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Loosův interiér čeká obnova
Z bývalého bytu inženýra Viléma Krause
v Bendově ulici 10, jehož interiéry navrhl architekt světového významu Adolf
Loos, se do konce března příštího roku
stane komorní kulturní zařízení. Rekonstrukce začne během letošního července. Vyžádá si 4,6 milionu korun. Zajímavostí tohoto designu jsou například
zrcadlové stěny v obývacím pokoji, které
vytvářejí efekt nekonečného násobení
prostoru.
Brněnský rodák, působící zejména
ve Vídni, realizoval v Plzni 13 bytových
interiérů. Ne všechny se však dochovaly. Byt pro novomanžele Krausovy byl
podle Loosova návrhu upraven v roce
1930. Rodina chemického inženýra
z plzeňského pivovaru zde strávila devět
let. Pak osudy Krausových tragicky poznamenaly události spojené s okupací.
„Byt i dům zabavili Němci a Krausovi
se rozhodli uprchnout do Velké Británie.
Vilém Kraus se vypravil do Londýna,
aby našel pro rodinu ubytování. Mezitím
však jeho manželku a dvě malé děti odvlekli nacisté do koncentračního tábora,
kde později zahynuli. Vilému Krausovi
byl majetek v roce 1946 vrácen, ale krátce nato musel uprchnout před komunistickou mocí opět do Velké Británie
a dům mu byl zabaven. Protože už neměl
další potomky, po roce 1989 se o dům
v restituci nikdo nepřihlásil a o pět let

později se stal vlastnictvím města,“ popisuje pohnutou historii domu a jeho
majitelů Karel Zoch z odboru památkové péče magistrátu.
Byt v Bendově 10 je příkladem charakteristického rukopisu Adolfa Loose. „Typické jsou volné světlé prostory,
prosklené stěny, drahé materiály, jako
je mramor nebo teakové dřevo, krby,
temná zelená barva, na tu dobu moderní
vestavěné skříně a také velmi netradiční
načerveno natřené radiátory,“ připomíná Petr Marovič, vedoucí odboru památkové péče magistrátu. Většina z toho se
v bytě dochovala. Nejvíce v hlavní části,
obývacím pokoji a jídelně, a vedlejší ložnici. Právě zde vznikne prostor pro pořádání komorních a společenských akcí.
V ostatních částech - pracovně, pokoji,
chodbě s halou, koupelně a kuchyni,
bude odpovídající zázemí, v místnosti,
kterou obývala služebná, vznikne kancelář organizace, která bude byt spravovat.
Restaurátoři spolu s řemeslníky byt
opraví na základě projektové dokumentace, kterou vypracovali architekti Ludvík Grym a Jan Sapák. Jejich záměrem
je citlivě zrestaurovat pouze to vybavení,
které se v bytě dochovalo. Nebudou sem
však umístěny například repliky původního nábytku.
Pokračování na straně 3

Až na třetí povodňový stupeň vystoupala během povodní počátkem června řeka Berounka v Plzni. Zaplavila například okolí kostela
u sv. Jiří v Doubravce (na snímku). Z bezpečnostních důvodů musel být kvůli stoupající hladině Berounky dočasně uzavřen most na Jateční třídě. Dramatická situace byla i na ostatních plzeňských řekách, které zatopily nejen louky a pole, ale i obytné domy. Ke kritickým místům patřila Roudná, kde voda z Radbuzy vyplavila domy v Luční ulici a sportovní areál.
Foto: archiv
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Město vybere
ředitele divadla

Petr Forman: Zlomit nezájem lidí je velmi těžké

Podmínky výběrového řízení na
pozici ředitele Divadla Josefa Kajetána Tyla schválila na svém jednání
v posledním květnovém týdnu Rada
města Plzně.
Důvodem k tomuto kroku je rezignace stávajícího ředitele Jana
Buriana, který odchází do pražského Národního divadla. Svůj post
v Plzni opustí k 31. červenci letošního roku.
Jeho nástupce by měl být jmenován k 1. lednu 2014. Do té doby
povede Divadlo Josefa Kajetána
Tyla Ilja Racek, který má zkušenosti
s řízením vícesouborového divadla
v Ostravě. Předtím působil jako
šéf ostravského televizního studia
a v letech 2008 až 2011 byl náměstkem ministra kultury.
Rada města Plzně již také schválila harmonogram výběrového řízení s tím, že uzávěrka přihlášek je
stanovena na 30. srpna letošního
roku.
Dne 22. srpna budou jmenováni
členové výběrové komise, která by
měla o novém řediteli rozhodnout
16. září. Rada města pak výsledek
výběrového řízení projedná 17. října.
			
(red)

Petr Forman si v životě vyzkoušel celou
řadu rolí, ve filmu, v klasickém i loutkovém divadle. V posledních letech se věnoval netradičním divadelním projektům se
svým bratrem, dvojčetem Matějem. Od
února loňského roku se syn světoznámého režiséra Miloše Formana ocitl ve zcela
nové roli. Stal se uměleckým ředitelem
projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 (EHMK 2015).
S jakými představami jste vstupoval do
projektu Plzeň – EHMK 2015 a nakolik
se vám je dosud podařilo naplnit?
Musím říci, že jsem čekal, že to bude
těžké, ale že to bude tak náročné, jsem
nepředpokládal. Uvědomil jsem si, že
vztah místních lidí k projektu je horší,
než jsem myslel. To ale není jejich vina, je
to důsledek toho, jak tady fungovala kultura během čtyřiceti let totality. Teď musí
tým Plzeň 2015 dělat vše proto, aby lidem
zprostředkoval zážitky, které je zaujmou.
Chápu ty, kteří říkají, že se tady nic neděje.
Nemohou tušit, co všechno se odehrává
v rámci příprav projektu, práce je za tím
strašně moc. Zlomit nezájem lidí je velmi
těžké. Teď se mi zdá, že se situace trošku
mění k lepšímu, ale tím spíš si uvědomuji,
že lidé potřebují zažít něco konkrétního,
co je osloví.
Příkladem úspěšné akce je květnové
představení studentů umělecké školy
z italského Turína, které jste režíroval

v neobvyklém prostoru Ústavu umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Úspěch představení předčil mé očekávání. Italové byli perfektní. Jsou zvyklí
pracovat, byli dokonale připraveni. Od
okamžiku, kdy mi ředitel Ústavu umění
a designu Josef Mištera nabídl k využití
tento prostor, jsem si přál, aby budova
ožila právě takovým způsobem. Když jsem
dostal nabídku z Itálie režírovat studentské akrobatické představení, nejdříve jsem

Petr Forman se v poslední době podílel na
dvou výjimečných akcích Modeli da Torino
a Chrást Aquarium Factory.

ji odmítl. Měl jsem pocit, že nemohu odjet na dva týdny pryč. Pak mě ale napadlo
spojení s Ústavem umění a designu a pan
Mištera byl tomuto nápadu okamžitě otevřený. Navíc mi nabídl, že podobné akce
ve spolupráci se zahraničními studenty
by se zde mohly konat pravidelně. Tohle
byl vlastně pilotní projekt. Postupně se do
něj zapojovali také studenti Západočeské
univerzity. Například ateliér sochařství se
připojil mezi posledními, ale studenti už
přesně věděli, o co se jedná, a vytvořili pro
nás objekty, které jsme mohli ihned využít.
Netušil jsem, že představení bude mít takový ohlas nejen u diváků, ale i v médiích.
Mám z toho za tým Plzeň 2015 velkou radost. Nepovažuji to za svůj úspěch, ale za
úspěch celého týmu.
Výjimečná byla i další akce, na které jste
se podílel, Aquarium v průmyslové hale
v Chrástu. Jak vlastně vznikl tento projekt?
Majitel firmy Atmos Chrást Vít Linhart měl původně zájem o představení
Divadla bratří Formanů. Nechtěl jsem ale
v Plzni a okolí teď dělat něco za sebe, ale
akci, která by se stala součástí projektu
Plzeň – EHMK 2015. Při pohledu na prosklenou halu v Chrástu mě ihned napadl
motiv akvária a také spojení s obrovským
potenciálem Ústavu umění a designu.
Do příprav se zapojilo 50 studentů. Moc
si cením přístupu majitele firmy, byl na-

kloněn tomuto studentskému projektu
a vzal na sebe veškeré riziko, i když si
zpočátku zřejmě představoval něco jiného. Navíc do toho vložil významnou částku, za kterou byly návrhy studentů realizovány. Je to podle mě ideální propojení
instituce podporované městem, týmu Plzeň 2015 a soukromého sektoru. Každý,
kdo se pohybuje v kultuře, ví, jak těžko
se shánějí peníze na projekty. S takovým
přístupem, jaký má pan Linhart, se nesetkávám často.
Jsou cestou k oslovení lidí akce, které
se konají ve veřejném prostoru? Příkladem mohou být Kontejnery k světu,
stavební buňky, které se objevily v ulicích, aby sloužily různým kulturním
účelům.
Většina lidí zatím nepřijímá to, že
neobvyklé akce ve veřejném prostoru
by jim mohly něco do života přinést. Já
v tom vidím cestu, jak lidem kumšt přiblížit. Kulturu je třeba přinést do prostředí,
kudy lidé běžně procházejí, kam se nebojí
vstoupit. Instalaci není třeba dělat jen
v galerii, umění ve skutečnosti funguje
v konfrontaci s prostorem. Když děláme
s bráchou divadlo, vždy s tím počítáme,
ať to byla bouda, loď nebo cirkusový stan.
To mě baví. Kontejnery považuji za výborný projekt, lidé je nemohli minout.
Pokračování na str. 7
Foto: archiv
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144 slov primátora
k povodním
Dobrovolným i profesionálním hasičům, povodňovým hlídkám, strážníkům, policistům, dobrovolníkům
a členům z organizačního týmu magistrátu patří velký dík za práci, kterou odvedli při povodních, jež naše
město atakují v posledních letech
stále častěji. Nás tady v Plzni tolik
nepřekvapily a jsem přesvědčen, že
nám výrazně pomohlo rozhodnutí
Povodí Vltavy upouštět vodu z hracholuské přehrady už 18. května
a zkušenosti ze záplav v roce 2002.
Máme zpřesněné povodňové modely, které nám umožňují mít v každý okamžik spolehlivou představu
o tom, co může jakékoliv zvýšení
hladiny vody znamenat. Dalším příkladem je Roudná, která byla v roce
2002 nejvíce zasaženou částí města
a které pomohly úpravy koryta Berounky a nově vybudovaný takzvaný
průleh. Vážná situace tam byla i letos,
ale zdaleka ne tak kritická. Záplavy si
umíme vysvětlit, ale nemůžeme je
ovládnout. Můžeme zmírnit jejich
důsledky. A o to se budeme snažit i po
zkušenostech z těchto červnových.



Vyhláška omezuje volný pohyb psů kvůli bezpečnosti
V Plzni přibyla od 1. května letošního roku
další místa, kam nesmějí psi bez vodítka.
Omezení se týká především břehů Seneckého, Kamenného, Šídlovského a Velkého
boleveckého rybníka a také neoploceného
hřiště při západním okraji areálu TJ Košutka. Omezení zde začalo platit i přesto, že se
jedná o lokality, kde není městská zástavba.
Důvody, které vedly město Plzeň k tomuto
kroku, vysvětluje Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí odboru životního prostředí
magistrátu.
Jak město vytipovává místa, kde má být
omezen volný pohyb psů?
Toto opatření obvykle vyplyne z dlouhodobého vývoje v dané lokalitě. Většinou
k němu město přistupuje tam, kde se v důsledku různých investičních akcí zlepšily
podmínky pro rekreaci a občané tato místa začali více navštěvovat. Příkladem jsou
právě bolevecké rybníky, kde se v posledních letech uskutečnila řada úprav, mimo
jiné zde vznikla stezka pro handicapované,
trasy pro cyklisty a in-line bruslaře, byly
upraveny přístupy do vody. Lokalita se stala
atraktivní pro větší počet lidí a přibylo také
konfliktů kvůli neohleduplnému chování
některých majitelů psů. Úřad městského
obvodu Plzeň 1 zaznamenal desítky stížností na neukázněné pejskaře. Odbor životního prostředí proto připravil novelu vyhlášky o některých povinnostech chovatelů
a změnil vymezení území, kde je zakázáno
volné pobíhání psů. Mnozí občané se domnívají, že k omezení jsme přistoupili kvůli

možnému znečištění vody při koupání psů.
Hlavním důvodem je ale bezpečnostní hledisko. Problémem je pes v blízkosti koupajících se. Případy, kdy pes utopil člověka, se
v naší republice už staly a my bychom tomu
chtěli v Plzni předejít.
Která místa tedy mohou chovatelé ze
Severního Předměstí využít ke koupání
psů?
Z jednání odboru životního prostředí
se zástupci obvodu vyplynulo, že paušální zákaz volného pohybu psů v okolí
všech rybníků není vhodný. Obyvatelé
ostatních plzeňských obvodů mohou
koupat psy v řekách. Na Severním Předměstí je přístup ke Mži velmi omezený
a jiná možnost zde není. Chovatelé proto
mohou ochladit své psy v horkých dnech
a současné si s nimi i zaplavat v rybnících Nováček, Třemošenský, Košinář
a v části Velkého boleveckého rybníka
zvané Chobot. Nadále lze volně venčit
psy na východním břehu Velkého boleveckého rybníka, u sádek při Košináři
a u městské budovy na severovýchodním
okraji Seneckého rybníka.
Omezení nově platí i na území druhého
městského obvodu v parku U Ježíška
a na Božkovském ostrově. Proč právě
zde?
U Ježíška byl dříve možný volný pohyb
psů pod hřbitovem a kostelem, ale i zde
se po rekonstrukci parku změnily podmínky. Záměrem města je vytvořit území
pro rekreaci také z Božkovského ostrova,

proto ani tady už není možné volné pobíhání psů.

U boleveckých rybníků nově upozorňují
na omezení informační cedule.
Kde naopak mohou pejskaři nechat své
psy volně běhat?
Tyto plochy jsou k dispozici na území
každého obvodu. Například na Slovanech
je to Homolka, v centrálním obvodu se mohou psi proběhnout při Vejprnickém potoce, na ploše od kruhového objezdu v Sukově ulici směrem k páté bráně, v Českém
údolí a v Borském parku, kde by měli být na
vodítku pouze v historické části. V prvním
obvodu je to například Lochotínský park,
ve čtvrtém obvodu lze psy venčit volně

u sv. Jiří, ve Špitálském lese a v Lobezském
parku.
Jak chovatelé zjistí, že venčí psy bez vodítka skutečně tam, kde je to povoleno?
V oblasti boleveckých rybníků a na
dalších místech, například v polesí Pytel,
jsou umístěny informační cedule. Ty ale
nemohou být vyvěšeny po celém městě,
vždy je proto dobré nahlédnout do mapy
vymezující tato místa. Ta je dostupná na
vývěskách na úřadech městských obvodů. Mapa je k dispozici také na internetových stránkách města v sekci služby
– volné pobíhání psů na webové adrese
http://mapy.plzen.eu/.
Jaké sankce hrozí občanům, kteří vyhlášku nedodržují?
Dodržování vyhlášky kontrolují hlídky
městské policie, které mohou udělit na místě blokovou pokutu až 1 000 korun. Tyto
případy se řeší ve standardním přestupkovém řízení, které vedou obvodní úřady. Protože v Plzni platí povinnost mít psa očipovaného a hradit za něj poplatek, kontrolují
hlídky i to, zda má pes čip. Městský obvod
dále prověřuje, zda za něj majitel zaplatil.
Pokud ne, zahájí s ním přestupkové řízení.
Podmínky jsou tedy nastaveny poměrně
přísně. Chovatelům ale nabízíme jako částečnou kompenzaci zdarma službu, která je
jinde obvykle placená. Pokud hlídka odchytí psa, který se zaběhl, na základě informací
na čipu ihned kontaktuje majitele. Když ho
nezastihne, nechá v místě jeho bydliště informaci, že psa dopravila do útulku. (red)

Územní plán vytvoří podmínky pro efektivnější dopravní systém
Nový územní plán
Tématem rubriky o přípravě nového
územního plánu je tentokrát doprava.
Pod tímto pojmem je třeba si představit nejen automobilovou a městskou
veřejnou dopravou, ale i železniční, linkovou autobusovou nebo cyklistickou
a pěší. Aniž si to mnozí z nás uvědomují, při zdolávání vzdáleností ve městě
většinou kombinují více druhů dopravy.
Cílem připravovaného územního plánu
je vytvořit podmínky, které umožní, aby
jednotlivé druhy dopravy mohly být využívány co nejefektivněji, byly komfortní
pro cestující a současně byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

možnosti společenského vyžití, lepší
podmínky pro zásobování i více zeleně,“ dodává Petr Raška.
V návaznosti na odvedení části automobilů z centra je cílem nového
územního plánu zlepšovat podmínky
pro veřejnou dopravu. „Město Plzeň
dává značné prostředky do obnovy
a rozvoje městské hromadné dopravy,
která je z hlediska propracovanosti systému a kvality vozového parku v porovnání s řadou evropských měst na vysoké úrovni. Plzeň je výjimečná i v rámci

České republiky, jen málo měst u nás
využívá současně tři trakce – tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou,“
připomíná Petr Raška. Územní plán
počítá s dalším rozšiřováním linek,
z nichž nejvýznamnější bude prodloužení tramvajové trati od Borského parku k Západočeské univerzitě.

Pomohou záchytná parkoviště
Záměr zklidnit střed města potvrzuje
v novém územním plánu důraz na
vznik parkovišť takzvaných „park and
ride“ v místech, kde mohou motoristé
přijíždějící do Plzně odstavit svá auta
a přestoupit na významné linky městské hromadné dopravy, které je dopraví
do centra.
Záměrem územního plánu je vybudovat taková parkoviště například při

konečné linky č. 1 na Severním Předměstí či na křižovatce Rokycanská,
Cvokařská, Jateční rozšířením parkovací plochy u Baumaxu nebo na Světovaru.
Připravovaný územní plán počítá také
s lepším propojením železniční, linkové
autobusové a městské veřejné dopravy.
„V současné době chybí komfortní dopravní spojení mezi hlavním vlakovým
nádražím a Centrálním autobusovým
nádražím. Územní plán proto předpokládá vznik autobusového terminálu
v těsné blízkosti hlavního nádraží. Autobusový terminál bude přístupný z nádražního podchodu, který dnes propojuje jednotlivá nástupiště na vlakovém
nádraží, a počítá se i s bezbariérovým
napojením na zastávky městské hromadné dopravy,“ sděluje Petr Raška.

Centru odlehčí městský okruh
Stávající dopravní systém v Plzni přebírá řadu nedostatků daných historickým
vývojem. Územní plán se je snaží řešit
především odvedením části automobilové dopravy z centra. Pomoci by měl
zejména městský okruh, jehož důležitá
část nyní vzniká mezi Novou Hospodou
a Křimicemi.
„Plzeň byla vždy významným regionálním centrem, což se projevilo
i tím, že zde vznikla paprskovitá síť
tereziánských silnic sbíhajících se do
středu města. Tyto silnice, například
Klatovská nebo Slovanská třída, se
staly osami vznikajících čtvrtí. Právě
orientace komunikační sítě na centrum
i to, že město je rozčleněno údolními
nivami řek, jsou hlavními důvody, proč
zde nevznikl silniční okruh přirozenou
cestou,“ vysvětluje Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
Výstavba okruhu by měla postupně
umožnit, aby se komunikace v centru
lépe přizpůsobily městskému prostředí
a poskytly lepší podmínky pro veřejnou
dopravu, chodce a cyklisty. „Příkladem
může být Klatovská, která by měla v budoucnu odvedením části dopravy získat
zpět charakter městské třídy a nabídnout dostatečný komfort pro chodce,

Lepší podmínky
pro pěší i cyklisty
Přirozenou součást dopravního systému tvoří cyklistická a pěší doprava.
V územním plánu je kromě cyklistických tras propojujících zastavěné území kladen důraz i na zpřístupnění přírodních ploch s rekreačním využitím,
zejména v údolích řek. Takzvané greenways, určené pro chodce a cyklisty, postupně vznikají podél všech plzeňských
řek. Územní plán tento trend potvrzuje
a současně vytváří podmínky k dalšímu
rozšíření sítě sportovně-rekreačních
tras. Počítá se s výstavbou lávky přes
Mži mezi Skvrňany a zoologickou zahradou umožňující rychlé a pohodlné
propojení Skvrňan se Severním Předměstím. Nové možnosti se otevírají
například i napojením Severního Předměstí a Roudné na centrum města přes
nově vzniklý sportovně-relaxační areál
ve Štruncových sadech.
(red)

SLOVNÍČEK POJMŮ
„Park and ride“
Zaparkuj a jeď veřejnou dopravou. Jsou to záchytná parkoviště na
hlavních příjezdech do města situovaná u zastávek významných linek
městské hromadné dopravy.
Tereziánské silnice
Tyto silnice začaly vznikat za vlády
Marie Terezie a tvořily ve své době
moderní silniční síť, která nahradila
systém středověkých cest. V případě Plzně se jedná o paprskovitou
silniční síť, která se sbíhá do středu
města. Osy silnic byly orientovány
přímo na věž katedrály sv. Bartoloměje.
Zelené stezky – greenways
Jedná se o víceúčelové stezky s doprovodnou zelení určené pro cyklisty, chodce nebo in-line bruslaře. Za
postupně vznikající síť zelených stezek byla v roce 2009 Plzeň oceněna
v mezinárodní soutěži, kterou pořádala Evropská asociace greenways.
Postupná realizace městského okruhu sníží dopravní zatížení v centru města.

Foto: Michal Böhm
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Projekce filmu Šmejdi podpořily osvětu

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese.
Tak zachytily drsné pozadí předváděcích
akcí pro seniory skryté kamery. Dokument
režisérky Silvie Dymákové Šmejdi, který
seznamuje s tím, co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zadarmo,
zaznamenal mimořádný ohlas veřejnosti.
Vedle autentických záběrů z předváděcích
akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Plzeňští senioři měli díky
iniciativě a finanční podpoře odboru sociálních služeb magistrátu možnost zhlédnout tento film během tří projekcí zdarma
v Měšťanské besedě.
„Našemu odboru a úřadům městských
obvodů se ozvali nespokojení senioři, kteří
se nedostali na vyprodané projekce filmu

během festivalu Finále. Podařilo se nám
tedy spolu s obvody dohodnout další tři
promítání v kině Beseda, abychom zájemcům z řad seniorů a handicapovaných
umožnili snímek zhlédnout. Právě tito
občané jsou nejčastěji terčem nepoctivých
prodejců a pochybných finančních institucí. Počet těch, kteří se dostali do dluhové
pasti, v Plzni se neustále zvyšuje,“ uvádí
vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Alena Hynková s tím, že projekce
žádoucím způsobem doplnily program
kurzů osvěty v oblasti finanční gramotnosti. Město Plzeň tento program zajišťuje
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava, Svazem důchodců ČR,
organizací Abeceda rodinných financí
a Svazem neslyšících a nedoslýchavých
v ČR.
Zájem veřejnosti o Šmejdy velmi těší
Silvii Dymákovou: „Mám z toho obrovskou radost. Naše původní myšlenka totiž
vůbec nebyla dostat film do kin. Původně
jsem chtěla dělat osvětu po domovech důchodců. Film ale má sílu, lidi na něj chodí.
Za první týden distribuce přišlo osm tisíc
lidí, což je na dokument hodně. Z toho,

což je neuvěřitelné, čtyřicet procent lidí
starších pětašedesáti let. A to nám všichni tvrdili, že důchodci na náš film do kina
nepřijdou. V Plzni byly na projekci dvě třetiny, možná tři čtvrtiny publika, starší lidé.
Senioři nám chodí po projekcích děkovat,
jsou vděční, že se tímto tématem někdo
zabývá.“
Odbor sociálních služeb magistrátu hodlá v programu osvěty pokračovat
i nadále. Během podzimu letošního roku
zahájí další kurzy finanční gramotnosti, které budou určeny nejen seniorům,
ale například i matkám samoživitelkám
a zdravotně postiženým. „Na kurzy vedené lektorem Vojtěchem Brantem ze
společnosti Úhlava máme jednoznačně
pozitivní reference. Každého se účastní
skupina maximálně 20 lidí. Klienti se zabývají sestavováním rodinného rozpočtu,
seznamují se s finančními produkty a také
s právy a povinnostmi v pracovně právních vztazích. Tématem kurzů jsou rovněž
základní pravidla, která se týkají uzavírání
různých smluv, a také principy zodpovědného zadlužování,“ uzavírá Alena Hynková.
(red)

Loosův interiér čeká obnova

KRÁTCE

Letní provoz
mateřských škol

Pokračování ze strany 1
„Vznikla by totiž nepravá iluze, že se
vybavení bytu dochovalo kompletní, lidé

by pak těžko odlišili, co je původní, tedy
cenné, a co je pouhou napodobeninou.
Také by to popřelo dramatickou historii

Prázdninový provoz budou stejně
jako v předchozích letech zajišťovat během července a srpna vybrané mateřské školy (MŠ) v jednotlivých obvodech.
V červenci mohou děti v městském obvodu Plzeň 1 navštěvovat
60. MŠ v Manětínské 37 a 17. MŠ
v Malické 1. V obvodu Plzeň 2
budou k dispozici 80. MŠ na
Mikulášském náměstí 8, 5. MŠ
v Zelenohorské 25 a dále 21. MŠ,
Na Celchu 33, kde však budou
v provozu pouze jesle. V centrálním obvodu bude v červenci
otevřena 55. MŠ v Mandlově 6
a v obvodu Plzeň 4 to budou
54. MŠ ve Staniční ulici 72
a 33. MŠ v Kyšické 51.
V srpnu budou v prvním městském obvodu vyhrazeny pro prázdninový provoz 29. MŠ v Lidické 29
a 7. MŠ v Brněnské 36. V obvodu
Plzeň 2 mohou děti navštěvovat
17. MŠ, Čapkovo náměstí 4, v centrálním obvodu budou v provozu
16. MŠ, Korandova 11 a Benešova
MŠ na Doudlevecké třídě 35. (red)
Z někdejšího bytu inženýra Viléma Krause se stane komorní kulturní zařízení.

Pošty mění
otevírací dobu
Česká pošta přistoupila k úpravě otevírací doby na vybraných poštách. Stále více
zákazníků využívá služeb pošt v obchodních centrech Olympia, Tesco a Globus,
které jsou otevřeny sedm dní v týdnu.
Pošta Plzeň 9 v Olympii má otevřeno
denně od 9 do 21 hodin, pošty Plzeň 28
v Tescu na Rokycanské třídě a pošta Plzeň 24 v Globusu od 9 do 20 hodin. Zákazníci zde mají možnost využít poštovních služeb i o víkendu a spojit návštěvu
s nákupem. Naopak tam, kde se poptávka po službách snížila, dojde k omezení
otevírací doby. Změny začnou platit od
1. července. Více na www.ceskaposta.cz.
Nová otevírací doba na vybraných poštách
		
Plzeň 1, Solní
Plzeň 27, Železniční
Plzeň 20, Klatovská
Plzeň 4, Škroupova

PO – PÁ
8 – 19 h
8 – 18 h
8 – 18 h
9 – 18 h

Celkem 140 účinkujících včetně Seniorkapely, Plzeňských heligonkářů, taneční skupiny
Hanka, sboru Jamáček, Plzeňského vokálního tria, členek Tělocvičné jednoty Plzeň –
Doubravka se představilo na čtvrtém ročníku festivalu Senioři baví seniory... a nejen je.
Všichni sklidili aplaus nadšených návštěvníků. Program v hledišti zahrady Měšťanské
besedy si nenechalo ujít šest set diváků. Akci již tradičně pořádá Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně. Na snímku taneční formace „Hanka“ z Domažlic během vystoupení „Cikánské rytmy“.
Foto: archiv

SO
8 – 12 h
9 – 12 h
8 – 12 h

bytu a jeho původních obyvatel. Proto
budou dochované části interiéru pečlivě
zrestaurovány a v místech, kde se vybavení nedochovalo, doplněny o prvky
kvalitní soudobé architektury a designu.
V tom se projekt autorům velmi povedl,
novodobé součásti interiéru budou na
první pohled odlišitelné od původních,
přesto s nimi vytvoří harmonický celek,“
vysvětluje Karel Zoch.
Adolf Loos v Plzni často pobýval, pocházela odtud jeho manželka, fotografka Klára Becková.
Interiéry, které architekt vytvořil v západočeské metropoli, odborníci považují za nesmírně cenné. Jeho dílem je rovněž přestavba takzvaného Brummelova
domu v Husově ulici 58.
První zakázku v Plzni Loos získal
v roce 1907. Pro židovskou rodinu Hirschových, se kterou se seznámil ve Vídni, adaptoval dům v Plachého ulici 6.
Působil zde pak často až do své smrti
v roce 1933. Jeho poslední plzeňský interiér na Klatovské třídě 110 byl dokončen o dva roky později.
Město se s ohledem na své finanční
možnosti snaží o postupnou revitalizaci
Loosových interiérů, které jsou jeho majetkem, a jejich zpřístupnění veřejnosti.
Zatím se podařilo částečně obnovit prostory na Klatovské 12, snahou města je
dokončení všech úprav tohoto interiéru
do roku 2015.
(red)

Plzeňská teplárenská je opět jako nová
Už před mnoha lety vykročila Plzeňská
teplárenská trochu v „protisměru“ při
provádění pravidelné letní údržby, kdy
je třeba řadu technologických zařízení
vyřadit z provozu. Většina elektráren
(a Plzeňská teplárenská tvoří zisk převážně výrobou elektřiny) odstavuje svá
zařízení právě v létě. Tím na trhu nastává
v tuto dobu určitý nedostatek elektrické energie, což přináší zvýšení její ceny
(nutno podotknout, že cen pro koncové
spotřebitele se tyto pohyby netýkají).
Plzeňská teplárna tedy začala provádět
údržbu už v jarních měsících, aby pak
v létě mohla elektřinu výhodněji prodat.
Tak tomu bylo i letos v květnu, kdy
se do minimálního času jednoho týdne

kumulovalo maximální množství prací.
Revize 170 metrů vysokého komína si vynutila odstávku, a tudíž umožnila údržbu
„zeleného“ kotle K7 a související turbíny
TG3, nejstarší turbíny TG1 včetně její
strojovny a všech navazujících technologických uzlů, které jsou jinak v provozu
celoročně. Uskutečnila se také denitrifikace (odstranění dusičnanů) kotle K5
výměnou práškových hořáků, úpravou
mlecích okruhů a spalovacího procesu.
Další kontroly a opravy se uskutečnily na
turbíně TG1 a na kotlích K4 a K7.
Takový mumraj si vyžádal více než půlroční plánování, výběrová řízení na dodavatele prací i technologií a přesný harmonogram. Jediné, co se nedalo naplánovat,
bylo počasí. V době odstávky na konci
května bylo neobvykle chladno. V této
roční době dost ojedinělé požadavky na
vytápění proto letos mimořádně narostly.

Zbytek zařízení, který zůstával v provozu,
byl tedy vystaven náročné zatěžkávací
zkoušce, při níž teplárna obstála. Radiátory v plzeňských domácnostech zajistily
tepelnou pohodu, aniž by občané nějakou
technologickou odstávku vůbec zaregistrovali.
(PI)

Odstávka umožnila údržbu turbíny včetně všech navazujících zařízení.
Ilustrační foto: archiv PT

Průvodce pomáhá
chránit seniory
Pan František (91) žil celý svůj život na Slovanech. Před rokem mu
bylo diagnostikováno těžké onemocnění plic. Lékaři mu nedávali
velké šance na přežití. Pan František se proto rozhodl vypořádat
svůj majetek a postarat se tak o své
nejbližší. Na nejstarší dceru Elišku přepsal byt, ve kterém doposud bydlel. Synovi daroval chatu
a nejmladší dceři nemalý finanční
obnos. Pan František je ale bojovník a zákeřnou chorobu přemohl.
Po několika měsících strávených
v nemocnici se chtěl vrátit do svého bytu, který však jeho dcera začala pronajímat. Pan František se
tak po 36 letech, které zde strávil,
nemohl domů vrátit. Tímto příběhem začíná jedna z kapitol Průvodce nejen pro seniory, která je
věnována poněkud bolestnému,
ale ne zcela ojedinělému tématu,
a to situacím, kdy na starší občany
dopadá nepříjemným způsobem
jednání jejich blízkých.

Konkrétní problémy občanů
jsou popisovány i v dalších kapitolách. Publikace současně nabízí
podrobné návody, jak tyto obtíže
řešit či jak jim předejít. Její součástí jsou také kontakty na plzeňské organizace, které mohou občanům bezplatně poradit.
Průvodce je částí projektu společnosti Člověk v tísni a Odboru
bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.
„Pozornost plzeňských seniorů
chceme zaměřit na problematiku
půjček a zadlužení, exekucí, praxe
energetických center, předváděcích akcí a podobně,“ sděluje Aleš
Kavalír, ředitel plzeňské pobočky
společnosti Člověk v tísni.
Zájemci mohou brožuru získat od poskytovatelů sociálních
a zdravotních služeb, kteří se zaměřují na práci se staršími lidmi.
K dispozici je také na internetových portálech www.cvtplzen.cz
a www.bezpecnemesto.eu. (red)
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Umění je o tom, vidět staré novým pohledem

Jedním z mála podnikatelů, průkopníků,
kteří se nebojí inovací a propojení byznysu s kulturou, je majitel firmy Atmos
Vít Linhart. V tovární hale v Chrástu
u Plzně byl v sobotu 8. června na jeden

den mimořádně zpřístupněn podmořský
svět Chrást Aquarium Factory, vytvořený
studenty z různých ateliérů Ústavu umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni. Šlo o další z autorských projektů Plzně

2015 pod vedením Petra Formana, který
díky osvícenému majiteli firmy mohl využít kromě svých divadelních zkušeností
i možnost pracovat s výjimečným prostorem. „Myslím, že se to Petru Formanovi
povedlo. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak to všechno dopadne. Byl jsem
napjatý, ale když jsem pak viděl výsledek,
příjemně mě to překvapilo,“ sděluje své
dojmy z akce Vít Linhart. K rozhodnutí
vytvořit neobvyklou kulturní akci přímo

Tovární hala v Chrástu se na jeden den proměnila v podmořský svět. 				

Dobrovolníci budou krášlit město
Na dva týdny v červenci bude Plzeň v rámci mezinárodního workcampu s názvem
PĚSTUJ PROSTOR - FOSTER THE
CITY hostit 15 dobrovolníků, kteří chtějí
pomáhat projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Za „byt a stravu“
se budou věnovat úpravám veřejného
prostoru, konkrétně místům vybraným
na základě podnětů občanů v programu
Pěstuj prostor. Jedním z nich je „Zapomenutá zahrada“ u vysokoškolských kolejí na
Roudné, další činnost by se měla soustředit k řece Radbuze. Účastníci workcampu
přijedou ze zahraničí, například z Ruska,

Jiří Holenda
oslavil jubileum
Emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni Jiří Holenda se narodil
7. června 1933 v Písku. Po skončení
studií na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze působil jako středoškolský profesor v Sušici. Svůj další profesní život pak spojil
především s Vysokou školou strojní
a elektrotechnickou v Plzni. Později
se stal spoluzakladatelem a prvním
rektorem Západočeské univerzity
v Plzni. Jiří Holenda se dále podílel například na vzniku Techmanie, Mezinárodní letní jazykové školy, Dnů vědy
a techniky v Plzni, Centra výměny české
a německé mládeže a dalších institucí
v oblasti vzdělávání, mezinárodních
vztahů a politiky.
(red)

Španělska, Turecka nebo Jižní Koreji, ale
také z České republiky. „Zájemcům z řad
Plzeňanů jsou stále dveře otevřené, hlásit
se mohou u obecně prospěšné společnosti
Plzeň 2015,“ zve koordinátorka akce Eva
Kraftová. Podstatou workcampu je dobrovolné zapojení do prospěšného projektu,
mezikulturní výměna a seznámení dobrovolníků z ciziny s místními obyvateli. S tím
jsou spojené společenské aktivity, které se
budou na zvelebovaných místech konat
nejen pro účastníky kempu, ale i pro širokou veřejnost. Program bude zveřejněn na
webu www.plzen2015.cz.
(mr)

Foto: Martin Jakub

Balet vysokozdvižných vozíků, výstava fotografií zaměstnanců firmy
nebo třeba společně sepsaný román,
to všechno jsou konkrétní výsledky
unikátního projektu KREKR (Kreativitou k rozvoji), který slaví úspěchy
v 15 zemích Evropy a nyní míří i do
České republiky. Plzeň se stane prvním místem u nás, kde umělci přispějí
ke zvýšení konkurenceschopnosti
firem. Jedinečnost projektu spočívá
v tom, že umělec předává zaměstnancům společnosti jiný pohled na denní
rutinu, na kolegy, na vlastní činnost
a přitom si zachovává svou nezávislost. V Plzni začnou umělecké intervence už v létě. Do projektu se zapojila
první odvážná firma, místní pobočka
jazykové školy Polyglot. Protože do
konce roku se uskuteční pouze dvě
umělecké intervence, možnost zapojit
se má ještě jeden podnik z Plzně a okolí. Zájemci se mohou obrátit na Moniku Bechnou z týmu Plzeň 2015 (email:
bechna@plzen2015.cz.) Od firmy,
která má kuráž se zapojit, se očekává finanční příspěvek a také nevelká
časová dotace, i přesto, že umělec se
zaměstnanci mluví většinou během
přestávek. Účastí v projektu se firmy
nejen zviditelní, ale získají také punc
společenské odpovědnosti.
(red)

Motoristé s výměnou řidičských průkazů často otálejí
Ještě zhruba deset tisíc Plzeňanů si musí
do konce tohoto roku vyměnit staré řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do
1. května 2004. Od ledna 2014 musí mít
všichni motoristé průkazy velikosti kreditní karty. Řidiči by neměli s výměnou
dokladů otálet, na konci roku může být
pracoviště Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně na Koterovské
162 přetížené.
„V současné době se zájem o výměnu
řidičských průkazů lehce zvýšil, neboť se
blíží doba dovolených. Nicméně zdejší
úřad je schopen vyřídit větší počty žada-

telů. Řidičské průkazy se vyrábí za deset
až 14 dnů. Je stále otevřeno šest přepážkových pracovišť v úředních dnech pondělí až čtvrtek. Samozřejmě je možné,
aby se občan objednal na konkrétní den
a hodinu. Občané, kteří uvedou do žádosti
číslo mobilního telefonu, jsou informováni, že jim byl vyroben řidičský průkaz a je
připraven k vyzvednutí,“ uvádí vedoucí
odboru registru vozidel a řidičů Jiří Marek.
Žádost se podává na formuláři, který
si občan vyzvedne na informační přepážce. S sebou je třeba přinést platný doklad
totožnosti, jednu fotografii o rozměrech

3,5 x 4,5 cm (lze pořídit ve fotoateliéru
přímo v budově) a platný řidičský průkaz.
Vydat nový řidičský průkaz je možné do
20 dnů od podání žádosti.
Povinná výměna řidičských průkazů je
od poplatku osvobozena, pokud se nejedná
o vydání dokladu v kratší lhůtě. Motoristé,
kteří požádají o vydání průkazu do pěti pracovních dnů, uhradí správní poplatek ve
výši 500 korun.
Další informace lze získat na telefonních číslech 378 034 407, 378 034 430
a 378 034 432 a na internetové adrese
www. plzen.eu.
(red)

Parní lokomotiva „Šlechtična“ po opravě opět jezdí
Technická památka, parní lokomotiva
zvaná „Šlechtična“, je po necelých dvou
letech oprav znovu v provozu.
Díky úsilí členů občanského sdružení
Iron Monument Club Plzeň se podařilo lokomotivu postavenou v roce 1947
v plzeňské Škodovce zrekonstruovat.
V říjnu roku 2011 bylo nutné jízdy
z technických důvodů ukončit a začalo
hledání finančních zdrojů na náročnou
opravu kotle. Projekt zvítězil v programu Prazdroj lidem, přispěla i řada jednotlivců a institucí. Faktura za technicky
ještě náročnější opravu, než sdružení čekalo, však zatím ještě není zcela uhrazena. V polovině května se svezli s opravenou lokomotivou první cestující. Zájem
o tradiční jízdy okolím západočeské metropole byl obrovský. Iron Monument
Club Plzeň plánuje v nejbližší době další
akce pro veřejnost.
(red), foto: archiv

Hladové bouře před 95 lety si vyžádaly životy dětí
Kritický nedostatek potravin během
první světové války v Plzni vyvrcholil
takzvanými hladovými bouřemi. V polovině června 1918 trpěli Plzeňané nedostatečným zásobováním, protože většina
potravin směřovala na frontu. Obyvatelům města byl zastaven 19. června výdej
chleba. V následujících dnech propukly
hladové bouře naplno. Několik stovek
žen se vrhlo v Prokopově ulici na valník,
který převážel kukuřičnou mouku. K in-

v prostorách své firmy ho vedla celá řada
důvodů: „Podívat se na tisíckrát viděné
nějak jinak je to, co přináší nápady. A pokud podnikáte v tradičním strojírenském
oboru, kde můžete buď fungovat globálně, nebo vůbec, tak nápady zatraceně potřebujete, protože vyrobit něco levně umí
dnes kde kdo. Výrobci kompresorů jsou
po celém světě, a když chcete a musíte se
prosadit nejen mimo Čechy, ale i mimo
Evropu, tak s něčím novým přijít musíte.
A umění je přeci o tom, vidět staré nově.“
Na to, čím mohou být nápady umělců
pro podnikatele inspirující, ale podle majitele Atmosu neexistuje univerzální recept: „Vždy záleží na osobách a obsazení.
Dle mého to není o výsledku, ale o metodě. Rozložit známý obraz na prvočinitele
a skládat puzzle tak dlouho, až to začne
dávat smysl, pokud možno lepší, než ten
předchozí.“
Přizvat ke spolupráci Petra Formana
ale nebyl podle Víta Linharta jeho nápad.
„To napadlo majitele plzeňského Zach´s
Pubu Karla Zacha, když jsme s ním a sochařem Tomášem Kůsem vymýšleli, jak
spojit prostor sto let staré fabriky s něčím
současným.“
O tom, zda se v areálu chrástecké firmy
ještě někdy odehraje další kulturní akce,
nechce Vít Linhart spekulovat. „Aquarium bylo určitý nápad. Zatím nic nového
nechystám. Vše bude záležet na momentálních okolnostech,“ uzavírá podnikatel.
(red)

Umělci míří do
firem v regionu

cidentům docházelo i na dalších místech
ve městě. Dne 21. června se kolem šesté
hodiny večer shromáždil před pekárnou
na rohu Koterovské a Barrandovy ulice
tisícihlavý dav složený převážně z dětí.
Údajně zaútočil na nákladní auto plné
chleba. Na místo incidentu náhle dorazila četa 69. pěšího pluku. Dav napadl
vojáky kamením a ti bez varování zahájili
střelbu. Přímo na ulici zemřel dvanáctiletý školák Jaroslav Vališ, dalších pět dětí

podlehlo zraněním v nemocnici. Šokovaní Plzeňané zahájili hned druhý den
mohutné protesty, více než 30 tisíc lidí
vstoupilo do stávky. Pohřeb zastřelených
dětí se stal dosud nevídanou demonstrací
proti monarchii. Tragické události dosud
připomíná pamětní deska umístěná na
Koterovské třídě 40. Před domy na Koterovské 42 a v Rubešově 15, kde byly děti
postřeleny, jsou umístěny kruhové desky
s datem „21. VI. 1918“.
(red)

Z VAŠICH DOPISŮ
Strážník městské policie při noční pochůzce ohlásil 25. dubna požár činžovního domu v Plzni na Roudné.
Následoval profesionální zásah Policie ČR a Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje. Evakuace
osob, poskytnutí zázemí v přistaveném
autobusu hasičského sboru, likvidace
požáru špatně přístupné střechy výškovou technikou, pravidelné informace
o stavu situace velitelem zásahu a lid-

ský přístup všech zasahujících zasluhují pozornost.
Zároveň potvrzují, že investice do vybavení složek integrovaného záchranného systému jsou účelné, stejně jako noční
pochůzky strážníků.
Za obyvatele domu na Roudné děkuji všem zúčastněným za profesionalitu
a vstřícnost a orgánům města za zkvalitňování služeb občanům.
Veronika Jilichová Nová
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Zoo zve na australské léto a cestu do pravěku

Magnetem jubilejní padesáté sezony jsou mláďata velbloudů, lemurů a tučňáků
Na celou řadu lákadel se mohou během
nadcházejících prázdninových měsíců
těšit návštěvníci Zoologické a botanické
zahrady města Plzně. Hlavním magnetem letošní jubilejní, padesáté sezony jsou

mláďata velbloudů, drápkatých opiček,
tučňáků, klokanů nebo timorských jelenů.
„Pozornost poutá také malý lemur kata
a čtyři prasata savanová (bradavičnatá),
první známý z filmu Madagaskar, druzí ze

Lvího krále,“ uvádí mluvčí zahrady Martin Vobruba.
Letošní sezona se nese ve znamení
australského léta s novými australskými
expozicemi, rostlinami i zvířaty. „Chystá

Foto: Jaroslav Vogeltanz

Malý lemur kata se těší velkému zájmu návštěvníků.

Velká prázdninová soutěž
Zapojit se mohou týmy i jednotlivci

Přestože všichni doufáme, že si o prázdninách užijeme co nejvíce sluníčka,
připravili jsme pro mladé čtenáře a čtenářky prázdninovou soutěž, která jim
v případě nouze zaplní nejedno deštivé
odpoledne. Při letních dnech bez mraků a deště se určitě zvládnou zapojit
u rybníka nebo na pláži u moře. Zadání je jednoduché. Máme tady začátek
doposud nenapsané plzeňské pohádky.
Úkolem soutěžících je ji dokončit a navíc ještě doprovodit minimálně jednou
ilustrací. Soutěže se mohou zúčastnit
vícečlenné týmy i jednotlivci do 15 let.
Abychom příspěvky stihli včas vyhodnotit a nejlepší dílo otisknout v zářijovém čísle Radničních listů, je třeba
text i obrázky poslat do redakce nejpozději 31. července, a to buď poštou na adresu redakce, emailem na RadnicniListy@plzen.eu nebo je můžete donést do
informační kanceláře magistrátu přímo
na radnici na náměstí Republiky 1.
Pro autory nejlepších příspěvků
máme připraveny zajímavé ceny věno-

vané městem a DES OP – Záchranná
stanice živočichů Plzeň. Vítěz získá poukázku do knihkupectví v hodnotě dva
tisíce korun.

Začátek pohádky:
Bylo, nebylo jedno město a v něm zlaté tři kašny. Proslýchalo se, že jedna
z nich je kouzelná. Jenže která, to
nikdo nevěděl. A tak tam vedle sebe
stály chrtice, anděl a velbloud a čekaly
na prvního odvážlivce, který se pokusí
záhadu vyřešit...

Dva nové okruhy rozšířily v letošní jubilejní desáté sezoně nabídku oblíbených cykloprohlídek. Ke stávajícím 18 trasám přibyly další nazvané Po stopách plzeňských
osobností a Za uhlím. S řadou zajímavostí
ze života plzeňských osobností se cyklisté
v doprovodu průvodkyně Radky Žákové
poprvé seznámí ve čtvrtek 11. července,
kdy se vydají do oblasti vnitřního města,
Petrohradu a Lochotína. Čeká je zhruba
třicetikilometrová trasa střední náročnosti s jedním větším stoupáním. Místa, kde
se povrchově těžilo černé uhlí, poznají zájemci ze sedel bicyklů v premiéře v sobotu
10. srpna. Tato středně náročná trasa měří
přibližně 55 kilometrů a zahrnuje tři větší
stoupání.
„Cykloprohlídky přilákají každý rok
další zájemce. Někteří čekají na to, kdy se
pojede trasa, kterou ještě neznají, další to
prostě jen jedou zkusit. Zatímco většina
průvodců nabízí informace o historii či památkách, já se ve svém výkladu zaměřuji
i na přírodu. Pokud navštívíme nějaké
chráněné území, ukazuji rostliny, keře,
stromy či geologické útvary, kvůli nimž je
dotyčné území chráněno. Pro rodiče, kteří
s sebou vezmou dítka školou povinná, je
to vlastně vlastivěda v terénu,“ představuje náplň cykloprohlídek Radka Žáková.

Jak přežít dovolenou ve zdraví?
pravidla, to znamená mytí rukou, opatrnost při nákupu a výběru potravin,
ovoce, zeleniny, dbát na správné uložení
potravin, pamatovat na to, že v horku se
mnohé potraviny rychle kazí. Nakupovat
raději v obchodech než na tržištích. Nespoléhat se na vodu, která teče z kohoutků v hotelu, pít jen vodu balenou. Pozor
na led, který se dává do nápojů.
Některým nákazám lze předejít očkováním. Před každou cestou by si měl cestovatel zkontrolovat platnost očkování
proti tetanu. Před pobytem v přírodě na
mnoha místech v České republice i jiných
zemích Evropy se doporučuje očkování
proti klíšťové encefalitidě. Cestovatelským základem je očkování proti žloutenkám typu A a B.

Zeleninu a ovoce pěstované bez
zbytečné chemie, kuřata, uzeniny
opravdu z masa, sýry, bylinky, žampiony, mošty a další produkty budou
i v létě nabízet Plzeňské farmářské
trhy. Konají se každých 14 dní na
nádvoří hotelu Gondola v Pallově
ulici. „Pokaždé se sejdou zhruba tři
tisíce zákazníků a okolo 40 prodejců.
V posledních dvou letech sem stále
častěji zavítají zahraniční turisté.
U stánků tak můžete slyšet i francouzštinu, němčinu, japonštinu nebo
maďarštinu,“ vysvětluje koordinátor trhů Tomáš Popp z občanského
sdružení ENVIC. Letos se trhy uskuteční 22. června, 6. a 20. července,
3., 17. a 31. srpna, 14. a 28. září,
12. a 26 října, 9. a 23. listopadu,
7. a 21. prosince. Začíná se vždy
v 8 a končí ve 12 hodin. Více informací na www.plzensketrhy.cz.
(red), foto: archiv

Cyklisté se vydají za uhlím i po stopách osobností

PREVENCE PRO ZDRAVÍ

Společně s plánováním cesty na dovolenou je třeba se zamyslet nad možnými
zdravotními riziky, která nás na cestách
mohou potkat. Záleží přitom na místě
a délce pobytu, na tom, zda jedeme na
zájezd organizovaný či vyrážíme jako
„baťůžkáři“ poznávat svět.
Musíme pomýšlet na rizika přenosu infekčních onemocnění, rizika úrazů, komplikace slunění a teplého klimatu. Zátěž
spojená s cestováním může zhoršit i průběh stávajícího chronického onemocnění.
Každý, kdo plánuje dovolenou spojenou
s cestováním, by si měl zjistit co nejvíce informací o lokalitě, do které se chystá.
Při pobytu by cestovatel měl v první
řadě chránit své zdraví vhodným režimem. Dodržovat základní hygienická

se i jedno indiánské překvapení,“ prozrazuje mluvčí s tím, že chybět nebudou ani
tradiční oblíbené akce, jako je komentované krmení žiraf, šimpanzů a tučňáků či
sokolnické ukázky. Také v této sezoně lze
z centra města do zoo a zpět dojet turistickým vláčkem.
Bohatý bude i prázdninový doprovodný program. V prostorách pravěké osady
pokračuje třetím rokem projekt nazvaný
Život a řemesla v pravěku a raném středověku občanského sdružení Oživená
(pre)historie. „Jeho cílem je ukázat návštěvníkům zoo nejen běžný a často nelehký život v dávné vesnici, ale také upozornit na smysl a význam archeologie,“
dodává Martin Vobruba. Ukázky pravěkého života se v zoo odehrají v termínech
13. a 27. července a 10. a 24. srpna.
S přírodou Falklandských ostrovů seznámí návštěvníky pavilonu žiraf výstava
snímků plzeňského fotografa Jana Brože, která potrvá do 31. července.
Letní prázdniny tradičně zahájí
a uzavře soutěžní zábavné odpoledne.
Počátkem července se uskuteční již jedenáctý ročník letního dětského příměstského tábora „Deset dnů s kamarády ze
zoo“. Podrobné informace o letním dění
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně lze získat na internetové adrese
www.zooplzen.cz.
(red)

O farmářské
trhy je zájem

Při cestách do epidemiologicky rizikových oblastí, do tropů a subtropů je třeba
vše včas konzultovat v poradně pro cestovní medicínu a v očkovacím středisku,
ideálně alespoň dva až tři měsíce před
cestou.
Starší osoby a lidé s chronickým onemocněním by si s sebou na cesty měli
vzít dostatečnou zásobu léků s přihlédnutím k jejich skladovacím podmínkám
a také lékařskou zprávu o zdravotním
stavu, nejlépe s překladem do cizího
jazyka. Důležité je samozřejmě nezapomenout před cestou na uzavření zdravotního pojištění.
MUDr. Daniela Fránová
V rámci cyklu přednášek
Prevence pro zdraví

Okruhy absolvují cyklisté různého věku
od školáků až po seniory. „Mnozí jsou při
vyplňování počtu ujetých kilometrů do pamětního listu překvapeni, kolik jich vlastně ujeli. Při tolika zajímavých zastávkách
a výkladu totiž nemyslí na šlapání do pedálů ani na to, kolik kilometrů ještě zbývá
domů,“ dodává průvodkyně.
Cykloprohlídky se letos konají každý
druhý čtvrtek a druhou sobotu v měsíci

až do září. Ve čtvrtek odpoledne se jezdí
krátké okruhy, které zvládnou i netrénovaní cyklisté. Mimoplzeňské sobotní trasy jsou delší, ale cyklista, který je
zvyklý ujet 25-30 kilometrů, by je měl
zvládnout. Start je vždy u infocentra na
náměstí Republiky. Informace o jednotlivých trasách i o tom, jak se na ně připravit, lze získat na regionálním portále pro
cyklisty www.plzenskonakole.cz. (red)

Účastníci cykloprohlídek si mohou vybrat z nabídky dvou desítek tras různé náročnosti.
Foto: Radka Žáková

Oživené prohlídky míří do středověku
Během letošní turistické sezony se
mohou zájemci opět vydat na výpravy
do historie Plzně. Nabídka oživených
prohlídek se rozrostla o novou trasu.
Na účastníky čeká setkání s císařem
Rudolfem II. přímo v prostorách plzeňské radnice. Poznají přitom některá běžně nepřístupná zákoutí budovy, seznámí se se statečnou dívkou
z městského znaku a stanou se svědky
dramatického setkání husitského kazatele Václava Korandy s jeho bratrem
Mikulášem. Večerní prohlídka se uskuteční 21. června, 12. a 26. července,
23. srpna, 6. a 13. září. V programu prohlídek letos nechybí ani oblíbené trasy
z uplynulých ročníků. „Účastníci se
opět setkají se sládkem Josefem Grollem, malířem Mikolášem Alšem, architektem Adolfem Loosem a dalšími
osobnostmi,“ sděluje za organizátory

ze sdružení Elements Lucie Sýkorová.
Termíny této večerní prohlídky, zaměřené na přelom 19. a 20. století, jsou naplánovány na 28. června, 19. července,
9. a 30. srpna. Sdružení Elements nabízí také odpolední oživené prohlídky pro
rodiny s dětmi, které se konají vždy v neděli. Součástí programu je návštěva Muzea loutek, Muzea církevního umění plzeňské diecéze a historického podzemí.
„I letos se na děti těší kočí Matěj s vozem
taženým koňmi,“ připomíná Lucie Sýkorová. Termíny odpoledních prohlídek
jsou stanoveny na 23. června a 30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 1. září. Vstupenky lze rezervovat na www.plzenskavstupenka.cz.
Bližší informace zájemci získají na webu www.elementsplzen.cz, na emailu:
elementsplzen@seznam.cz nebo na telefonním čísle 608 524 113.
(red)

S T R ANA 6 / Č E RV E N 2013F OT OR E P ORTÁ Ž

Rekonstrukce městské sportovní haly na Slovanech je v plném proudu. Nosnou konstrukci, která byla v havarijním stavu, nahradí nová ze železobetonových sloupů a ocelových vazníků. Do září letošního roku bude také dokončen nový plášť nadzemní části.
Foto: Michal Böhm

Více než čtyři tisíce příznivců přišly v sobotu 1. června před půlnocí i přes deštivé počasí na náměstí Republiky oslavit s fotbalisty
FC Viktoria Plzeň mistrovský titul. „Mistři, mistři,“ skandovali fanoušci při příjezdu autobusu s viktoriány. Ti na náměstí dorazili
přímo z Hradce Králové, kde zvítězili nad domácím týmem 0:3. Po bouřlivých ovacích rozzářil oblohu nad Plzní ohňostroj v červenomodrých klubových barvách.
			
Foto: Jaromír Pech

Vystoupení studentů z italské cirkusové školy Flic v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni si nenechaly ujít stovky diváků. Představení Modeli da Torino originálně a vtipně propojilo svět výtvarného a pohybového umění. Foto: Alena Korchová

Plzeň si připomněla události 1. června roku 1953. U příležitosti 60. výročí od vzpoury
obyvatel města proti měnové reformě se uskutečnilo slavnostní setkání v Měšťanské
besedě za účasti pozvaných pamětníků a držitelů Ceny 1. června. Tu město uděluje od
roku 1993 za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody
a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku,
rozhlasu a televize. 				
Foto: Martin Pecuch

Speciální plavidlo, které likviduje vodní rostliny, vyplulo v květnu na hladinu Velkého boleveckého rybníka. Jediný stroj svého druhu v České republice, takzvaný harvester, je vybaven žací lištou a kanadský mor a vodní řasy nejen seče, ale zároveň je vytahuje na palubu. Celý
rybník dokáže posekat za 10 až 20 dnů. Jeho pořízení si vyžádalo pět milionů korun. Vyžínací stroj brázdí bolevecké vody pod jménem
Bolek. Navrhl je sedmiletý Vojtěch Plešák z Plzně, který se stal vítězem ankety v Radničních listech. „Jméno Bolek jsem vybral proto,
že se rybník jmenuje bolevecký, a myslím si, že se to opravdu hodí,“ prohlásil Vojtěch, který se svezl s maminkou na harvesteru při jeho
první plavbě. Do redakce přišlo přes pět desítek návrhů. Nejvíce se opakovala jména Bolek, Rákosníček, Vodník, Harvy, Česílko a Kosatka. Svůj námět zaslal i jachtař David Křížek, který navrhl jméno LochNes neboli Lochotínská Nestvůra.
Foto: archiv

Před 55 lety, 11. června 1958, zahájilo v bývalé škole nad Hamburkem provoz plzeňské planetárium. Bylo
umístěno do prostor kaple. Podle původního záměru, zde mělo fungovat v provizoriu dva roky. Nakonec ale
zůstalo až do roku 1997. Zchátralá budova pak byla zrekonstruována pro potřeby městského soudu.
			
Foto: Archiv města Plzně

Centrální autobusové nádraží slouží cestujícím už tři desítky let. Bylo dostavěno v červnu roku 1983. Už od
zahájení provozu však cestující poukazovali na jeho nešťastné umístění mezi Husovou a Skvrňanskou ulicí,
na opačné straně centra než vlakové nádraží. Dobový snímek zachycuje pohled na autobusové nádraží od
Skvrňanské ulice. 							 Foto: Archiv města Plzně

KULTURNÍ DĚNÍ

R A DN I Č N Í L I S T Y / S T R A N A 7

Letní nudu zažene festival Živá ulice – Plzeňská setkání
Přední evropské a domácí hudební interprety různých žánrů, špičkové pouliční divadlo, kulturní hydepark i Festival polévky nabídne v období od června
do září druhý ročník největšího českého
pouličního festivalu Živá ulice – Plzeňská setkání.
Program zahájí o víkendu 22. a 23. června Vítání léta s divadelním souborem
Buchty a loutky. „K dispozici budou
zdarma lehátka, piknikové deky, grily
nebo hry. Večer pak zakončí swingová
tančírna. Budou to dva dny letní pohody
a relaxu. Vše vyvrcholí výrobou a vztyčením festivalového totemu, který se stane po zbytek léta symbolem Živé ulice.
Když v Plzni vyhrávají hokejoví indiáni,
musí mít přece svůj totem,“ uvádí ředitel festivalu Jakub Vedral.

Divadlo a žongléři
Červencový divadelní blok se odehraje
na náměstí Republiky. Divákům nabídne
celou řadu souborů, jež jsou nositeli různých evropských ocenění. Patří k nim například norští Zirk Mir a Theatre en Vol
z Itálie. „Mimořádným zážitkem jistě
bude nové představení japonského loutkáře Noriho Sawy Umění býti neviditelným. V rámci mezinárodního projektu
Vindobona Express dorazí do Plzně
němečtí žongléři Djugledy a Mathias
Romir,“ dodává Jakub Vedral. Předehrou před hlavním programem festivalu budou Plzeňská namlouváníčka od

Přehlídka knižní
vazby v muzeu
Po letech střídání pořadatelských měst
se nyní koná Trienále umělecké knižní
vazby v západočeské metropoli. Unikátní možnost seznámit se s uměleckou knižní vazbou tak, jak ji prezentují současní špičkoví knihaři, nabízí
Západočeské muzeum v Plzni. Přehlídka umělecké knižní vazby potrvá v hlavní budově muzea v Kopeckého sadech
do 11. srpna.
(red)

1. do 4. srpna. V jejich rámci se uskuteční
vernisáž výstavy Barva na ulici, vystoupí
divadelní soubor VOSTO5 nebo Divadlo
DNO s představením Fagi.

Vycházející hvězda Acollective
Hlavní blok programu se odehraje od
5. do 11. srpna na šesti scénách, a to
Republika Stage, Zach´s Pub Stage, Anděl Stage u Branky, Buena Vista Beach
Stage u Západočeského muzea, Inspiral
Garden v Šafaříkových sadech a Proluka.
„Na festival zamíří izraelští Acollective,
v současné době jedna z nejpopulárnějších indie formací v Evropě. Plzeňané se
dále mohou těšit například na úspěšný
projekt Piano zpěváka a kytaristy Mikoláše Růžičky, Radima Hladíka a Blue Effect, skupinu Progres, Jana Budaře a Eliščin band či Sunflower Caravan. Poslední
den uzavře vystoupení plzeňské kapely,
letošní los padl na Tleskače,“ prozrazuje
program hudebního bloku Jakub Vedral.

Mladá krev
Festival navazuje úzké vztahy s našimi německy hovořícími sousedy. V rámci festivalu se uskuteční soutěž nadějných kapel
Mladá krev, ve které se utká šest českých
a šest německých talentů. Kapely od nás
pak dostanou možnost vystoupit na festivalech v Německu. „Atraktivní jistě budou
smíšené česko-německé komentované
prohlídky v podání organizace Tandem,“
připomíná ředitel festivalu.

Návštěvníci festivalu Živá ulice se stejně jako loni mohou těšit na vystoupení celé řady hudebních souborů.

Děti se pobaví v Proluce
Součástí Živé ulice bude rozsáhlý doprovodný a dětský program v Proluce. Představí se například Divadlo Kaká, Damúza a Jakub Folvarčný. Po úspěchu loňské

premiéry Festivalu polévky se už připravuje druhý ročník, který je naplánován na
8. září. „Už teď můžeme slíbit, že festival
bude letos větší a s ještě chutnějšími recepty,“ uzavírá Jakub Vedral.

Divadelní léto pod plzeňským nebem nabídne pestrý doprovodný program
Divadelní léto pod plzeňským nebem letos nabídne nejen nové představení Tři
mušketýři a reprízy loňské inscenace
V nouzi poznáš přítele, ale i bohatý doprovodný program. „Rozhodli jsme se
zaměřit odpolední program především
na rodiny s dětmi a mladé lidi, což se
nám osvědčilo už loni. Během letošního
šestého ročníku se program rozšíří o další druhy umění a také získá vzdělávací
a mezinárodní přesah. Prostor dostanou
především mladí umělci z regionu a míst-

ní neziskové organizace, které se věnují
práci s mládeží,“ uvádí za organizátory
festivalu Jáchym Klimko. V pondělí 1. července mohou diváci zhlédnout představení několika šermířských skupin s názvem
Vyprávění přehrozné o nelidském utrpení prince Krasoně, 2. července nabídne
Divadlo Půlnebí inscenaci Doktor Faust
a 3. července zatančí soubor Gloria. Doprovodný program bude pokračovat
9. července v režii projektu Animánie.
Pro zájemce bude připraveno představení

Jak se dělá film. V tentýž den nabídne hudební seskupení Růže v trní Den s poezií
trochu jinak. Step by step studio Plzeň
se 10. července představí v programu
Nebojte se stepu. V pondělí 15. července
přijede na náměstí Republiky Autobus
týmu Plzeň 2015, další den vystoupí
hudební seskupení Gutta a 17. července
předvede tanec ve stylu Šakalích let soubor Equet. Odpolední program začíná
v 15 hodin. Více informací lze získat na
www.divadelnileto.cz.
(red)

ROZHOVOR

Petr Forman: Zlomit nezájem lidí je velmi těžké
Pokračování ze strany 1.
Jaká další místa v Plzni a okolí by mohla
ožít kulturními akcemi?
Když přemýšlím o dalších aktivitách, jak
přiblížit lidem kulturu, jedním z nápadů je
třeba od září 2014 přetvářet plochu náměstí Republiky tak, aby si Plzeňané všimli, že
se něco začíná dít. Je to velmi inspirativní
místo, monumentální kostel, velký prostor
v centru... Tam by se mělo uskutečnit hodně věcí. Je to dáno i historicky, výjimečné
události se vždy odehrávaly na náměstích.
Snažíme se také rozšířit projekt do celého
kraje. Samozřejmě, někoho to osloví více,
někoho méně. Chceme lidem více přiblížit
zdejší barokní památky. Všechny objekty
jsou naprosté skvosty a my je zatím neumíme prodat veřejnosti u nás ani v zahraničí,
jak by si zasloužily. To je obrovský potenciál, který zdaleka nemá každý kraj u nás.
Kvůli vaší vytíženosti v Plzni teď stojí Divadlo bratří Formanů, nemrzí to vašeho
bratra?
Brácha dělá projekt pro Marseille –
EHMK 2013, ve Francii chystá představení Aladin, které bude mít premiéru v listopadu. Budeme se snažit přivézt ho v roce
2015 do Plzně. Bavíme se i o tom, jestli
spolu uděláme nějakou premiéru i pro Plzeň 2015, programu by to mohlo napomoci. Ale nechci, aby si někdo myslel, že sám
sobě přihrávám projekty.
Jaké zkušenosti má váš bratr s financováním kultury ve Francii?
V Marseille je to s podporou EHMK
jiné. Francie je modelem pro spoustu ev-

ropských institucí, je to země, která má
propracovaný systém na podporu kultury.
Takový projekt tam berou automaticky
jako prestižní. Tím nechci říci, že organizátoři nemají žádné problémy, ale sehnat na
něj veřejné i soukromé peníze, je ve Francii jednodušší než u nás. Do projektu se
zapojily všechny instituce, které v regionu
fungují. Považují to za příležitost a chtějí
ji využít. To není kritika Plzně, ale musím
říci, že podmínky jsou nesrovnatelné.
Veřejnost by měla být seznámena s programem, který se odehraje v Plzni v roce
2015 už během letošního léta. Jak jste
daleko s přípravami?
Vše je hotovo zhruba z osmdesáti procent. Zčásti se jedná o akce z přihlášky Plzně do projektu EHMK, přibyly i nové věci.
Je jich ale hodně a peněz méně. Nemůžeme tedy zrealizovat vše, co bychom si přáli.
Teď seznamujeme s projekty významné
partnery. Do konce roku si chceme nechat
pootevřená vrátka s tím, že něco ještě odpadne a naopak se objeví něco nového.
Radíte se o programu i o problémech,
které musíte v Plzni řešit s vaším otcem?
Táta je v mnoha ohledech můj rádce,
i když se ho neptám přímo. Říkám si, co by
asi v určité situaci udělal. On si velmi hlídá
svou svobodu. Jde důsledně za svým cílem
a musí být přesvědčený, že dělá to, čemu
věří. Nezaručuje to vždy úspěch, ale snaží
se udělat maximum, aniž by se podřizoval
jakýmkoliv tlakům zvenčí. Chtěl bych ho
sem v roce 2015 pozvat. Nalákat ho na
pivo. Určitě by se rád zase podíval do pivo-

Petr Forman má k Plzeňsku velmi blízký
vztah už od dětství.
Foto: archiv
varské šalandy, tam se mu před lety strašně
líbilo. Ale asi to nevyjde. On je skvělý, ale
má už svůj věk a přestal jezdit do Evropy.
V posledních letech létáme spíš s bráchou
za ním.
Přípravy programu na rok 2015 vrcholí, máte tedy před sebou pracovně velmi
náročné léto. Uděláte si vůbec čas na dovolenou?
Určitě se s bráchou vypravíme za tátou
do Spojených států na pár dní na kartičky.
Je to taková naše radost. Každý rok hrajeme mariáš, který nás táta naučil ještě jako

děti. Na začátku července bych chtěl vyrazit na pár dní na dovolenou také s rodinou.
Dostanete se také na chatu na Manětínsku, kde jste s bratrem strávili velkou
část dětství?
Bohužel na chatu jezdí víc brácha než
já. Vůbec to nestíhám. Většinu času jsem
zavřený ve věži, kde sídlí tým Plzeň 2015.
Dříve jsme na chatě trávili všechny víkendy, prázdniny. Moc rád vzpomínám i na
nedaleké skály na Kozelce, kde jsem kdysi
začal s lezením a poznal pár kamarádů, se
kterými jsem dodnes v kontaktu.
Už dříve jste zmínil, že při rozhodování,
zda se zapojíte do projektu, hrálo velkou roli to, že jde právě o Plzeň, ke které
máte velmi blízký vztah...
Málokdo ví, že jsme s bráchou byli první
skejťáci u nás. Když nás v roce 1976 poprvé
pustili za tátou do Spojených států, dostali jsme od něj skejty, které jsme předtím
nikdy neviděli. Po návratu jsme na nich
začali závodit. První závody se konaly pravidelně v Praze, Plzni a Karlových Varech.
Máme proto v Plzni kamarády i mezi skejťáky naší generace. Právě oni byli prvními
diváky našeho divadla, ještě když jsme byli
na škole. Jsou to takové zvláštní náhody.
Někdy se zdá, že všechno je složité, ale ono
je to vlastně strašně jednoduché. Moc mi
pomáhá, že tady jsou. Všichni mí letití kamarádi už se zapojili do projektu. Žijí tady,
mohu jim věřit, že kritiku myslí upřímně.
Já ji od nich rád přijímám, protože vím, že
z jejich strany to není zákeřné, ale že je to
pravda.
Veronika Krátká

Foto: archiv

Pořadatelem Živé ulice je pražská agentura ART Prometheus. Akce navazuje na
tradici festivalu Na ulici. Vstup na všechna
vystoupení je zdarma. Podrobný program
lze získat na www.zivaulice.eu.
(red)

KRÁTCE

Město nabízí
mázhauz k výstavám
V příštím roce mohou opět neziskové organizace, školy či fyzické osoby využít prostor v mázhauzu na
radnici k instalaci zajímavých výstav. Žádosti je třeba podat nejpozději do 31. července letošního roku.
Podrobné informace poskytne na
telefonním čísle 378 032 505 Denisa Krylová (krylova@plzen.eu).
Formulář žádosti a pokyny pro
vystavovatele jsou k dispozici na
www.plzen.eu.
(red)

Výstava připomíná
škodováky v Indii
Po stopách Plzeňanů, kteří jako zaměstnanci Škodovky v 60. a 70. letech minulého století budovali ve
východoindickém městě Ránčí
gigantický metalurgický závod,
provází nová výstava v Pivovarském muzeu. Návštěvníci se seznámí nejen s výstavbou závodu
Strojírenská metalurgie Indie
a obtížemi, které ji provázely, ale
dozví se také řadu zajímavostí ze
života škodováckých expertů a jejich rodin v tehdy ještě poměrně
odlehlém koutu Indie. Stranou
pozornosti však nezůstali ani Indové, kteří ve stejné době naopak
přicházeli kvůli praxi do Škodovky, a další plzeňské souvislosti. Výstava, na jejíž přípravě se podílel
archiv Plzeňského Prazdroje, Archiv města Plzně a Státní oblastní
archiv v Plzni, se koná především
díky spolupráci pamětníků, kteří
vedle dobových fotografií poskytli
také filmové záznamy. Jejich digitální přepis, stejně jako filmovou
koláž záběrů Plzně 60. let mohou
návštěvníci zhlédnout prostřednictvím dotykové obrazovky. Výstava potrvá do konce letošního ro
ku.
(red)
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P R O V OL N Ý Č A S

První noviny přinášely pouze zprávy z bojišť
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – II. část“

I když byla v Plzni vytištěna první česká
kniha už v roce 1468, museli si Plzeňané
na čerstvě tištěné zprávy ze světa ještě
dlouho počkat. Teprve v roce 1787 začal
bývalý vedoucí pražské Schönfeldovy tiskárny Josef Morgensäuler, který se přestěhoval do Plzně a založil zde tiskárnu a
knihkupectví, vydávat v letákové podobě
zprávy z bojišť rusko-turecké války na Balkáně. Zprávy vycházely nepravidelně dva
roky. Náklad tvořilo 50 výtisků jednolistových letáků. Celkem 30 mělo své odběratele v Plzni a 20 doručovala pošta na další
místa. Když byl v roce 1789 zaveden dvorským dekretem daňový kolek na noviny
a zakázána kolportáž, tato opatření vydávání prvních plzeňských novin zastavila.
Až v roce 1835 začal vycházet Pilsner
Amts – und Anzeigeblatt, který přinášel
úřední zprávy a přežil jen jeden rok. Plzeň
zůstala bez novin až do roku 1847, kdy se
pokusil plzeňský knihtiskař a knihkupec
Jan Michael Schmid o vydávání lokálního
časopisu Pilsner Anzeiger. Jeho obsah,
který se týkal místních událostí, sám redigoval. Tiskárnu a obchod měl v dnešní
Riegrově ulici. Časopis měl 225 předplati-

telů z Plzně a okolí. Byli to hlavně městští
úředníci, obchodníci, důstojníci, měšťané,
kněží, profesoři gymnázia, učitelé, ale
také řemeslníci a statkáři. Zakrátko se
časopis přejmenoval na týdeník Pilsner
Wochenblatt a obhajoval český charakter
města. Zábavný časopis přinášel nenáročné povídky, básničky a také inzeráty.
Vyhýbal se politickému zpravodajství, což
bylo typické pro dusnou éru přicházejícího absolutismu. Náklad Wochenblattu
v desetitisícové Plzni sice klesl na
100 předplatitelů, časopis však měl údajně 1 500 čtenářů, kteří si jej vzájemně půjčovali. V září 1850 však Wochenblatt pro
nezájem platících čtenářů zanikl. První
politický časopis byl v roce 1848 založený
Posel ode Mže. Stal se tiskovým orgánem
plzeňské pobočky Slovanské lípy, pražského spolku k prosazování a obhajování vymožeností konstituce a jazykové rovnosti.
Jeho vydavatelem byl také Jan Michael
Schmid, ale časopis byl po roce vzhledem
k nepříznivému politickému klimatu zastaven.
V roce 1864 kdy počet obyvatel Plzně
a připojených obcí překročil 33 tisíc, vy-

KDE BYSTE HLEDALI?
V minulé hádance jsme nabídli záběr
části Divadla Alfa v Lobzích. Více o zmíněném objektu se dočtete v článku architektky Anny Hostičkové na této stránce.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali tu, kterou nám poslala Miluše Neubauerová. Výherkyně získala dvě vstu-

penky na koncert skupiny Backwards.
Divadlo Alfa bylo poslední z řady plzeňských novodobých budov, které jste
mohli poznávat prostřednictvím fotohádanek. Soutěžit ale můžete i nadále.
V září najdete na této stránce zcela novou
soutěž.

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS (14.)
Minule hádali naši malí čtenáři, jaké
zvíře se skrývá v říkance: „Jako kos je
tenhle ptáček, sem tam skvrna je to...“
Správně odpověděli všichni, kteří poznali, že se jedná o špačka obecného.
Z odpovědí jsme vybrali tu, kterou nám
poslal Filip Vyskočil. 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 špačcích
se můžete dočíst více v článku Karla
Makoně na této stránce. Dnes přinášíme další hádanku v podobě říkanky
ornitologa Miloše Paiskera: „V noře
jsou schoulené rezavé kožíšky, jen konce ocásků bílé maj do špičky. V noci jde
na lov tiše jak myška, z kurníku slepice
odnese...“ Napovědět by měl obrázek,
který vytvořil Zdeněk Doležal.

Své odpovědi mohou děti s pomocí dospělých poslat do 16. srpna 2013
na adresu redakce. K dispozici je také
email RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat heslo Zvířátka kolem
nás, své jméno, věk a adresu!

Tiskárna Jana Michaela Schmida sídlila
v Riegerově ulici.
Foto: Michal Böhm
tvořila skupina zájemců o zřízení českých
novin konsorcium, které začalo 1. října
vydávat Plzeňské noviny a obhajovalo české národní zájmy. Tradiční změna názvu,
jak tomu u místních novin bývalo, nastala
v roce 1870. Po dva roky pak vycházelo
toto periodikum s názvem Český lev. Zaniklo v lednu 1877.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny
se souhlasem autorů a vydavatelství
Starý most)

PSALO SE PŘED 65 LETY

Červen 1948: To jsou ti praví vlastenci
Poslední květnový den roku 1948 se
uskutečnily v Československu volby
do Národního shromáždění, které se
však oproti těm předchozím konaly za naprosto odlišných podmínek
a rovněž podle jiného scénáře, kdy už
nebylo možno vybírat mezi kandidáty
z více politických stran.
Poprvé byl použit princip jednotné kandidátní listiny Národní fronty,
na níž byli uvedeni pouze komunisté
či jejich sympatizanti. Voliči ji mohli
schválit nebo odmítnout jako celek
vhozením bílého lístku. Tento model
zvolila Komunistická strana Československa (KSČ) kvůli obavám ze
ztráty voličské přízně po únorovém
převratu. Masivní předvolební kampaň se nesla v duchu hesla: „Hlas pro
jednotnou kandidátku bude hlasem
pro republiku, pro lidovou demokracii, pro cestu svobodného a pokojného budování naší socialistické
budoucnosti - bílý lístek je odmítnutím nastoupené cesty, je to hlas pro
nepřátele socialismu a reakcionáře“.

Přesto se však našli občané, kteří se
hrozeb nezalekli a hlasovali podle
svého svědomí a odevzdali prázdný lístek. V Plzni bylo odevzdáno
8 740 bílých lístků, k nimž je však
třeba přičíst alespoň minimální část
ze 4 708 neplatných hlasů. Voleb
komunistická strana využila rovněž
k dehonestaci svých politických odpůrců, ale i běžných občanů, kteří se
s únorovým uchopením moci KSČ
neztotožňovali. V plzeňské Pravdě se
bezprostředně po volbách objevovaly
články o „těch, kteří dávali do obálek
bílé lístky s ležatým křížem, tolik připomínajícím zkřížené hnáty ’SS-Totenkopf Standarte‘ či o ’rozbíječích
jednoty československého lidu, majících na očích černé brýle západu‘.“
Parlamentní volby se na příští více
než čtyři desetiletí proměnily z demokratického nástroje ve frašku a sněmovna v poslušnou hlasovací mašinérii, která jednohlasně schvalovala
všechno, co jí bylo KSČ předloženo.
Adam Skála

Špaček obecný je „potížista“, ale v zahradě může být i užitečný
Kdo v minulé hádance nepoznal špačka na obrázku Zdeňka Doležala, určitě
zjistil správnou odpověď podle říkanky
Miloše Paiskera. Špaček obecný je jedním z u nás neznámějších druhů pěvců,
a to zejména díky své lidmi pokřivené
pověsti. Na špačky nadává kdekdo.
Stížnosti na jejich žravost jsou slyšet
jak od vinařů, tak sadařů i zahrádkářů.
Určitě je to problém, ale je třeba se na
věc podívat i z druhé stránky. Většina
čtenářů si asi vzpomene na své dětství,
kdy o prázdninách na zahradě, chatě či
chalupě obdivovali ptačí budku, ve které hnízdila rodinka špačků. Mnozí jistě
slyšeli z dutiny vrby hlasité švitoření,
a pak viděli vyletět kropenatého, tmavého a kovově lesklého ptáka v černém fraku s drobnými bílými puntíky
a svítivě žlutým zobákem. Naši předci,
zejména po dlouhé zimě, netrpělivě vyčkávali, stejně jako my, až uvidí a uslyší onoho posla jara. To vše je špaček,
požírač třešní, vinné révy či černého
jeřábu. Je to tak trochu „potížista“, ale
na druhou stranu svá mláďata i sebe
krmí zejména hmyzem a jeho vývojovými stádii. Nejčastěji proto můžete
vidět špačka, jak kráčí po posekaném
trávníku a zoraném poli, kde sbírá
nejrůznější larvy, žížaly a podobně. Já
mám špačky rád, a když mi přilétnou

na třešně, nezlobím se. Vím, že je nikdy všechny neotrhám, a pak je musím
plesnivé a přezrálé shrabat pod stromem. Obrovská hejna špačků se zájmem sleduji koncem léta na jejich nočních shromaždištích. Je to takový jejich
každý rok se opakující rituál, kdy se po
vyhnízdění celé rodinky krásně vybarvených a blýskavých dospělců i matně
hnědých, zatím ještě nevýrazně vybarvených mláďat, slétávají k rybníkům
a do rákosin. Před setměním můžete vidět, jak tam letí pět až deset špačků, za
nimi pak desítky dalších, aby vytvořili
hejno, které se spojí ve větší a pak v úplně největší. Až tisícovky ptáků potom
krouží nad rákosím jako černý mrak
a za hlasitého rámusení tvoří na obloze nejrůznější obrazce podobné roji
včel. Je to nádherná podívaná, když
sledujete, jak rychle mění směr, jak se
různě přesýpají a houfují, jak se slétávají ze všech stran, aby pak konečně
sedli do rákosí, postupně ztichli a šli
spát. Mohli jsme to několik let sledovat
i v plzeňských sadech, kdy stovkové
hejno špačků chodilo pravidelně spát
do korun stromů před vědeckou knihovnou. Pak bylo postrachem projít
pod špačky obalenými stromy, jelikož
bez bílého stříkance na hlavě či oděvu
se to neobešlo.

Velká hejna nocujících špačků můžeme sledovat například na rybníce
u Žerovic, v rezervaci Nový rybník
u Líní, v Postřekově a všude tam, kde jsou
větší rákosové plochy. Špaček obecný patří mezi ptáky stěhovavé a tažné. Na zimu
většina z nich odlétá do teplých krajů. Je-li zima mírnější, lze v posledních letech
vidět skupinky těchto ptáků i u nás. To
samé pak platí o jejich příletech, dnes
není vzácností zahlédnout špačka v naší
přírodě už začátkem března či dokonce
dříve. I přesto je špaček i nadále poslem
jara, mistrem hlasu a špačíček pán.
Karel Makoň, foto: Bohumil Mášek

Divadlo Alfa sídlí v bývalém spolkovém domě v Lobzích více než dvě desetiletí
Jeden z dříve šedavých domů na Rokycanské svítí poslední tři roky novou předsazenou fasádou ze svislých štíhlých lamel,
která v mírných vlnách střídá základní
neutrální barvu veselými pásky v modré
a oranžové. Snad aby vzbuzovala představu proměnlivých lamel reklamních panelů,
nebo snad ještě lépe záhyby řasnaté opony.
Vodorovný dělící pás v první třetině výšky
opakuje znovu v modré a oranžové jedno
jméno. Jde o Divadlo Alfa, které na pravém
břehu Úslavy sídlí již 20 let a dál rozvíjí letitou plzeňskou tradici loutkového divadla.
Na toto místo přesídlilo na počátku devadesátých let minulého století, když opustilo dosavadní sídlo na Americké třídě, kam
se chodívalo nejen za loutkami, ale také za
živými herci, za hudbou i za filmem.
Snaha o vybudování samostatného divadla pro loutková představení je ovšem

o něco starší. Již v letech osmdesátých se
zrodil nápad rekonstruovat nevyužívaný
sál bývalého Spolkového domu Nákupního a prodejního družstva Strany sociálně
demokratické v Lobzích (už víte odkud
jméno Spolkové ulice s hlavním vstupem
do divadelní budovy). Samostatná obec
Lobzy žila totiž na přelomu 19. a 20. století
bohatým společenským a kulturním životem, kdy se její obyvatelstvo sdružovalo
v asi třiceti spolcích.
Připojením dvou sousedních obytných
domů a společnou adaptací podle projektu jednoho z ateliérů Krajské projektové
organizace Stavoprojekt pod vedením
architektů Pavla Němečka a Jana Hammerschmieda vznikla divadelní scéna se
zajímavým interiérem, který poněkud
skromně suploval chybějící muzeum
loutek připomínkou slavných inscenací.

Budova sama v dané době nebyla zvláště
zajímavá. Na plánovanou malovanou fasádu Miloslava Čecha nezbyly peníze. Provoz byl zahájen v květnu 1992, pravidelně
až rokem 1999. Tu dnešní fasádu dostalo
divadlo při zateplení objektu o deset let
později, kdy ji navrhl architekt Jan Toman.
Došlo i na interiér, zejména v prostorách
pro návštěvníky, podle návrhu Viktora
Korejse v duchu retrostylu let šedesátých
ovlivněných bruselským Expo 58. Centrálním místem je hlavní divadelní sál. Ostatní
prostory se volně prolínají od šaten a malého sálu v přízemí přes rampu stoupající
k hledišti a foyer s divadelním bufetem,
oděné v barevném akordu modré, šedé
a bílé barvy s kovovými detaily. Sál s hledištěm je v béžové a šedé, jak na stěnách
a jejich akustickém obložení, tak na polstrovaných sedadlech i na podlaze. Ale ani

toto střízlivé a uklidňující probarvení nemůže rušit napjaté očekávání malých i velkých diváků čekajících, až se otevře opona

a dřevění herci rozpoutají zábavu z nejkrásnějších – loutkové divadlo.
Anna Hostičková, foto: Michal Böhm
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