová centra města s centry Plzeňského kraje. „Cílem projektu za zhruba
30 milionů korun je vytvořit rychlou
a bezpečnou komunikační infrastrukturu,
která přispěje k efektivnější komunikaci
a přenosu dat v prostředí veřejné správy,
čímž dojde ke zkvalitnění služeb občanům
a snížení administrativní náročnosti veřejných služeb, “ vysvětluje Libor Červený
ze Správy informačních technologií města Plzně. Z 85 % je projekt financován ze
strukturálních fondů Evropské unie, zbylých 15 % hradí město ze svého rozpočtu.
Druhým projektem je modernizace
veřejné správy. Má zlepšit a usnadnit komunikaci s občany, vytvořit manažerský
informační systém a technologické centrum, které bude celý projekt podporovat.
„Aktuálně je zahájeno interní testování
tzv. elektronického podání, které ulehčí
občanům i firmám komunikaci s jednotlivými úřady a povede ke snížení nutných
osobních návštěv. V nejbližších dnech by
se měla spustit i finální implementace
manažerského informačního systému,“
doplňuje Tomáš Benedikt, vedoucí úseku
rozvoje.
(red)
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Senioři se mohou zdokonalit v řízení
Účastníci školení získají informace o změnách v silničním provozu
s nejčastějšími příčinami dopravních
nehod, problematikou řízení motorových vozidel a také s povinnými lékařskými prohlídkami. Odpoví na dotazy
a předají řidičům brožurku s nejdůležitějšími změnami v silničním zákonu.
Tak, jak v současné době celkově stárne populace, zvyšuje se i počet řidičů ve vyšším věku. Neexistují
pro ně sice žádné speciální dopravní
předpisy, ale je nutné, aby s přibývajícím věkem byli na silnicích opatrnější
a jízdě věnovali zvýšenou pozornost.
Právě řidičům seniorům je určeno
zdokonalovací školení, které se uskuteční ve středu 20. března od 10 hodin
v budově Dopravního inspektorátu Policie ČR v ulici U Borského parku 20.
Dopravní policisté a další specialisté seznámí přítomné řidiče se změnami v zákoně o silničním provozu,

Nová brožura pomůže řešit mimořádné situace
Město Plzeň vydalo aktualizovanou informační brožuru Bezpečné město. Reaguje
na změny v působnosti Policie ČR, ke kterým došlo od letošního roku, a je rozšířena
o důležité kontakty. Nově také radí, jak se
zachovat v mimořádných situacích. „Jedná se především o doporučení, jak postupovat při ztrátě dokladů, co udělat, když se
dítě nevrátí ze školy, jak se chovat při požáru a podobně,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí
odboru bezpečnosti a prevence kriminality
magistrátu.
Vydání brožury je součástí projektu
Bezpečné město, jehož smyslem je zvý-

Pomoc rodinám s dětmi nabízí Archa
Prostor pro setkávání a sdílení, pomoc
při výchovných a partnerských obtížích
i rozšíření znalostí a dovedností potřebných v každodenním životě nabízí zařízení Archa pro rodiny s dětmi v Prokopově ulici 17.
Rodiče a prarodiče mohou najít pomoc a získat potřebné informace každý
sudý týden ve čtvrtek od 17 do 18.30
hodin v rámci takzvané podpůrné skupiny. „Jedná se o malou sociální skupinu
do 15 členů, tématicky či obsahově zaměřenou na rodičovství a problematiku
rodin,“ uvádí Jiřina Ullmanová, koor-

„Účastníci školení navíc dostanou samolepku s označením ŘIDIČ SENIOR.
Zájemci se dopředu nemusí hlásit. Stačí, když se v uvedeném termínu dostaví
na místo,“ vysvětluje Pavel Chalupský
z odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu. Dalšími organizátory akce jsou Dopravní inspektorát Policie ČR, Krajská rada Svazu důchodců
ČR a Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje.
„Jedná se o zcela nový projekt v celé
České republice. Označením vozidel
samolepkou ŘIDIČ SENIOR chceme docílit u ostatních motoristů větší
ohleduplnosti a laskavosti vůči řidičům
ve vyšším věku. Je třeba si uvědomit,
že my všichni budeme jednou seniory
a uvítáme, když se k nám ostatní účastníci silničního provozu budou chovat
ohleduplně,“ uzavírá Pavel Chalupský.
		
(red)

dinátorka služeb pro rodiny s dětmi,
s tím, že zájemci ve skupině přicházejí
do kontaktu s prožitými, nezprostředkovanými informacemi od osob řešících podobné problémy. „Tato výměna
informací bývá obvykle velmi konkrétní
a bezprostřední, zároveň se zde otevírají
nové možnosti, jak lze problémy řešit,“
dodává Jiřina Ullmanová. Podpůrná
skupina v prostorách Archy pro rodiny
s dětmi je vedena týmem odborníků.
Více informací lze získat na telefonu
733 614 645 nebo na webové stránce
www.sosarcha.cz. 		
(red)

šit pocit bezpečí Plzeňanů a zajistit systematickou spolupráci mezi městskou
správou, obvody, Policií ČR a strážníky.
„Hlavním komunikačním kanálem projektu je webový portál www.bezpecnemesto.eu, ale ne všichni občané mají přístup k internetu. Proto jsme se rozhodli
pro prezentaci prostřednictvím informační brožury,“ vysvětluje Ladislav Plochý manažer projektu Bezpečné město
V příručce občané najdou nejen kontakt
na „svého“ policistu, strážníka a zastupitele, ale také informace o změně působnosti státní policie. „Od začátku letošního

roku je nově územní působnost Policie
ČR rozšířena o katastrální území sahající
až do Nezvěstic, o které se stará obvodní
oddělení Slovany, a dále o Chrást spadající
pod Doubravku,“ upřesňuje Aleš Průša.
Náklady na vydání brožury ve čtyřtisícovém nákladu dosáhly zhruba
200 tisíc korun. Část finančních prostředků poskytlo Ministerstvo vnitra. Zájemci
si mohou publikaci vyzvednout například
i v infocentru na náměstí Republiky, na
všech úřadech městských obvodů, služebnách městské policie či obvodních
odděleních Policie ČR.
(red)

Úřad práce zavedl jednotnou pracovní dobu
Na všech pracovištích Úřadu práce je
od 1. února zavedena jednotná úřední
doba. „Po přechodu agendy sociálních
dávek z obcí na úřady práce bylo nutné
úřední dobu sjednotit, protože na některých obecních úřadech bylo možné tyto
agendy vyřizovat pouze dva dny v týdnu.
Je nutno vzít v úvahu, že kromě jednání
s veřejností vykonávají pracovníci Úřadu práce i ostatní činnosti, jako je vyhodnocování žádostí, provádění změn
v evidenci a místní šetření,“ vysvětlil
tiskový mluvčí Úřadu práce ČR Jiří
Reichl. Změny by měly zvýšit komfort

pro klienty a kvalitu poskytovaných služeb.
(red)

Nové úřední hodiny
Úřadu práce ČR
Pondělí 8 - 12 a 13- 17
Úterý 8 - 11
Středa 8 - 12 a 13 - 17
Čtvrtek 8 - 11
Pátek 8 - 11 (pouze pro nové
uchazeče o zaměstnání a pozvané
klienty)

Hospic svatého Lazara poskytuje své služby již 15 let
„Nedovedla jsem si představit, zejména po špatné zkušenosti z nemocnice,
že by bylo možné tak lidsky, pečlivě
a důstojně doprovodit člověka odcházejícího z tohoto světa. Ve svém smutku a žalu jsem našla velikou úlevu, a to
v tom, že jste byli u mého otce na jeho
poslední cestě právě vy. Vím, že se mu
tak dostalo nejvyšší a nejohleduplnější
péče, jakou si mohl přát.“ Tato slova napsala nedávno paní Jana z Plzně řediteli
Hospice sv. Lazara. Přestože podobných
dopisů dostává zařízení desítky, stále se
kolem hospicových zařízení u nás objevuje mnoho mýtů. „Důvodem je zřejmě
to, že hospic bojuje se situacemi, které
přináší blížící se smrt a lidé se našeho zařízení bojí,” myslí si ředitel hospice Jakub
Forejt.
Tento strach je podle ředitele i dědictvím minulého režimu. „Moje
generace vyrostla v tom, že se smrt
odehrává někde za plentou a je to odosobněná záležitost. Je to běh na dlouhou
trať. My se snažíme pomoci umírajícím
a jejich příbuzným, aby se s blížící se smrtí dokázali vyrovnat,“ vysvětluje ředitel,
který hospic na Slovanech vede osm let.

Hospic poskytuje služby paliativní
medicíny, která napomáhá zvýšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných.
Omezuje bolest, dušnost i problémy
s trávením, které pacienty nejvíce tíží.
„Mnozí nemocní, kteří se do zařízení dostanou, se poprvé po několika měsících
vyspí celou noc, protože když se ve spánku otočí, neprobudí se bolestí,“ svěřuje se
ředitel.
Jakou tedy mají nevyléčitelně nemocní
volbu? Po pobytu na akutním lůžku jsou
zdravotním systémem vyhodnoceni, že
už jim není pomoci, a nemocnice se je
snaží přeložit do zařízení následné péče
nebo do léčebny dlouhodobě nemocných.
„Lidé pak hledají alternativu, a tu hospic
nabízí,“ vysvětluje ředitel, kterého mrzí,
že Hospic sv. Lazara dlouhodobě provází
mýtus, že je zde stále plno, a proto se sem
člověk obtížně dostává. „Máme dlouhodobou vytíženost lůžek kolem sedmdesáti
procent, jsme proto schopni reagovat na
žádost řádově ve dnech, jen asi dva týdny
v roce jsme plní a nemůžeme pacienty
přijmout,“ vysvětluje Jakub Forejt.
Řada lidí se také domnívá, že se jedná
o zařízení určené jen pro věřící. Hospic

OKÉNKO
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Přijďte podpořit
„Šikovné ruce“
Již druhý ročník akce „Šikovné ruce“
dostane prostor v pátek 29. března
v rámci tradičních velikonočních trhů
na náměstí Republiky. Formou prodejní výstavy zde představí neziskové organizace šikovnost a nápaditost svých
zdravotně postižených klientů. „Návštěvníci budou mít možnost zakoupit
si velikonoční dekorace, keramiku,
šperky nebo obrázky z dílen, kde pracují handicapovaní. Nebude chybět ani
sladká nabídka z pekařství U Mlsného
anděla a překvapení v podobě doprovodného hudebně tanečního vystoupení,“ dodává za organizátory Jarmila
Srbková z odboru sociálních služeb
magistrátu. Součástí akce bude také
aktivizační velikonoční dílna pro rodiče a prarodiče s dětmi, kterou připraví
Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Kurz učí seniory
hospodařit s penězi
Novinkou v nabídce vzdělávání pro
seniory je kurz finanční gramotnosti.
Jeho obsahem jsou jednotlivé bloky
na téma Rodinný rozpočet, Finanční
produkty a služby, Podepsat můžeš,
přečíst musíš, Zodpovědné zadlužování a Finance v pracovně právních
vztazích. Lektor v rámci výkladu uvádí konkrétní příklady a snaží se také
aktivně zapojovat účastníky. Kurz je
rozdělen do čtyř setkání v termínech
3., 11., 18. a 25. dubna. „Zájemci
se mohou hlásit do 22. března. Pro
seniory je zcela zdarma. Není však
možné docházet pouze na jednotlivé
bloky, všichni přihlášení musí kurz
absolvovat celý,“ upozorňuje Karolína
Vodičková z odboru sociálních služeb magistrátu, který vzdělávací akci
pořádá ve spolupráci s Úhlavou o.p.s.
a s Abecedou rodinných financí. Bližší
informace je možné získat na telefonním čísle 378 033 353 či na e-mailové
adrese vodickovak@plzen.eu.

Cena za inovaci
pro sociální služby

Klientům hospicu pomáhá ke zvýšení kvality života paliativní medicína. Foto: archiv
sice nabízí duchovní službu, ale podle
ředitele ji nikomu nevnucuje. „Šíří se
i to, že je u nás pobyt drahý. Denně se zde
platí 290 korun, v tom je ale i stokorunový poplatek za nemocniční pobyt. Částka
190 korun za nadstandard, za který se
v nemocnici platí mnohem více, to určitě
není drahé,“ míní ředitel.
V plzeňském zařízení se vedle profesionálních zdravotníků zapojují do práce
dobrovolníci. Pokud si to pacient přeje,
čtou mu, hrají s ním hry nebo mu třeba

zahrají lidovky na harmoniku. Tuto formu spolupráce umožňuje statut zařízení.
Jedná se o občanské sdružení lidí, kteří
hospic zakládali proto, že na trhu instituce tohoto zaměření chyběla. Zde se pak
soustředil tým podporovatelů, dobrovolníků i těch, kteří myšlence vytvoření příjemné atmosféry ve chvíli, kdy je na tom
člověk opravdu nejhůř, věnovali a věnují
kus života.
Lenka Václavovičová, Asociace
poskytovatelů hospicové paliativní péče

Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve
veřejné správě pro rok 2012 získal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně za pilotní projekt „Integrace
cizinců na úrovni samosprávy – řešení
problematiky osob migrujících za prací
na území města Plzně“, který je zde realizován již od roku 2008. „Plzeň je na
úrovni České republiky vnímána jako
vlajková loď v oblasti úspěšného řešení
cizinecké problematiky. Ocenění je pro
nás motivací do další práce,“ říká Alena Hynková, vedoucí odboru. Ten získal cenu již potřetí, v roce 2007 za projekt „Komunitní plánování sociálních
služeb“ a loni za zcela unikátní kontrolní program „Monitorovací systém
sociálních služeb“, který vyhodnocuje
poskytování dotací z rozpočtu města
na sociální služby. Plzeň získala v rámci udělování cen za kvalitu a inovaci ve
veřejné správě další dvě ocenění.
Více informací na straně 1
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Kreativní demokratická škola učí děti pěstovat veřejný prostor

Vnímat veřejný prostor jako něco, na
čem nám záleží a na čem se všichni mají
podílet, je zapotřebí již od dětství. Právě
v tomto věku si utváříme hodnoty a učíme se přijímat aktivní nebo pasivní úlohu ve společnosti. Všichni mohou měnit
společné prostředí k lepšímu. Proto
vznikl program „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor“ pro žáky základních škol, gymnázií a středních škol
v Plzni. Jeho vyvrcholením bude konference pořádaná v Domě hudby 19. břez-

na. Během dopoledne se zde uskuteční
série přednášek pro učitele. Odpoledne
představí zúčastnění žáci své projekty
odborné porotě.
„Úkolem dětí bylo najít jeden problém ve veřejném prostoru, který jim
přijde důležité řešit, a pokusit se o jeho
nápravu. Mohlo to být cokoliv od špatně fungujících semaforů přes chybějící
přechody až po neutěšenou podobu dětského hřiště,“ vysvětluje koordinátorka
projektu Olga Dankovičová z Centra

Žáci se v rámci programu zabývají nápravou problémů ve veřejném prostoru.

Občané navrhli
místa ke zvelebení
Od října loňského roku poslaly své nápady v rámci programu Pěstuj prostor
desítky Plzeňanů. Na konci února se
uzavřelo první kolo.
V úterý 26. března od 18 hodin se
v Domě hudby uskuteční slavnostní
vyhlášení výsledků spolu s besedou
o tom, proč a jaké podněty komise
vybrala, co ji potěšilo a co ne. Akce je
přístupná veřejnosti, přijít může kdokoliv se zájmem o široký dialog o veřejném prostoru v Plzni.
V porotě zasednou zástupci města
v čele s primátorem Martinem Baxou,
nezávislí odborníci a jeden člen týmu
společnosti Plzeň 2015. Následně budou zahájena jednání o možnostech
konkrétní realizace některých návrhů. Více na internetových stránkách
www.verejnyprostorvplzni.cz. (mr)

pro komunitní práci západní Čechy,
které akci pořádá ve spolupráci se společností Plzeň 2015. Po úvodním školení
učitelů a seznámení žáků s programem
začaly vznikat první návrhy, například
na osvětlení Lochotínského parku, zpříjemnění prostoru nástupišť na hlavním
nádraží či projekt „Bezpečně na nákup“
zabývající se opravou chodníků. Učitelé
děti motivovali a podporovali je v jejich
úsilí. Žáci nezůstali jen ve školních lavicích, ale vstoupili do veřejného prostoru. Oslovovali spoluobčany a tázali
se jich na anketní otázky, navštěvovali
zastupitele, fotili inkriminovaná místa
a celkově si počínali jako opravdoví projektanti.
Stejně zkušeně se do projektu pustili
žáci v předloňském pilotním ročníku,
který pořádalo Centrum pro komunitní
práci západní Čechy a Gemini o.s. pro
školy z celého kraje. Díky jejich neutuchající aktivitě bylo dokonce několik
projektů úspěšně zrealizováno, jak potvrzuje Olga Dankovičová: „Ve Velharticích se například nefunkční autobusová
zastávka proměnila v uměleckou galerii
žákovských prací. V Blovicích zase žáci
zorganizovali letní kino „Řev“ pro veřejnost, jehož motto znělo „Z našeho kina
budete řvát radostí“. A pokud zavítáte
na Základní školu ve Kdyni, můžete si
koupit nějakou lahůdku ve školním bufetu, který zde žáci zřídili.“
		
(mr), foto: 26. ZŠ

Slovenští architekti a autoři projektu Městské zásahy Matúš Wallo a Oliver Sadovský
byli hosty semináře programu „Pěstuj prostor“, který v Domě hudby 28. února pořádala společnost Plzeň 2015. Představili své nápady, jak s malými náklady zvelebit městský
prostor. Ukázali například, jak může autobusovému nádraží pod betonovým mostem
vdechnout nový život několik kbelíků zelené barvy tak, jak tomu bylo v Bratislavě. Právě
ve slovenské metropoli projekt vznikl. Architekti zde oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak bez nároku na honorář navrhli
řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru. Koncept Městských zásahů je zcela univerzální a použitelný i pro další města. Pro Plzeň je plánovaný
na druhou polovinu roku 2014.
Foto: Wallo Sadovsky Architects

Zoologická zahrada a pivovar zůstavají na vrcholu zájmu turistů
Plzeň se během posledních dvaceti let stala
vyhledávaným cílem českých i zahraničních návštěvníků. Město disponuje atraktivitami, které se postupně ocitly na vrcholu
pomyslného žebříčku návštěvnosti nejen
v kraji, ale také v celostátních tabulkách.
Například Zoologická a botanická zahrada
města Plzně se počtem návštěvníků propracovala na čtvrté a v roce 2011 dokonce
na druhé místo v republice v kategorii zoologické zahrady. Průběžně jí patří deváté
místo mezi nejnavštěvovanějšími turistickými cíli v Česku. Plzeňský Prazdroj se drží
na druhém místě za Petřínskou rozhlednou
v žebříčku nejoblíbenějších českých technických památek.
Údaje Českého statistického úřadu za
rok 2012 potvrzují vyšší počty příjezdů
zahraničních turistů do České republiky.
V Plzni je ale situace jiná. Místo očekávaného nárůstu Plzeň poprvé od roku 2000
zaznamenala zhruba 10 – 20% propad
v návštěvnosti některých turistických cílů.

Plzeňský Prazdroj je druhou nejoblíbenější
českou technickou památkou. Prohlídkové
okruhy v pivovaru loni navštívilo více než
270 tisíc lidí.
Foto: archiv

Markantní je to zejména u prohlídek historického jádra. V roce 2011 uskutečnilo
Informační centrum města Plzně prohlídky pro 10 300 klientů, vloni jen pro 8 500.
Pokles návštěvnosti postihl i zoo. Rok
2012 pro ni byl přesto čtvrtou nejúspěšnější sezonou, navštívilo ji 422 939 osob.
Také většina dalších turistických cílů se
přiblížila svým nejvyšším dosaženým hodnotám (Muzeum loutek – 23 091, plzeňská věž 50 440). K návštěvnické atraktivitě
přispívají i turistické cíle zaměřené na specifické cílové skupiny - Patton Memorial
Pilsen (2 827), Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (2 833) či Meditační
zahrada (5 247). Jediným turistickým
cílem, který si zachoval „neporazitelnost“
v každoročním stanovování rekordů, zůstává Plzeňský Prazdroj. Loňské prohlídky
k 170. výročí uvaření první várky piva si
užili nejen tradiční návštěvníci z Čech a Německa, ale zvýšil se počet Francouzů, Rusů,
turistů z jihovýchodní Asie i Afriky. Všech-

ny čtyři prohlídkové okruhy navštívilo přes
270 tisíc lidí.
Dobrá situace panuje také v hotelnictví. Podle odhadů přespalo v plzeňských
hotelech stejně nebo až o 10 % více hostů.
V dalších letech se chce Plzeň více zaměřit
na získání skupin turistů, u nichž je předpoklad delšího pobytu ve městě. Jsou to
rodiče s malými dětmi a také aktivní senioři, kteří tráví ve vybraném místě více času
a utrácejí i více peněz. Protože je Plzeň vyhlášeným městem piva, míří sem nemalé
procento takzvaných pivních turistů.
Existuje však ještě jedna skupina návštěvníků, o kterou má město velký zájem.
Jsou to sportovní příznivci, například fanoušci fotbalových klubů z evropských
soutěží. Fotbal se tak stává v Plzni důležitým prostředkem zvyšování atraktivity
města z hlediska cestovního ruchu.
Kristina Štěpánová,
Odbor prezentace a marketingu
Magistrátu města Plzně

ROZHOVOR

Tomáš Paclík: To, co jsem zažil díky Plzni, se nedá s ničím srovnat
Pokračování ze str. 1
Jste tedy spokojený s chováním plzeňských fanoušků a s tím, jakou atmosféru vytvářejí nejen na stadionu ve Štruncových sadech?
Jejich progres kopíruje vývoj celého
klubu. Naši fanoušci jsou nám obrovskou podporou a také díky nim je pro nás
každé utkání v Doosan Areně fotbalovým
svátkem. Příznivci Viktorie se při zápasech baví, navíc si zachovávají fantastický nadhled a smysl pro humor. Nikdy
nezapomenu na zpěv písně „není nutno,
není nutno, aby bylo přímo veselo“ při
domácí porážce 0:4 s Olomoucí. To
jen svědčí o tom, kam se naši fanoušci
vypracovali a jakou obrovskou oporou
jsou celému týmu. Hráči soupeřů Viktorie, kteří přijíždějí do Štruncových
sadů, se v předzápasových rozhovorech
těší na plzeňskou atmosféru, to je přeci
ta nejlepší možná vizitka. A pokud přičtu fanoušky, kteří za námi cestují na
venkovní zápasy ligy či dokonce přes
půl Evropy na pohárové duely, nezbývá
mi než poděkovat.

Pro každý sportovní klub je velmi důležitá výchova mládeže. Jaké cíle si kladete v této oblasti?
Naším cílem je vychovávat mladé fotbalisty, kteří by jednou v kabině mohli nahradit současné opory prvního mužstva.
Jsem hrdý na to, že na nedávném kyperském soustředění byla hned třetina týmu
složena z plzeňských odchovanců, to je
v realitě profesionálního fotbalu zcela výjimečné číslo.
Plánujete v tomto ohledu Plzeň posunout někam dál? Hovoří se o záměru
vytvořit zde fotbalovou akademii pro
nejlepší mladé hráče z Čech i Slovenska. Jak daleko pokročily přípravy tohoto projektu?
Práci s mládeží hodláme nadále rozvíjet, chceme pravidelně přivádět do Štruncových sadů nejtalentovanější fotbalisty
jednotlivých věkových kategorií. Zároveň však klademe důraz také na vzdělání
a již nyní úzce spolupracujeme s několika
základními a středními školami v Plzni.
Plánovaná fotbalová akademie by tento
postup měla dále rozvést a posunout na

vyšší úroveň jak po sportovní, tak vzdělávací stránce. V současné době intenzivně řešíme všechny možné otázky tak,
abychom spustili již hotový a nachystaný
produkt.

Co by tento projekt mohl znamenat
pro profesionální plzeňský fotbal do
budoucna? Může to být záruka toho,
že se tady fotbal dlouhodobě udrží na
vysoké úrovni jako je tomu nyní?

Práce s mládeží je ve své podstatě stále
především o radosti ze sportování. Teď
máme v kádrech mládežnických týmů
více než 400 chlapců a dívek. Jen malá
část z nich opravdu dosáhne profesionální úrovně, nicméně sportovní základ
včetně zásad fair play, principů týmové
práce a důrazu na vzdělání jim již zůstane. Až sekundárním cílem je pak příprava
těch nejtalentovanějších na možné angažmá v prvním týmu Viktorie. Já věřím,
že již nyní nám v mládežnických týmech
rostou noví Limberští, Daridové nebo
Štípkové.
Jaký je doposud váš největší fotbalový
zážitek?
Každý zápas Viktorie je pro mě nezapomenutelný. Pokud bych měl vypíchnout některé momenty, byly by to tři:
zisk titulu mistra Gambrinus ligy na jaře
2011, postup přes Kodaň do základní
skupiny Ligy mistrů v témže roce a nynější čerstvý a především suverénní postup
přes Neapol do osmifinále Evropské ligy.
		
Veronika Krátká
Foto: www.fcviktoria.cz
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Zdravě zahradničit je možné i ve městě. Stačí k tomu balkon nebo lodžie
Kdo by nechtěl mít čerstvou zdravou zeleninu, voňavé bylinky nebo šťavnaté ovoce
vždy při ruce? I ti, kteří bydlí ve městě, si
mohou tento sen splnit. Stačí mít malou
zahrádku, balkon nebo pár decimetrů
čtverečních na okenním parapetu. A samozřejmě nadšení a trpělivost.
„Zahradničení je zábava pro všechny generace, při které se navíc dětí naučí
spoustu praktických dovedností. A ani nám
dospělým neuškodí uvědomit si, kolik úsilí
a péče je skryto v potravinách, které obvykle
kupujeme. Vlastnoručně vypěstovaná zelenina má často také plnější chuť a výraznější
vůni,“ říká lektorka plzeňských zahradnických kurzů pro děti i dospělé Alena Lehmannová z občanského sdružení ENVIC.

Pokud má být úroda zdravá, je nutné
založit si přírodní zahradu, tedy zahradu
bez chemie. Velmi záleží již na výběru substrátů, aby neobsahovaly žádné chemické
příměsi. Syntetická hnojiva nahradí jakákoliv organická dostupná v zahradnictvích anebo bylinné výluhy a čaje. Klíčem
k úspěchu je péče o půdu a společné pěstování více druhů rostlin.
Rozhodně není zakázáno experimentovat. Odborníci radí kombinovat zeleninu, bylinky a květiny na jednom záhonu.
Různorodá užitková zahrada je nejen plná
chutí a krásná na pohled, ale snáze odolává nevítaným hostům, jako jsou například
mšice, molice nebo bělásci. Důležité je
poskytnout úkryt a potravu užitečnému

Chytré nápady nabízí zahradnická poradna
Pro všechny, kteří si chtějí vypěstovat
vlastní ovoce a zeleninu bez chemie,
ale neví jak na to, připravilo občanské sdružení ENVIC několik dílen
a akcí, které spolufinancuje Nadační
fond Zelený poklad. Od dubna do srpna mohou zájemci každou středu od
15 do 17 hodin navštívit bezplatnou
zahradnickou poradnu v Environmentálním informačním centru v Prešovské 8. „Poradíme, jakou zeleninu
a bylinky pěstovat v nádobách na
balkóně či na parapetu, jak se obejít
bez chemie nebo jak si doma založit
žížalí kompost,“ láká amatérské zahradníky Alena Lehmannová, která
poradnu vede. Chytré nápady pro
zahradničení bez pozemku nabídne také přednáška o pěstování zeleniny a bylinek, která se uskuteční

v sobotu 11. května v rámci Plzeňských farmářských trhů. Na 6. června
organizátoři připravují zahradnický festival, kde si návštěvníci budou
moci z nejrůznějších vyřazených nádob vyrobit květníky pro své budoucí
výpěstky, prohlédnout si tematickou
výstavu, inspirovat se kuchařskou
show nebo si odpočinout u zahradnického divadla.
Poslední z připravovaných akcí je
soutěž Pěstuj Plzeň určená těm, kteří
mají své malé zahrádky na balkoně či
za oknem a starají se o ně v souladu
s přírodou, tedy bez použití chemie.
K účasti stačí vyplnit přihlášku a zaslat fotografii zahrádky v nádobách.
Bližší informace se zájemci dozví na
www.envic-sdruzeni.cz a facebooku
Pěstuj Plzeň.
		
(red)

Tři zahradnické
nápady pro každého

Různorodá zeleninová zahrada je plná chutí i krásná na pohled.
Foto: Lightkeeper (Dreamstime.com)
hmyzu nebo ptákům, kteří na oplátku pomáhají likvidovat přemnožené škůdce.
Stále více lidí zakládá své zeleninové
zahrádky na balkonech a lodžiích. I ty
mohou být v přírodním stylu. „Naši kluci nejraději pěstují hrášek a jahody,“ říká
Jarmila Glaslová, která se svými dvěma
syny před třemi roky začala zahradničit
na lodžii panelového domu na Lochotíně.
„Sázíme také cherry rajčata a bazalku,“
dodává. Pár minut denně si na svou bylinkovou zahrádku na balkoně najde i Marta
Rypplová, která pracuje jako personální
manažerka ve výrobní firmě v Plzni. „Zajít si na balkon pro trochu čerstvé bazalky,
šalvěje nebo rozmarýnu je prostě skvělé,
navíc si tu ráda po náročném dni odpočinu,“ doplňuje.
Novým trendem ve městech jsou takzvané komunitní zahrady. Podobají se
zahrádkářským koloniím, ale rozdíl je
v tom, že jednotliví uživatelé mají obvykle pronajaty pouze samostatné záhony
a zbývající část zahrady ohospodařují

společně. Zahradničení je v tomto pojetí i společenskou událostí, příležitostí
potkat se a popovídat si s ostatními.
„V komunitních zahradách se konají
nejrůznější dílny, semináře, ale také
koncerty a divadelní představení. Obvykle tu najdete koutek pro děti nebo
malou samoobslužnou kavárnu. I tady
většinou platí pravidlo chemii vstup zakázán,“ vysvětluje Alena Lehmannová.
V západních zemích a Americe jsou
časté zelené střechy budov. Jsou porostlé vegetací, trávou, bylinami, zeleninou nebo dokonce ovocnými stromy.
„Plní hned několik funkcí. Zachycují
dešťovou vodu, což znamená menší
zátěž pro kanalizační systémy měst,
přispívají ke snižování prašnosti a hluku a v neposlední řadě mají blahodárný
vliv na klima měst. Zvlhčují a ochlazují
zejména v létě okolní vzduch. Možná
i u nás bude časem obvyklé pěstovat
zeleninu a ovoce na střechách,“ uzavírá
Alena Lehmannová.
(red)

• Když máte zahradu
Vyzkoušejte osivo v biokvalitě. Je
sice o něco dražší, ale certifikace
bio zajišťuje, že semena nebyla chemicky ošetřena, pocházejí z rostlin,
které nejsou geneticky modifikované a byly pěstovány s respektem
k životnímu prostředí. V biokvalitě
je dostupné osivo většiny druhů zeleniny i bylinek.
• Když máte balkon
Zkuste místo květin v truhlících
pěstovat zeleninu a bylinky. Dobře
tu porostou převislá rajčata s bazalkou, chilli papričky, různé druhy
salátů nebo kulatá mrkev. Zelenině
nezapomeňte pořídit kvalitní výživný přírodní substrát s vysokým podílem kompostu a občas ji přihnojte,
třeba kopřivovým nebo kostivalovým čajem.

• Když máte květník na okně
Používejte při vaření vlastní čerstvé bylinky. Většině z nich stačí
k růstu květník o průměru 15-20 cm.
Na slunných parapetech poroste výborně například tymián, rozmarýn
a dobromysl. V polostínu se dobře
daří pažitce, petrželi, meduňce nebo
třeba mátě. Chcete-li udělat dojem,
zkuste pěstovat neobvyklé druhy bylinek, jako je koriandr, bazalka zelený
pepř nebo ananasová šalvěj.
(al)

Jarní dny jsou vhodnou příležitostí ke změně životního stylu
Asi každý z nás pociťuje nedostatek
světla při krátkých dnech a ožívá, když
je zimní den prosluněný. A téměř všichni se těší na jaro, až shodíme vrstvy oblečení a půjdeme ven do probouzející se
přírody. Právě jarní měsíce jsou ideální
dobou pro změnu způsobu života. Jsme
motivováni k procházkám, cyklistice,
zahradničení, zkrátka k pohybu všeho
druhu. Částečně je to individuální životní styl, který nás láká k sezení u televize, počítače, k jízdě autem i na krátké
vzdálenosti místo toho, abychom se
přirozeně prošli. Zčásti je to celospolečenský trend konzumního způsobu
života, který nás o víkendu namísto
do lesa a na hory vede do nákupního
centra. Šílené je, že tento styl přijímají
naše děti a velmi často v něm pokračují
i v dospělosti.
Jak nám tělo poděkuje, když překonáme lenost a začneme se hýbat?
Pomůžeme krevnímu oběhu a srdci,
zlepšíme dýchání, zpevníme svaly, při
chůzi zapojením svalové pumpy na
dolních končetinách pomůžeme žilnímu návratu a omezíme otoky nohou.
Chůzí po přírodním nerovném terénu

podpoříme nožní klenbu. Pomůžeme
i trávení a metabolismu. Studie opakovaně prokázaly pozitivní vliv pohybové

Pobyt v přírodě přispívá k rodinné pohodě.
Foto: Lightkeeper ( Dreamstime.com)

aktivity na léčbu diabetu, kdy pravidelný pohyb pomáhá ke zlepšení takzvané
inzulinové rezistence a snížení spotřeby léků a také předcházet komplikacím.
Kromě toho zhubneme a zvýšíme svoji
kondici. Ohromný význam má pohyb
v přírodě pro psychiku. Vracíme se
zklidnění, sice utahaní, ale tělesně, nikoli psychicky. To nám pomůže lépe se
vyrovnávat se stresem, kterého máme
v běžném životě většinou více, než jsme
schopni přirozeně zvládat. Pomůžeme
tak nejen své psychice, ale přispějeme
i k rodinné pohodě, protože společné
činnosti rodičů s dětmi jsou to, co rodiny stmeluje a přináší zážitky, na něž se
nezapomíná.
Tělo ocení i zdravější ovzduší. Když
několikrát v týdnu opustíme nejen město, ale hlavně vnitřní prostředí budov,
pomůžeme tak našim průduškám a plicím a pozitivně se to odrazí na vnitřním
prostředí organismu.
Jestliže jste celou zimu víceméně proseděli a prolenošili, nečekejte zázraky.
Nechtějte zhubnout za dva týdny, získat
kondici sportovce do měsíce a do léta
štíhlé tělo do plavek. Stanovte si malé

cíle. Jestliže jich dosáhnete, dostaví se
úspěch a s ním chuť pokračovat. Postupně přijde i kondice a snížení váhy.
Na každou změnu je nutné se připravit. Proto, plánujete-li jarní pohybové
aktivity v přírodě, zvolte správnou obuv
a kvalitní oblečení. Takové, ve kterém
se budete nejen příjemně cítit, ale současně vás i ochrání.
Připravte se na možnost kontaktu
s klíšťaty. Tito roztoči, kteří mohou být
infikovaní virem klíšťové encefalitidy
nebo bakterií způsobující Lymeskou
boreliózu, se vyskytují prakticky v celém Plzeňském kraji včetně příměstských lesů okolo Plzně. Kromě vhodného oblečení je dobré použít také
repelenty. Proti nákaze klíšťovou encefalitidou se můžete nechat naočkovat.
Alergikům hrozí, že jaro jim v přírodě nepřinese jen prima zážitky, ale
i nepříjemné potíže plynoucí z kontaktu s pyly nejrůznějších rostlin, stromů
a trav. Sledujte pylové informační zpravodajství. Při výskytu alergenů, které
jsou pro vás rizikové, omezte pohyb
v místech, kde jste jim vystaveni a nezapomínejte na správnou léčbu.

Se změnou životního stylu může
začít na jaře prakticky každý, snad
s výjimkou nemocných lidí upoutaných
na lůžko. Nejen ti, jimž nohy slouží, ale
i ti, kteří jsou kvůli nemoci nebo poúrazovému stavu v pohybu omezeni. Inspirovat se můžete v knize Kam bez bariér
– Plzeňsko, kterou napsal Miroslav Valina a vydal v loňském roce s podporou
města Plzně. On sám všechna popisovaná místa navštívil a jestliže tudy projel na vozíku, dostanou se tam všichni,
včetně mladých rodin s kočárky.
Pokud se po dlouhé zimě cítíte unaveni, skleslí, bez nálady a zdá se vám,
že do zdraví a pohody máte daleko,
vzpomeňte na slova z krásné pohádky
Lotrando a Zubejda. Cože to Zubejda
potřebovala ke svému uzdravení? Světlo, slunce a lásku. Vykročte tedy na jaře
vstříc životní změně, která vám může
přinést leccos dobrého.
MUDr. Daniela Fránová
Lékařka Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem, oddělení očkování
Plzeň. Organizátorka projektu
Prevence pro zdraví

K vycházkám lákají nové naučné stezky údolím Mže a Berounky
Jednou z možností, jak zahájit jaro aktivně, jsou procházky. Na Světový den
vody, v pátek 22. března v 16 hodin budou u soutoku Mže a Radbuzy ve Štruncových sadech slavnostně otevřeny další
dvě naučné říční stezky na území města.
Návštěvníky tentokrát provedou údolím
Mže a Berounky. Vycházka podél Mže
dlouhá 11 kilometrů zabere pěším přibližně čtyři hodiny, úsek podél Berounky
dlouhý 6,5 kilometru pak dvě hodiny.
Cyklisté to zvládnou rychleji.
„V terénu naleznete 14 naučných tabulí. Od soutoku Mže a Radbuzy se můžete
vydat podél toku Mže přes Radčice a Kři-

mice až do Malesic nebo vyrazit na druhou stranu po toku Berounky přes Zadní
Roudnou k soutoku Úslavy s Berounkou
u kostela sv. Jiří a dále až do Bukovce,“
vysvětluje Josef Čihák z Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně. Na otevření stezky volně naváže komentovaná prohlídka
části trasy s Janem Koppem z katedry geografie Fakulty ekonomické Západočeské
univerzity v Plzni.
Stejně jako v případě naučné stezky
podél Úslavy bude zájemcům v informačním centru na náměstí Republiky zdarma
k dispozici tištěný průvodce. Ten je tentokrát společný pro obě stezky, protože

vycházejí ze stejného místa, od soutoku
Mže a Radbuzy. V elektronické podobě je
publikace k nahlédnutí na www.plzen.eu
v části Multimédia – eBook.
„Věříme, že se stezky dočkají stejného
ohlasu jako první, která byla otevřena
v září 2011,“ míní Pavlína Valentová
z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který informační tabule připravil ve
spolupráci se Správou veřejného statku
města Plzně. Vznik tabulí a průvodců byl
financován v rámci mezinárodního projektu REURIS.
Kateřina Juríková,
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Stezka podél Mže vede až do Malesic.

Foto: archiv
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Rychlé a spolehlivé varování napomáhá v případě mimořádných situací předejít značným škodám. Vloni byl nový varovný systém instalován v Malesicích. Letos se připravuje rekonstrukce toho v Liticích a ve Lhotě. Na fotografii je elektrická siréna umístěná na
střeše požární stanice Plzeň-Košutka.
Foto: archiv

Práce na stavbě nové divadelní budovy pokračovaly i v zimě. Stavbaři dokončili mimo jiné přeložky inženýrských sítí a vybetonovali obvodové i vnitřní stěny a sloupy do úrovně prvního podzemního podlaží. Vybudovali také izolace stěn proti vodě
na jižní straně objektu. Na snímku je vidět elevace budoucího hlediště a zázemí pro jeviště.
Foto: Martin Pecuch

Nadějní mladí hudebníci převzali cenu Plzeňský Orfeus, kterou každoročně uděluje Nadace 700 let města Plzně. Všichni ocenění se znovu sejdou na koncertě, který se v rámci festivalu Smetanovské dny uskuteční 17. března v Pekle. Na snímku zleva v zadní řadě – Luboš
Marek, Barbora Haasová, Jan Marhoul. Spodní řada zleva - Kryštof Kohout, Jeroným
Široký, Tomáš Kozák. 					
Foto: archiv

Jak bylo uvedeno v článku Karla Makoně
v únorovém vydání Radničních listů, dlask
tlustozobý je velice plachý druh. Komu se
ho podaří zahlédnout jen na pár vteřin,
může mluvit o velkém štěstí. Naší malé
čtenářce Barborce Jarošové se dlaska dokonce podařilo vyfotografovat. Barborka
nám zaslala i svůj další snímek. Na dolní
fotografii zachytila stehlíka na krmítku.
Foto: Barbora Jarošová

Maškary vyháněly v neděli 24. února zimu z Plzně. Průvod masek zamířil z Vinic
přes zoo, Kilometrovku a Kalikovský mlýn k radnici. Během zastávek si účastníci připomněli staré masopustní tradice. Na statku Lüftnerka přišel o hlavu líný kohout,
kterému se dává za vinu, že ač odpoledne je už o poznání déle vidět, rána se pořád
ještě topí ve tmě, neboť pozdě kokrhá.
Foto: Milan Svoboda

Od znovuotevření Lochotínského pavilonku po rekonstrukci uplynulo 9. března 25 let. Historie této zajímavé stavby se začala psát v devatenáctém století. Díky iniciativě purkmistra Martina Kopeckého byl v letech 1833–1834 vystavěn vedle Lochotínského parku lázeňský dům s koupelnovými pokoji a klasicistním pavilonem nazvaným Síň přátelství. Lázně se nepodařilo uvést v život, ale taneční sál a restaurace se staly oblíbeným výletním cílem Plzeňanů. Roku 1849 je v nucené dražbě koupil a dále provozoval výbor právovárečných měšťanů. Po rekonstrukci v roce 1988 se pavilon stal dějištěm mnoha kulturních pořadů. V roce 1996 si budovu pronajali františkáni pro nedělní bohoslužby nově ustavené Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní Předměstí. Pavilonek je využíván pro konání akcí
této farnosti dodnes. Snímek vlevo pochází z roku 1910, fotografie vpravo byla pořízená v únoru letošního roku.						
Foto: Archiv města Plzně, Michal Böhm

KULTURA
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vstoupí do druhé sezony
Františkánský klášter, nacházející se
ve stejnojmenné ulici, patří k nejvýznamnějším památkám Plzně. Jeho
postupná obnova začala v roce 1994
a byla završena otevřením Muzea

církevního umění plzeňské diecéze
15. června 2012 za účasti primátora Martina Baxy a biskupa Františka Radkovského. Nová sezona v muzeu začne hned
po Velikonocích ve čtvrtek 4. dubna.

V ambitech jsou vystavena historická umělecká díla převážně z období gotiky.

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Vendelín Budil

Před 85 lety 26. března 1928 v Plzni zemřel významný herec, režisér
a divadelní ředitel Vendelín Budil.
Narodil se 19. října 1847 v Praze,
kde již jako student reálky zkoušel
své herecké umění na ochotnických jevištích. Od roku 1867 působil na řadě pražských scén. Později
řídil vlastní úspěšnou divadelní
společnost, která zahájila činnost
2. června 1888. V letech 1902
– 1912 řídil Vendelín Budil Městské divadlo v Plzni. U příležitosti
nedožitých stých narozenin byl
jmenován v roce 1947 in memoriam čestným členem Národního divadla v Praze. Vendelín Budil nastudoval 1275 rolí. Jeho podobizna
v roli krále Leara visí v Shakespearově domě ve Strattfordu jako pocta
Anglie tomuto vynikajícímu herci.
V Plzni nese jméno Vendelína Budila jedna z ulic a také náměstí
v Liticích.
(red), foto: archiv

Pro muzeum byly vyčleněny nejkrásnější prostory bývalého kláštera,
který se tak stal jedním z exponátů. Patří k nim také gotický čtyřkřídlý ambit
s rajským dvorem, kapitulní síň s kaplí
sv. Barbory, barokní refektář s historickou kuchyní a přilehlými prostorami.
V patře je k vidění historická knihovna
a prostor bývalé nemocnice s kaplí. Zajímavé jsou i vstupní prostory s navazující
místností s audiovizuálním programem.
Prohlídková trasa pak vede přes refektář, určený k příležitostným výstavám, do ambitů. V nich je na špičkových
uměleckých dílech převážně z období
gotiky představeno křesťanské myšlení
a vztahy. I pobyt v tichém rajském dvoře je
duchovním zážitkem. Do patra východního křídla se lze dostat bezbariérově výtahem. V široké chodbě jsou představeny
dějiny křesťanství v západních Čechách,
církevní kalendář a svátky s doprovodem
liturgických předmětů, z nichž mnohé se
již dnes nepoužívají. Zde vrcholí expozice
na místě bývalé nemocnice, kde je instalována klenotnice. V tajuplném prostředí jsou představeny liturgické předměty
a roucha od patnáctého do dvacátého

století. Bývalé nemocniční kapli vládne
nádherný obraz Panny Marie Poleňské
od Lucase Cranacha staršího z první
čtvrtiny 16. století. Vedle klenotnice určitě zaujme obrazárna s oltářními díly
od Petra Brandla, Karla Škréty a Václava
Vavřince Reinera.

Otevřením muzea se ukončila dlouholetá obnova významné církevní památky v Plzni a obyvatelé města tak získali instituci, kterou se mohou právem
pyšnit.
arch. Jan Soukup,
autor obnovy areálu kláštera

Divadlo J. K. Tyla má na repertoáru čtyři nové inscenace
V březnu představuje Divadlo J. K. Tyla
dvě nové inscenace. V sobotu 16. března se
v Klubu Komorního divadla zvedne pomyslná opona nad výjimečným operním
monodramatem Lidský hlas. Zkomponoval jej francouzský skladatel Francis Poulenc na slova Jeana Cocteaua, ale režisérka
a autorka scénického řešení Lilka Ročáková Rybářová se rozhodla využít český
překlad Evy Bezděkové. O hudební nastudování se zasloužila Ivana Janečková, jež
bude představení trvající necelou hodinu
doprovázet na klavír. Mimořádně náročný part hlavní a jediné postavy, ženy, která
se v telefonickém rozhovoru loučí se svým
milencem, interpretuje mezzosopranistka plzeňské opery Ivana Klimentová.
V sobotu 23. března pak diváci v Komorním divadle zhlédnou poprvé taneční drama Krvavá svatba, jež stvořil mladý tvůrčí
tandem, choreografka Alena Pešková se
skladatelkou Gabrielou Vermelho. Vyšly
ze stejnojmenné hry španělského dramatika Federica Garcíi Lorcy a v inscenaci
daly prostor prakticky celému baletnímu
souboru.
Ani tímto titulem však nabídka Divadla J. K. Tyla na sezonu 2012/2013
nekončí. Do června na diváky čeká ještě
nová inscenace Pucciniho opery Tosca
i Shakespearovy komedie Jak se vám líbí,
muzikál Footloose aneb Tanec není zločin, Ravelovo Bolero spolu s Orffovou
kantátou Carmina burana, Harwoodova
hra Garderobiér a v předpremiéře Kráska
z Leenane od Martina McDonagha.
Všechny předpoklady zaujmout publikum nejrůznějších zájmů a generací
mají dvě inscenace, které mohli diváci
v premiéře zhlédnout během února. První

únorová premiéra Je třeba zabít Sekala
patřila výhradně činohře, druhá Polská
krev je společným dílem souborů muzikálu a operety, opery, orchestru a baletu.
Nadčasovou hru z moravské vesnice za druhé světové války Je třeba zabít
Sekala znají mnozí diváci z úspěšného
stejnojmenného filmu režiséra Vladimíra
Michálka, ke kterému napsal scénář Jiří
Křižan. Jeho drama upravil pro jeviště
Martin Františák a na scéně Komorního
divadla jej nastudovala režisérka Natália

cílem je seznámit diváky s tamější kinematografií, zdůraznit její kvality
a umožnit srovnání české a německé
tvorby,“ uvádí ředitel festivalu Ivan
Jáchim. V mezinárodních porotách,
které hodnotí nové české dokumentární a celovečerní hrané filmy a udělují
hlavní festivalovou cenu Zlatý ledňáček, proto zasednou i německé osobnosti. Součástí programu budou také
besedy, projekce krátkých filmů, venkovní kino zdarma, autorská čtení či
promítání pro děti.
Vstupenky na letošní ročník budou
v prodeji zhruba měsíc před zahájením.
Více informací lze získat na internetových stránkách www.festivalfinale.cz.
			
(red)

Deáková ve spolupráci s dramaturgyní
Klárou Špičkovou z Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě, kterou publikum Divadla J. K. Tyla zná jako autorku hry Královna Margot. Hlavní role Jury
Barana a Ivana Sekala vytvořili Martin
Stránský a Jan Maléř.
Klasická opereta Polská krev, kterou lze
zhlédnout na scéně Velkého divadla, stále
okouzluje lyrickými i temperamentními
melodiemi Oskara Nedbala. Režie se ujal
někdejší sólista a šéf operetního souboru

Jan Ježek, nositel Ceny Thálie a již léta
také častý host na operních jevištích. Polská krev je pro Plzeň titulem doslova osudovým, jak připomíná dramaturg zdejšího muzikálového a operetního souboru
Jiří Untermüller: „Právě Plzeň byla prvním místem, kde bylo toto dílo uvedeno
po vídeňské premiéře. Navíc je to sto let
od onoho prvního uvedení, vídeňská premiéra se konala 25. října 1913, plzeňská
26. prosince 1913.“
			
(pd)

V operetě Polská krev se představili Jaroslav Březina jako hrabě Boleslav Baranski a Anna Klamo v roli Heleny. Foto: Pavel Křivánek

Festival Finále nabídne 170 snímků
Pocty velkým osobnostem spjatým se
světem stříbrného plátna Ester Krumbachové, Pavlu Kohoutovi a Břetislavu
Pojarovi, retrospektivu dokumentaristů Filipa Remundy a Víta Klusáka
nebo sekci Křídla slávy, zaměřenou
na letošní jubilanty Juraje Jakubiska
a Jiřího Menzela, nabídne 26. ročník filmového festivalu Finále Plzeň.
Diváci zhlédnou od 21. do 27. dubna
v tradičním prostředí Měšťanské besedy celkem 170 snímků včetně kompletní české hrané produkce za období od
dubna 2012 do dubna 2013.
„Budeme také pokračovat v sekci
ZOOM, která se zaměřuje na zahraničí. Po loňském Polsku se dostane do
centra pozornosti Německo. Naším

Vrcholem prohlídky muzea je klenotnice umístěná v bývalé nemocnici s renesanční
kaplí s cennými liturgickými předměty a rouchy.		
Foto: archiv

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Reakce na článek „Proč se říkávalo a říká malý Berlín“
Stavba kolonie Lochotín, jak zněla dřívější
adresa enklávy jednopatrových řadových
domků, musela být ve válce povolena
zvláštním přípisem říšského protektora
s nařízením, že se při stavbě musí co nejvíce šetřit materiálem. To bylo dáno na vědomí stavebníkovi (Gewoba). Proto technický stav v každé době jejich existence těmto
požadavkům odpovídal. Stavba začala
v září 1941 a byla dokončena v září 1943.
Kolonie po válce sestávala z jednopatrových řadových domků, sestavených do bloků a ty nesly označení písmeny velké abecedy. Proto zvláště v padesátých letech zněla
adresa například Kolonie Lochotín, Blok J,

čís. 47. Až mnohem později došlo ke změně adresování, kdy byly ulice pojmenovány
Horní, Střední a Dolní. Domky byly dvojího druhu. Pro nájemníka, kde byl byt 3+1
rozdělen do dvou podlaží, a domek pro dva
nájemníky se dvěma byty 2+1. Bloky tvořily vždy domky jednoho druhu. Blok měl
jeden přívod elektřiny, plynu a vody. Proto
to adresování podle bloků. Po skončení války, od měsíce června roku 1945, byly byty
přidělovány po odsunu Němců především
těm, kteří byli v Plzni vybombardováni. Ve
zcela malém počtu bytů byly po nějaký čas
ponechány osoby ze smíšených manželství,
kde žila vdova Češka a muž padl na fron-

tě, což postupem času zaniklo. Obrázek
připojený k původnímu článku zachycuje
vyústění Horní ulice do Karlovarské třídy
po náletu v noci ze 13. na 14. května 1943.
Poslední blok byl poškozen natolik, že byl
po květnu 1945 zbořen. Ostatní budovy
byly opraveny.
Tehdy čtrnáctiletý chlapec, který se po
květnové revoluci do kolonie nastěhoval,
má ještě před očima průvod zdejších německých obyvatel, které vedli příslušníci
Revoluční gardy s puškami z Vlastiny ulice
okolo lochotínského židovského hřbitova
dolů do Bolevecké ulice na nějaké shromaždiště.
Jaroslav Kejha
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KRÁTCE

Muzeum zve na
unikáty ze sbírek
Výstavu nazvanou Lepší než skutečnost připravilo pro své návštěvníky
Západočeské muzeum v Plzni. Jedná
se o jedinečnou příležitost představit
veřejnosti neznámé předměty z našich
i soukromých sbírek v netradičních
souvislostech. Součástí výstavy jsou
také komentované prohlídky a přednášky.
„Zájemci zde zhlédnou například
staré kouzelnické rekvizity nebo kopii renesanční mísy, jejíž originál
posloužil jako předloha k poháru pro
vítězku Wimbledonu. Dozvědí se, jak
naši předkové věštili budoucnost, zaříkávali hluchotu nebo růst vlasů či jak
oddalovali bouřky. Návštěvníci zjistí,
co se skrývá pod názvem Schlaraffia,
kdo byli plzeňští Kocouři a Kosáci
a kde se scházel Řád Pijaristů,“ uvádí
mluvčí muzea Romana Němečková.
Výstava je doprovodným programem 33. ročníku hudebního festivalu
Smetanovské dny. V hlavní budově
muzea v Kopeckého sadech potrvá do
19. května. Otevřeno je denně mimo
pondělí od 10 do 18 hodin. Více na
www.zcm.cz.
(red)

P R O V OL N Ý Č A S

Město proslavilo kvalitní vlněné sukno

Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně“ – III. část“
Plzeň byla již od středověku známá nejen
v Čechách, ale i v Rakousku, Sasku a Bavorsku kvalitním vlněným suknem místních mistrů. Tato tradice se udržela ještě
do počátku 19. století a specializované
soukenické trhy přitahovaly zájem obchodníků z celé monarchie. Ještě na plánech Plzně z první poloviny 19. století byl
v místech pod dnešní budovou pedagogické
fakulty zakreslen vodní příkop používaný
jako soukenická valcha. Zde se vlněná tkanina propírala a tlučením dřevěnými tyčemi
zplstňovala neboli „valchovala“. Po dalších
úpravách, jako bylo „postřihování“ povrchu
na žádanou kvalitu, vznikala látka buď na
vojenské kabáty, na jemné dámské pláště
a šaty nebo na potahy kulečníkových stolů.
Z této technologie pochází úsloví někomu
„zvalchovat hřbet“. Surové vlny byl v okolí Plzně dostatek. Na městských dvorech
byla chována velká stáda ovcí, například
v Doubravce jich bylo průměrně kolem dvou
tisíc. Také křimické panství bylo stálým velkododavatelem vlny pro tkalcovské, soukenické a postřihačské živnosti.
Soukeničtí mistři, kteří ještě vzpomínali
na starobylé cechovní zařízení jejich řemesla, se scházeli v hostinci U Zlatého orla na
rohu náměstí a Riegrovy ulice. Zde vlivem
čilých obchodních styků vznikla hojně ob-

Jeden svět upozorní na nesnášenlivost
Ve druhé polovině března se v Plzni
uskuteční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Ve
třech promítacích sálech se v termínu
18. – 23. března odehraje více než třicet projekcí. Heslem festivalu „Bojíte
se snášet?“ upozorňují pořadatelé ze
společnosti Člověk v tísni na narůstající nesnášenlivé tendence ve společnosti. Festivalovým centrem se stane

Divadlo Dialog. Dokumenty, koncerty
a cestovatelské přednášky budou připraveny i v Divadle pod lampou. Část
programu nabídne festival také v Domě
napříč generacemi regionálního dobrovolnického centra TOTEM v Bolevci.
Město Plzeň se na akci podílí finančně.
Podrobný program a další informace
k festivalu zájemci najdou na webu
www.jedensvet.cz/2013/plzen. (red)

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS (11.)
V minulém vydání hádali naši malí čtenáři, jaký živočich se skrývá v říkance:
„Rychlý běh a samá klička, umí běhat
od malička, dlouhé uši vlající, jsou to
polní...? Správně odpověděli všichni,
kteří poznali, že se jedná o zajíce polního.
Z odpovědí jsme vybrali tu, kterou
nám poslala Pavla Bultasová. 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 zajících se můžete dočíst více v článku
Karla Makoně na této stránce. Dnes jsme
připravili další hádanku v podobě jednoduché říkanky ornitologa Miloše Paiskera: „Hledá hnízda plná vajec, sežere jich

nadmíru, až jí potká hajný v lese, vyžene
ji z revíru. Už k nám víckrát nesmí, mlsná...“ Obrázek k říkance vytvořil Zdeněk Doležal. Své odpovědi mohou děti
s pomocí dospělých poslat do 25. března 2013 na adresu redakce. K dispozici
je také e-mail RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Zvířátka kolem nás, své jméno, věk a adresu!

chodníky navštěvovaná soukenická burza.
Postupem času ale začalo plzeňské soukenictví upadat. Zatímco v Liberci a v Brně
se soukeníci a tkalci spojili a dohodli se na
vzájemné spolupráci, roztříštěné plzeňské
soukenictví začalo zaostávat po technické
stránce a pro nechuť opatřovat si moderní
stroje a zařízení dílen. Purkmistr Martin Kopecký se pokoušel krátce po svém nástupu
do úřadu soukeníky přesvědčit ke společnému podnikání, které by bylo schopné čelit sí-

lící konkurenci, a tak významné místo renomovaného řemesla zachránit, ale jeho snahy
ztroskotaly na konzervativním uvažování.
Od roku 1873 nastal nezadržitelný úpadek
soukenictví a sláva plzeňských vlnařských
a soukenických produktů vystřídala nová
sláva – sláva tekutého zlata, dodávaného
nejdříve Měšťanským pivovarem, později
Prvním akciovým pivovarem a dalšími.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny se souhlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Příště jim to tak
lehce neprojde
Slovy uvedenými v nadpisu pohrozil
hned počátkem března, tedy pouhých několik dnů po únorovém komunistickém převratu v roce 1948,
deník Pravda všem občanům, kteří
v událostech poslední doby nespatřovali „vítězství pracujícího lidu“.
Podle mnoha lidí se naopak jednalo
o uvržení československé společnosti do další poroby. Svůj nesouhlas
se jmenováním nové vlády pod diktátem Komunistické strany Československa dali najevo alespoň tím,
že přes výzvu mocenských orgánů
nevyvěsili z oken svých bytů nebo
domů státní vlajky. Temné varování
předznamenávající rozsáhlé represe,
k nimž režim přistoupil jen o několik
měsíců později, se v tomto případě
týkalo zejména obyvatel domů bytových družstev Zádruha a Stavební
bytové družstvo ve Vrchlického ulici. Právě zde podle redakce deníku
Pravda bydlela řada lidí, „kteří mají
špatný postoj k nové vládě“.
Adam Skála

Mláďata zajíců nezachraňujte, nechte je v přírodě
Zajíce polního potkáme v Plzni v zástavbě
mezi domy, na sídlištích či dětských hřištích mnohem častěji než na poli. Zvěř,
která byla v minulosti lovena po stovkách
zejména pro své chutné maso, se dnes stává vzácností.
Populace zajíců je decimována nešetrnými zásahy do krajiny, ztrátou přirozeného
prostředí, chemizací, dopravou, nemocemi, volně pobíhajícími psy, predátory a lidskou neznalostí. Pryč jsou doby, kdy jsme
s velkou slávou vyváželi živé zajíce do světa.
Dnes je snad jediná životaschopná populace zajíců v Polabí a na jižní Moravě. V Plzni
je můžeme vidět na Severním Předměstí či
ve Skvrňanech. Jejich výskyt je však problematický zejména v období mláďat. Ta
jsou často nalezena psy či lidmi, sebrána
a zbytečně donesena k nám do záchranné
stanice živočichů. Není žádnou vzácností,
že právě v těchto dnech najdou lidé v Plzni malého zajíčka. V dobré víře pak mládě
přinesou k nám do stanice, ale to je velký

problém. Umělý odchov je vzhledem k speciálnímu složení mateřského mléka a mnoha dalším faktorům téměř nereálný. Za posledních pět let se nám nepodařilo odchovat ani jedno donesené zaječí mládě. Proto
se přikláníme k návratu mláděte na místo
nálezu. Jsme přesvědčeni, že zejména ve
městě, kde na sebe nabere desítky cizích pachů, je riziko, že by ho matka nevzala zpět,
minimální. Pokud najdete venku malého
zajíčka, v žádném případě ho neodnášejte,

ani se ho zbytečně nedotýkejte. Zajíc polní
patří do skupiny hlodavců. První mláďata
se rodí už koncem ledna. Od prvního dne
vidí, jsou plně osrstěna a volně se pohybují.
Samice rodí většinou jedno až čtyři mláďata, která se několik hodin po porodu sama
vydají z pelechu do jeho okolí. Má to svou
logiku. Pokud by predátor našel hnízdo
s více mláďaty, sežral by je všechna. Za rok
zvládne samice i několik vrhů, ale ztráty na
mláďatech jsou tak obrovské, že dospělosti
se dožije zanedbatelné procento. Samice
se o mláďata stará sama, a to hlavně v noci.
Pravidelně je navštěvuje, když je klid
a relativně bezpečno. Proto zajíčka najdete většinou bez rodičů a sourozenců,
pokaždé na jiném místě. Věnujte prosím
tomuto problému pozornost, a pokud potkáte v tuto dobu dospělého zajíce v sídlišti
či uprostřed města, věřte, že tam má někde
poschovávaná mláďata a že je to tak naprosto normální.
Karel Makoň,
foto: Bohumil Mášek

Podobu hotelu ovlivnily také historické souvislosti

KDE BYSTE HLEDALI? (11.)
V minulé hádance jsme uveřejnili záběr
na hotel U Zvonu. Ze správných odpovědí jsme vylosovali Taťánu Hlavsovou
a Jitku Juhovou. Výherkyně získaly dvě

Soukeničtí mistři se scházeli U Zlatého orla na rohu náměstí a Riegrovy ulice.

PSALO SE
PŘED 65 LETY

vstupenky na divadelní představení Sestup Orfeův, resp. na koncert Spirituál
kvintetu v Měšťanské besedě. Více o hotelu U Zvonu se dočtete v článku na této
stránce. Tentokrát představujeme snímek části novodobé budovy na Slovanech. Zjistíte-li, o jaký objekt se jedná,
pošlete nám svou odpověď do 25. března
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!
Odesílatel dvacáté správné odpovědi získá dvě vstupenky na představení Je třeba
zabít Sekala, které se koná 21. března. Ze
zbývajících odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží dva lístky na operní monodrama Lidský hlas.
Foto: Michal Böhm

Na samé hranici historického jádra, na
trase, kudy se ubírala cesta z Prahy do
Plzně, stanul každý poutník, než překročil vody Mlýnské strouhy a prošel branou do města. To místo snad tedy bylo
předurčeno k tomu, aby sloužilo novodobým poutníkům. Usadil se tu totiž moderní čtyřhvězdičkový hotel U Zvonu.
Již na starých mapách lze místo na bývalém Pražském Předměstí vidět zastavěné. Nejstarší fotografie ukazují patrový
dům s mansardovou střechou. Ten byl
zbořen na konci druhé světové války při
bombardování zásahem, který vymazal
z mapy města i protější barokní dům stojící na základech špitálního kostela Máří
Magdaleny. Historické souvislosti spolu
s malebným prostředím vedly architektku Vladimíru Leníčkovou k volbě tradičního sedlového tvarování střech obou
ubytovacích křídel. Jejich štítová průčelí
se obracejí do náměstíčka na počátku Pallovy ulice oddělována skleněnou stěnou
vstupního krčku s centrální halou. Host
vstupuje předsazeným kamenným rámem
pod lehkou markýzou, aby se ocitnul pod
skleněným vrchlíkem světlíku, od něhož
se spouští efektní kuželové svítidlo smě-

řující špicí dolů. Ostatně, výtvarně výtečně
jsou zvládnuta veškerá osvětlovací tělesa
v hotelu. Vnitřní ochozy ubytovacích pater
zjemňují sevřenost dispozice a dávají pocit
vzdušnosti, který nebývá hotelovým chodbám vlastní. Vydatně tomu napomáhá
i volba materiálů a jemného dekoru stěn.
Nechybí ani motiv zeleně z plzeňských
sadů, jejichž prostředí je požehnáním pro
všechny sousedy. Podaří-li se jednou vyřešit problém „všudypřítomných“ automobilů, bude to právě tady ještě výraznější.

Obě uliční průčelí jsou členěna jemnými
lizénami (výstupky na čelní straně budovy
bez hlavice a patky) nad i pod okenními
otvory, jejichž nepravidelné řazení téměř
grafickým způsobem člení plochu a reaguje tak na nevelké domy v bezprostředním okolí, aniž by jim jakkoli podléhal. Je
to velmi dobrá soudobá stavba v prostoru formovaném dlouhou historií. Hotel
U Zvonu byl po právu oceněn titulem
Stavba roku Plzeňského kraje roku 2006.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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