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Proměna Světovaru začíná
Vznikne zde městský archiv a kulturní centrum
Dějištěm koncertů, divadelních představení, tvůrčích dílen, výstav a dalších kulturních akcí se za necelé dva roky stane
jedna z budov v bývalém pivovaru Světovar. Zamíří sem i badatelé, kteří dosud navštěvují nevyhovující prostory městského
archivu ve Veleslavínově ulici.
Na vybudování kulturního centra a archivu na Světovaru vypíše město Plzeň
veřejnou zakázku. Rekonstrukce dvou
budov, které tvoří jeden celek, má skončit
v prosinci příštího roku. Součástí projektu
za 215 milionů korun bude také revitalizace přilehlých pozemků. Na svém březnovém jednání to potvrdili zastupitelé města.
Výstavba centra 4x4 Cultural Factory
patří k hlavním bodům projektu Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015.
V „kulturní továrně“ vzniknou sály, zkušebny, studia a další prostory pro různé
umělecké žánry. „Výjimečnost tohoto
prostoru spočívá v jeho multifunkčnosti. Bude zde možné pořádat velmi pestré
spektrum kulturních akcí,“ sděluje Erich
Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně a dosavadní
ředitel společnosti Plzeň 2015.
Druhá část největšího objektu areálu
Světovar bude sloužit potřebám městského archivu. Ten dosud sídlí v zadním
traktu radnice. „Současné prostory však
nesplňují podmínky, jaké pro ukládání

Psi bez vodítka
nesmí k rybníkům
Břehy kolem Seneckého, Kamenného, Šídlovského a Velkého boleveckého rybníka a také neoplocené hřiště při západním okraji fotbalového
areálu TJ Košutka jsou další místa,
kam nebudou smět psi bez vodítka.
Omezení zde začne 1. května platit
i přesto, že se jedná o lokality, kde
není městská zástavba. Oblasti, kde
je zakázáno volné pobíhání psů,
vymezuje vyhláška o některých povinnostech chovatelů vydaná odborem životního prostředí magistrátu.
Na základě požadavku Městského
obvodu Plzeň 1 a stížností občanů
připravil odbor novelu této vyhlášky.
Další změny se týkají Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Psi nebudou
smět volně běhat na Božkovském
ostrově a U Ježíška. Omezení platí
i pro Křimice, a to pro území západně od Žitné ulice a při ulici K Dolovu.
Chovatelé mohou využít ke koupání
psů rybníky Nováček, Třemošenský,
Košinář a část Velkého boleveckého
rybníka zvanou Chobot. Psi smí nadále volně běhat i na části stráně při východním břehu Velkého boleveckého
rybníka, u sádek při Košináři a okolo
městské budovy na severovýchodním
okraji Seneckého rybníka.
(red)

archiválií požaduje zákon o archivnictví
a spisové službě. Archivu města Plzně
proto hrozí odebrání akreditace spojené
s jeho faktickým zánikem. Stávající budova však neodpovídá ani standardům,
na které jsou dnes zvyklí badatelé, kteří
archivy navštěvují,“ vysvětluje vedoucí
Archivu města Plzně Adam Skála. Cílem
města je vytvořit podmínky pro ukládání
archiválií v souladu se zákonem, zvýšit
kapacitu depozitářů, vytvořit dostatečnou rezervu a zároveň nabídnout odborné i laické veřejnosti příjemnější podmínky pro studium.
Financování projektu je zajištěno z evropských dotací prostřednictvím programu ROP Jihozápad a dále z městského
rozpočtu. V případě centra 4x4 Cultural
Factory činí evropská podpora 30 procent,
v případě archivu je to 85 procent.
V nadcházejícím programovém období
Evropské unie od roku 2014 do roku 2020
by mělo v další zrekonstruované budově
vzniknout ve spolupráci s Ministerstvem
kultury muzeum zaměřené na design
a životní styl. Zajímavou a oblíbenou lokalitou by se do budoucna mohl stát celý
pětihektarový areál Světovar. Vzniknout
zde mají obytné domy, provozovny služeb,
kanceláře nebo obchody. Dominanta čtyř
památkově chráněných budov a komína
by však měla zůstat nedotčena.
(red)

Výročí osvobození americkou armádou si Plzeň připomene tradiční květnovou akcí Slavnosti svobody. Čtyřdenní oslavy nabídnou autentické military campy v centru, kolonu vojenských historických vozidel, setkání s válečnými veterány, vyhlášení Stipendia generála Pattona
i bohatý doprovodný program, v němž nebudou chybět novinky, jako je seskok parašutistů na náměstí Republiky a Týden s armádou.
Diváci se mohou těšit na koncert Mira Žbirky, Ivana Mládka či skupiny Taxmeni. Velkým zážitkem bude nedělní vystoupení big band
music Glenn Miller – Tribute to the legend. Již od 22. dubna mohou zájemci zhlédnout ve Smetanových sadech výstavu nazvanou Jaro
objektivem válečného veterána, která představí příběh Jamese Duncana. Výstava potrvá do 30. května. Její součástí bude také tento dobový snímek. Podrobný program Slavností svobody je k dispozici na straně 6.
Foto: archiv Patton Memorial Pilsen
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Pavel Krákora: Bezpečné město není v Plzni jen fráze

Pavel Krákora, policejní ředitel.
Pavel Krákora zasvětil celý svůj život práci
u policie. Pochází z rodiny, která stojí na
straně zákona už druhou generaci. Jeho
otec sloužil u policie 40 let. Pavel Krákora
prožil prvních devět let v uniformě jako
psovod v Hamrech pod vrcholem Ostrého.
Následovalo studium na policejní akademii.
Šumavu pak vyměnil za Klatovy, kde si vyzkoušel mimo jiné práci kriminalisty, a později nastoupil jako velitel služby dopravní,
pořádkové a železniční policie. Za zásadní
změnu ve svém profesním životě považuje
jmenování do funkce ředitele plzeňského
městského policejního ředitelství.

Poměrně klidné Klatovy jste vyměnil za
Plzeň, zvykl už jste si na život v rušném
městě?
To nebyl velký problém, v Plzni jsem
strávil velkou část života. Přestěhoval
jsem se sem s rodiči z Klatov, když mi bylo
11 let, bydlel jsem tady až do vojny. Už tehdy mě to táhlo zpátky na Šumavu, kde má
moje rodina kořeny. Po svatbě jsme s manželkou řešili bytovou otázku, tehdy bylo
možné získat služební byt v Nýrsku, proto
jsme tam zakotvili. V té době jsem vůbec
nepočítal s tím, že bych se někdy mohl vrátit do Plzně. Když přišla nabídka, abych
nastoupil na městské ředitelství, rozhodl
jsem se to zkusit. V Nýrsku ale stále bydlím a do Plzně denně dojíždím.
Řadu let jste sloužil jako psovod, věnujete se ještě kynologii?
Bohužel nedávno jsme přišli o zlatého
retrívra, kterého jsme měli deset let. Doufám, že si časem opatříme dalšího psa. Zatím doma řešíme, jakou rasu si vybereme.
Manželka by chtěla zase retrívra, já bych
si přál německého ovčáka. Často vzpomínám na fenu velkého knírače Angie, to byl
můj služební pes, se kterým jsem prožil
sedm let jako psovod. Složil jsem s ní řadu
služebních i národních a mezinárodních
civilních kynologických zkoušek. Bohužel předčasně uhynula kvůli nádorovému
onemocnění.

Šumava je vaše srdeční záležitost. Zbývá vám při vašem pracovním vytížení
čas navštívit vaše oblíbená místa?
Času příliš není, ale na Šumavě trávím
dovolené a víkendy. Rád jezdím na kole
na Zadní Chalupy-Helmhof, což je podle
mě jedno z nejkrásnějších míst na Šumavě. Na lyže jezdím na Špičák. Mám také
oblíbenou běžkařskou trasu. Z Nýrska se
svezu vlakem na Špičák, lanovkou vyjedu
na vrchol a potom se přes Rozvodí, Černé
jezero a Zadní Chalupy vracím zpátky do
Nýrska. Bydlím pod vrcholem Pajreku,
běžecké stopy mi vedou téměř až k domu.
Letošní zima mě jako lyžaře potěšila, sněhu bylo dost. Z pohledu řidiče, který musí
denně zvládnout cestu z Nýrska do Plzně
a zpět, už to taková radost nebyla.
Ideální dopravní situace není ani v Plzni. Co považujete za největší problém?
Je to počet usmrcených chodců. Bohužel mnoho lidí přechází na místech, která k tomu nejsou určena. Letos se proto
chceme více zaměřit právě na chodce.
První součinnostní akce v rámci projektu
Bezpečné město se uskutečnila v únoru.
Počet dopravních nehod je v Plzni vyšší
než jinde v Plzeňském kraji. Je to dáno
tím, že Plzeň žije rychleji než venkov.
Pohybuje se tady více vozidel. Vzhledem
k tomu, že jen cestou do práce najedu
60 kilometrů, situaci na silnicích znám

z hlediska řidiče velmi dobře. Chtělo by to
zklidnit se a uvědomit si všechna rizika,
která nám hrozí. Je to také úkol rodičů
naučit děti, že není třeba mít strach z pokuty, ale že mají při přecházení vozovky
dbát na vlastní život a zdraví. Než dojde
k takové změně myšlení, bude to trvat
hodně dlouho. Dopravní výchova je u nás
stále opomíjená.
Jak je na tom Plzeň z hlediska bezpečnosti?
Z našich statistik vyplývá, že největší
koncentrace páchaných trestných činů
je ve středu města, kde dochází především k majetkové trestné činnosti, jako
jsou krádeže, loupeže nebo vloupání do
aut a nebytových prostor. V celém Plzeňském kraji bylo loni nahlášeno téměř
13 tisíc trestných činů, z toho na Plzeň jich připadá necelá polovina, přibližně šest tisíc. Z tohoto počtu došlo
k 1 600 trestným činům přímo v centru
Plzně. To je důvodem pro nasazení dostatečného počtu policistů především
v této lokalitě. V celém městě se počet příslušníku Policie ČR pohybuje kolem pěti
set, což považuji za efektivní. Policii však
netvoří pouze městské ředitelství, v případě potřeby povolává krajské ředitelství
policie do Plzně posily.
Foto: Michal Böhm
Pokračování na straně 7
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166 slov
primátora Baxy
Veřejný prostor je důležitou součástí
města. Je místem, kde se odehrává
jeho život a život a aktivity obyvatel.
Ti vytvářejí charakter veřejného místa
a podílejí se na jeho další podobě. Vliv
městského způsobu života rozbil sousedské vazby, rozšířil nezájem o naše
okolí.
Měli bychom začít v sobě probouzet
radost chodce, radost obyvatele veřejných prostorů a podílet se na budování našeho města, aby se v něm dalo žít,
volně a bezpečně pohybovat, procházet se, pozorovat krásu památek, hrát
si na hřištích, sportovat, odpočívat,
sedět v kavárnách venku, slunit se,
koupat se, relaxovat.
Některým Plzeňanům se to daří,
což ukázal komunitní program Pěstuj
prostor vyhlášený v rámci projektu
Evropské hlavní město kultury 2015.
S náměty na zlepšení konkrétního
místa se do něj přihlásilo 83 občanů.
Takové akce považuji za mimořádně
důležité. Ukazují, že v lidech dřímá
obrovský tvůrčí potenciál, chuť něco
vytvořit. A my ostatní, co se teprve
probouzíme, vydejme se do veřejného
prostoru alespoň jako chodci, například na nově otevřené naučné říční
stezky podél Mže a Berounky.

Společnost Plzeň 2015 představí program v červenci
Experti doporučují vytvořit osm až dvanáct klíčových kulturních projektů

Vytvořit jasný program s osmi až dvanácti
klíčovými a nejvýše 60 menšími projekty,
zlepšit komunikaci s veřejností a městem
a zajistit finanční audit, to jsou hlavní opatření, která by měla uskutečnit společnost
Plzeň 2015. Vyplývá to z hodnotící zprávy,
kterou pro město Plzeň zpracovali evropští
experti Oliver Scheytt a Mattijs Maussen.
Obecně prospěšná společnost Plzeň 2015,
jejímž úkolem je příprava projektu Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015
(EHMK 2015), nyní na základě této takzvané evaluační zprávy pracuje na řadě změn.
Zlepšení komunikace s městem má napomoci jmenování primátora Martina Baxy
předsedou správní rady společnosti. Jedno
z míst ve správní radě získal opoziční zastupitel Michal Vozobule z TOP 09. „Tento
postup by neměl být v rozporu s uměleckou
nezávislostí projektu,“ podotýká Erich Beneš, dočasný ředitel společnosti Plzeň 2015.
Efektivní spolupráci uvnitř týmu Plzeň
2015 má zlepšit příchod nového ředitele.
V březnu bylo vypsáno mezinárodní výběrové řízení na tento post. Zájemci mohou
podávat přihlášky do 15. května. O vítězi
v červnu rozhodne správní rada společnosti. Podle Olivera Scheytta je třeba,
aby nový ředitel byl výraznou osobností,
která projekt úspěšně dovede do roku
2015, zároveň ale musí být týmovým
hráčem schopným navázat na přechozí
práci týmu. Ten podle Scheytta pracuje
usilovně a má ještě šanci připravit kvalitní program. Dle jeho zkušeností z řady
evropských měst kultury je obměna reali-

V sídle společnosti Plzeň 2015 vznikají nápady nejen pro kulturní program.
začního týmu z více než poloviny během
přípravy projektu běžnou záležitostí, ke
které dochází v důsledku značného tlaku,
jemuž jsou členové týmu vystaveni.
„Program byl vypracován bez dostatečně jasné linie potřebné pro fázi realizace. Je nutné vytvořit příběh města, který bude Plzeň prostřednictvím projektu
EHMK 2015 vyprávět Evropě. Hlavními
prvky by mělo být pivo, kulturní dědictví,
divadlo a loutky a také design a technologie,“ uvádí Oliver Scheytt a zároveň radí

začlenit do projektu potenciál kraje. Společnost Plzeň 2015 by měla klíčové části
programu představit veřejnosti již letos
v červenci.
Evaluační zpráva je výsledkem rozhovorů, jež experti Oliver Scheytt
a Mattijs Maussen vedli v Plzni a Praze
s představiteli městské, krajské a státní
správy, kulturních organizací, se zástupci společnosti Plzeň 2015 i neziskového
sektoru a dalšími osobnostmi. Oliver
Scheytt vedl společnost, která organizo-

Foto: Martin Pecuch
vala projekt EHMK v německém Porůří.
Mattijs Maussen se podílel na přípravě
přihlášky Plzně do soutěže o titul EHMK
2015. Teď je poradcem projektu EHMK
San Sebastian 2016. Plzeň má zatím
na zajištění programu pro rok 2015
k dispozici zhruba 420 milionů korun,
z toho 100 milionů má být poskytnuto
ze státního rozpočtu pro období 2012
–2015. Vedení města nyní zahájí jednání
s ministerstvem pro místní rozvoj o případném navýšení této částky.
(red)

Rozvojový potenciál města: dostavba v centru je prioritou
Nový územní plán
Rubrika o přípravě nového územního
plánu Plzně se tentokrát zabývá rozvojovým potenciálem města, to znamená
plochami, které jsou určeny pro novou
výstavbu. Od roku 1995, kdy byl schválen
stávající územní plán, byla nová výstavba
umisťována převážně do nových lokalit
a docházelo tak k rozšiřování současných
zastavěných částí města. K největšímu
rozšíření ploch došlo v roce 2003, kdy

jeho širším centrum. Takové řešení by
mělo zamezit další „periferizaci“ centra
a také napravit chyby minulosti. Toho
chce město dosáhnout zejména zástavbou proluk a dostavbou nebo přestavbou
území s narušenou či nedokončenou zástavbou. Proluk najdeme v centru Plzně
celou řadu. Příkladem může být plocha
ve Veleslavínově ulici, kde je plánována
výstavba bytového domu s obchody v pří-

dům atypický, a ne jeden jako druhý. Postupně se tak utvářel současný charakter
centra,“ uvádí Jitka Hánová z Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně. „Využití proluk a dostavby nedokončených
bloků tak v centru vytvářejí předpoklady
pro vznik kvalitního bydlení s občanskou
vybaveností, to znamená s obchody, školami, úřady a podobně, to vše v příjemné
docházkové vzdálenosti. Současně mohou vzniknout i nová pracovní místa,“
doplňuje Miroslav Pešík z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Nová čtvrť na Světovaru
Pro rozsáhlejší výstavbu jsou v novém
územním plánu určeny dva typy ploch

stávající vozovna Plzeňských městských
dopravních podniků v Cukrovarské ulici,
kde se předpokládá nejen vznik bytových
domů s upravenými ulicemi, ale i drobných provozoven služeb a obchodů. To
vše je ale podmíněno přestěhováním vozovny do areálu Škodovky,“ připomíná
Jitka Hánová s tím, že k přestavbovým
plochám dále patří například území západně od Roudné při Karlovarské třídě,
okolí Centrálního autobusového nádraží
u I. škodovácké brány nebo areál bývalé
papírny na Slovanech. Všechna tato území mají potenciál stát se novými městskými částmi s pestrou funkční náplní.
Územní plán zde pamatuje i na vznik nových ploch zeleně a veřejných prostranství, určených k odpočinku nebo trávení
volného času.

Změny v okolí Americké

Proluk najdeme v centru Plzně celou řadu. Příkladem může být plocha ve Veleslavínově ulici, kde je plánována výstavba nového bytového
domu s obchody v přízemí.
		
					
Foto: Martin Pecuch
se s Plzní spojily původní obce Malesice,
Dolní Vlkýš a Lhota u Dobřan.

Výstavba v prolukách
Připravovaný územní plán území určená
k nové zástavbě nerozšiřuje. Zaměřuje se především na vytvoření podmínek
pro dostavbu uvnitř města s důrazem na

zemí. Další příležitosti skýtají například
proluky v Malé ulici, na Denisově nábřeží
vedle budovy Plzeňských městských dopravních podniků nebo na konci Americké naproti obchodnímu domu Tesco.
„Městská zástavba historicky vznikala
právě dostavbami proluk a jednotlivých
volných pozemků. Proto je dnes každý

– přestavbové a rozvojové. Přestavbové
plochy navrhuje nový územní plán v místech, která již nejsou nebo brzy nebudou
využívána k původnímu účelu. „Příkladem přestavbového území je Světovar,
kde v budoucnu vznikne nová čtvrť nabízející bydlení, služby, kulturní zařízení i péči o seniory. Dalším příkladem je

Další možností, jak doplnit městskou
zástavbu, je dostavba v územích, která
byla dříve z různých důvodů narušena
například výstavbou kapacitních komunikací. Je to například plocha v blízkosti
křižovatky Americké a Sirkové ulice. Na
tomto místě je navržena výstavba nového
autobusového terminálu, ale s jeho vznikem souvisí i úprava celého prostoru.
„Charakter tohoto místa byl již dříve narušen demolicemi domů. Záměrem města je, aby zde vznikl nejen přestupní uzel,
ale i městská ulice se zástavbou po obou
stranách, kde budou nejen komerční prostory, ale i byty,“ vysvětluje Jitka Hánová.
Využití území uvnitř města představuje
jak pro budoucí uživatele, tak pro hospodaření města značnou výhodu. Ta spočívá nejen v kvalitní občanské vybavenosti
v blízkém okolí, ale také ve zhodnocení
již vybudované technické infrastruktury nebo podstatně nižších nákladech na
městskou hromadnou dopravu v porovnání s obytnými zónami v okrajových
částech města, odkud se denně přesunuje
většina obyvatel za prací do centra.

Rozvojové plochy dostačují
Ne všechny stavby lze ale umístit do středu města, proto návrh nového územního

plánu akceptuje většinu již daných rozvojových území. Ta, která jsou umístěna na
okraji Plzně, sice poskytují možnosti pro
výstavbu především rodinných domů,
ale za cenu dlouhých dojezdových vzdáleností do centra nebo nedostatečných
služeb občanské vybavenosti. „U některých území navíc často chybí napojení
na kanalizaci, vodovod a další inženýrské
sítě, což značně limituje kvalitu jejich
využití,“ vypočítává omezující faktory
Miroslav Pešík. Proto není vznik dalších
rozvojových území v okrajových částech
Plzně prioritou. „Ve městě je jich dostatek. Příkladem mohou být Radobyčice,
Malesice či Lhota, které jsou obklopeny
rozvojovými plochami pro bydlení přibližně stejně velkými jako původní obce.
Není proto nutné přidávat do nového
územního plánu další,“ uzavírá Miroslav
Pešík.
Nový územní plán potvrdí i stávající
plochy pro rozvoj rekreace a trávení volného času, pro umisťování nových zařízení sociálních služeb a pro zdravotnictví.
Zachovány zůstávají i rozvojové plochy
pro výrobu, obchod a služby, které umožní vznik dalších zařízení, a tím i nových
pracovních míst.		
(red)

Slovníček pojmů
Dostavbová území
Území jsou určená k doplnění novými stavbami tak, aby vznikly
ucelené bloky, většinou v místech,
která byla v minulosti narušena demolicemi stávajících objektů.
Přestavbová území
Území s narušenou strukturou zástavby, která již neslouží původnímu účelu. Předpokládá se změna
způsobu využití a nové prostorové
uspořádání zástavby.
Proluky
Volné plochy bez zástavby ležící
mezi stávajícími objekty.
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Plavci se dočkají kvalitnější vody v Košuteckém jezírku
Voda v Košuteckém jezírku se zlepší. Její
kvalita v posledních letech není ideální,
a tak Správa veřejného statku města Plzně
ve spolupráci s hydrobiologem Jindřichem
Durasem navrhla opatření, která mají danou situaci změnit. Nutné je především
omezení růstu řas a sinic. Městský obvod
Plzeň 1 se Správou veřejného statku také
v nejbližší době upraví část parku u jezírka, aby zde mohla být umístěna kopie sochy „andělíčka“.
„Zlepšit kvalitu vody v jezírku jsme se
rozhodli na základě vyhodnocení, které
loni provedla krajská hygienická stanice. Bylo nejhorší od roku 2004,“ sděluje
Lucie Nižaradzeová z úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství. Projekt na zlepšení jakosti vody již zpracovala Správa
veřejného statku. Kromě navrhovaného
postupu vyhodnocuje vlivy, které kvalitu
vody zhoršují. Jedním z nich je uvolňování živin ze sedimentu na dně, především fosforu. Ten způsobuje rozvoj sinic
a fytoplanktonu. „Kvalitu vody ovlivňují

také organické látky, které se sem dostávají například povrchovým splachem
půdy. Svůj podíl na znečišťování vody
mají i splachy povrchové vody z Karlovarské třídy.
Omezit růst řas a sinic má zásah do koloběhu fosforu. „Abychom zamezili jeho
uvolňování, musí se dno ošetřit síranem
hlinitým. Je třeba také snížit množství
splachů, což předpokládá, že budeme například muset provést protierozní opatření, podpořit systém zasakování vody
v přilehlém parku nebo obnovit porost
orobince při břehu,“ upřesňuje Lucie
Nižaradzeová. Důležitá bude také stabilizace břehů. V současné době je na tuto
úpravu zpracováván projekt. Kvalitnější
vody by se plavci mohli dočkat na základě
těchto úprav po roce 2014.
Do konce dubna se do parku u jezírka
vrátí kopie sochy „andělíčka“. Vytvořil
ji plzeňský sochař a restaurátor Jaroslav
Šindelář podle plastiky, která byla ve
30. letech minulého století součástí par-

Kvalita vody v Košuteckém jezírku je nejhorší za posledních osm let. Foto: Michal Böhm
ku, a poté dlouhá desetiletí ležela na dně
jezírka. Odtud ji v říjnu 2009 vyzdvihli
potápěči. V restaurátorské dílně se ukázalo, že jde o postavu děvčátka. Park byl

založen počátkem 30. let minulého století městským zahradníkem Valentinem
Čočkem za podpory tehdejšího primátora Luďka Pika.
(red)

Aktivní senioři opět připravují pestrý program pro svůj festival

Mezi plzeňskými seniory a invalidními
důchodci je mnoho těch, kteří se mají
čím pochlubit. Zpívají, tančí, recitují.
Řada dříve narozených se věnuje různým
koníčkům a ráda by se pochlubila svými
výrobky, výpěstky a úspěchy. Všichni,
kteří se chtějí zúčastnit letošního čtvrtého ročníku kulturního maratonu a pobavit své vrstevníky (a nejen je), se mohou
přihlásit do pátku 26. dubna na telefonních číslech 378 033 357 a 602 230 374
či e-mailu: srbkova@plzen.eu. Osobně
se lze hlásit u Jarmily Srbkové na Odboru
sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Mění se pravidla pro
montáž vodoměrů
Město přistoupilo ke změně pravidel
pro montáž vodoměrů na studenou
vodu v městských bytech. Nově jsou
náklady na montáž hrazeny z jeho
rozpočtu. K instalaci nyní postačuje
dohoda pronajímatele bytů s většinou
nájemců v domě. Cena za osazení vodoměru se pohybuje od dvou do pěti
tisíc korun. Náklady dříve hradili nájemci jednorázově. Nově budou rozpočítány na období pěti let. Montáž
komplikovala také nutnost dohody
všech nájemců v domě. V případě
zájmu o montáž se mohou nájemci
obracet na společnost Obytná zóna
Sylván nebo na bytový odbor magistrátu.
(red)

Pronájmy bytů
usnadní nový portál
Informace o pronájmech městských
bytů zájemci najdou nejen na úředních deskách, ale nově i na realitním
portálu. Město zde nabízí volné byty
v domech s koeficientem 1 o ploše
do 90 metrů čtverečních nebo v nové
zástavbě na Sylvánu. Postupně přibudou větší byty. Dosud bylo možné
projevit zájem o byt podáním přihlášky v papírové formě. Prostřednictvím
portálu www.byty.plzen.eu. se lze přihlásit i elektronicky.
(red)

v Martinské 2. Akce nazvaná Senioři opět
baví seniory – a nejen je... se uskuteční
v sobotu 18. května v Měšťanské besedě.
Mezi těmi, kteří se již připravují k vystoupení na této akci, je i trojnásobná
držitelka ceny Anděl určené dobrovolníkům v sociálních službách Ludmila Ševčíková. I přes zdravotní potíže, se kterými
se potýká, na festivalu během čtyř let nechyběla ani jednou.
„Senioři baví seniory je báječná akce,
Měšťanská beseda je vždy plná. Lidé se
sem moc těší a oceňují, že se něco takového v Plzni koná. Široko daleko nic podobného není. Program je pokaždé velmi
zajímavý. Výborná jsou všechna taneční
vystoupení, moc se mi také líbil pěvecký
sbor Janáček z Totemu. Bezkonkurenční
je moderátor akce Standa Jurík z Českého rozhlasu Plzeň,“ hodnotí festival Ludmila Ševčíková. V uplynulých letech zde
recitovala například básně ze Seifertovy

sbírky Maminka, Villonovy Pařížanky
nebo Puškinův Dopis Taťány Oněginovi.
„Říká se, že trocha poezie nikoho nezabije, a je to pravda. Myslím, že lidé by měli

Recitátorka Ludmila Ševčíková nechyběla
na žádném z ročníků akce Senioři baví seniory.
Foto: archiv

mít možnost poslechnout si dobré básně,
bohužel v televizi teď poezie chybí,“ dodává.
Svůj vztah k recitaci získala Ludmila
Ševčíková v ochotnickém Lidovém divadle. „Divadlo sídlilo v jedné z budov
na místě dnešní banky v Goethově ulici.
Nastoupila jsem tam, když mi bylo devatenáct. Nebyl to pro mě jen koníček, byla
to přímo kobyla, která řehtala,“ vzpomíná s úsměvem a na závěr prozrazuje své
velké přání: „Moc mě mrzí, že nám na
Slovanech chybí domov pro seniory. Bojujeme už dlouho o to, aby se z bývalé porodnice stal domov důchodců. V obvodu
bydlí velké množství seniorů, jsou tady
zvyklí, mnozí tu prožili celý život. Nechce
se jim stěhovat do domovů například
v Doubravce nebo Skvrňanech. Chtěli by
zůstat na Slovanech. Doufám, že se tento
problém podaří brzy vyřešit.“
(red)

Za necelý rok pomohla poradna třem stovkám dlužníků
Téměř třem stovkám zájemců z Plzně
a okolí pomohla Poradna při finanční tísni v Martinské ulici 2 za necelý rok svého
působení. Typickým klientem je dlužník ve
věku mezi 30 až 40 lety, který má několik
finančních závazků. Na poradnu se nejčastěji obrací s žádostí o pomoc v souvislosti s hrozící či nařízenou exekucí. Zhruba dvě třetiny klientů přicházejí osobně,
další kontaktují poradnu dopisem nebo
telefonicky.
„Specializujeme se na dluhové poradenství, konkrétně na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení neboli osobní
bankrot. Při řešení problémů našich kli-

entů využíváme také toho, že ve stejné
budově sídlí odbor sociálních služeb magistrátu,“ připomíná činnost poradny její
ředitel Martin Šmejkal. I přesto, že v současné době řada institucí usiluje o zlepšení finanční gramotnosti občanů, pracovníci Poradny při finanční tísni změnu
k lepšímu nezaznamenávají. „Navzdory
přednáškám, různým projektům nebo
třeba letákům má finanční vzdělávání
dospělých stále malý dosah. Spíše by zde
pomohla podpora poradenství, protože
lidé jsou ochotni naslouchat a řídit se radami právě v okamžiku řešení aktuálního
problému. Jinak je to těžké. Je nutné dát

si pozor na různé nabídky komerčního
dluhového poradenství. Klient pak často
platí závratné sumy za to, co by u neziskové poradny dostal zdarma,“ upozorňuje
Martin Šmejkal.
Do plzeňské pobočky Poradny při finanční tísni je nutné se předem objednat
na telefonním čísle 222 922 240 nebo na
bezplatné lince 800 722 722, která je v provozu každé pracovní pondělí od 8.30 do
12 hodin a od 13 do 17.30 hodin. K dispozici je také e-mail: poradna@financnitisen.cz. Otevřeno je každou druhou středu
v měsíci od 10.30 do 15.30 hodin. Více informací na www.financnitisen.cz. (red)

PREVENCE PRO ZDRAVÍ

BEZPEČNÉ MĚSTO

Mladíci přispěli
k dopadení pachatele
Díky pomoci dvou studentů Střední
průmyslové školy dopravní v Plzni se
Policii ČR podařilo dopadnout muže,
který dlouhodobě obtěžoval studentky.
„Při přednáškách na téma prevence drogové kriminality a trestní odpovědnosti mladistvých, které na dopravní průmyslovce vedli pracovníci
našeho odboru, se mimo jiné dozvěděli o obtěžování spolužaček ze strany neznámého mladíka,“ vysvětluje
Ladislav Plochý z odboru bezpečnosti
a prevence kriminality magistrátu.
Na základě této informace byla
v rámci projektu Bezpečné město
oslovena Služba kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR. Ta zajistila
prošetření celého případu. „Dva spolužáci ve svém volném čase vypátrali
bydliště mladíka a adresu předali
policii. Věc v současné době řeší přestupková komise Úřadu městského
obvodu Plzeň 1,“ doplňuje Ladislav
Plochý. Za pomoc při řešení případu
získali oba studenti věcné dary.

Vesty zvyšují
bezpečnost dětí

Reflexní vesty oblékají při vycházkách také děti z mateřské školy v Malesicích.
Foto: archiv
Celkem sto vestiček zhotovených
z reflexních materiálů a ozdobených
dětskými motivy v současné době
distribuují do plzeňských mateřských
škol pracovníci odboru bezpečnosti
a prevence kriminality magistrátu.
Ve spolupráci s odborem školství,
mládeže a tělovýchovy připravili preventivní akci, jejímž cílem je zvýšit
bezpečnost dětí při vycházkách mimo
školní areály. „Děti bezesporu patří
k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Reflexní vesty napomáhají ke snížení rizika nehod a následně
úrazů,“ říká Pavel Chalupský z odboru
bezpečnosti a prevence kriminality.

Alergickým onemocněním lze předejít úpravou životního stylu
Jak se vyrovnat s alergií? Tuto otázku si
klade zhruba 25 procent populace. Mnoho
lidí, u kterých se alergické onemocnění neprojevilo, se zajímá, zda a jak lze alergiím
předcházet. Počet těchto onemocnění neustále stoupá. To platí jak pro alergickou
rýmu, bronchiální astma, tak i alergické
dermatitidy (záněty kůže).
Na rozvoji alergických onemocnění se
podílejí faktory genetické s vlivy prostředí a životního stylu. Častá otázka je, jak
zabránit vzniku alergického onemocnění
u dětí, jestliže jsou rodiče alergici. Původně se soudilo, že nejlepší cestou je chránit
dítě před kontaktem s alergeny z okolního prostředí i z potravy, zkrátka navodit
téměř skleníkovou atmosféru. Nově se
ukazuje, že vyloučení alergizujících po-

travin z jídelníčku matky v době těhotenství ani dříve doporučovaná strohá
dieta pro dítě v prvním roce života vzniku
alergie nezabrání. Naopak, přísun rozmanitých složek potravy do dětského organismu umožňuje rozvoj imunologické
tolerance. Jako ochranný faktor působí
plné kojení do čtvrtého až šestého měsíce
věku s vhodným načasováním zavádění
příkrmů do kojenecké stravy.
Je třeba na rovinu uvést, že zabránit
vzniku alergického onemocnění zatím
neumíme. Můžeme jen důrazně varovat
před některými vlivy, které alergii podporují. Jev, který byl prokázán jako jednoznačně rizikový pro vznik alergického
onemocnění dítěte, je kouření v těhotenství, při kojení a pasivní kouření v bytě

během vývoje dítěte. Daleko větší pole
působnosti máme při provádění sekundární prevence, tedy zabránění obtíží
u jedince, který je na některé alergeny
přecitlivělý. Sem patří nejrůznější opatření v domácnostech, na pracovištích i
uspořádání denního režimu, jejichž cílem
je omezení kontaktu s alergeny. Režimová opatření spolu s účinnou léčbou zvyšují kvalitu života alergických pacientů.
V květnovém vydání Radničních listů
se budeme v rámci vzdělávacího cyklu
Prevence pro zdraví věnovat tématu „Jak
vytvořit svět bezpečný pro děti“. Přednáška na toto téma se uskuteční v pondělí
20. května od 18 hodin v Měšťanské besedě.
MUDr. Daniela Fránová,
MUDr. Ester Seberová

Oprava
V článku Dopravu v Plzni omezí řada
stavebních akcí v březnovém vydání Radničních listů došlo k záměně názvu řeky
Úhlavy. Správně zde mělo být uvedeno:
„Na srpen je naplánována uzavírka Lobezské ulice v úseku Částkova – most
přes Úslavu.“ Na chybu nás upozornili
všímaví čtenáři. Redakce se za toto nedopatření omlouvá.
(red)
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Kulturquell láká na zajímavé diskuse

Plzeň se podruhé stane dějištěm výjimečného diskusního projektu Kulturquell. Tentokrát se bude debatovat
o významu kreativity jednotlivců pro
společnost a jejich schopnosti hledat
„díry na trhu“. I proto se akce uskuteční
v bývalém kině Elektra, které se proměnilo v tržnici. Tento jinak nepřístupný
prostor se návštěvníkům otevírá pouze
výjimečně.
Velkým lákadlem je především rozmanitá škála osobností, které se do Plzně
sjedou. Budou mezi nimi podnikatelé,
architekti, mecenáši i vědci, chybět nebudou ani politici nebo umělci. Účast

přislíbili například zakladatel serveru
Slevomat.cz Tomáš Čupr či odborník na
gastronomii Pavel Maurer.
„Zajímá nás, jak díry na trhu vznikají, jak se objevují a zaplňují. Zveme lidi,
kteří takovou díru do světa udělali, aby
mluvili s lidmi, kteří díru do světa udělat
chtějí,“ vysvětluje programová ředitelka
Šárka Havlíčková z týmu Plzeň 2015.
Debatám budou předcházet komentované prohlídky prostoru Elektry spojené s ochutnávkou vietnamské kuchyně
nájemců tržnice. Z čerstvých surovin
vypěstovaných přímo v Plzni bude podle
vietnamských receptů vařit osmnácti-

letý kuchař Martin Škoda, přezdívaný
český Jamie Oliver. Akci završí večerní
koncert v klubu Anděl, kde se představí
vycházející hvězda britské elektronické
hudby Rudi Zygadlo a český multiinstrumentalista Floex.
Poprvé se diskuse zajímavých osobností s veřejností uskutečnila v Plzni
loni. Projekt měl o dva roky dříve premiéru v pražských kavárnách.
Diskusní projekt Kulturquell se
v Plzni uskuteční v sobotu 20. dubna.
Zaregistrovat se k půlhodinovému rozhovoru s vybranou osobností lze pomocí
internetových stránek www.kulturquell.
cz. Na této internetové adrese také mohou zájemci získat podrobné informace
o projektu a doprovodném programu.
Pořadateli akce jsou společnost Plzeň
2015 a iniciativa Za Česko kulturní.
(red)

Hudební anketa Žebřík rozdělila své ceny. Jednu z nich pro Objev roku v plzeňském Parkhotelu předal trojici A Banquet umělecký ředitel společnosti Plzeň 2015 Petr Forman.
Na snímku s moderátorkou večera Klárou Vytiskovou.
Foto: Petr Tibi

Pocházejí z Německa a Španělska, ale pracují pro Plzeň 2015
Buenos díaz nebo guten Tag. I tyto cizojazyčné pozdravy můžete zaslechnout na
chodbách sídla společnosti Plzeň 2015.
„Takhle si z nás občas dělají lidé z týmu
legraci,“ říká Steve, jeden ze zahraničních
stážistů, kteří v současné době spolupracují na projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015. Pochází z Německa,
na univerzitě v Chemnitzu studuje obor

Evropská studia. Během studií se snaží
získávat zajímavé zkušenosti v zahraničí,
tak jako mnoho mladých lidí. Jeden studijní pobyt v Polsku již má za sebou. Využít
příležitosti podílet se na projektu, který
má více než regionální rozměr, se rozhodl
loni při víkendové návštěvě Plzně.
Zatím má za sebou pouze jeden měsíc
pobytu, pět dalších ho ještě čeká. Doufá,

Stážisté Carlos ze Španělska a Steve z Německa (vpravo) se v roce 2015 do Plzně
chystají alespoň podívat.
Foto: archiv

Nadace vyhlásila sportovce roku 2012
Nejen fotbalisté, házenkáři a kickboxeři, ale také plavci, atleti, šachisté, kanoisté nebo lukostřelci. Skladba sportů
a disciplín, kterým se věnují nejúspěšnější sportovci města Plzně za rok 2012
v kategorii žactva a dorostu, byla na
slavnostním vyhlášení opravdu široká.

Cenu kick-boxerovi Jáchymovi Wiesnerovi předala bronzová medailistka
z olympiády v Londýně střelkyně Adéla
Sýkorová.
Foto: archiv

Na základě nominací jednotlivých
klubů vybrala nejlepší sportovce Nadace sportující mládeže. Ceny vítězům
předali v obřadní síni radnice představitelé města a úspěšní plzeňští reprezentanti olympijský vítěz, střelec
Jan Kůrka, házenkář Vladimír Jarý
a bronzová střelkyně z loňské olympiády v Londýně Adéla Sýkorová.
Nejúspěšnějším sportovcem v kategorii staršího žactva se stal badmintonista Jan Louda, který v uplynulém
roce získal tři zlaté a dvě stříbrné medaile na mistrovství republiky.
Mezi dorostenci zvítězil kickboxer
Jáchym Wiesner, držitel dvou titulů mistra světa. V dalších kategoriích nebyl
vyhlášen absolutní vítěz. Ocenění se
dočkaly i nejlepší týmy.
Nadace sportující mládeže a město
Plzeň při této slavnostní příležitosti každoročně děkují za dlouholetou
činnost také trenérům. Letos byl in
memoriam oceněn volejbalový trenér
Miroslav Diepolt, který za svoji kariéru vychoval mnoho úspěšných reprezentantek.
Mezi úspěšné trenéry patřili také
členka TJ Jezdecká společnost Plzeň-Bory Marie Perníčková a dlouholetý
trenér mládeže pozemních hokejistů
v Liticích Stanislav Benda.
(red)

že se bude moci zapojit do co nejvíce projektů. Stáž ho zatím moc baví. „Samozřejmě ne všechny úkoly si mohu vybrat. Ale
práce je to opravdu různorodá a zajímavá.
Umožňuje mi dělat věci, které jsem nikdy
nedělal. Paradoxní například je, že jako
rodilý Němec jsem se poprvé podíval do
Bavorska až díky projektu Impuls 2015!.
V něm se snažím napomáhat v komunikaci mezi českou a německou stranou. Cílem
projektu je totiž zintenzivnit spolupráci
v přeshraničních regionech,“ vysvětluje
Steve.
Plzeň si velice oblíbil. Město, v němž
v Německu žije, totiž nemá žádné historické centrum. V západočeské metropoli
se mu líbí právě proto, že má rád architekturu 19. století. „Navíc na to, jak je Plzeň
malé město, působí, že je mnohem větší,“
říká Steve. Největším překvapením pro
něj byly zlaté kašny na náměstí. „V první
chvíli jsem si říkal ,Co tohle je?‘, ale pak
mi někdo vysvětlil ten příběh, který za
nimi stojí, a musím říct, že když víte, co
reprezentují, je to úplně jiné,“ dodává.
Plzeňané na něj působí mile, i když říká,
že někdy chvíli trvá, než se otevřou. Nepochybuje však, že projekt, pro nějž pracuje,
bude úspěšný. „Opravdu jsem velice mile
překvapen tím, co všechno se tady děje.

To jsem nečekal,“ říká Steve a přiznává
doposud jediné zklamání: „Myslel jsem si,
že místní lidé ocení, že se snažím mluvit
česky, ale zatím jsem si toho nevšiml.“
Pobyt dalšího stážisty, absolventa žurnalistiky na univerzitě v Madridu Carlose,
je v Plzni o trochu komplikovanější. Zatímco Steve se česky učil už na univerzitě
v Německu a základní věci si dokáže zařídit sám, Carlos se s češtinou seznamuje až
v Plzni. „Někdy je to opravdu zábava. Například když jdu sám do restaurace a vybírám si z jídelního lístku, který je v češtině.
Objednám si, aniž bych věděl, co si dávám,
vždycky je to pro mě překvapení,“ směje
se. V Plzni ho mile překvapilo například,
jak perfektně funguje městská hromadná doprava. „Ve Španělsku nikdy nevíte,
kdy autobus doopravdy přijede, tady je to
v řádu jedné dvou minut, což je opravdu
příjemné,“ dodává. V rámci své stáže pracuje v zahraničním oddělení. „Prozatím
zjišťuji informace o ostatních městech
kultury, snažíme se s nimi navázat nějakou spolupráci. V týmu se mi líbí, můj šéf
dokonce mluví španělsky, což je pro mě
ideální,“ říká. Oba dva stážisty mrzí, že
nebudou moci u projektu zůstat až do jeho
vrcholu v roce 2015. Nicméně plánují, že
se alespoň přijedou podívat.
(hp)

Venkov na Světovaru
Neobvyklou akci s názvem VENKOVSKÉ EXPO připravují místní
akční skupiny z Plzeňského kraje ve
spolupráci s projektem Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.
Ve dnech 19. – 20. dubna zaplní
areál bývalého pivovaru Světovar
zajímavosti z regionů celého kraje.
Zájemci se budou moci projít po
unikátní živé mapě, ochutnat místní
speciality i zhlédnout řadu kulturních vystoupení. Akce nabídne tipy
na výlety do míst, která běžným návštěvníkům zůstávají často skryta.
Připraveny jsou prohlídky Autobusu
linky 2015, který se v letošním roce
opět vydá na cestu plzeňským regionem, aby rozvezl kulturu do menších měst a obcí.
V rámci programu se v premiéře uskuteční loutkové představení
„Viktorka na Řípu neboli O cestě
Pilaře Václava z Převýšova až na vrchol“, které oslavuje úspěchy plzeňských fotbalistů.
Více informací k programu zájemci najdou na webových stránkách www.venkovplzni.cz.
(mr)

Letní školy na univerzitě spojují příjemné s užitečným
Léto se dá užívat různým způsobem.
Západočeská univerzita nabízí hned dvě
možnosti, jak o prázdninových měsících
spojit příjemné s užitečným a červencové
dny využít nejen k zábavě, ale zároveň se
k tomu něco zajímavého naučit. Kampus
Západočeské univerzity na Borech ve
dnech 8. – 26. července ožije dvěma letními školami – jazykovou a uměleckou.
Ti, kteří chtějí rozšířit své jazykové
znalosti, mohou vybírat z nabídky sedmi cizích jazyků a široké palety kurzů
různých úrovní, intenzity a zaměření.
Vyučuje se zde také čeština pro cizince.
„Během celodenních i odpoledních intenzivních kurzů se snažíme maximálně
zapojovat české i zahraniční lektory tak,
aby skladba každého kurzu byla co nejpestřejší a nejefektivnější,“ říká Martina
Živná, koordinátorka kurzů angličtiny.
Zajímavé didaktické plány mají lektoři nachystané také pro děti, teenagery
a maturanty.
„Letos poprvé nabízíme kurz zdravotnické a lékařské němčiny a kurz češtiny
pro děti – cizince připravený ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců. Další novinkou je u italštiny, portugalštiny a ruštiny možnost zúčastnit
se pouze jednoho ze tří týdenních bloků
kurzu v závislosti na úrovni znalostí a časových možnostech každého studenta,“
vysvětluje Jana Jánská Lonská, zástupkyně ředitelky školy. Zájemci o letní jazyko-

Účastníci ArtCampu se mohou zdokonalit v malbě nebo kreslení.
vou školu se mohou hlásit do 17. května.
Zajímavé možnosti nabízí všem nadšencům umění a tvořivosti letní škola
umění ArtCamp, jejíž devátý ročník nabízí doposud největší počet kurzů. „V inspirativním prostředí nových ateliérů budovy Ústavu umění a designu se účastníci
kurzů mohou například naučit vázat knihy, navrhovat interiéry, vytvářet loga a interaktivní animace, zdokonalit se v malbě či kresbě, navrhovat design výrobků,
oděvů, šperků i obuvi, vyzkoušet si různé
role před i za kamerou, vytvářet ilustrace

Foto: archiv

a komiksy, modelovat ze sochařské hlíny, pracovat s porcelánem, zdokonalit se
v práci s fotoaparátem,“ vyjmenovává širokou škálu možností Lenka Kodýtková,
provozní ředitelka ArtCampu. Řada kurzů je koncipována přímo jako příprava
k talentovým přijímacím zkouškám.
Uzávěrka přihlášek je 15. května.
Podrobnější informace k jednotlivým
kurzům lze získat na webových stránkách Mezinárodní letní jazykové školy
www.isls.cz a ArtCampu www.uud.zcu.cz/
artcamp.
(hp)
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Od demolice hotelu Central na náměstí uplynulo 19. dubna 45 let
Historicky cenná renesanční budova byla zbořena navzdory ostrým protestům veřejnosti i památkářů
Hotel U Zlatého orla na náměstí patřil k nejstarším v Plzni. Dům na rohu
náměstí a dnešní Riegrovy ulice býval
vždy majetkem nejbohatších plzeňských rodin. Výhodně položená stavba
vynášela, a tak ji mohli majitelé stále
rozšiřovat. Postupně přistavěli druhé
patro s tanečním sálem a v první polovině 19. století přibylo třetí patro.
V roce 1823 se stal majitelem hotelu
U Zlatého orla Václav Mirwald, který se
významným způsobem zasloužil o založení Měšťanského pivovaru. Hotel se
mohl chlubit významnými návštěvami
– mezi hosty byl například car Alexandr I., bratr rakouského císaře Františka I. arcivévoda Jan s manželkou, arcivévodové František Josef (později císař
František Josef I.), Ferdinand Maxmilián (budoucí císař mexický) a Karel
Ludvík. V roce 1918 hotel doplatil na
svůj název – při revolučních dnech
dav rozbil reliéf orla, který zdobil roh
budovy a připomínal rakouský státní
znak. Hotel dostal nové jméno Central.
Cenná stavba s bohatou historií byla

Hotel U Zlatého orla na dobové pohlednici z roku 1900.
19. dubna 1968 zbořena. Rozhodnutí o demolici vyvolalo mezi Plzeňany

i odborníky z řad památkářů vlnu odporu. Protesty a projevy nesouhlasu

byly zaslány různým institucím mimo
jiné Městskému národnímu výboru
v Plzni nebo Ministerstvu kultury.
Stovky dopisů byly adresovány regionálnímu deníku Pravda, který o událostech kolem hotelu podrobně informoval. Jeho redakce se snažila využít
všech možností, aby cenná budova
zůstala zachována. Její úsilí shrnuje článek nazvaný Tak nám odstřelili
Central... z 20. dubna 1968 popisující
události, které demolici předcházely:
„Po tiskové konferenci a dalších jednáních se přece jen stalo to, co redakce od
počátku požadovala: práce byly přerušeny, původně stanovený odstřel odložen, začali jednat odborníci. Na jedné
straně ti, kteří obhajovali svá původní
tvrzení (nic jiného jim nezbývalo, když
už byl Central díky jim polozbořen) –
na druhé straně jiní odborníci, kteří
prokázali, že Central skutečně není
podřadná památka, naopak, že je dokonce svým způsobem ojedinělá. Příslušní pracovníci Ministerstva kultury
a informací, kteří podepsali sejmutí

památkové ochrany, udělali další manévr: Zachraňte si tedy Central v původní podobě, ale najděte si investora,
který je ochoten objekt převzít a financovat práce.“ Investor se skutečně našel. O budovu projevil zájem závod Potraviny Plzeň, který již dlouho usiloval
o to, získat nějaký objekt na náměstí.
Ze záměru ale nakonec sešlo. Představitelé tehdejšího režimu rozhodli, že
v centru města musí vzniknout nový
hotel. „Nic nevadí, že sotva dvě stě
metrů od Centralu je hotel Continental
a o kousek dál - také v centru města –
Slovan,“ okomentovala dění Pravda.
Redakce upozornila také na to, že
s demoličními pracemi se začalo dříve,
než byla z objektu sňata památková
ochrana. Odpovědi na otázku, proč
se tak stalo, se však autoři článku ani
Plzeňané a památkáři nedočkali. Na
místě původní budovy byl postaven hotel Ural, který dnes nese opět původní
název Central.
(red), fotografie jsou použity
se souhlasem vydavatelství Starý most

Jak vzpomíná památkář Petr Marovič na hotel Central
Moje babička bydlela na náměstí Republiky v domě U Černého orla č. p. 97,
široké veřejnosti v minulosti povědomém spíše jako Dům knihy.
Jednou z mých, a v tomto případě milých povinností, které dnešní dítka už
neznají, bylo dojít pro pivo do džbánku
a pak pochopitelně cestou upíjet. Když
měla babička chuť na dvanáctku, šel
jsem k Salzmannům, když na desítku,
tak k panu Šebkovi do hospody U Kanonu. Když ale měla chuť na černé, tak
jsem musel přes náměstí k Zlatému orlu,
známému pod označením hotel Central.
V něm vpravo od hlavního vstupního
portálu byl bufet, kde na jeho konci čepovali i to černé pivo.
Chodil jsem tehdy do druhé či třetí
třídy, ale ten dlouhý úzký prostor si stále
vybavuji. Nejvíc mě fascinoval porcelánový dávkovač hořčice a určitě prvorepublikový kráječ salámů značky Berkel.
V hlavě si vybavím i vůni pečených klobás, která ten prostor ovládala.
Dobře si vzpomínám, když jsem
jako žák sedmé třídy stál s tátou po odstřelu na náměstí a dívali jsme se na tu
strašnou průrvu do historického bloku

domů. Pamatuji se, jak táta nadával na
tu pitomou demolici. Přiznám se, že v té
době jsem to nijak zvlášť neprožíval, ale
i v tomto věku mně bylo jasné, že to bylo
špatné rozhodnutí. Pochopitelně věkem
a poznáním souvislostí jsem si uvědomoval o to víc, o jaký kus historie Plzeň
přišla. Renesanční dům, od počátku
šestnáctého století s hostinskou tradicí,
v sobě skrýval po radnici druhý největší
sál. Proto není divu, že se v něm scházeli
Valdštejnovi důstojnící a nejspíše tam
podepsali závazek věrnosti svému vojevůdci, byť mnozí ho pak zradili.
Po dvou stoletích se v domě zase scházel výbor pravovárečníků a v jeho zdech
se zrodila myšlenka založení vlastního
Měšťanského pivovaru a piva světového
věhlasu.
Koncem 90. let minulého století mě
vyzval Jaroslav Lobkowicz, abych se
přišel podívat na depot kamenů, které
mu kdosi před více než třiceti lety zavezl
do křimické zahrady a při její postupné
úpravě překážely.
Z té hromady trávou zarostlých
opracovaných kamenů a stojek se pak
vyklubaly dva kompletně dochované

renesanční portály. Jeden z bývalého
známého hostince U Knoblochů, který
byl zbořen s dalšími cennými objekty
v Sedláčkově ulici a nahrazen stavbou,
která by měla mít místo někde na okraji
města.
Druhý portál pocházel z hotelu Central. Od té chvíle jsem měl představu, že
by se tento portál měl vrátit zpět do historického jádra. Pochopitelně těžko do
svých původních míst, ale nakonec věci
nahrála náhoda. Josef Ždych, ředitel
firmy Pegisan, nabídl, že v rámci rekonstrukce domu U Černého orla v Rooseveltově ulici č. p. 35 využije portál jako
vstup do dvora domu.
Dnes je portál již řadu let osazen
v ohradní zdi v Malé ulici. Občas, když
kolem něj projdu, v duchu se mu omlouvám za jeho strastiplný osud i tupou
a nadutou hloupost tehdejších vedoucích funkcionářů města, kteří rozhodli
o zboření domu U Zlatého orla. Mně však
navíc ještě připomene vůni klobás a černé
pivo, pro které jsem věru chodil rád.
Petr Marovič,
vedoucí Odboru památkové péče
Magistrátu města Plzně

Renesanční budova hotelu Central připravená k demolici. Portál byl v roce 2002 osazen
v Malé ulici.

Očité svěděctví jednoho z pamětníků náletů na Plzeň z května 1943
V noci 17. dubna 1943 měly bombardéry RAF podniknout nálet na Škodovy závody, ale místo na zbrojovku,
dopadly bomby na nedaleké Dobřany.
Zasažena byla psychiatrická léčebna
a kasárna, které sloužily jako výcvikové
středisko wehrmachtu, a také nedaleká
Nová Ves.
Škodovka, která se měla stát cílem
náletů, pokračovala nerušeně ve výrobě. Obyvatelé Plzně však byli stále
více neklidní. Očekávali, že k náletu
na továrnu stejně jednou dojde. Tehdy mi bylo 14 let a bydlel jsem s rodiči
v domku ve čtvrti Bezovka. Vzpomínám
si, jak se všichni snažili v rámci svých
možností budovat bezpečné protiletecké kryty. Zpevňovaly se stropy sklepů
a zazdívala stropní okna.
Obavy Plzeňanů se bohužel splnily
velmi brzy. V noci ze 13. na 14. května zaútočily britské bombardéry na
německé továrny v Bochumi. Z tohoto
seskupení se odpojilo několik desítek
strojů a zamířily k Plzni. Uprostřed
noci v jednu hodinu a devět minut se
nad městem rozezněly sirény. Na nebi
se objevovaly záblesky světlometů.

Trhavé pumy zasáhly Rožmberskou ulici,
kde byly značně poškozeny tiskařské závody.
Foto: archiv

Kufr s nejnutnějším oblečením, doklady a trochou jídla byl doma neustále
připraven. Bylo třeba s ním co nejrychleji odejít do nějakého několikaposchoďového domu s improvizovaným
protileteckým krytem ve sklepě nebo
prádelně. Zkušenosti totiž ukázaly, že
čtyř nebo pětipatrový dům je bezpečnější než jednoposchoďová vilka, která
může být snadno srovnána se zemí.
Německé vojenské zamlžovače umístěné v polích mezi pátou bránou Škodovky a Goldscheidrovkou už v té době
chrlily hustý dým. V okolních ulicích
téměř nebylo vidět. Velké množství lidí
se snažilo najít bezpečný úkryt, jiní riskovali a zůstali ve svých vilkách v Bezovce.
My jsme mířili do krytu v pětiposchoďovém domě ve Vrchlického ulici.
Lidé uvnitř prožívali tyto chvíle různě.
Někteří se hlasitě modlili za svou záchranu, jiní proklínali válku a posádky
letadel, které přinášely utrpení a smrt.
Slyšeli jsme hvízdání leteckých pum
a dunění blízkých výbuchů. Smrtící
déšť se z bombardérů snesl na Plzeň ve
směru od boleveckých rybníků. Během

necelých dvou hodin bomby dopadly na
domy v Radčicích a Bolevci, na Karlov,
Skvrňany, na vnitřní město, letiště na
Borech a do okolí Karlovarské třídy, zejména na kolonii Berlín. Měli jsme štěstí, že jsme nálet ve zdraví přežili.
Domů jsme se vraceli s obavami, zda
útok nezničil náš dům. Vilka zůstala naštěstí v podstatě bez úhony. Bylo však
třeba vyměnit většinu okenních tabulí,
protože tlaková vlna způsobená dopadem bomb u Goldscheidrovky nám
vyrazila okna. Po tomto náletu začali
obyvatelé Plzně vyhledávat bezpečnější
místa k životu, než bylo jejich město.
Nastalo velké stěhování do okolí.
Kdo měl známé na vesnici, kteří mohli
poskytnout ubytování, ten jakoby vyhrál závod o život. Pracující členové
rodin nelitovali času stráveného dojížděním vlakem do zaměstnání a zpět.
Toto období stěhování na venkov trvalo
zhruba do podzimu.
Po náletu v květnu 1943 Plzeňané
prožili poměrné klidné období, které
však skončilo dalším bombovým útokem v únoru 1944.
Vladislav Krátký

Smutná bilance
náletu: 26 obětí
První těžký úder zasáhl během
druhé světové války Plzeň před
70 lety v noci na 14. května 1943.
Letecký poplach byl vyhlášen
v 0.58 hodin, skončil ve 2,25 hodin. Na město dopadlo 280 bomb.
Útok 60 strojů typu Lancaster
a Halifax postihl pás území od
Valchy přes Karlov, Skvrňany
a Radčice až po Bolevec a vilovou zástavbu na tehdejším Saském předměstí. Ve středu města
utrpěla zásahy tiskárna Grafika
v tehdejší Rožmberské ulici (nyní
Poděbradova) a okolí Kollárovy ulice. Poprvé byla zasažena
Škodovka, kde bomby poškodily
93 objektů. Škody byly většinou
jen lehké. Počet mrtvých dosáhl
v Plzni čísla 26. Pohřeb obětí náletu se uskutečnil za účasti
pozůstalých na Ústředním hřbitově 18. května. Pietní shromáždění se však zvrhlo v manifestaci kolaborantství.
(red)
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Slavnosti svobody Plzeň
3.–6. května 2013

OC Plaza – prostor
za řekou

Pátek
3. května 2013

Pobřežní ul.
KD Peklo

Týden s armádou – branně sportovní program s Armádou ČR, statické a dynamické ukázky, soutěže

10.00–17.00

Prezentace Městské policie Plzeň – informace o práci městské policie, soutěže pro děti, ukázky sebeobrany

9.00–22.00

Kulturní program – 9.00 „AFN 1945“, 15.30 Flaxa, 17.00 Military Car Exhibition, 18.00 Lignit, 20.00 Country bál pod širým nebem (hraje APLLE)

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

18.00

Květnový večer 1945 – vystoupení Patricka Dewana, koncert Pilsner Jazz Band (vstupné 45 Kč)

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.30

„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj,
ukázky vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky, soutěž o„nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 17.00 Dobová módní
přehlídka, 18:30 Original Alva Vinariko Orchestra

náměstí Republiky

19.00–22.00

Kulturní program – 19.00 Velký swing-dechový orchestr ZUŠ Chválenická, 20.30 Miro Žbirka

9.00–18.00

Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti
14.30–15.15 vojenská střelnice z roku 1945

9.00–16.00

Týden s armádou – prezentace Armády ČR, ukázky vozového parku, výstroj, výzbroj

9.00–22.00

Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 13.00 Čáry Máry, 15.15 Blue Gate, 16.30 veterán Jiří Schams a nadační fond Regi Base I. (hosté programu), 16.40 Veteran Car Exhibition, 17.30 The
Storm, 20.00 „Soldier´s Dance Night“ – Košík band

10.00–16.00

Osvoboď Plzeň! – finále hry pro studenty, více informací na www.osvobodplzen.cz

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.30

Vyhlášení soutěže pro MŠ, vernisáž výstavy „Armáda očima dětí z mateřských škol“

10.30

Beseda s veterány II. světové války

18.30

Promítání filmu Tobruk (vstup zdarma)

9.00–18.00

Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

náměstí Republiky

12.00–22.00

Kulturní program – 12.00 Folklórní soubor písní a tanců Mladinka a Mladina, 13.45 Vyhlášení Stipendia generála Pattona, 14.30 Prezentace Harley Davidson Clubu a Mustang Riders
Clubu, 16.30 Hudba Hradní stráže Policie ČR, 17.40 Vyhlášení vítězů hry Osvoboď Plzeň, 18.00 Vystoupení skotských dudáků „The Rebel Pipers“, 19.30 Taxmani, 20.45 Plavci

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–19.30

„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky
vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky, soutěž o„nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 10.00 Mladinka, 15.00 Máj, 18.00
Doris & Swingin’ Bastards

9.00–18.00

Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

10.00–16.30

Prezentace plzeňských skautů – trampolína, pohybové aktivity, malování na obličej

9.00–20.00

Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 14.00 Míša Leicht, 15.30 Prezentace 17. výsadkové divize, 16.00 Hruškowich, 18.00 Na starý kolena band

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

9.00–13.00

Militaria burza

Pobřežní ul.
KD Peklo

Křižíkovy sady
Proluka

18.30

Promítání filmu Lidice (vstup zdarma)

9.00–18.00

Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

9.00–20.00

„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky
vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky, soutěž o„nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 14.00 Lidová muzika z Chrástu,
16.30 Dobová módní přehlídka, 18.30 Pilsner Jazz Band

Husova ulice

9.15

Položení květin u památníku 16. obrněné divize a pomníku čs. vojákům bojujícím na západní frontě v letech 1940-45

Chodské náměstí

10.00

Položení květin u památníku 2. pěší divize

Klatovská tř.

11.00

náměstí Republiky

Pondělí
6. května 2013

9.00–14.00

Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

OC Plaza – prostor
za řekou

Neděle
5. května 2013

Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

9.00–18.00

OC Plaza – prostor
za řekou

Sobota
4. května 2013

9.00–18.00

11.30–18.30

Convoy of Liberty (řazení v Kaplířově ulici). Předpokládaný dojezd konvoje cca ve 12.00 na náměstí Republiky
Kulturní program – 11.30 Dixiland Planá, 13.15 Tremolo,15.00 Výsadek nad Plzní (parašutistický seskok do srdce města), 15.45 Banjo Band Ivana Mládka, 17.00 Glenn Miller – Tribute to the
legend

náměstí Míru

16.00

Pietní akt u památníku Obětem druhé světové války a padlým československým a spojeneckým letcům

radnice

11.30

Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

Americká tř.

16.30

Vzpomínkový akt „Díky, Ameriko!“

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky vojenského
života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafika, hrané scénky, soutěž o„nejlepší foto roku 1945“

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

Pobřežní ul.
KD Peklo

18.30

Promítání filmu Nickyho rodina (vstup zdarma)

Doprovodné akce
19. 4.–10. 5.
22. 4.–30. 5.
25. 4., 16.00 hod.
27. 4., 13.00 hod.

Plzeň nezapomíná… – výstava, mázhaus plzeňské radnice
Příběh Jamese Duncana – výstava fotografií válečného veterána, Smetanovy sady
Pietní akt u památníku americkým letcům, Plzeň-Litice
Pietní akty u památníků padlým americkým letcům a křimickým občanům
padlým v 1. a 2. světové válce, Plzeň-Křimice

Více informací na www.slavnostisvobody.cz

30. 4.–9. 5.
4. 5., 10.00–17.00 hod.
4. a 5. 5., 10.00–15.00 hod.
7. 5.–8. 6.

Život s nadějí – výstava Armády ČR, nám. Republiky
Den otevřených dveří ČRo Plzeň, nám. Míru 10
Armáda dává naději – mobilní registr dárců kostní dřeně, nám. Republiky
Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny, galerie L. Sutnara, Jungmannova ul.

Změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DĚNÍ
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Nové expozice v Západočeském muzeu seznamují s historií Plzeňského kraje
Dvě nové expozice se stanou v letošní
turistické sezoně největší atrakcí Západočeského muzea v Plzni. Nabízejí zcela
nový pohled na dějiny území dnešního Plzeňského kraje. První návštěvníci si je mohou prohlédnout 19. dubna.

Součástí expozice Historie jsou vojenské
předměty z doby třicetileté války.
Foto: Radovan Kodera

Výstava představuje
poutní místa
Výběr nejzajímavějších poutních míst
v regionu představuje nová výstava
v Muzeu církevního umění plzeňské
diecéze. Prostřednictvím textů, fotografií a předmětů z depozitářů Západočeského muzea v Plzni seznamuje
návštěvníky s desítkami nejvýznamnějších poutních míst.
V rámci doprovodného programu
se uskuteční dvě přednášky. Ve čtvrtek
25. dubna bude autor výstavy Luděk
Krčmář přednášet na téma Poutní
místa a místa zvláštní zbožnosti v Plzni, ve čtvrtek 23. května pak o poutním
místě klášter Teplá. Výstava nazvaná
Poutní místa plzeňské diecéze potrvá
v Muzeu církevního umění plzeňské
diecéze ve Františkánské 11 do 2. června 2013. Více na webových stránkách
www.zcm.cz.
(red)

„V expozici Arecheologie jsou představeny artefakty získané do sbírek muzea během více než 130 let archeologických výzkumů. Jsou zde takové unikáty
jako bronzový štít z plzeňské Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova,
bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho
dalších výjimečných předmětů,“ uvádí
mluvčí muzea Romana Němečková. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. K oživení přispívají
figuríny oblečené do rekonstruovaných
pravěkých oděvů zdobených replikami
bronzových předmětů, modely neolitického domu, pravěké mohyly a opevnění hradiště na Černém vrchu u Svržna.
Návštěvníci zde mají možnost vyzkoušet si v praxi tkaní na vertikálním stavu
a zpracování obilí kamennými drtidly
a žernovem. Mohou také zhlédnout dvě
projekce. První odhaluje taje odkrývání
archeologických lokalit a ukazuje krásu
pravěkých artefaktů. Druhá projekce
popisuje mimo jiné výrobu keramiky,
kamenných nástrojů a zpracování kovů.
„Expozice nazvaná Historie seznamuje nejen s významnými událostmi

uplynulých století, ale také s hmotnými
doklady minulosti, především předměty každodenní potřeby. Je zde možné
zhlédnout projekci 3D rekonstrukce
přemyslovského mocenského centra
Staré Plzně i porovnat rozdíl mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě
a městské světnici s kachlovými kamny
a černou kuchyní. Veřejnost jistě zaujme
replika tiskařského lisu, která odkazuje
na počátky knihtisku v Plzni,“ sděluje
mluvčí muzea. Za pozornost stojí také
unikátní archeologické nálezy z Plzně,
jako jsou středověká zrcadla, sáňky,
prubířské kameny, kolekce gotických
a renesančních skleněných nádob, militaria z období husitství a třicetileté války, cechovní truhlice nebo mučící nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně pojatý
mincovní kabinet. „Řadu dalších informací mohou zájemci dohledat v dotykových infopointech. Přiraveny jsou také
doplňkové programy pro děti,“ uzavírá
Romana Němečková. Otevřeno je denně
mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Nové expozice vznikaly čtyři roky. Projekt za zhruba 28 milionů korun finančně
podpořila Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj ROP jihozápad.
(red)

Expozice Archeologie seznamuje s výsledky více než 130 let archeologických výzkumů.
Foto: Radovan Kodera

Festival Finále nabídne české novinky i současnou německou tvorbu
Novinku režiséra Jana Hřebejka Odpad
město smrt, Polski film Marka Najbrta,
Ve stínu Davida Ondříčka a řadu dalších
tuzemských snímků letos nabídne filmový
festival Finále v Plzni. Pořadatelé chystají

celkem 170 projekcí, besedy, večer krátkých
filmů, venkovní promítání zdarma, autorská čtení, koncerty či výstavu. Připravena
je také retrospektiva dokumentaristů Filipa
Remundy a Víta Klusáka.

Jeden z jubilantů festivalu, režisér Jiří Menzel při návštěvě Finále před sedmi lety. Foto: archiv

Oscarového režiséra Jiřího Menzela
připomene venkovní výstava fotografií instalovaná v sadech před Měšťanskou besedou. „Producentka Olga Menzelová Kelymanová ji připravila jako dárek manželovi
k letošnímu jubileu. Expozice vychází z dokumentů, knih, fotografií, plakátů a scénářů ze soukromého archivu Jiřího Menzela
a připomene výrazné momenty jeho kariéry,“ prozrazuje koordinátorka festivalu Eva
Košařová.
Na Finále představí svou tvorbu i nejmladší generace filmařů, mezi nimi studenti
Západočeské univerzity v Plzni a Soukromé
střední umělecko průmyslové školy Zámeček. Dalším plzeňským tvůrcem bude spisovatel a ilustrátor známý pod pseudonymem
VHRSTI, výtvarník nového večerníčku České televize Bílá paní na hlídání. Své zastoupení bude mít také zahraniční kinematografie. Po loňském Polsku to bude letos sekce
nazvaná ZOOM: Německo, která představí
kromě současné tvorby sousední země také
výrazné německé režiséry, a to hned v něko-

ROZHOVOR

Pavel Krákora: Bezpečné město není v Plzni jen fráze
Pokračování ze strany 1
Příkladem je nedávné fotbalové utkání
viktoriánů s tureckým klubem Fenerbahce Istanbul, kde bylo nasazeno téměř 500
policistů z Plzeňského a Ústeckého kraje
a Prahy.
Domácí fotbalová utkání si zřejmě v klidu jako divák moc neužijete...
Fotbal mám rád, ale pokud je vyhlášeno mimořádné bezpečností opatření, musím být v krizové místnosti na policejním
ředitelství. Když se hraje Gambrinus liga,
jsem sice na stadionu, ale často si nestačím všimnout, že padl gól, protože zajišťuji záležitosti, které se týkají bezpečnosti.
Zmínil jste, že nejproblémovějším místem v celém kraji je centrum Plzně.
Mnoha obyvatelům města vadí nepřizpůsobiví občané, se kterými se zde setkávají. Dá se jejich počet nějak omezit?
Počet nepřizpůsobivých občanů ve středu města závisí zejména na ročním období. Zatímco v zimě se stahují jinam, když
začne být teplo, pohybuje se jich zde více.
Policie ČR proti nim může zasáhnout jen
v mezích povolených zákonem. U obyvatel města to možná vyvolává dojem, že je
policie nečinná, ale je třeba si ujasnit, co
je vlastně trestná činnost. Pokud se někdo
pohybuje na veřejně přístupném místě

a neohrožuje přitom životy, zdraví a majetek ostatních, nemůže proti němu státní
moc zasáhnout. Vždy můžeme zasahovat
jen proti jedinci, který jedná protiprávně.
Mohl byste zhodnotit situaci v okrajových částech města?
Trápí nás především vloupání do rodinných domů, zejména v Červeném Hrádku
a Starém Plzenci. Uskutečnilo se proto několik mimořádných bezpečnostních akcí,
při kterých došlo k dopadení pachatelů
této trestné činnosti. Za úspěch považuji
březnové dopadení 33letého muže z Plzně, který měl na svědomí sérii vloupání se
škodou za téměř milion korun. Po tomto
pachateli, který vykrádal sklepy po celé
Plzni, jsme pátrali delší dobu. Stále větším
problémem se stávají nelegální pěstírny
marihuany. Není to zdaleka jen záležitost
mimoměstských lokalit, případů přibývá
i v Plzni, kde pachatelé spoléhají na mnohem větší anonymitu. Tato trestná činnost
souvisí s pronájmy domů, případně bytů.
V poslední době jsme odhalili pěstírny
v domech na Slovanech a Lochotíně, kde
se nacházely stovky rostlin. Pronajímatele v takových případech čekají starosti
s vybydleným domem plným plísní a neuhrazenými fakturami ze elektřinu v řádu
statisíců korun.

Jaká je bezpečnostní situace v Plzni
v porovnání s ostatními městy?
Plzeň je v současné době jednou z nejbezpečnějších lokalit v celé republice.
Také objasněnost trestných činů se neustále zvyšuje. Za leden a únor letošního roku zde objasněnost dosáhla téměř
40 procent. Pro srovnání například
v Olomouci policie eviduje objasněnost
24, 28 procent. V Brně je to 20,91 procent.
Na spodních příčkách pomyslného žebříčku z tohoto hlediska je čtvrtý pražský
obvod, kde se podařilo objasnit pouhých
14,45 procent trestných činů.
Jak hodnotíte spolupráci Policie ČR
a strážníků v Plzni?
Považuji ji za nejlepší v rámci celé republiky. Je to dáno zejména projektem
Bezpečné město. To, že městská správa,
jednotlivé obvody, strážníci i policisté
sdílejí prostřednictvím portálu Bezpečné
město jednotné informace, napomáhá
efektivnímu plánování činností spojených
s ochranou obyvatel a návštěvníků Plzně.
Prostřednictvím zástupců samosprávy
jsme informování o nevhodném chování
lidí v konkrétní lokalitě. Na základě upozornění se zaměřujeme na místa, kde
dochází k protiprávnímu jednání. Často
jsme upozorněni na autovraky odstavené

v ulicích. Další výhodou je preventivní
působení projektu prostřednictvím obyvatel města. Myslím, že bezpečné město
není v Plzni jen fráze, ale skutečnost.
(kpk)

lika tématicky laděných debatách. Ve světové premiéře bude uveden česko-německý
koprodukční film Česká vesnice Jany Cisar
a Petera Zacha či film Der Turm Christiana
Schwochowa, který se natáčel mimo jiné
i v Plzni.
Vrcholem festivalu se tradičně stane soutěž o Zlatého ledňáčka, do které je zařazeno
deset českých filmů natočených v období od
loňského do letošního dubna. V klání dokumentů bude porota vybírat z 19 snímků.
Letošní 26. ročník přehlídky se uskuteční od
21. do 27. dubna.
Vstupenky lze zakoupit v sídle festivalu
v Měšťanské besedě a v Informačním centru města Plzně na náměstí Republiky.
„Ceny vstupného zůstávají už několik let
stejné, vstupenka na projekce, které začínají
před 16.30, stojí 70 korun, standardní pak
90 korun. Pokud si divák koupí akreditaci
za 700 korun, přijde ho lístek na zhruba
dvacetikorunu,“ připomíná ředitel festivalu Ivan Jáchim. Více informací na webu
www.festivalfinale.cz.
(red)

Archiv zve
na přednášku
Přednáška Jiřího Stočese nazvaná Studenti
z Plzně na středověkých univerzitách pořádaná Archivem města Plzně se uskuteční
v úterý 30. dubna od 16.30 hodin ve Velkém
klubu magistrátu v budově radnice. Vstup
je volný. Více informací lze získat na webu
www.plzen.eu v sekci Užij si Plzeň a také
na novém internetovém portálu archivu
www.amp.plzen.eu.
(red)

Nejlepší čtenářkou
je Alžběta Pecháčková

Podle Pavla Krákory je Plzeň jednou z nejbezpečnějších lokalit v celé republice.
Foto: Michal Böhm

Alžběta Pecháčková je nejpilnější čtenářkou ze všech plzeňských dětí. Zvítězila
v městském i krajském kole a postupuje do
celorepublikového klání v soutěži Čtenář
roku 2013. Třináctiletá Alžběta navštěvuje pobočku knihovny na Lochotíně. „Při
každé návštěvě si nejen vybere množství
knih, jaké vůbec dokáže unést, ale přímo
v knihovně přečte celou řadu nových časopisů,“ zaznělo v Polanově síni Knihovny
města Plzně při vyhlašování nejlepších
čtenářů. Zatímco loni knihovna hledala
nejlepšího čtenáře v řadách seniorů, letos
byla pozornost zaměřena na děti. Pobočky
knihovny nominovaly 26 nejlepších čtenářů od devíti do patnácti let.
(red)
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Výzva obětem
událostí 1. června
Letos uplyne 60 let od takzvané akce
„B“ (buržoazie), kdy bylo z Plzně
násilně vystěhováno dvě stě rodin.
Tehdejší režim se tak mstil účastníkům nepokojů při měnové reformě
1. června 1953. Magistrát města
Plzně chce u příležitosti tohoto výročí uskutečnit setkání s občany,
kteří byli násilně vystěhováni či jinak
pronásledováni. Všichni postižení
akcí „B“, respektive jejich potomci,
kteří mají zájem se setkání zúčastnit,
se mohou přihlásit na telefonním
čísle 377 471 856 nebo písemně na
adrese Richard Smola, Hřbitovní
38, 312 00 Plzeň. K dispozici je také
e-mail: richard-s@seznam.cz. (red)

Alpinum klub
pořádá výstavu
Skalničky, konifery, různé druhy jehličnanů a vřesovištních rostlin si mohou prohlédnout návštěvníci tradiční jarní výstavy v zahradě gymnázia na Mikulášském
náměstí. Její součástí bude také expozice
zajímavých rostlin a sukulentů a nově
osázené alpinum. Výstava Jaro v alpinu
2013 spojená s prodejem rostlin bude otevřena od 2. do 10. května od 9 do 19 hodin
a 11. května od 9 do 12 hodin.
(red)

P R O V OL N Ý Č A S

Stát se knihkupcem nebylo vůbec jednoduché
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“

Kniha pod vánočním stromečkem je dárek,
který každý slušný člověk přijímá s vděkem.
Když takový dárek vybíráme, možností zakoupit v Plzni pěknou knihu je dnes
celá řada. Jinak tomu ale bylo v polovině
18. století, kdy v Plzni fungoval jen jediný
knihkupec. I když se město honosí tím,
že první kniha v Čechách byla vytištěna
v 15. století právě zde, zakrátko poté se další zprávy o plzeňské tiskárně či samostatných obchodnících s knihami v historických
pramenech ztrácejí.
V 18. století nebyli Plzeňané příliš horlivými čtenáři. Z let 1755 až 1777 existují
o bohatosti domácích knihoven údaje podle pozůstalosti zemřelých. Jeden švec měl
třeba 12 českých knih, jiný osm, výrobce kovových ozdob na koňské postroje zanechal
šest knih, jeho konkurent pět a například ředitel křimického panství měl pouhé tři svazky. Pokud nebyly žádané tituly u knihtiskaře
nebo knihkupce v Plzni, bylo nutné se za
nimi vypravit do Prahy nebo Norimberka.
Ale stát se knihkupcem nebylo jednoduché.
Úřady vyžadovaly nejen odborné znalosti,
ale žadatel o koncesi musel být osoba důvěryhodná, která nebude šířit protistátní
a protináboženskou literaturu. V roce 1771
platilo, že knihkupec se musí svému oboru vyučit, mít čtyřletou praxi, znát nejvýznamnější autory a musel předložit doklad
o úspěšně složené zkoušce na univerzitě.
Kromě toho byl povinen prokázat, že disponuje dostatečným kapitálem, aby mohl
opatřovat knihy na sklad.

První plzeňský knihkupec sídlil v bloku Riegrovy ulice mezi náměstím Republiky a
Sedláčkovou ulicí.
Foto: Michal Böhm
Prvním plzeňským knihkupcem byl
v polovině 18. století knihař Jan Benjamin Khün. Dílnu a obchod měl v domě
č. p. 230 v dnešní Riegrově ulici. Khün přišel do Plzně ze saského Freibergu, oženil se
s dcerou mlynáře Bláhy a stal se důstojným
příslušníkem měšťanské společnosti. Velké

Kuna skalní se dokonale přizpůsobila životu ve městě
Pro kunu lesní je typická její krémová skvrna
na spodní straně krku, která je na rozdíl od
její sestřenice kuny skalní jasně ohraničená
a nezasahuje až na přední běhy. Tato kunovitá šelma žije skrytě v lesích. Do města či
vsi téměř nechodí, a tak většina z nás zná
mnohem lépe kunu skalní. Ta se hojně vyskytuje po celé Plzni a stejně jako kuna lesní
je nevídaně mlsná. Obě mají rády kromě
masa a vajec, drobné ovoce, šípky a dokonce med. Kuna skalní nepohrdne ani odpady
z kuchyně a autem sraženými mršinami.
Dokonale se přizpůsobila změnám prostředí a ochotně se nastěhovala do měst. Proto
se více zaměříme právě na kunu skalní. Náprsenku má čistě bílou a protaženou až na
přední běhy. Je to mazané zvíře, které nám
leckdy svou přítomností působí nemalé potíže. Pominu-li likvidaci slepic či vyrabování
ptačích budek, zůstávají po ní rozhryzané
kabely v autech nebo pomočené stropy chat
a chalup. Nelze pominout ani jekot a prskání na půdách při páření nebo dovádění
mláďat. Kuny skalní jsou rovněž specialist-

ky na vytrhání a sešlapávání tepelné izolace
nových střech. Dále vynikají ve šplhu, a to
i po hladkých zdech, okapech a stromech či
dřevěných konstrukcích. Přeplněné popelnice jsou pro ně spolu s početnou populací
potkanů, drobných hlodavců a holubů neomezeným potravním zdrojem. Jejich úkry-

KDE BYSTE HLEDALI? (12.)
V minulé hádance jsme přinesli záběr
na obytný dům Modřínka v Modřínové
ulici na Slovanech. Ze správných odpovědí jsme vylosovali ty, které nám poslaly
Denisa Macková a Zdeňka Fischerová.
Výherce získal dvě vstupenky na divadelní představení Je třeba zabít Sekala
a Lidský hlas. Více o Modřínce se dočtete
v článku architektky Anny Hostičkové na
této stránce. Tentokrát jsme připravili snímek části novodobé budovy, která se také
nachází na Slovanech. Zjistíte-li, o jaký
objekt se jedná, pošlete nám svou odpověď do 24. dubna 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! Vylosovaný výherce obdrží dvě vstupenky na závěrečný slavnostní
večer filmového festivalu Finále.
Foto: Michal Böhm

tem se stávají půdy, sklepy a nezabezpečené
stavby. V Plzni není místo, kde by kuna skalní nebyla, a i kdybychom ji chytili nebo jinak
vystrnadili, do týdne bude na jejím místě
jiná. Je to prostě těžký soupeř. Dokud nebude postižen nějakou přirozenou nákazou,
například psinkou či svrabem, počet kun
skalních ve městě se asi nesníží.
A jak je to se všemi těmi zaručenými
elektronickými plašiči, medvědím či lvím
trusem, psími chlupy, lidskými vlasy a podobnými odpuzovači? Jediné, co na kuny
zabírá, je důkladná mechanická zábrana,
která zamezí, aby se do domu nebo do auta
vůbec dostaly. Na druhou stranu lze kunám
přičíst k dobru jejich bezplatné deratizační
služby a omezování populace holubů. Toho,
že by nás mohly napadnout, není třeba se
obávat. Jediný problém může nastat při
manipulaci s poraněným či nemocným zvířetem, takové případy proto vždy řešte za
pomoci odborníků.
Karel Makoň, DES OP - Záchranná stanice
živočichů Plzeň
Foto: Bohumil Mášek

bohatství mu však knihy nepřinesly. Když
ve svých 52 letech zemřel, zanechal po sobě
vdovu, čtyři děti, dům s dluhem a další dluhy u norimberských knihkupců. Na pohřeb
si musela rodina vypůjčit 25 zlatých.
(Úryvek je otištěn se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

PSALO SE
PŘED 65 LETY

Nový duch zavládl
i v „justičáku“
„Nejen v ministerstvu spravedlnosti, ale
i v podřízených soudech příchodem ministra s. dr. Čepičky zavládl jiný duch,“
uvedl 6. dubna 1948 komunistický deník
Pravda. Tento „jiný duch“ ve skutečnosti
znamenal likvidaci nezávislého soudnictví a jeho podřízení zájmům režimu,
jehož cílem bylo přetvořit justici podle
sovětského modelu. Prvním krokem
byly čistky prováděné akčními výbory
Národní fronty na soudech už krátce
po „Únoru 1948“. V obvodu Krajského soudu v Plzni se uskutečnily čistky
v březnu, šest zaměstnanců bylo posláno na dovolenou a řada dalších byla přemístěna na jiná pracoviště. Akční výbor
zaměstnanců Krajského soudu v Plzni,
o jehož postupu Pravda také informovala, provedl do ukončení své činnosti
k 31. březnu změny v zaměstnaneckých
odborových složkách a inicioval reorganizaci dosud málo aktivní závodní
organizace Komunistické strany Československa. Čistky, jimž padlo za oběť kolem deseti procent soudců, byly prvním
opatřením na cestě k absolutnímu podřízení justice komunistickému režimu,
po němž následovaly další kroky, zřízení
takzvané právnické školy pracujících,
„zlidovění“ soudnictví a především přímé stranické řízení.
Adam Skála

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS (12.)
V minulém vydání hádali naši malí čtenáři, jaké zvíře se skrývá v říkance: „Hledá
hnízda plná vajec, sežere jich nadmíru, až
jí potká hajný v lese, vyžene ji z revíru. Už
k nám víckrát nesmi, mlsná...“ Správně
odpověděli všichni, kteří poznali, že se
jedná o kunu lesní. Z odpovědí jsme vybrali tu, kterou nám poslal Matyáš Vyleta.
Pro vítěze 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 kunách se můžete dočíst více v článku
Karla Makoně na této stránce. V redakci
nám udělalo radost velké množství dopisů, ve kterých děti popisovaly své zážitky
s kunami. Věříme, že ohlasy vyvolá i dnešní hádanka. Ta má opět podobu jednoduché říkanky ornitologa Miloše Paiskera:
„Ryje, chrochtá, v blátě leží, vyplašíš ho,
rychle běží. Do bláta se vrátí zase, divoké
jsi viděl...“ Obrázek k říkance vytvořil Zdeněk Doležal.

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

Dům Modřínka na Slovanech je moderní stavba, která ctí historii
Není pro architekta zrovna jednoduchý úkol
zasadit dům do kdysi započaté a později nedokončené lokality a nepřipravit vlastním
tvůrčím rozmachem dalším budoucím sousedům svízelnou situaci. Modřínová ulice,
kam jsme se dostali s minulou hádankou,
je přímo modelovým místem takového problému.
Svažuje se od Slovanské k Zahradní,
směrem k Papírenskému parku. Donedávna její jižní frontu tvořil jediný nárožní dům,
který ovšem patří k perlám této městské části. Vyrostl tady na počátku dvacátých let minulého století a je dílem významného plzeňského tvůrce, architekta Bohumila Chvojky.
Výrazná architektura nese na svých průčelích prvky pozdního rondokubismu a až na
drobné změny ve vstupních otvorech obchodního parteru nezaznamenala za dobu
své existence žádné degradující zásahy. Jde
tedy o velmi silného souseda.

Obytný dům Modřínka na druhém rohu
uliční fronty byl postaven v letech 2009 až
2011 podle projektu architekta Jiřího Zábrana. Svým měřítkem a strukturou vychází ze staré zástavby Slovan. Využívá svahu,
aby se jeho pět plus jedno střešní podlaží
vyrovnalo s výškovou hladinou okolních

domů, a vysouvá schodišťovou věž do
dvora, kde ji formuje jako prvek ovládající
nádvorní prostor. Jednoduše členěné uliční průčelí si na nic nehraje, nepřekypuje
ozdobami ani barevností. Naproti tomu
ostatní stěny domu, zejména ty, orientované k jihu, rozehrávají hru světla a stínu díky
hluboce zaříznutým lodžiím, zalamovaným přes roh, a balkonům se slunolamy
pro světelnou pohodu v obytných místnostech. V autorské zprávě se píše, že dům
má působit všedně a jednoduše. To se plně
podařilo. Podporuje ho i chtěná „nebarevnost“. Rozhodně se stal výzvou pro dalšího
tvůrce i pro dalšího investora až jednou dojde k zastavění proluk v nejbližším okolí.
V soutěži o titul Stavba roku Plzeňského
kraje roku 2011 se domu Modřínka dostalo
nominace a nakonec byl odměněn Cenou
Okresní hospodářské komory Plzeňsko.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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