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Zklidnění centra je dlouhodobým záměrem
V návrhu je dokončení systému pěších zón a změny v dopravě

Rada města na svém srpnovém zasedání
projednávala návrh koncepce zklidnění dopravy v centru. Jeho předmětem je dokončení systému pěších zón v historickém jádru
i nová organizace dopravy. Většina radních
však návrh nepodpořila, ruku pro něj zvedli
pouze dva členové rady z devíti.
„Část rady nehlasovala proti, nýbrž se
zdržela, tudíž na to nemá názor. Aby byl
jasný názor, předložím tento materiál do zastupitelstva . To se jako nejvyšší orgán musí
vyjádřit, jestli touto cestou ano nebo ne,“
sdělil náměstek primátora Petr Rund. Ještě

před hlasováním měli zastupitelé i odborná
veřejnost možnost se s návrhem úprav podrobněji seznámit na semináři. První úpravy se uskuteční v roce 2014 v Riegrově ulici,
která bude přeměněna na pěší zónu. Materiál dále předpokládá vytvoření zóny bez
aut při západní straně náměstí Republiky
a v části Dominikánské ulice v úseku mezi
Veleslavínovou a náměstím. Kromě toho by
měla vzniknout pěší zóna v Dřevěné ulici.
Ve Veleslavínově ulici v úseku Dominikánská – Rooseveltova a v Rooseveltově ulici
mezi Veleslavínovou a náměstím by se mělo

Pěší zóna by podle návrhu koncepce zklidnění dopravy v centru měla vzniknout také
v Riegrově ulici.

jezdit opačným směrem. Součástí návrhu
je také změna směru jízdy v Šafaříkových
sadech mezi Anglickým nábřežím a Zbrojnickou ulicí.
„Chce to v klidu promyslet,“ uvedl náměstek primátora Martin Zrzavecký, který
na srpnovém jednání rady zklidnění dopravy nepodpořil. „Mám obavy, že realizací návrhu bychom centrum neoživili. Dva vjezdy
na náměstí a jediný výjezd kolem budovy
České pošty jsou skutečně málo. Plzeň navíc
čeká klíčový rok 2015, kdy se stane Evropským hlavním městem kultury, v tu dobu
by mělo být město bez výkopů a zásadních
dopravních omezení,“ vysvětlil své rozhodnutí.
Dopravní zklidnění je dlouhodobým záměrem, který je obsažen již v Programu
města Plzně z roku 2004. Byl motivován
požadavkem veřejnosti na oživení nejcennějšího veřejného prostoru ve městě a využití míst, která nyní zabírají parkující auta.
Návrh předpokládá, že se v důsledku těchto
změn do centra přistěhují noví obyvatelé
a rozšíří se síť obchodů, služeb a míst k odpočinku. Vizi budoucí podoby centra města je možné zhlédnout na youtube.com na
profilu města Plzně.
Záměr zklidnění centra dne 5. září projednalo zastupitelstvo města. (Do uzávěrky
Radničních listů nebyl výsledek jeho jednání znám).
(red)

Hudbu, divadlo i výtvarné umění nabídl letošní ročník letního festivalu Živá ulice.
I přes rozmary počasí jej navštívilo více než 25 tisíc lidí. K vrcholům přehlídky patřily mimo
jiné koncerty izraelské formace Acollective, německé kapely Jamaram a jedné z nejlepších rakouských rockových skupin My Name is Music (na snímku). Organizátoři pamatovali i na děti, několik stovek nejmenších diváků se po několik dnů bavilo při pohádkách
v Proluce. V neděli 8. září Živou ulici zakončil Festival polévky, který nabídl skvělou atmosféru u kouřících kotlů. Stejně jako letos bude i v příštích třech letech organizátorem festivalu společnost ArtProm s.r.o.
Foto: archiv

ROZHOVOR

Atletka Jana Reissová: Myslím si, že mám v životě docela štěstí

Sedmnáctiletá studentka plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí přepisuje atletické žebříčky
Nadějná atletka AK Škoda Plzeň, teprve
sedmnáctiletá Jana Reissová, prožívá
mimořádně úspěšnou sezonu. Držitelce
deseti krajských a dvou národních atletických rekordů se letos dařilo na mezistátním utkání v Hradci Králové, na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou
i na světovém šampionátu dorostu v ukrajinském Doněcku.
O nevídanou show se postarala na srpnové Velké ceně Chebu při závodě na
300 metrů překážek žen, kde se poprvé
na běžecké dráze setkala se svým velkým
vzorem Zuzanou Hejnovou. Jana Reissová sekundovala mistryni světa na druhém
místě v novém českém dorosteneckém
rekordu, který stlačila pod vysněných
42 sekund na 41,99. Zatím posledním
úspěchem talentované sportovkyně je
zisk titulu mistryně republiky do 22 let na
400 metrů překážek v Ústí nad Orlicí.
Jaký je to pocit držet národní rekord?
Samozřejmě jsem měla obrovskou radost, ale musím přiznat, že jsem to vůbec
nečekala. Krátce předtím jsem se vrátila
z Doněcka, kde jsem skončila čtvrtá ve
štafetě, a už jsem měla mít volno. Můj
trenér Michal Černý se nakonec rozhodl,
že pojedu na Velkou cenu Chebu. Dozvě-

děla jsem se o tom den před závodem.
Bála jsem se, že nemám natrénováno.
Když jsem zaběhla rekord, nejdříve jsem
si říkala, že to není ani možné.
Kdo vás vlastně přivedl k atletice?
Rodiče mě odmalička vedli ke sportu.
Už jako dítě mě brali na různé atletické
závody, i když jsem tehdy ještě nebyla
atletka, dost často jsem ty závody vyhrávala. Do páté třídy jsem se věnovala
vrcholově sportovní gymnastice. Trenér
gymnastiky mi nakonec vzhledem k mé
výšce doporučil atletiku.
Protože bydlím v Tlučné, začínala jsem
v nedalekých Nýřanech, kde jsem trénovala jednou až dvakrát týdně. Po vyhraných závodech si mě všiml trenér z Plzně
a já jsem přestoupila na Škodovku. Začínala jsem u vícebojů, potom jsem se zaměřila na běhy na 200, 300 a 400 metrů překážek, sprinty na 300 a 400 metrů a skok
o tyči.
Jak se vám daří skloubit sport se studiem?
Studuji gymnázium na Mikulášském
náměstí, jsem ve třídě se zaměřením na
matematiku a přírodní vědy. Kvůli tréninkům a závodům nemám na učení moc
času, snažím se učit během cestování
v autobusech.

Zatím se mi ve škole docela daří, podle
prospěchu jsem třetí až čtvrtá ve třídě. Baví
mě především cizí jazyky, výtvarka, chemie, biologie a také zeměpis. Naopak moc
nemusím dějepis a fyziku.

Přemýšlíte už o tom, jakému oboru
se budete věnovat po maturitě na gymnáziu?
Uvažovala jsem o studiu medicíny, ale
to bych asi nezvládala kvůli sportu. Uvi-

Zázemím Jany Reissové je nový atletický stadion ve Skvrňanech.

dím, jak to všechno nakonec dopadne.
Uvažuji například o ekonomii, bavilo by
mě studovat třeba i potravinářskou chemii
nebo cizí jazyky.
Pokračování na straně 4.

Foto: Martin Pecuch
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Vážení a milí Plzeňané,
skončilo období horka, prázdnin a letních dopravních rekonstrukcí a naše
město se zase vrací do běžného provozu.
Všem dětem a studentům přeji hodně štěstí do nového školního
roku, zcela vážně a bez patosu, protože každým rokem více a více vidíme,
že abychom udrželi krok se světem,
potřebujeme mladé lidi vzdělané, odvážné a se zájmem o svoje okolí.
Všem rodičům dětí a studentů
přeji pevné nervy a hodně trpělivosti
a nakonec nám, všem Plzeňanům,
přeji krásné babí léto a doufejme
ještě alespoň jeden slunečný zářijový
víkend u vody.
Držím palce, ať se celé Plzni a Plzeňanům v poslední třetině roku daří,
a těším se na setkání a diskuzi s vámi
ať již na zastupitelstvech nebo i neformálně na kulturních nebo sportovních akcích.

Parkovací automaty přijmou i bankovky
Motoristům v Plzni brzy odpadnou problémy se sháněním drobných při placení parkovného v automatech.
Město do konce letošního roku pořídí
17 parkovacích automatů, ve kterých bude
možné platit nejen mincemi a Plzeňskou
kartou, ale také bankovkami.
„Ze zavedení automatů, kde bude možné
platit parkovné bankovkami, mám určitě radost. Konečně nebudu muset myslet
na to, abych měl u sebe vždycky dostatek
mincí, když chci nechat auto v centru,“
komentuje novinku řidič z povolání Marek
Sedláček.
V současné době se dva automaty nového
typu objevily na náměstí Republiky a v Havlíčkově ulici. Zatím fungují v testovacím
režimu, úhrada parkovného bankovkami
proto ještě není možná.
Dodavatelem těchto automatů nové řady
TicketLine PSA7 je firma SUPTel, a.s. Cel- Ještě letos budou moci motoristé platit parkovné bankovkami. Stávající automaty to ale
kově jich město získá zhruba 100.
(red) zatím neumožňují. 			
Ilustrační foto: Martin Pecuch

Veletrh ITEP opět láká nejen milovníky cestování
Nadšené cestovatele, milovníky turistiky
a ty, kteří souhlasí s mottem letošního ročníku „Všude dobře, tak co doma?“, bezpochyby zaujme rozmanitá expozice mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP.
Nabídne zajímavé tipy na dovolenou a cestování po Česku i zahraničí. Poradí, co stojí
za vidění například v Hornofalckém lese, na
Slovensku, ve Francii nebo v Itálii. Nebude
zde chybět nabídka informačních center
a měst z celých Čech a Moravy. Speciální

sobotní program se zaměří na Bavorsko,
kdy se návštěvníci budou moci nejen blíže
seznámit s regionem a jeho kulturou, ale
také s bavorskými tradicemi a kulinářskými
specialitami.
Doprovodný program se bude odehrávat i v přilehlých venkovních prostorech.
Jeho součástí bude Venkovské EXPO, které
v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 připravují místní akční
skupiny. Děti se mohou těšit na loutkové

představení a kreativní dílničky, které jim
přiveze Autobus linky 2015. Pro návštěvníky budou rovněž připraveny exponáty
z Techmanie. Pod rukama řemeslníků ožijí
tradice. Krajkářky, šperkařky, pekařky nebo
řezbáři zde předvedou své umění. Chybět
nebudou ani ochutnávky zahraničních
a místních specialit. Letošní ročník veletrhu ITEP se koná od čtvrtka 19. do soboty
21. září ve sportovní hale Lokomotiva.
Vstup je zdarma.
(red)

krátce

Odešli významní
Plzeňané
Jaroslav Slípka
Ve věku 87 let zemřel ve středu 24. července v Plzni po krátké nemoci profesor Jaroslav Slípka, světově uznávaný
histolog a embryolog.
Jaroslav Slípka vedl řadu let Ústav
histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Byl
také proděkanem a autorem stovky
vědeckých prací. Jako vysokoškolský
učitel působil v iráckém Bagdádu.
Zastával řadu významných akademických a vědeckých funkcí. Jaroslav
Slípka byl členem redakční rady Plzeňského lékařského sborníku a periodika Facultas nostra i oblíbeným
přednášejícím na Univerzitě třetího
věku.
Jan Thoma
Jeden z mála plzeňských signatářů Charty 77, disident Jan Thoma, zemřel ve druhé polovině července ve věku 78 let.
Za své politické názory byl v roce
1969 odsouzen k ročnímu nepodmíněnému trestu. Po podpisu Charty 77
byl nucen odolávat značnému tlaku
státní bezpečnosti. Byl neustále sledován a často vyslýchán. Po roce 1989
se Jan Thoma stal ředitelem Úřadu na
ochranu ústavy a demokracie v Plzni.
V důchodu se intenzivně zabýval také
studiem historie a politiky.

Nový územní plán umožní rozmanitější využití objektů
Nový územní plán
Další část rubriky o přípravě nového
územního plánu věnujeme občanskému
vybavení. Pod tímto pojmem si můžeme
představit například školy, zdravotnická
a sociální zařízení, obchody, kina a divadla. Tedy vše, co kromě práce a bydlení
uspokojuje základní požadavky obyvatel
na život ve městě.
Místní i celokrajská působnost
Na rozsah občanského vybavení
v Plzni je třeba nahlížet ze dvou pohledů.
Využívají jej totiž jak Plzeňané, tak lidé
z obcí a měst v Plzeňském kraji, protože v Plzni sídlí řada institucí, jejichž
význam přesahuje hranice města. „Příkladem mohou být školská zařízení. Mateřské a základní školy mají většinou lokální význam, protože je navštěvují děti
z nejbližšího okolí. Jsou proto rovnoměrně rozmístěny v jednotlivých městských obvodech. Jednoznačně krajský
dopad však mají střední školy, kam dojíždějí studenti z celého regionu. V případě vysokých škol lze hovořit o celostátní působnosti někdy i s přesahem do
zahraničí,“ vysvětluje ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně Irena
Vostracká. Podobně lze nahlížet i na síť
obchodů ve městě. K dispozici jsou jak
malé prodejny pro obyvatele nejbližšího
okolí, tak hypermarkety nebo úzce specializované obchody, kam přijíždějí nakupovat obyvatelé z celého kraje. Stejně
je tomu i u zdravotnických nebo kulturních zařízení.
Při tvorbě územního plánu vychází
rozmístění občanského vybavení z koncepcí, generelů a projektových dokumentací určených pro jednotlivé oblasti,
jako je sport nebo kultura. Cílem je navrhnout rovnoměrné rozmístění staveb,
aby byly co nejblíže občanům a zároveň

svým provozem a dopravou nezatěžovaly okolí.
Významná role demografického vývoje
Nutné je také sledovat demografický vývoj ve městě. Zpracovatelé územního plánu
musí při plánování ploch pro určitý typ staveb vzít v úvahu odhadovaný počet narozených dětí, stárnutí obyvatelstva i stěhování.
„Tím lze předejít vzniku předimenzovaných
budov, ale také tomu, aby ve městě určitá zařízení chyběla. Na výkyvy je totiž pak obtíž-

né reagovat okamžitě. Nyní se například potýkáme se zvýšenou poptávkou po místech
v mateřských školách. Je přitom zřejmé,
že brzy dojde ve školkách k poklesu zájmu.
Nárůstu počtu dětí pak budou čelit základní
a později střední školy,“ připomíná ředitelka.
Nový územní plán mnohem více než
předchozí dokumenty zohledňuje flexibilitu využití jednotlivých objektů. Plochy pro
občanské vybavení proto striktně nevymezuje jako místa určená pouze pro sport
nebo školství či například zdravotnictví,
ale tak, aby byla možná změna jejich využití
s ohledem na budoucí potřebu. S předpokládaným poklesem zájmu o místa ve školkách v nadcházejících letech bude možné
některé budovy využít k jiným účelům, jako
jsou třeba komunitní centra nebo vzhledem
ke stárnutí obyvatel města stacionáře vhodné pro seniory.

Hledá se nové využití
Pro potřeby občanského vybavení se
často rekonstruují i objekty, které původně sloužily k jinému účelu. Příkladem
může být bývalý pivovar Světovar, kam se
v příštím roce přestěhuje městský archiv
a kde vzniká také multižánrové kulturní
centrum, kolem něhož postupně vznikne
nová plnohodnotná městská čtvrť. Zajímavý je také přerod části areálu Škodovky
na Techmania Science Center s unikátním
3D planetáriem. Z objektů, které již dříve
sloužily občanskému vybavení, se dnes
hledá nové využití například pro bývalou
onkologii v Doudlevcích, tzv. Fodermayerův pavilon, nebo porodnici na Slovanech. „Pokud mají budovy svou architektonickou kvalitu, je třeba pro ně najít
využití, aby nezůstaly prázdné. Přitom
nejvíce možností pro nové využití se dá

najít právě ve službách pro obyvatele, tedy
v oblasti občanského vybavení,“ uvádí Irena Vostracká.
Prostorová regulace chyběla
Dalším hlediskem, s nímž zpracovatelé nového územního plánu počítají, je
velikost jednotlivých staveb. Prostorová
regulace dosud chyběla. V novém územním plánu budou podmínky nastaveny
tak, aby i v chatové oblasti mohla vzniknout menší prodejna potravin či zahradní
techniky, ordinace veterináře, restaurace
či hřiště, které svými rozměry odpovídají
okolní zástavbě. Rozhodně zde ale není
možné postavit například hypermarket či
stadion. Stavby pro občanské vybavení lze
umístit prakticky ve všech zastavitelných
lokalitách ve městě. Jejich velikost však
musí odpovídat okolní zástavbě. Pro největší stavby obvykle halového charakteru
budou vymezeny samostatné plochy pro
obchod, služby a výrobu.
„S takovými uvažujeme například
u Olympie v Černicích nebo na Borských polích. Předpokládáme, že plochy některých
pro město významných nezastupitelných
zařízení, jako například Fakultní nemocnice, univerzitní kampus na Borských polích či zoo, budou v novém územním plánu
vymezeny jako samostatné lokality,“ uzavírá Irena Vostracká.
(red)

Co si představit pod pojmem
„občanské vybavení“?
Občanské vybavení je součástí tzv.
„veřejné infrastruktury“, která dále
obsahuje dopravní infrastrukturu,
technickou infrastrukturu a veřejné
prostranství.

Fakultní nemocnice v Plzni je považována za nezastupitelné zařízení občanského vybavení, v novém územním plánu proto bude vymezena jako samostatná lokalita.
Foto: archiv

Občanské vybavení zahrnuje plochy,
na kterých lze umístit stavby a zařízení
pro poskytování služeb obyvatelům,
jako jsou například výchova a vzdělávání, sociální služby a péče o rodinu,
zdravotní služby, kultura, sport, veřejná správa nebo ochrana obyvatel.
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Pěstounská péče je často jedinou šancí dítěte, jak vyrůstat v rodině
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, která zajišťuje dětem, které nemohou z různých důvodů
vyrůstat v původní biologické rodině,
možnost vyrůstat v rodinném prostředí.
Ze strany sociálně právní ochrany
dětí a neziskových organizací je situace
v pěstounských rodinách pravidelně monitorována a pěstounům a dětem poskytováno potřebné poradenství a pomoc při řešení individuálních problémů. Stát se vždy
snaží přednostně pomoci rodičům vytvořit takové podmínky, aby mohli o své děti
sami pečovat. Pokud všechny možnosti
péče v rodině selžou, hledá se jiné řešení.
Mezi ně patří pěstounská péče.
Kdo se může stát pěstounem?
Především lidé, kteří pochopí a zvládnou péči o svěřené dítě a dokáží je přijmout se vším, co do té doby prožilo.
Motivací pěstounů není uspokojení vlastních potřeb, ale především snaha pomoci
dítěti. Jeho náhradním rodičem jsou po
dobu, kdy vlastní rodina dítěte péči o ně
nezvládá, ať už se jedná o několik měsíců,
let či do jeho dospělosti. Během trvání
pěstounské péče je rodinám zabezpečeno
poradenství a pomoc ze strany sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní

Chystá se školení
pro řidiče-seniory
Se změnami v zákoně o silničním provozu, častými příčinami dopravních
nehod, problematikou řízení motorových vozidel seniory a povinnými
lékařskými prohlídkami seznámí
dopravní policisté a další odborníci účastníky školení řidičů-seniorů.
V průběhu dvouhodinového semináře bude prostor i pro odpovědi na
dotazy. Účastnici školení navíc obdrží
brožuru s nejdůležitějšími změnami
v silničním zákonu a samolepku na
auto s označením „Řidič senior“.
Školení se uskuteční v úterý 1. října
od 15 hodin v zasedacím sále ve třetím patře Úřadu městského obvodu
Plzeň 3 v sadech Pětatřicátníků 7, 9.
Vstup je zdarma. Bližší informace lze získat na telefonním čísle
378 032 258. Na školení není třeba se
předem přihlašovat. Pořadateli akce
jsou Odbor bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně
a Policie ČR ve spolupráci s centrálním plzeňským obvodem.
(red)

ochrany dětí, neziskových organizací,
případně dalších odborníků.
Výběr žadatelů upravuje zákon
Svěření dítěte do pěstounské péče
není jednoduchá záležitost. Předchází
mu řada právních úkonů, které naplňují orgány sociálně-právní ochrany dětí
a soudy. Postup při výběru žadatelů
upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Potřebné informace poskytuje
Odbor státní sociální péče Magistrátu
města Plzně. Zájemci o pěstounskou
péči se také mohou zúčastnit setkání pro
veřejnost, která pořádá Diakonie ČCE
– středisko Západní Čechy a Centrum
pro dítě a rodinu LATUS. „Vzhledem
k počtu dětí umístěných v ústavní péči
je zájemců o pěstounskou péči stále
málo. Také nelze říci, že bychom si všimli
obávaného velkého zájmu po schválení
novely zákona o sociálně-právní ochraně
dětí, kdy se očekávalo, že hlavní motivací
budou přijaté změny v systému odměňování pěstounů. Situaci ale nevidíme
nijak bezvýchodně. Věříme, že zájemců bude přibývat a jedna z cest, kterou
s tímto cílem podnikáme, jsou pravidelná setkávání v kavárnách a čajovnách v Plzni, Klatovech, Sušici a Ho-

ražďovicích,“ sděluje Jana Kocourková
z Centra pro dítě a rodinu LATUS. Pozitivní změnu oproti minulému roku vidí
také v tom, že se na LATUS častěji obracejí lidé, kteří si přicházejí nezávazně
popovídat o možnostech a formách náhradního rodičovství. Setkání se účastní
zkušení pěstouni. „Všech, kteří na našich setkáních sdílejí svůj příběh, si velmi vážíme. Sdílení toho, co se podařilo,
i toho, na co nejsou pěstouni zrovna hrdí,
je pro potenciální zájemce důležité. Občas se setkáváme s názorem, že pěstoun
nesmí udělat chybu. Vyprávění těch, kteří
Kontakty:
Odbor státní sociálné péče MMP
Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: 378 033 301
LATUS
Tylova 59, 301 00 Plzeň (budova ZČU,
areál Škoda, 2. patro), Martinská 2
Telefon: 775 969 047 a 603 952 403
E-mail: info@latusprorodinu.cz
Diakonie ČCE
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 125 429
E-mail: nahradka.zapad@diakonie.cz

již přijali dítě do péče, vrací tento mýtus
nadčlověka do té roviny, že pěstouni jsou
normální lidé, kteří si vždy nemusí vědět
rady. Umí ale požádat o pomoc a spolupráci s odborníky vnímají jako způsob
hledání té nejlepší podpory a pomoci
dítěti. Na naše setkání například chodí
pěstounka, která přijala do péče šestiletého chlapce, dnes je mu 21 let. Je optimistická, plná energie a ochotná vyprávět,“
připomíná Jana Kocourková. Pro zájemce
o pěstounskou péči jsou podle odborníků
tato setkání nesmírně cenná. „Protože to,
jaký je první den, když si přivezete cizí dítě
domů, jak se cítíte, když se poprvé společně setkáte s jeho matkou, nebo jak ustojíte, když vám dítě řekne, že vás nemá rádo,
protože nejste jeho rodiče, to věrohodně
předá jen člověk, který v takové situaci
byl,“ uzavírá Jana Kocourková.
Setkání v Kačabě
V Plzni se letos setkání zájemců o pěstounskou péči uskuteční 17. září, 22. října
a 19. listopadu v kavárně Kačaba. Více se
zájemci mohou dozvědět také z brožury,
kterou připravilo centrum LATUS s Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy. Příručku lze stáhnout z webů www.diakoniezapad.cz a www.latusprorodinu.cz. (red)

Den s IZS v areálu Plaza představí záchranáře v akci
Zásahovou techniku, ukázky výcviku
všech složek integrovaného záchranného
systému (IZS), speciální vojenské jednotky civilně-vojenské spolupráce CIMIC,
sebeobrany a činnost studentů střední odborné školy ochrany osob a majetku představí Plzeňský den s IZS.
„Dobrovolní hasiči ve spolupráci s vodní záchrannou službou předvedou s čluny
na řece záchranu tonoucího. Návštěvníci
akce dále uvidí ukázku zásahu u dopravní nehody a slaňování. Příznivci motori-

smu si mohou vyzkoušet jízdu zručnosti
Koordinačního pracoviště BESIP pro
Plzeňský kraj a dále simulátory nárazu
a převrácení,“ prozrazuje podrobnosti
o programu manažer projektu Bezpečné
město Ladislav Plochý.

Stejně jako v předchozích čtyřech
ročnících nebude chybět stánek Odboru bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně, který poskytne
informace o protidrogové prevenci a programech prevence kriminality. Ve stánku
odboru krizového řízení se zájemci dozvědí o připravenosti města na mimořádné
události. Plzeňský den s IZS se uskuteční
v úterý 17. září od 9 do 13 hodin v amfiteátru a přilehlém parku u obchodního
a zábavního centra Plaza.
(red)

Příležitost pro
podnikavé ženy
Pro ženy, které nemohou nalézt zaměstnání nebo nejsou spokojeny ve
stávající práci, připravilo občanské
sdružení STUDNICE projekt Podnikej. Nabízí ženám, které uvažují
o podnikání, podporu a informace
potřebné k úspěšnému zahájení podnikatelské činnosti. Součástí projektu
je cyklus devíti seminářů, tvůrčí dílny
a investorský den. Semináře a služby včetně hlídání dětí při výuce jsou
zdarma. Bližší informace lze získat na
webu http://podnikej.studnice-os.cz,
ve vzdělávacím centru Studnice na
Skvrňanské třídě 12 nebo na telefonu
378 229 469.

K Šídlováku láká
pohádková cesta
Již čtvrtý ročník oblíbené akce „Hodíme se do pohody, špacírujem kolem
vody“ připravuje v okolí Šídlovského rybníku odbor sociálních služeb
magistrátu. Pohádková cesta s řadou
úkolů bude opět určena především pro
rodiny s dětmi. Zúčastnit se ale mohou všichni bez rozdílu věku. Kromě
příjemné procházky plné zajímavých
stanovišť je připraven bohatý doprovodný program. Malí turisté budou
v cíli odměněni drobnou pozorností
a divadelním představením, pro dospělé je připravena instruktáž nordic
walking. Chybět nebude ani hudební
produkce. Pochod se uskuteční v sobotu 21. září. Odstartuje v 10 hodin
na Ranči Šídlovák. Poslední zájemci
se mohou vydat na cestu v 16 hodin.
Více informací na www.plzen.eu/
socialnisluzby.

Průzkum mapoval
požadavky rodin
Součástí Plzeňského dne s IZS budou ukázky práce hasičů.

Foto: archiv

Letošní povodně způsobily škody přesahující 30 milionů korun
Povodně přicházejí obvykle v pátek. Nejinak tomu bylo i na konci letošního května.
V médiích jsme už mohli několik dni sledovat boj s velkou vodou v Německu a Rakousku. Naši meteorologové varovali, že velmi
pravděpodobně dojde na povodně i u nás.
Nejkritičtějšími místy měly být Plzeňský
a Karlovarský kraj. V pátek 31. května
přicházely na počítače členů Povodňové
komise města Plzně výstražné informace

Okénko
sociálních služeb

meteorologů jedna za druhou. Všichni byli
v pohotovosti. Připravovala se městská policie a hasiči. Obavy byly oprávněné. Květen
byl srážkově nadprůměrný, půda nasycená
vodou a koryta řek a potoků poměrně plná.
V takové situaci může každý další deštík
způsobit problémy.
Vzhledem k charakteru oblačnosti nad
Evropou však nebylo v silách meteorologů
blíž určit, kde avizované deště spadnou.

Pod vodou se ocitl také fotbalový areál v Luční ulici.

Foto: Martin Pecuch

A pak opravdu začalo vydatně pršet. Nejtěžší deště ale oproti očekávání zasáhly jih
Čech, kde z hodiny na hodinu nastala katastrofální situace. I tak se na Plzeňsku začaly
hladiny řek a potoků zvedat. Jako první reagovala Klabava, kde už byl v pátek dosažen
3. stupeň povodňové aktivity (SPA), tedy
stav ohrožení. Následovala Úslava, Radbuza a Úhlava a samozřejmě pak také Berounka. Jejich hladiny stoupaly pomaleji, na
nich byl 3. SPA dosažen až v neděli. Všechny řeky kulminovaly v pondělí a na vysokých
hodnotách zůstaly několik dní. Půda byla
natolik podmáčená, že bylo nutné zakázat
vstup do parků a lesů pro riziko pádu stromů. Ve středu bylo možné odvolat 3. SPA
na řekách, nicméně stále trval stav povodňové pohotovosti. Další vlna srážek, která
opět zvedla hladiny řek, však byla přece jenom méně vydatná. Následující pátek, tedy
14. června, proto povodeň v Plzni definitivně skončila. Jedinou povodní „nezasaženou“ řekou ve městě byla Mže. Povodí
Vltavy totiž začalo ve velkém časovém
předstihu chystat maximální možnou volnou kapacitu v přehradě Hracholusky. Tím
se zabránilo velkým škodám v povodí Mže

a zároveň se zlepšily podmínky pro průchod
povodňových vln na ostatních řekách centrem města.
Jak velká byla povodeň? Ne moc. Pouze
na Úhlavě odpovídala více než dvacetileté
vodě, stejné hodnoty bylo dosaženo na Klabavě v Dýšině.
Jako jediný se z povodně zřejmě radoval
tygr z plzeňské zoo, který díky poškození
oplocení výběhu pádem stromu získal na
chvíli trošku větší svobodu. Využil ji dokonale. Na kozu, kterou ulovil ještě před
zahnáním zpět, bude určitě nějakou dobu
vzpomínat.
Ačkoliv při ochraně před povodní pomáhaly všechny složky integrovaného záchranného systému a aplikovala se různá
protipovodňová opatření, přece jenom došlo ke škodám. Předběžný odhad jen na
území města, ať už na státním, obecním či
soukromém majetku, přesáhl 30 milionů
korun. Povodeň skončila a všichni se těšili
na sluníčko. Kdo mohl tušit, že po následujícím více než měsíc trvajícím horku a suchu
budeme čekat na další déšť jak na smilování…
Hana Tajčová, Odbor životního
prostředí Magistrátu města Plzně

Širší nabídku aktivit, další herny a hřiště pro volný čas, více divadelních
představení pro nejmenší a individuální hlídání, taková jsou nejčastější
přání rodičů s malými dětmi. Rodiče
s odrostlejšími potomky postrádají více koupališť, krytých sportovišť
a cyklostezek. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které mezi plzeňskými
rodinami s dětmi uskutečnil odbor
sociálních služeb magistrátu. Osloveno bylo 1 000 respondentů s dětmi
do 15 let. „Vysoké procento odpovědí
se shoduje v otázce bezpečnosti. Respondenti považují za nejdůležitější
dbát v místech, kde se schází více dětí,
jako jsou například hřiště, na bezpečí
a čistotu,“ upřesňuje vedoucí odboru
Alena Hynková. Z průzkumu vyplynulo, že rodiče pozitivně hodnotí stávající
služby a aktivity. Jsou velmi spokojeni
s nabídkou kulturních akcí a s úrovní
míst pro odpočinek, jako je například
Mlýnská strouha. „Výstupy šetření budou zohledněny při dalším plánování
a podpoře prorodinných aktivit. Ucelenou nabídku služeb pro rodiče s dětmi, ale i rady, doporučení a tipy, kam
s dětmi za sportem a zábavou naleznete v Průvodci pro rodiny, který loni vydal odbor sociálních služeb“ doplňuje
Alena Hynková.
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Kontejner U Ježíška nabízí rozmanité kulturní akce
Halda zeminy u řeky Radbuzy nedaleko kostela U Ježíška pod Mikulášským
náměstím se díky účastníkům letního
workcampu proměnila v místo setkávání,
odpočinku i zábavy. Zemní val za mostem
Milénia, který vznikl při jeho stavbě, se bě-

Zemní val za mostem Milénia se proměnil v místo setkávání, odpočinku a zábavy.

Akce představí proměny továren
Série seminářů, tvůrčích dílen a výstav se
zaměřením na prostory pro kulturu, umění a rozvíjení komunitního života v bývalých průmyslových objektech se uskuteční třetí zářijový týden v areálu Světovaru.
Jeho rekonstrukce je jedním ze stěžejních
projektů připravovaných v souvislosti
s titulem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Do Plzně přijedou
zahraniční odborníci se zkušenostmi
s provozováním podobných kulturních
center. Účastníci získají informace nejen
k provozu a financování zařízení tohoto
typu, seznámí se také s přípravou kvalitní
marketingové strategie a základy programového managementu. „Kulturní centra
dnes vznikají proměnou různých průmyslových objektů. Týden kulturních fabrik
by měl ukázat, jak taková centra fungují,

a pomoci Plzni k úspěšné proměně Světovaru. Jedná se o dosud nejucelenější
odbornou akci svého druhu v České republice,“ doplňuje Adriana Krásová ze
společnosti Plzeň 2015.
Program Týdne kulturních fabrik vyvrcholí 19. září konferencí, na které vystoupí hosté ze Švýcarska, Španělska, Německa, Holandska a Polska. Konference
bude otevřená nejen provozovatelům
kulturních center, ale i urbanistům, architektům, politikům a veřejnosti. Účast
je bezplatná, zájemci se mohou přihlásit
prostřednictvím www.plzen2015.cz do
15. září. Součástí programu bude také
výstava fotografií představující příklady
proměn průmyslového dědictví z celé
Evropy. K vidění bude ve Smetanových
sadech od 19. září.
(mr)

ROZHOVOR

Myslím si, že mám v životě docela štěstí
Pokračování ze strany 1.
Zmínila jste, že vás baví výtvarka. Jako
žákyně Základní školy Martina Luthera, jste dokonce vyhrála výtvarnou soutěž s obrázkem Tramvaj snů. Najdete si
ještě čas na malování?
Dřív jsem chodila malovat do umělecké školy. Bohužel teď moc času není, ale
je to moje srdeční záležitost. V poslední
době mě hodně baví techniky, které jsem
se naučila na gymplu, například technika
suchého štětce a olejomalba.
Vypadá to, že na co sáhnete, to se vám
daří.
To už mi řeklo víc lidí. Já si myslím, že
mám v životě docela štěstí.
Jakého cíle byste chtěla v atletice dosáhnout?
Nemyslím moc daleko dopředu. Příští
rok bych se chtěla dostat na mistrovství
světa juniorů do USA, zase na překážky.
Ke splnění limitu mi stačí zopakovat letošní výkon, ale musím stále makat .
Závodila jste na mnoha stadionech nejen v naší republice. Můžete tedy srovnávat. Jak jste spokojená s novým atletickým areálem ve Skvrňanech?
Ve srovnání s ostatními stadiony patří
ten náš určitě k těm lepším. Byli jsme dva
roky bez stadionu, předtím ve Štrunco-

vých sadech bylo naše soužití s fotbalisty
dost problematické. Teď si konečně mohu
nechávat věci ve skříňce v šatně a nemusím s sebou všechno pořád vozit. Moc se
mi tady líbí.
Veronika Krátká

Cílem Jany Reissové pro nadcházející sezonu je účast na mistrovství světa juniorů
v USA.
Foto: Martin Pecuch

Foto: Plzeň 2015

hem týdenní práce dobrovolníků podařilo
zpřístupnit a vdechnout mu nový život.
„Chtěli jsme pro Plzeňany vytvořit příjemné místo k posezení, kde mohou trávit
letní dny v blízkosti řeky. Čerstvě posečené
svahy zdobí přístupové schodiště, které
dobrovolníci zpevnili hlínou, kameny
a travními drny. Boční rampa slouží jako
bezbariérový přístup pro rodiče s kočárky,
cyklisty a dopravu technického vybavení,“ vysvětluje Eva Kraftová z týmu Plzeň
2015. Na vrcholu zemníku je dočasně
umístěný kontejner, který funguje jako
zázemí pro kulturní akce. V září se zde
odehraje diskusní cyklus na téma řek a nábřeží. „Semináře v průběhu pěti úterních
večerů představí nejlepší příklady z České
republiky, kdy se architektonickou úpravou
podařilo přiblížit řeku obyvatelům města,
a ta se tak stala centrem městského života.
Dojde i na samostatný seminář věnovaný
Plzni, během kterého se představí koncepce
městských organizací, záměry místních architektů i občanské aktivity. Cyklus bude zakončen saunovacím happeningem u Radbuzy,“ říká jeden z organizátorů Marek
Sivák. Okolí řek se stalo tématem dalších
aktivit programu Pěstuj prostor. Do speciální výzvy „Řeka ve městě” může kdokoli
přispět nápadem na oživení těchto míst.
Více informací na www.plzen2015.cz/
verejnyprostor.
(mr)

Z programu kontejneru
13. 9. 17.30 hod – Koncert pro
dobrovolníky – hudební odpoledne
17. 9. 19 hod – Řeka ve městě:
PLZEŇ – Současnost a budoucnost plzeňských řek
19. 9. 18.30 hod – Cyklokoncert
po Velké plzeňské podzimní
cyklojízdě
24. 9. 19 hod – Řeka ve městě:
KADAŇ – Rozmanité formy
nábřeží Maxipsa Fíka
27. 9. 17.30 hod – Řeka ve městě:
Sauna jako vášeň – Přednáška
a saunování

Den architektury
představí Roudnou
S cílem umožnit Plzeňanům objevit znovu
své město, nabídnout odlišný pohled na
místní architekturu a ukázat její skvosty,
připravuje na první říjnový víkend společnost Plzeň 2015 akci s názvem Den
architektury. Procházky s výkladem, diskuze a beseda tentokrát zájemcům přiblíží
Roudnou, jednotlivé stavby i veřejná prostranství této čtvrti, kde zanechal stopy své
práce i architekt Hanuš Zápal.

Umělci z Východního Slovenska tvoří příběh Světovaru
V bývalém pivovaru Světovar se zabydleli přes léto umělci. V červenci to byla
plzeňská taneční skupina No-Ta, která
nastudovala vystoupení propojující rytmus básní a pohybu. Nyní patří Světovar
dvěma slovenským umělcům, kteří sem
přijeli v rámci výměny mezi Plzní a Košicemi, dvěma evropskými hlavními městy
kultury.
Tibor Nagy Grosso a Tomáš „tosper“
Šperňák připravují během dvouměsíčního rezidenčního pobytu projekty na
téma příběh Světovaru. Tiborovým záměrem je vytvořit prostorové instalace,
ve kterých využije cirkulaci vody, zrcadlo
a světla. „Světovar je jedinečné místo pro
výstavy. Je to obrovský komplex, kam
se mohou diváci přijít před jeho rekonstrukcí naposledy podívat právě na naši
prezentaci,“ uvádí Tibor. Druhý umělec
vytváří zvukového průvodce Světovarem,

který zároveň připomene dvousté výročí
založení pivovaru na tomto místě. Závěrečná prezentace jejich prací je pláno-

vána na středu 18. září od 19.30 hodin.
Umělci uspořádají také tvůrčí dílny pro
veřejnost a ateliér pro děti.
(mr)

V bývalém pivovaru nyní slovenští umělci tvoří projekty inspirované historií a současností
Světovaru.
					
Foto: Plzeň 2015

Dobrovolníci z celého světa pomáhali s úpravou zanedbaných míst
Celkem patnáct dobrovolníků z různých
zemí v červenci přijelo do Plzně, aby zde
v rámci workcampu pořádaného společností Plzeň 2015 pomohli s úpravou
zanedbaných veřejných míst. Pro Plzeňany upravili dlouhodobě zapomenutou
zahradu u boleveckých kolejí a podíleli se
na proměně valu U Ježíška. Na jeden večer se jim podařilo oživit také prostor před
Komerční bankou na Anglickém nábřeží,
kde uspořádali pro všechny kolemjdoucí
piknik.
Účastníci workcampu si sami platí cestu. Úkolem hostitele je zajistit ubytování
a stravu a samozřejmě připravit takový
program, aby zde všichni prožili plnohodnotných čtrnáct dní. Pro tento koncept se
nadchla koordinátorka dobrovolnického
programu Plzně 2015 Eva Kraftová, které
celou akci připravila ve spolupráci s organizací INEX. „Přišlo mi to jako perfektní
příležitost pro letní událost, která by se navíc skvěle dala propojit s projektem Pěstuj
prostor. Ten od občanů města sbírá podněty na vylepšení veřejného prostoru,“
vysvětluje Eva Kraftová.
První z realizovaných námětů, který
vzešel od občanského sdružení ENVIC,
bylo oživení roky neudržované, tzv. Zapomenuté zahrady u boleveckých kolejí.
Účastníci workcampu ji upravili tak, aby
zde mohli lidé ze sousedství trávit čas.
„Další ze zanedbaných prostorů ve městě,

který účastnícími kempu vrátili k užívání Plzeňanům, je val u Ježíška. Posekali
a upravili jej tak, aby se zde mohly pořádat
kulturní akce. V září se zde uskuteční několik seminářů pod širým nebem,“ doplňuje Eva Kraftová.
Především pro studenty je workcamp
skvělou příležitostí, jak poznávat nové
lidi a místa. Dvacetiletá studentka Jana
z Ukrajiny se na něj rozhodla přijet především proto, že se chce naučit česky. „Plzeň

je místo, které jsem si opravdu zamilovala.
Kdybych si mohla vybrat mezi univerzitami v Praze, Brně a Plzni, určitě bych si
vybrala tu místní,“ říká Jana. Pro dvaadvacetiletého studenta obchodu z Jižní Koreji
Šung-Ham Kima byl workcamp jednou
ze zastávek na jeho dvouměsíční prázdninové cestě po Evropě. Strávit zde dva
týdny se rozhodl především kvůli projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015.
(hp)

Dobrovolníkům se na jeden večer podařilo oživit prostor před Komerční bankou na
Anglickém nábřeží, kde uspořádali piknik pro kolemjdoucí.
Foto: archiv
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Plzeň a Regensburg slaví dvě desetiletí úspěšného partnerství
Na oslavu výročí se bude nová ulice v partnerském bavorském městě jmenovat Plzeňská alej
Dne 25. září letošního roku uplyne
20 let od podpisu partnerské smlouvy
mezi naším městem a německým Regensburgem. Dokument stvrdili svými
podpisy tehdejší primátor Plzně Zdeněk
Mraček a regensburská starostka Christa
Maier. Od té doby se mezi oběma městy
rozvinula spolupráce v celé řadě oblastí.
„Pro naše město je partnerství s Plzní v každém ohledu velice významné,
protože podporuje sbližování a dobré
sousedské vztahy dvou velkých regionů,
Východního Bavorska a Plzeňského kraje. Kontakty obyvatel a institucí v Plzni
a Regensburgu jsou navýsost rozmanité
a intenzivní. Ať už jsou to společné aktivity škol, setkávání mládeže, skautů, se-

niorů, církevní akce, sportovní a kulturní výměny, výrazné hospodářské vztahy
a pravidelné kontakty obou magistrátů.
To vše ukazuje, jak je toto partnerství
aktivní. Mám radost z každého nového
nápadu a z každé iniciativy, které našemu partnerství dodají další elán,“ uvádí
současný starosta Regensburgu Hans
Schaidinger.
Bavorské město připravuje u příležitosti výročí partnerství bohatý program.
Od 17. do 29. září se v Regensburgu
uskuteční Plzeňský týden, který nabídne hudbu, divadlo a barokní ohňostroj.
„Budeme moci obdivovat výstavu plzeňských barokních památek. Dočkáme se
prezentace projektu Plzeň – Evropské

Gotický kamenný most Steinerne Brücke je jedním ze symbolů města.

Foto: archiv

Regensburg
jiným názvem také Ratisbon, latinsky
Ratisbona, česky Řezno, původně Castra Regina – pevnost na řece Řezné. Je
čtvrtým největším městem Bavorska
a správním střediskem bavorského
vládního okrsku Horní Falc. Město
leží na úpatí Bavorského lesa na soutoku Dunaje a Řezné. Ve městě žije
131 000 obyvatel.

hlavní město kultury 2015. Budou se
také konat dvoudenní trhy s bohatou nabídkou českých specialit. Mimo jiné se
zde uskuteční výstava fotografií autorů
z České republiky a také výstava Paměť
loutky. Dne 28. září se svým váženým kolegou Martinem Baxou odhalím jmenovku v naší nové ulici Pilsen Alee (Plzeňská alej),“ sděluje Hans Schaidinger.
Součástí Plzeňského týdne bude také
vystoupení Divadla Alfa a koncert Jazz
Kvintetu Plzeň.
V rámci oslav bude rovněž Regensburg hostem v západočeské metropoli. V pátek 13. září poprvé vystoupí
v katedrále sv. Bartoloměje světoznámý
osmapadesátičlenný chlapecký soubor
Domspatzen, jehož kořeny sahají až do
roku 975. Doprovázet jej bude Plzeňská
filharmonie.
Obyvatelé Regensburgu jsou v Plzni
častými hosty. „Oblíbených míst zde

mají opravdu hodně. Dobře znají náměstí s katedrálou sv. Bartoloměje, zoologickou zahradu, synagogu a samozřejmě zdejší restaurace. Regensburští občané jsou zvyklí na dobré pivo, v Plzni se
proto cítí na správném místě. Pro mě je
důležité každé setkání, každý kontakt.
Ať se jedná o vzájemné návštěvy vánočních trhů, o kulturní výměnu nebo
o hospodářsky významné projekty. Je
rozhodující, že se lidé z Plzně a Regensburgu setkávají a lépe poznávají
obě místa,“ připomíná starosta s tím,
že obyvatelé partnerského města mají
z návštěvníků ze západočeské metropole
vždy radost. „Ještě v letošním roce určitě stojí za návštěvu listopadové Regensburské taneční dny pořádané kulturním
centrem Alte Mälzerei (Stará sladovna),
které jsou proslulé daleko za hranicemi
města. V úterý 12. listopadu se otevírá
výstava velkého historického významu
nazvaná O princích měšťanech a Hanswurstech, která se věnuje Stálému
říšskému sněmu, který v letech 1663 až
1806 zasedal v Regensburgu a položil
základy našeho parlamentarismu. Na
tomto sněmu měly ostatně Čechy pravidelně svého vyslance, je to tedy výstava
přínosná pro všechny Plzeňany, kteří se
zajímají o historii,“ uzavírá Hans Schaidinger.
Aktuální kulturní program najdou zájemci na internetových stránkách města
www.regensburg.de v sekci Kultur.
(red)

tip na výlet

Vydejte se za mistrovskými díly nejen středověkého stavitelství
V ulicích Regensburgu se na každém
kroku zrcadlí 2 000 let jeho historie.
Město čítá 1 500 stavebních památek,
984 z nich tvoří komplex starého města
s historickou čtvrtí Stadtamhof, který byl
v roce 2006 zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tamní
památky vypovídají o významném postavení města. Je z nich patrné, že v Regensburgu se dařilo obchodu, žilo zde spousta
bohatých měšťanů, ale také že bylo sídlem biskupů, vévodů, králů a evropských
vyslanců.

Dominantou je gotická katedrála Dom
St. Peter ze 13. století, kterou by si neměl
nechat ujít žádný návštěvník této metropole na Dunaji. Dalším ze symbolů
města je gotický kamenný most Steinerne Brücke, který byl postaven v průběhu
let 1135-1146. Stal se vzorem pro stavbu mnoha evropských mostů, například
v Avignonu, Londýně a zřejmě i pro Karlův most v Praze. Za povšimnutí jistě
stojí historická kuchyně Würstküche,
která sloužila jako kantýna již stavitelům
mostu. Tradiční občerstvení nabízí tato

vyhlášená vuřtárna dodnes. Při návštěvě
Regensburgu nelze opomenout ani prohlídku zámku Thurn – Taxisů. Původní
klášter byl přestavěn do současné podoby
až v 19. století. Knížecí rod Thurn-Taxisů
zde sice stále bydlí, ale turisté si mohou
prohlédnout zdejší okázale zařízené sály,
křížovou chodbu i bývalou konírnu. Sídlí
zde také Bavorské státní muzeum s cennou sbírkou užitého umění.
Dokonalý přehled o celé oblasti získají turisté v Městském muzeu umístěném
v klášteře ze 13. století na náměstí Da-

chauplatz. Více než sto místností nabízí
svědectví o životě v tomto regionu od
doby kamenné až po nedávnou minulost.
Přímo na Dunaji lze navštívit Muzeum
plavby instalované na zakotveném parníku poblíž přístaviště vyhlídkových lodí.
V Regensburgu se lze setkat také
s mnoha odkazy astronoma Johanna
Keplera. Jeho muzeum sídlí v Keplerově
ulici 5, přímo v domě, kde roku 1630 zemřel. V jiné části města stojí astronomův
památník, který má podobu malého pavilonu.
(red)

Historické jádro Regensburgu bylo v roce
2006 zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.
Foto: archiv

Více než 200 vzkazů
pro Plzeň 2015
Po celý letošní rok podporují bavorské osobnosti projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 prostřednictvím iniciativy Centra Bavaria Bohemia v Schönsee nazvané
Akce 365. Denně se objevují výroky
bavorských osobností nejen na portále Centra Bavaria Bohemia, ale po
setmění se také promítají na fasádě
Staré radnice v Regensburgu. Objevilo se zde již více než 200 výroků.
„Je úžasné, jak se někdejší „země
nikoho“ díky Plzni 2015 dostala do
centra pozornosti. Z šedého a neznámého města se tak doufejme stane
město pestré a zajímavé,“ uvedla Katrin Döppe, zaměstnankyně BAYHOST - Bavorského vysokoškolského centra ve 200. poselství.
Všechny výroky bavorských osobností jsou k dispozici na úvodní
straně kulturního portálu na internetové adrese www.bbkult.net.
		
(red)

Přelet nad vězeňskými hnízdy v září roku 1948
Vzpomínání Zdeňka Mračka u příležitosti 65. výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše
Oficiální tryznu, organizovanou pokrytecky vládnoucím režimem k úmrtí prezidenta
bylo neúnosné přijmout. Proto jsem se s dalšími studenty klasického gymnázia rozhodl
rozloučit s Edvardem Benešem položením
věnce u památníku T. G. Masaryka. Obecně
sdílený tragický pocit nezvratného konce
dobrých časů jsme vyjádřili nápisem na
stuhách: „Pane prezidente, Vaší demokracii věrni zůstaneme“. Následovala zatčení,
uvěznění a potrestání osmi studentek a studentů.
Během výslechů byla až směšně nápadná snaha vyšetřovatelů vymámit z nás přiznání, že na gymnáziu máme protistátní
organizaci. Spolužák Ota, známý vtipálek,
ochotně vyhověl a udával, jak po únorovém
převratu se u nás dává dohromady skupinka
studentů, kteří si říkají SČM. Bylo to za pár
pořádných facek.
Naše arestování a výslechy se odehrávaly v policejní budově na břehu Radbuzy,
zvané od doby okupace „gestapo“. Všichni
byli potrestáni „pro rušení veřejného klidu
a pořádku“ trestem na svobodě v trvání pět
až osm dní. Byl jsem jako starosta oktávy,
který nesl věnec, považován za vedoucího
a dostal deset dnů s dodatkem (o kterém

jsem nevěděl), že po skončení trestu budu
předán do věznice krajského soudu.
Moderní policejní budova, dostavěná těsně před válkou, měla cely v zadním traktu.
Z některých zamřížovaných okének byly
vidět hodiny na budově Mrakodrapu. Nezkušené mládí se ocitlo za mřížemi. Přesto
jsme se brzy dokázali dorozumívat ťukáním
na zeď. Dívky ve vedlejší cele dostaly pětidenní trest. O nečekané povyražení jsme
měli postaráno hned v následujících hodinách. Do cely přibyl další, čerstvě zatčený
vězeň, komunista. Zpozorněl jsem, zda se
nepřipravuje nějaká provokace, ale že by
tak neobratná? Následující hodiny byly neuvěřitelnou tragikomedií: tento soudruh ve
svém ideovém nadšení káral u Masarykova
pomníku jakéhosi pomýleného občana za
„pobuřující výroky“ a opakoval rozčileně
několik jeho nevhodných slov. A to neměl
dělat, agent StB ho zatkl a dal uvěznit. Poprvé jsem viděl brečet dospělého muže. Nešťastný soudruh neustále naříkal, co tomu
řeknou soudruzi, co jeho žena, že je v kriminále. Opakovaně bušil do dveří a vytrvale
se domáhal setkání s tajemníkem komunistické strany. Plačtivý a psychicky téměř
zničený se kolem půlnoci konečně dočkal.

Zapracovala tzv. úloha strany, objevil se
komunistický funkcionář, který zařídil okamžité propuštění. Neopomněl se vyptat na
mne, což mi šťastně osvobozený soudruh
naivně prozradil. Po této směšné epizodě
a přechodném pobytu na cele jsem několik
dní dělal společníka funkcionáři Sokola.
Z dlouhodobé vyšetřovací vazby byl stresovaný, hlavní starost měl o kontakt s rodinou
a cítil se silně ohrožený. Takže jsem přes
určitou nedůvěru při svém propuštění převzal a vynesl moták.
Venku však na mě čekalo překvapení: místo domova převelení ke krajskému soudu.
S dalším vězněm nás eskorta vedla z nábřeží v poledne za živé pozornosti občanů do
Dominikánské ulice, kde se nenápadnými
železnými dvířky a pevným katrem vstupuje
do věznice soudu. Můj společník, o pár let
starší mladík, se do mlýna justice dostal až
tragikomickou událostí. U Masarykova pomníku se po dotazu policisty pokusil o vtip
a odpověděl, že čeká na zrušení lístkového
systému (tři roky po válce stále trvalo přídělové hospodářství). Za „pobuřující“ výrok byl
zatčen, pokusil se uprchnout. Byl pronásledován až k zastávce Jižní Předměstí, kde byl
za přispění soudruhů škodováků dopaden.

Ve vězení krajského soudu jsem se seznámil s tvrdší realitou vyšetřovací vazby
komunistické justice. Poúnorový režim rozběhl represi do doposud nevídané intenzity.
Vězeňské kapacity z doby demokratické
nemohly dostačovat aktivitě rozvíjející se
socialistické společnosti. V cele pro jednoho jsme byli natlačeni čtyři. Tři spoluvězni,
byli lapeni na Šumavě, nebylo jim dovoleno
opustit komunistickou klec: dva Pražáci
považovali Šumavu za snadnou procházku, další, Ostravák se svou milou bloudil
den a noc, až konečně spatřili chaloupku se
světýlkem, zde však číhali zbrojnoši.
Před spánkem jsme se museli domluvit.
Jednomu patřilo sklápěcí lůžko, tři jsme
se uložili se starými potrhanými dekami
a slaměnými podhlavníky na betonové
podlaze. Denně v zástupu krátká procházka na malém dvorku. Prádelní hrnec jako
společný záchod se jednou denně vynášel.
Během sobotního přesunu mezi věznicemi
jsem přišel o celodenní dávky jídla. S předsevzetím udržet si fyzickou kondici jsem
si rozšťouchal ke karbanátku hrst starých
vařených brambor i se slupkou (dodnes mi
brambory na loupačku pravidelně vyvolají
tuto vzpomínku). Pravděpodobně rozum-

ný, v té době ale odvážný soudce rozpoznal
nicotnost mého provinění a po několika
dnech jsem byl propuštěn (i ten moták byl
prostřednictvím posla konečně doručen).
Po návratu do školy jsme byli akčním výborem ihned vyloučeni ze studia. Stalo se
tak na žádost ředitele gymnázia, jak se mi
po letech s omluvou přiznal. O vzpomínkách se někdy říká, že bývají soudem nad
minulostí. Při psaní jsem si oživil část dávných událostí i vlastních prožitků. Náhodný soubor spoluvězňů a jejich osudů výstižně charakterizuje společensko-politickou
situaci, kterou nastolila KSČ bezprostředně po získání neomezené moci. Vzpomínání jsem se pokusil podat lehce odlehčenou
formou. Nikomu z nás v té době veselo
nebylo. Kaleidoskop bizarních příběhů je
nejen ilustrací, ale hlavně připomenutím
nástupu rudého teroru již ve čtyřicátých letech. Malá směs pestrých osudů je věrným
dokumentem doby, krátkou historií, tématem vhodným k zaznamenání do archivu
Paměti národa. Především však mementem
a varováním.
MUDr. Zdeněk Mraček
emeritní profesor neurochirurgie
bývalý primátor
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L E T N Í OH L É DN U T Í

Na 50 akcí se letos v létě odehrálo na zahradě Měšťanské besedy. K nejúspěšnějším patřil
koncert Čechomoru (na snímku).
Foto: archiv

Téměř šestnáct měsíců se už staví nová budova divadla. V současné době je dokončena železobetonová konstrukce objektu divadla
a provozní části. Pokračují práce na vnitřních prostorech i výstavba parkovacího domu. Na snímku stavbaři betonují jeho základovou desku. První diváci by měli do hlediště nového divadla usednout 1. září 2014.
Foto: Martin Pecuch

První žena ve vesmíru Valentina Těreškovová před 50 lety navštívila Plzeň. Dne 17. srpna 1963 ji zde přivítaly desetitisíce lidí. Silnice od Prahy byla při jejím příjezdu lemována davy nadšenců. Ve Škodovce, odkud pochází archivní snímek, po první kosmonautce
pokřtili novou lokomotivu.
Foto: archiv

Obrázky, které do redakce přišly v rámci prázdninové soutěže, se autorům opravdu povedly. Anička Žižková nezapomněla na žádnou z kašen, katedrálu ani hlavní postavu své
pohádky novinářku Adélu, která se vydala záhadu kouzelných kašen vyřešit.

Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem během svého již šestého ročníku nabídl na náměstí Republiky příběh Tří mušketýrů.
Po devět večerů jej sledovalo beznadějně vyprodané hlediště. Podle organizátorů festivalu se úspěšná inscenace vrátí do Plzně
také v příštím ročníku Divadelního léta.
Foto: archiv

Před 100 lety 28. září 1913 byl slavnostně otevřen dnešní Wilsonův most, tehdy most Františka Josefa I. Stavba podle projektu Václava Mencla začala 4. května 1912. Jako hlavní materiál byl použit kámen, z něj jsou
vyzděny klenby obou oblouků o rozpětí 27,5 metru. Beton byl použit jen do základů. Původně zde byly položeny koleje pro tramvajovou trať po Americké třídě, ty však byly v roce 1934 zlikvidovány. V roce svého jubilea se
technická památka dočkala rekonstrukce za 70 milionů korun. Začala v červenci a potrvá do května příštího roku.
Foto: archiv a Radek Koňařík

kulturní dění 
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Předplatné již nabídne inscenace v nové divadelní budově
Již od 23. září si lze zajistit předplatné do
Divadla J. K. Tyla na rok 2014, který bude
pro Plzeň i celou českou kulturu vzhledem
k otevření nové divadelní budovy 2. září
mimořádně významný. Předplatné na
příští kalendářní rok proto zahrnuje nejen
tituly ve Velkém a Komorním divadle, ale
už také inscenace v novém divadle. To by
mělo být nejmodernější budovou svého
druhu v republice jak technologickým vybavením, tak komfortem pro publikum.
Diváci by tedy určitě neměli litovat, že se
koncem května následujícího roku uzavře
již nevyhovující Komorní divadlo. Nová
budova poskytne kulturní zážitky v nesrovnatelně lepších podmínkách.
„Nabídkou 43 předplatitelských skupin
pro kalendářní rok 2014 vycházíme vstříc
tradičně početné skupině našich věrných
abonentů, ale i dalším potenciálním zájemcům, kteří musí kouzlo předplatného
pro sebe teprve objevit,“ zve do Divadla
J. K. Tyla Ilja Racek, který je od 1. srpna
jeho novým ředitelem. „V rámci abonmá si
mohou zájemci vybrat ze 38 titulů, z nichž
bude sedm operních, 12 muzikálových či
operetních, 14 činoherních a pět baletních,“ upřesňuje.
Vybrat si „svou“ abonentní skupinu mohou zájemci od 23. září v oddělení prodeje a služeb Divadla J. K. Tyla v Sedláčkově
2. Dosavadní předplatitelé by si měli zajistit abonmá na příští rok do 29. listopadu,
po tomto termínu budou jejich místa nabídnuta novým zájemcům.
(pd)

Polská krev je jedním z titulů, které zařadilo Divadlo J. K. Tyla do nabídky předplatného na rok 2014 (na snímku zleva Dalibor
Tolaš, Radka Sehnoutková a Tomáš Kořínek). Novou inscenaci této operety Oskara Nedbala nastudovalo divadlo ke 100. výročí
její české premiéry, jež se uskutečnila právě v Plzni.
Foto: Pavel Křivánek

Festival Divadlo láká na úspěšná představení
Výběr nejzajímavějších domácích a zahraničních inscenací i bohatý doprovodný

program nabízí 21. ročník mezinárodního
festivalu Divadlo, který se v Plzni koná ve

Festival Divadlo uzavře inscenace Divadla pod Palmovkou Králova řeč. Na snímku
zleva Karel Hlušička, Aleš Alinče, Martin Stránský a Simona Vrbická.
Foto: Martina Venigerová

Pilsner Fest
v nové podobě
Letošní Pilsner Fest se uskuteční v sobotu 5. října, přesně v den, kdy byla
uvařena první várka piva Pilsner
Urquell. Oslavy se představí v nové
podobě. Na dvou pódiích mimo jiné
zahrají kapely Čechomor, Kryštof,
Sunshine a Mandrage. Festival nabídne i netradiční propojení hudebních formací s novou moderátorskou
dvojicí Nasty a En.dru. Představí se
také vítězové soutěže Prazdroj talentů.
V dolní části areálu pivovaru se návštěvníci seznámí s pivovarnickými
řemesly. V horní části pak bude připraven stan reprezentující současnost
značky Pilsner Urquell. Zde bude největším lákadlem mezinárodní finále
soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Podrobnosti o programu lze získat
na www.pilsner-urquell.cz.
(red)

dnech 11. až 18. září. Hlavním lákadlem je
inscenace Slečna Julie moskevského Divadla národů v režii uměleckého šéfa berlínské Schaubühne Thomase Ostermeiera,
která byla nominována na prestižní ocenění Zlatá maska. Nové rižské divadlo přiveze
neokázalou, ale výpovědí silnou inscenaci
Černé mléko. Slovensko na festivalu zastupuje mimo jiné Holokaust autora Viliama
Klimáčka v režii Rastislava Balleka v podání bratislavského Divadla Aréna.
Domácí soubory nabízejí více menších
inscenací netradičního divadla, tedy kabarety, autorské projekty, objevné dramatizace, nový cirkus i loutky. Například
pražské Divadlo v Dlouhé představí Ibsenova Eyolfeka a Studio hrdinů zastoupí
Sorokinův Den opričnika. Tradiční epilog
bude patřit Divadlu pod Palmovkou s inscenací Králova řeč a Činohernímu klubu
s představením Před západem slunce.
Součástí programu jsou taneční, pohybová a multižánrová představení, tvůrčí
dílny, výstavy a projekce filmů. Více informací lze získat na www.festivaldivadlo.cz.
			
(red)

krátce

Výstava připomíná
oblíbenou Boudu
Divadlo v Boudě, které dobře znají
celé generace plzeňských dětí, představuje výstava v Muzeu loutek. Historie oblíbeného loutkového divadla
v úspěšných i nelehkých dobách je
zde zdokumentována prostřednictvím
archivních fotografií. Součástí výstavy jsou také vzácné historické loutky,
původní malované pozadí jeviště i dvě
divadelní scény.
Návštěvníci se seznámí s počátky
Divadla v Boudě, u nichž stáli Sokolové na Borech, a s jeho první scénou
v prostorách dnešního Divadla pod
lampou. Soubor pak působil v pavilonu na hřišti strojní průmyslovky
na Borech a po druhé světové válce
v dřevěné boudě naproti takzvanému Svazáčku. Původně se jednalo
o provizorium. Loutkové divadlo zde
hrálo až do roku 1988, kdy se přestěhovalo do domu kultury. Nyní sídlí
v budově Knihovny města Plzně
v Macháčkově ulici ve Skvrňanech.
Výstava nazvaná Divadlo v Boudě
1928 – 2013 aneb Cesta Boudy Plzní
potrvá do 31. října. Více informací
lze získat na internetových stránkách
www.muzeumloutek.cz.
			
(red)

Z V A š i c h d op i s ů
Při čtení posledních Radničních listů
mne poněkud překvapilo, že Divadlo Alfa
se nachází v Lobzích.
V Plzni žiji už více než padesát let
a domnívám se, že Divadlo Alfa se nachází na začátku Doubravky v části, které
se říká Letná. Toto tvrzení dokládám tím,
že rodiče mojí manželky bydleli na Letné.
Adresa byla Rokycanská 38.
Můžete mi prosím tuto místopisnou
záhadu objasnit?
Děkuji Vám Čermák

Plzeňan by skutečně nazval lokalitu, kde
se nachází Divadlo Alfa, místopisně „na
Letné“. Z hlediska katastru nemovitostí
divadlo leží v katastrálním území Doubravka. Plzeň je ale kromě katastrálních území dělena také na takzvané části obce. Ze
správního hlediska se nachází v části obce
Lobzy, což platilo už v roce 1895, jak dokládají historické mapy. Dalšími částmi obce
jsou například Severní Předměstí, Bolevec,
Jižní Předměstí, Doudlevce a další.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Muzeum představuje přírodu Plzeňska
Jak vypadala příroda a krajina Plzeňska
před 100 lety a jak vypadá dnes, to je
téma nové výstavy v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníky zavede jak do
polí a luk počátku minulého století, tak
do novodobé české přírody. Výstava také
připomene sté výročí vydání významné
publikace „Květena v Plzni“ přírodovědce Františka Malocha.

Součástí doprovodného programu
jsou konzultace s botanikem, tematické
přednášky a komentované prohlídky.
Výstava Džungle za plotem potrvá ve
Výstavním sále Západočeského muzea
v Plzni v Kopeckého sadech do 28. října. Otevřeno je denně kromě pondělí od
10 do 18 hodin. Více informací je k dispozici na www. zcm.cz.
(red)

Velká letní soutěž o nejlepší pohádku má svoji vítězku
I přesto, že prázdniny skončily, máme tady
pro naše malé čtenáře dobrou zprávu,
a to slibované výsledky Velké prázdninové
soutěže. Úkolem bylo vymyslet konec pohádky o plzeňských kašnách a doprovodit ji
ilustracemi. Zajímavé je, že většina autorů,
stejně jako naše vítězka Magda Kunešová, si zvolila jako kouzelnou kašnu anděla.
Chrtice s velbloudem se objevovaly pouze
jako doprovodné postavy. „Všechny příběhy, které jsme dostali, měly zajímavý a originální nápad. Rozhodli jsme se proto ocenit
nejen vítězku, která získává poukázku do
knihkupectví, ale i několik dalších soutěžících,“ říká jeden ze členů soutěžní poroty.
Další ceny věnované městem Plzeň jsou tak
v informační kanceláři magistrátu připraveny pro Aničku a Lucinku Žižkovy, Mirku
Dvořákovou a autora pohádky Matěj a zlaté kašny. A pro ty, kteří nevyhráli nebo se
vůbec nezapojili, máme jako dárek alespoň
zajímavé pohádkové čtení.
(red)

Jak mladý princ
hledal v Plzni ocásek
Bylo, nebylo jedno město a v něm tři zlaté kašny. Proslýchalo se, že jedna z nich je
kouzelná. Jenže která, to nikdo nevěděl.
A tak tam vedle sebe stály chrtice, velbloud
a anděl a čekaly na prvního odvážlivce, který
se pokusí záhadu vyřešit.
Jednoho dne přišel mladý princ. Přijel
z království Vlček. Jenomže ztratil ocásek
při cvičeném boji. Ocásek je symbol královského rodu Vlček. A proto se šel princ vyptávat lidí, jestli vědí, kde by mohl ocásek být.
Vyptával se takhle: „Milí lidé, pokud byste
byli tak hodní, poprosil bych vás, abyste mi
pomohli najít vlčí ocásek – symbol rodiny
královské. A pokud ho nenajdete, tak prosím o podrobnosti, kde by mohl být. Kdyby
ho někdo našel nebo by řekl, kde je, a tam by
byl, tak dostane zlata, kolik bude sám chtít.“

Po těchto slovech lidi začali křičet a hučet,
že chtějí zlato. Jenomže princ byl chytrý a jenom řekl: „Bez práce nejsou koláče.“ Všichni moc dobře věděli, že to mělo znamenat:
nejprve hledat a potom zlato. Všichni se
rozutekli, jako by jim šlo o život.
Princ taky šel, ale mnohem pomaleji
a veseleji než ostatní lidé. Šel a cestou viděl tři kašny – chrtici, anděla a velblouda. Přišel k andělovi a opatrně si sedl na
jeho okraj. Ale najednou anděl promluvil:
„Princi, lidé ocásek nenajdou, věř mi.“
Princ se zvedl a povídá: „Tak když ho nenajdou, tak mi aspoň řekni, kde je, když jsi
tak chytrej.“ „Dobře, ale jenom když mně,
chrtici a velbloudovi přineseš vodu, nemáme co pít a rezavíme.“ „No, tak jo,“ řekl
princ a chvátal pro vodu.
Když se vrátil, nesl utahaně tři velké
kbelíky vody a nalil je do veliké mísy pod
kašnami. Nejprve chrtici, pak velbloudovi
a nakonec andělovi a naráz se všechny kaš-

ny zezlatily a princ povídá: „Vy snad máte
víc zlata než…“ Ani to nestačil doříct a už
se hrnul dav lidí. A lidé začali jeden přes
druhého ječet: „Ocásek nikde není, nikde,
nikde.“ A anděl na prince mrknul a pošeptal mu: „U pastviny stojí tři velké stromy.
Jdi k tomu uprostřed a řekni tam ‚ocásek’
a z míst, kde byl, se objeví hned před tebou.“ „Děkuji,“ řekl princ a šel ke třem
stromům a u toho uprostřed řekl: „Ocásek.“ A opravdu ocásek ležel před princem. Princ ocásek zastrčil do kapsy a šel
k andělovi: „Děkuji mockrát.“ A anděl
hned řekl: „Ne, ne. Já hlavně nechci zlato,
jsem zlatý už dost.“ A princ se smál a lidi,
ti byli spíš uražení, že nemají zlato, ale protože princ byl hodný, dal všem lidem spravedlivě zlato. Konec konců, taky pomáhali. A tak se všichni vrátili šťastně domů, lidi
s horou zlata. Kašny byly zase zlaté. No
a princ šel s ocáskem domů do království.
Magda Kunešová (8 let)
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Výstava nabídne
podzimní alpinky
Různé druhy bramboříků, hořců,
kapradin, vřesů, vřesovců a dalších rostlin a dřevin představí třetí
ročník výstavy nazvané Podzim
v alpinu. Organizátoři věří, že akce
bude minimálně stejně úspěšná
jako loni, kdy ji během pěti dnů jejího trvání navštívilo téměř sedm
set návštěvníků. Podzim v alpinu
se uskuteční v zahradě gymnázia
na Mikulášském náměstí od úterý
17. do soboty 21. září. Otevřeno
bude od 9 do 18 hodin, poslední den jen do 12 hodin. V sobotu
dopoledne lze navštívit výstavu
zdarma a zakoupit zde nabízené
výpěstky, vlastní expozice ale již
bude postupně likvidována. (red)

Galerie představuje
Jan Vyleťala
Dosud nedoceněného malíře Jana
Vyleťala (1940 – 2013) přestavuje
do 30. října Galerie města Plzně.
Jeho tvůrčí příběh je mimořádně zajímavý. Vystudovaný elektroinženýr
začal malovat až ve svých 65 letech.
Během relativně krátké doby vytvořil
pozoruhodné dílo čítající 200 obrazů
z oblasti geometrické abstrakce. (red)

P R O V OL N Ý Č A S

Jak se stěhovala první česká škola ve městě
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“

Na začátku 19. století měla Plzeň pouze
jednu hlavní německou školu, do které
mohlo chodit asi 800 dětí. České děti měly
smůlu – „buď se jim dostalo vzdělání jen
pokoutně a nepatrnou měrou anebo musely chodit do okolních vesnických škol“.
Německá hlavní škola sídlila v bývalém
Štiftu – budově, která stávala mezi radnicí a chrámem svatého Bartoloměje. Byla
otevřena v roce 1592, kdy se v ní učilo latinsky. Škola hrála v kulturním životě města významnou roli, připravovala žáky pro
univerzitní studium.
Prvním průkopníkem české školy se stal
profesor Sedláček, který pro svoji myšlenku získal tehdejšího arciděkana a vikáře
Tomáše Kordíka a purkmistra Emanuela
Davida. Do věci se také vložil první magistrátní rada Karel Setty. Dostal výborný
nápad. Pozval na radnici zástupce právovárečníků, těch tehdy bylo v Plzni 254,
a požádal je o pomoc. Právovárečníci souhlasili a slíbili, že sami zajistí služné pro
českého učitele.
Rodiče dětí měli přispívat také na učitelův plat a magistrát přidal deputát – šest
sáhů dřeva pro školní světnici a dva sáhy
s dvanácti kopami votýpek paliva pro učitele. Česká škola měla být umístěna také
do Štiftu na náměstí.
Arciděkan napsal návrh zřizovací listiny
a předložil ji magistrátu. Kladné rozhodnutí přišlo z Prahy v květnu 1819. Učit se
začalo „provizorně“ v jedné ze světnic špitálu sv. Máří Magdaleny (v místech dnešní

p e rl i č k y z a r c h i v u ( 1 . )
Na tomto místě budou čtenáři Radničních listů pravidelně nacházet soutěž,
která jim umožní nahlédnout blíže do materiálů uložených v Archivu města Plzně.
Každý měsíc se zde objeví hádanka týkající se historie našeho města. Vždy ji doplní text věnovaný unikátům z městského
archivu, který soutěžícím pomůže blíže
poznat dané období.
První část Perliček z archivu zavede
čtenáře do dávné minulosti. Do doby, kdy
se začala psát historie našeho města. Pro
vítěze máme v informační kanceláři na
radnici připraveny dvě permanentky do
Plaveckého areálu města Plzně – Bazénu
Slovany. Stačí jen správně odpovědět na
otázku: Který rok je obecně považován za
datum založení Plzně? Odpovědi můžete
zaslat do 25. září 2013 na adresu redakce
nebo na e-mail RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Perličky

z archivu, své jméno, adresu, e-mail nebo
telefonní číslo.

pověděli všichni, kteří poznali, že se jedná
o lišku. Z odpovědí jsme vybrali tu, kterou

budovy krajského soudu ve Veleslavínově
ulici) 4. listopadu 1819 a přihlásilo se
142 žáků. Provizorium vydrželo do roku
1828, kdy byli do špitálu sv. Máří Magdaleny přestěhováni špitálníci z chudobince.
Magistrát nechal upravit pro českou školu
dvě místnosti v tehdejším obecním dvoře
(dnes tam stojí budova Pedagogické fakulty ve Veleslavínově ulici). Protože počet
zájemců rychle rostl, nařídil krajský hejtman Buml v říjnu 1830 hospodářskému
úřadu, aby podle guberniálního nařízení
postavil novou školní budovu. Hospodář
Bernard Hora podal v prosinci námitky, že
obecní důchod k takovému záměru nestačí. A tak se nestavělo nic.

Foto: archiv

Až nový arciděkan Antonín Hlavan
se později začal myšlenkou stavby nové
české školy zabývat a obec nechala v roce
1836 vypracovat plány na stavbu školy,
která měla stát u Masných krámů. Plány
se ale ukázaly jako nezpůsobilé. Hlavan
pak přinášel nové návrhy – hodlal postavit
školu vedle jeptišského kláštera a nakonec
se česká škola do kláštera svaté Anny přestěhovala. Až v roce 1852 se vše vyřešilo.
České děti se nastěhovaly do bývalého vojenského vychovávacího ústavu, který stával na místě, kde je dnes Divadlo J. K. Tyla.
A budově se začalo přezdívat „Nový štift“.
(Úryvek je otištěn se souhlasem autorů
a vydavatelství Starý most)

Lid žádá potrestání
„Pošlete nám rozvratníky do dolů, my
si je vychováme sami,“ vyzývali zaměstnanci dolu Krimich II v Tlučné ve své
rezoluci otištěné 10. září 1948 v deníku
Pravda předsednictvo vlády. Nejen oni,
ale i „kolektivy pracujících“ z dalších
západočeských podniků tak reagovali na
události spojené s pietními slavnostmi
po úmrtí bývalého prezidenta Beneše,
které zejména v Praze provázely projevy
nespokojenosti části veřejnosti s komunistickým režimem. V Plzni narušila oficiální smuteční tryznu pořádanou 8. září
na náměstí Republiky demonstrace studentů středních škol, především septimy
a oktávy státního gymnázia v dnešní Husově třídě. Demonstraci studentů, kterým v pokusu o položení věnce k pomníku T. G. Masaryka zabránila bezpečnost,
ukončil až zásah Lidových milicí, které
se se studenty střetly v Husově třídě. Zadrženo bylo 16 osob, jež byly odsouzeny
k trestu odnětí svobody v trvání jednoho až dvou týdnů. Bezprostřední reakcí
režimu na tyto události, kterým předcházela protirežimní vystoupení během
všesokolského sletu v červnu téhož roku,
pak bylo zřízení soustavy táborů nucené práce fungující až do roku 1954 jako
instituce umožňující internovat či uvěznit režimu nepohodlné nebo „politicky
podezřelé“ osoby, které se nedopustily
žádného trestného činu. Adam Skála

Dávnou historii Plzně připomíná v archivu typář
K nejstarším artefaktům uloženým v archivu patří městské pečetidlo (typář), který byl
dle odborníků vyroben krátce po založení
Plzně. Jedná se o bronzové pečetidlo o průměru 8,5 cm, na jehož zadní straně je přiletovaná kobylka s otvorem, který umožňoval
nosit je zavěšené na šňůrce. Text v opisu zní:
+SIGILLV.CIWITATIS.D(E).NOWA.PILSEN.REGI.BOh(EM)IE. Obraz v pečetním poli tvoří na skále stojící brána se dvěma věžemi. V bráně stojí rytíř ve zbroji, který
si kryje prsa štítem, na němž je dvouocasý
český lev ve skoku. V této postavě lze spatřovat panovníka, zakladatele města, Václava II. Z cimbuří hradby roste postava dívky
s praporci v rukou. Pozoruhodné je přihlá-

šení se pečeti k českým zemím, a to
jak legendou v opise (ve zkrácené formě REGI.BOhIE)
i figurami českého lva a moravské orlice, které jsou
zobrazeny na praporcích
v rukou dívky. O autorství
typáře se vedou spory. Podle
některých vědců jej vyrobila
norimberská dílna, jiní v něm
spatřují práci rytce královských pečetí Václava II. Město typářem pečetilo důležité listiny. Pečeť jím pořízenou přivěšovalo
i na soukromé písemnosti měšťanů, kterým
bylo potřeba dodat vážnost a důvěryhodnost. Nejstarší otisk pečetidla je dochován

na listině měšťana Wolframa
Zwinillingera ze 17. dubna
1307, který tímto dokumentem odkazuje katedrále
sv. Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Listina
je rovněž uložena v městském archivu. Pečeť se používala nejméně do roku 1466,
kdy ji nahradila nová. Obraz
nejstaršího typáře si měšťané pravděpodobně v 15. století sami vložili do
městského znaku. Nyní je otisk historické
pečeti předáván primátorem jako význam
né ocenění města.
Štěpánka Pflegerová, Archiv města Plzně

Lišky obecné lze potkat ve všech částech města
Archiv města Plzně

Foto: Michal Böhm

Z V Í Ř ÁTKA K O L E M NÁS ( 1 5 . )
Minule hádali naši malí čtenáři, jaké zvíře
se skrývá v říkance: „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...“ Správně od-

Unikátní snímek druhého Štiftu (označený šipkou)

P SA L O SE
P Ř ED 6 5 L ET Y

nám poslal Adámek Trš. 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 liškách se můžete dočíst více
v článku Karla Makoně na této stránce.
Dnes přinášíme další hádanku v podobě
říkanky ornitologa Miloše Paiskera: „Bodliny má plné blešek, dupe, funí je to …?“
Napovědět by měl obrázek, který vytvořil
Zdeněk Doležal. Aby hádanka nebyla tak
jednoduchá, zajímá nás tentokrát také
druhový název.
Zkuste uhodnout, pod kterým písmenem je ukryta správná odpověď:
a) ježek ušatý
b) ježek obecný
c) ježek západní
Své odpovědi mohou děti s pomocí dospělých poslat do 25. září 2013 na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat
heslo Zvířátka kolem nás, své jméno, věk
a adresu!

Říká se o ní, že je to kmotra všemi mastmi
mazaná. Je opředena nejrůznějšími mýty
a pověrami, které se většinou nezakládají na
pravdě. Liška obecná je šelma psovitá. Vyskytuje se poměrně hojně jak ve volné přírodě, tak v městské zástavbě. Zvíře, převážně
s noční aktivitou, velice rychle reaguje na
změny krajiny či prostředí, nemá proto problém se adaptovat třeba i v průmyslových
objektech či na sídlištích.
V Plzni lišky obývají snad všechny městské části včetně centra. Často se pohybují
podél řek a silnic, které tvoří hranice jejich
loveckých okrsků. Liška žije v páru, námluvy a páření se odehrávají v lednu a únoru,
přičemž po 52 dnech březosti rodí samice
tři až šest, leckdy i deset mláďat. Každý pár
obývá vlastní noru a pečlivě hlídá své teritorium. Lišky nejsou v jídle příliš vybíravé, ve
městě se často živí odpadky. Občas sbírají
mršiny nebo se přiživují tam, kde lidé krmí
kočky. Rády loví hraboše polní, drobné obratlovce, ještěrky, žáby, ptáčata a vše, co
zdolají, až do velikosti zajíce. Nepohrdnou
ani ptačími vejci, sladkými lesními plody či
leklou rybou.
Přirozenou regulací lišek byla v minulosti
hlavně vzteklina, dnes je to svrab (prašivina) nebo psinka. Vzteklina se u nás momentálně nevyskytuje, psinka a svrab jsou na

lidi nepřenosné. Z civilizačních regulačních
faktorů to je pak hlavně doprava, lov a nejrůznější otravy či pády do šachet a jímek.
Lišky jsou klidná, bezkonfliktní, nezákeřná zvířata, která rozhodně nevyhledávají
lidskou společnost. Při odchytu poraněných
zvířat či jedinců spadlých do šachet a jímek
mám bohaté zkušenosti s tím, že liška se
snaží vždy vyhnout přímé konfrontaci. Kouše jen, když se cítí bezprostředně ohrožena.
Většinou se však snaží utéci. Osobně mám

Foto: Bohumil Mášek

lišky rád právě pro jejich povahu. Bohužel se často setkávám se zvířaty, která jsou
poraněná či nemocná, a taková setkání obvykle nemají dobrý konec. Mláďata lišek na
stanici neodchováváme, uměle odchované
mládě pak nelze vypustit zpět do přírody.
Dospělá poraněná zvířata musí být většinou
utracena a poslána na pitvu. Od loňského
roku společně s městem monitorujeme
zdravotní stav populace lišek žijících na
území Plzně. Na vyšetření se posílají hlavně
nemocná zvířata či ta podezřelá z nákazy.
Městské prostředí liškám nahrává, hlavně
co se týká potravních zdrojů. Pravděpodobnost, že narazíte ve městě na nemocnou
lišku, je proto podstatně větší než v přírodě,
kde musí obtížněji lovit přirozenou potravu.
Lišky s námi žijí v jednom městě již několik desítek let. Plzeňané se s nimi setkávají
především v noci. Jejich výskyt mají velice
dobře zmapovaný řidiči taxíků či nočních
spojů veřejné dopravy. Své o liškách vědí
i hlídači či policisté a strážníci, kteří je potkávají při nočních službách. Společenská
nebezpečnost lišek je podstatně nižší, než
je tomu třeba u některých skupin naší lidské
tlupy. Proto – nebojte se lišek, jsou to naši
lepší sousedé.
Karel Makoň, DES OP
- Záchranná stanice živočichů Plzeň
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