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Stavba depa skončí o rok dříve
Před dokončením je stavba depa pro Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP)
v areálu Škodovky. Autobusy a trolejbusy
včetně technického a technologického zázemí by se měly přestěhovat do nových prostor
nejpozději 1. září 2014. Je to o celý rok dříve,
než bylo plánováno. „Urychlení stavebních
prací a následné přestěhování z vozovny
v Cukrovarské ulici umožňuje důsledná
koordinace všech činností v rámci výstavby
a optimalizace plánování přesunu technologických celků tak, jak jsou jednotlivé objekty
dokončovány,“ vysvětluje generální ředitel
Škody City Service Marek Herbst.
Jak rozsáhlý areál vlastně ve Škodovce
vznikl?
Nový areál má plochu okolo 11,6 hektaru. Vznikly zde zejména haly pro servis vozidel, strojní myčky, lakovna, skladovací prostory a podobně. Dále přibyly dva odstavné
prostory, jeden zastřešený pro parkování
trolejbusů a druhý venkovní pro autobusy.
Součástí areálu je také administrativní čtyřpodlažní budova s kompletním technickým
zázemím, školicími prostory, archivy, šatnami a stravovacím zařízením. Je třeba si
uvědomit, že depo je koncipováno jako samostatný uzavřený areál v průmyslové zóně
Škoda. Celý prostor je monitorován kamerovým systémem a má svoji vlastní ostrahu.
Základna by měla odpovídat požadavkům na umístění dostatečného počtu
vozidel ještě za 30 let. Kolik jich sem tedy
bude umístěno nyní a jaká je maximální
kapacita?
Zpočátku zde bude 113 autobusů a 86
trolejbusů. Kapacita ovšem umožní umístění až 175 autobusů a 136 trolejbusů. Kromě
toho je zde prostor pro technologická vozidla, jako jsou například tahače, vysokozdvižné vozíky a další manipulační technika.
Dopravní prostředky by se měly z Cukrovarské ulice stěhovat během letních
prázdnin příštího roku. Bude to znamenat nějaká omezení pro cestující?
Jedná se o poměrně složitý logistický problém, který vedle přestěhování vozidel spo-

Město ocenilo
významné osobnosti
Profesorka Zdenka Ulčová-Gallová, která
patří ke světové špičce v oboru reprodukční medicícny, a profesor Západočeské
univerzity v Plzni Pavel Drábek, uznávaný
odborník v oblasti matematické analýzy,
převzali u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii plakety s vyobrazením
historické pečeti. In memoriam bylo toto
ocenění uděleno Janu Thomovi, který
v době totality patřil k nemnoha Plzeňanům, jež projevovali svou odvahu a otevřený odpor vůči útisku a bezpráví. Cenu
města Plzně získal na základě rozhodnutí
zastupitelstva profesor Evžen Neustupný za výrazné přispění k rozvoji evropské
a české archeologie, za zásadní přínos při
zakládání Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a mimořádné zásluhy
v oblasti vzdělávání a výzkumu v oboru
archeologie.
(red)

čívá i v přesunu technologického zázemí,
skladového hospodářství a administrativy.
Vše, co s tím souvisí, začneme řešit již od
začátku příštího roku. Postupně budeme
stěhovat jednotlivé technologické uzly, které mohou fungovat v novém areálu. Naším
cílem je přestěhovat vozovnu tak, aby cestující tuto změnu nepocítili.
Jak bude vyřešena doprava v areálu Škodovky?
Vozidla se v areálu budou pohybovat jedním směrem. Byla eliminována místa, kde
by mohlo docházet k jejich protisměrnému
pohybu. Tam, kde může dojít ke kumulaci
vozidel, jako jsou například myčky a čerpací stanice, vznikne prostor, který umožní
čekání autobusů a trolejbusů, aniž by byl
ohrožen průjezd areálem.
Nezkomplikuje takové množství trolejbusů a autobusů dopravu v okolí areálu?
Pro dopravu v areálu Škodovky slouží
dvě hlavní brány. Vše je nastaveno tak,
že autobusy budou využívat jednu bránu
a trolejbusy druhou. Toto řešení jsme přijali
s ohledem na co možná největší odlehčení
křižovatek, které vzniknou v Borské ulici.
Celkové dopravní řešení včetně zátěží jednotlivých křižovatek a rozhodujících uzlů
uvnitř areálu bylo v době projektování depa
konzultováno s Českým vysokým učením
technickým v Praze a bylo také doloženo
matematickým modelem a vizuální simulací provozu.
Projekt je značně finančně náročný. Jakou úsporu to znamená pro rozpočet
Plzně, když bude depo a další služby zajišťovat Škoda Transportation a ne město
vlastními silami?
Kontrakt na údržbu a stavbu depa je za
téměř 12 miliard korun. Pokud by město postavilo depo a provádělo servis 29 let samo,
stálo by ho to podle analýz radnice 14 miliard korun. Škoda bude navíc stavby i stroje
depa trvale obnovovat, protože po 29 letech
je musí městu předat s minimálně 25% zůstatkovou hodnotou.
(red)

Na to, aby bylo v zimě krmítko vždy plné, pamatují děti v mateřské škole v Habrové ulici (na snímku). V našem městě jsou rozmístěna také
velká krmítka, která instalují členové DES OP – Záchranné stanice živočichů Plzeň do některých parků. Dvě se nacházejí na Homolce, další
dvě v Borském parku, po jednom u zoo a v Potoční ulici v Doubravce. Minimálně 90 procent krmné směsi by měla tvořit slunečnicová semena. Drobní ptáci ale nepohrdnou v menším množství ani jinými druhy olejnatých semen, drceným zrním a jádry ořechů, sušenými bobulemi
a nesolenými tuky. Ptákům nikdy nepředkládáme zbytky od oběda, zkažené, přepálené, kořeněné a uzené potraviny. Foto: Michal Böhm

Proměna Světovaru na kulturní centrum začíná
V březnu 2015 by mělo přivítat první návštěvníky kulturní centrum 4x4 Cultural
Factory na Světovaru. Kromě takzvané kulturní fabriky zde vzniknou nové prostory
pro archiv. Město již před koncem listopadu předalo staveniště sdružení firem, které
zvítězily ve výběrovém řízení na dodavatele.
Samotná výstavba začala 1. prosince.
„Součástí projektu je rekonstrukce dvou
budov v nevyužitém areálu bývalého pivo-

varu včetně revitalizace přilehlých pozemků o rozloze šest hektarů,“ uvádí vedoucí
Odboru investic Magistrátu města Plzně
Evžen Kaucký.
V rámci výstavby multižánrového kulturního centra vznikne multifunkční prostor technologicky splňující potřeby všech
uměleckých žánrů. Centrum 4x4 Cultural
Factory je významnou součástí projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury

2015. Stane se dějištěm řady vystoupení,
ale i sídlem ateliérů, zkušeben a zázemím
pro umělce. Provozovatelem kulturního
centra se stane společnost Plzeň 2015.
Cílem rekonstrukce druhé budovy je vytvořit zde podmínky pro skladování archiválií v souladu se zákonem o archivnictví
a spisové službě, zvýšit kapacitu depozitářů
včetně vytvoření dostatečné rezervy.
Pokračování na str. 2
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Emil Soukup: Vánoční dárek má být věnovaný od srdce
Období adventu je každoročně pro Emila Soukupa, faráře Římskokatolické farnosti u katedrály svatého Bartoloměje
v Plzni, tím nejhektičtějším v celém roce.
Ruch a neustálé zvonění telefonu v jeho
kanceláři v areálu františkánského kláštera nijak nenasvědčuje tomu, že právě
advent je považován za dobu zklidnění
před vánočními svátky. „Nejnáročnější bývá poslední adventní týden, kdy se
hodně věnuji lidem a dávám jím příležitost ke zpovědi. Zájemců v posledních
letech přibývá, a to nejen z Plzně, ale přijíždějí i lidé z venkova,“ připomíná Emil
Soukup.
Jak vzpomínáte na Vánoce v době vašeho dětství?
Rodiče se mně a mým třem bratrům
vždy snažili vytvořit sváteční atmosféru

Pro faráře Emila Soukupa jsou Vánoce
spojeny s návštěvami příbuzných a půlnoční bohoslužbou.
Foto: archiv

v duchu našich rodových tradic. Do
svých pěti let jsem prožíval Vánoce za
války, zvláště ke konci poznamenaly sváteční atmosféru časté nálety. Vzpomínám
si na Štědrý den v roce 1944, který jsme
prožili v krytu. Tehdy jsme bydleli proti
divadlu v dnešních sadech Pětatřicátníků. Samozřejmě o Vánocích jsme vždy
dodržovali řadu tradic jako v každé jiné
rodině. Na Štědrý den jsme drželi přísný
půst. Odpoledne rodiče připravovali dárky a stromeček a my děti jsme chodily po
jesličkách v plzeňských kostelech. Předčasná nadílka se vždy odehrávala u tety,
maminčiny sestry, a u babičky a potom
pokračovala i u nás doma. Samozřejmě,
chodili jsme na půlnoční, které se za války konaly už ve čtyři hodiny odpoledne.
Pozdější bohoslužby tehdy nebyly dovo-

leny. Muselo být zatemnění. Vzpomínám
si také na dvoje netradiční Vánoce, které
jsem prožil na vojně v Jičíně.
Jak prožíváte Vánoce nyní?
Štědrý den bývá volnější, bohoslužba mě vždy čeká až večer. Během dne
jdu na hřbitov, kde odpočívají mí rodiče
a známí. Potom připravuji vánoční dárky pro své nejbližší. Odpoledne obejdu
své dva starší bratry, jimž přivezu nejen
dárky, ale i betlémské světlo, a kolem
18. hodiny jedu k nejmladšímu bratrovi
na štědrovečerní večeři. Vždy se účastním půlnoční v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Na Hod boží mě pak čeká
v sedm hodin ráno mše svatá a v půl jedenácté koncelebrovaná mše svatá s biskupem v katedrále svatého Bartoloměje.
Pokračování na str. 7
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249 vánočních slov
primátora Baxy

Vážení a milí Plzeňané,
kdykoliv se blíží Vánoce, vzpomenu si
na slavný dopis redaktora newyorského deníku The Sun Francise Churche,
který v roce 1897 napsal osmileté americké holčičce v reakci na její otázku,
zdali existuje Santa Claus. Možná
bych jej měl spíše označit jako poselství než dopis, poselství, jež je platné
dodnes a jež na několika řádcích jímavě postihuje kouzlo Vánoc kdekoliv na
světě. A ať již jde o Santa Clause nebo
našeho Ježíška či Dědu Mráze. To není
důležité. Důležité je sdělení tohoto
poselství: nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší než víra, poezie a láska. Že není důležité věřit pouze tomu,
co vidíme na vlastní oči, že naopak ty
nejdůležitější věci zůstávají mnohdy
skryty našim zrakům. Francis Church
napsal: „Ano, Virginie, Santa Claus
existuje. Existuje stejně jako láska,
velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše
existuje, může být náš život krásný
a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez
Santa Clause. To bychom neměli ani
Virginii, ani víru, ani poezii.“ Věříme ve Vánoce, věříme v jejich poezii,
věříme, že to jsou chvíle, kdy máme
k sobě nejblíže a Vánoce nám tuto víru
naplňují. A my kouzlu Vánoc radostně
a přirozeně podléháme. Nemusíme
a přece dáváme dárky svým nejbližším,
dáváme je z lásky a to je to nejcennější,
co můžeme ve svém životě udělat. Přeji
Vám všem příjemné, hezké a spokojené Vánoce, přeji Vám otevřená srdce
a ve svém přání myslím i na ty, kteří
jsou bez domova, i na ty, kteří budou
o Vánocích sami.
Šťastné a veselé



Proměna Světovaru na kulturní centrum začíná

Granty podpoří
cestovní ruch

Pokračování ze str. 1
Záměrem je také umožnit bezbariérový přístup do badatelny pro veřejnost.
„Předpokládaná hodnota zakázky
přesahuje 246 milionů korun včetně
DPH,“ dodává Evžen Kaucký s tím, že
dotace na oba projekty, kterou město již
získalo, pokryje zhruba třetinu nákladů.
V letošním roce bylo na výstavbu
vyčleněno přes 70 milionů korun. Ve
výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězilo v konkurenci dalších pěti
uchazečů sdružení Světovar, zastoupené firmami POHL cz, a.s., BAK stavební společnost, a.s., a CGM Czech, a.s.
Do budoucna by se mohl stát zajímavou lokalitou celý areál Světovar. Podle
územní studie zpracované architekty
z pražského ateliéru D3A zde mohou
vzniknout obytné domy, služby, kanceláře a obchody. Území je natolik rozsáhlé, že ho lze intenzivně zastavět, aniž by
byly znevýhodněny stávající památkové objekty.
(red)

Odbor prezentace a marketingu
Magistrátu města Plzně vyhlašuje
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu v příštím roce. „Podporu lze získat na tvorbu produktů
příjezdového turismu do Plzně
a dále v oblasti kongresové turistiky,“ uvádí Jana Komišová, vedoucí
odboru prezentace a marketingu.
Žádosti lze podávat do 31. ledna 2014. Úplné znění grantového
programu včetně všech podkladů je
k dispozici na internetových stránkách www.plzen.eu.
Veškeré potřebné dokumenty si
mohou žadatelé o dotace vyzvednout také na adrese: Odbor prezentace a marketingu Magistrátu
města Plzně, náměstí Republiky 1,
306 32 Plzeň. Informace poskytnou
pracovníci odboru na telefonním
čísle 378 032 507.
(red)

Současnou podobu Světovaru zachycuje
horní snímek, vizualiace dole představuje
areál v roce 2015. Foto: Michal Böhm

Divadlo si vyžádá vyšší náklady Nové projekty zkvalitní služby
O zvýšení nákladů na stavbu budovy nového divadla v Jízdecké ulici o 18 milionů
korun rozhodlo na svém jednání v listopadu letošního roku Zastupitelstvo města
Plzně.
Změnu rozpočtu si vyžádaly aktuální úpravy evropských norem. Původně
schválené divadelní technologie by v současné době již nezískaly certifikáty potřebné pro kolaudaci stavby. Její zhotovitel,
společnost Hochtief, požaduje uhrazení
takzvaných vícenákladů, které se nedaly
předvídat, v celkové výši 40 milionů korun.
Kromě 18 milionů za úpravy divadelních technologií by mělo město zaplatit za
nepředvídatelné zemní práce a odvoz zeminy ze stavby dalších 22 milionů korun.
Tato částka za vícepráce souvisí s přeložkami sítí a dalšími nezbytnými změnami.
Na jejím zaplacení se zatím zastupitelstvo

neshodlo, a proto se bude řešit v následujících měsících.
Termín dokončení divadla ohrožen
není. Stavbaři prozatím práce nepřeruší. Do budoucna by se ale mohla situace
změnit.
Vícenáklady za odvoz zeminy nebyly
zaneseny v zadávací dokumentaci. Není
zatím jisté, zda zhotovitel stavbu nezastaví v případě, když nebude částka za likvidaci zeminy zaplacena. Vše se pak může
řešit i soudně.
Původně vysoutěžená celková cena za
nové divadlo činí zhruba 818 milionů korun bez DPH. V současné době je proinvestována přibližně polovina této částky.
Zahájení zkušebního provozu je naplánováno na květen příštího roku. První
představení by zde měli diváci zhlédnout
2. září 2014.
(red)

Plzeň dlouhodobě usiluje o zkvalitnění
a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím efektivnějšího využití informačních a komunikačních technologií.
V současně době zpracovává prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) dva projekty z této oblasti.
První z projektů nazvaný Systémové
a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plánovacích a rozhodovacích procesů přispěje ke kvalitnějšímu
zajištění přenosu dat a informací v územní
samosprávě. Letos skončila první etapa
tohoto projektu. Město současně požádalo
o proplacení podpory pro tuto etapu ve výši
zhruba 22 milionů korun. Nyní projekt pokračuje druhou etapou. S dokončením celé

Územní plán slouží jako zdroj informací pro občany a instituce

Tentokrát se v rubrice věnované tvorbě
územního plánu zaměříme na to, jak
s tímto dokumentem pracovat. Územní
plán je zákonným nástrojem města, je
proto nutné jeho schválení zastupiteli.
Je závazný při rozhodování pracovníků
nejen samosprávy, ale i státní správy
(především stavebních úřadů). Současně slouží jako zdroj informací pro veřejnost.
Dokument podle nové metodiky
Rozhodování o možnostech využití
území a následné výstavbě ve městě Plzni je v současné době prováděno na základě platného územního plánu z roku
1995, který se průběžně aktualizoval ve
dvouletých cyklech formou změn. K těm
docházelo až do doby rozhodnutí o pořízení nového územního plánu a zahájení
prací na jeho návrhu. Nový územní plán,
který tento dokument nahradí, by měl
podle předpokladů začít platit do konce
roku 2016.
„Metodika nového dokumentu bude
více prorozvojová, proto v porovnání
se současným územním plánem nebu-

z radnice

dou nutné tak časté aktualizace,“ uvádí
Jitka Hánová, vedoucí úseku územního
plánování Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně.
Základem grafické části stávajícího
územního plánu je výkres funkčního využití ploch. Ke správnému pochopení
tohoto výkresu je nezbytná také textová
část, takzvané funkční regulativy, které určují, jaké stavby a zařízení mohou
vzniknout v daném místě v této funkční
ploše. Prostorovou regulací se územní
plán pro Plzeň dosud zabýval jen okrajově stanovením procenta zástavby
a procenta zeleně. Tyto údaje však nebyly
závaznou částí dokumentace, výškovou
regulaci pak územní plán neřešil vůbec.
Důraz na strukturu zástavby
„V platném územním plánu proto není
vymezeno například, zda v oblasti určené k bydlení může vzniknout několikaposchoďový bytový dům nebo rodinný
domek. Tyto otázky řeší v současné době
stavební úřad na základě zkušenosti bez
bližšího upřesnění v územním plánu,
často ve spolupráci s odborníky z Útvaru

koncepce a rozvoje města Plzně. Oproti
tomu nový územní plán se již strukturálním uspořádáním jednotlivých území
zabývá. Vychází především ze struktury zástavby a přesněji specifikuje, jaká
stavba, z hlediska hmoty, objemu, měřítka, může v daném území na konkrétním pozemku vzniknout,“ vysvětluje
architektka Irena Králová.
Z hlediska členění na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, což
není nic jiného než v platném územním
plánu používané funkční plochy, je připravovaný dokument liberálnější a flexibilnější.
„Je navržen menší počet ploch. Plán
například nerozlišuje, zda se jedná
o městské nebo venkovské bydlení. Bez
stanovení koncepce rozvoje jednotlivých lokalit však neumožní, aby v nich
vznikl objekt, který se bude vymykat měřítku stávající zástavby. Všechny nové
objekty tedy budou muset odpovídat
okolní struktuře zástavby,“ dodává Irena Králová.
Zdroj informací pro občany
Územní plán slouží jako zdroj informací pro všechny občany, kteří se
chystají stavět nebo uvažují o koupi
pozemku. Platný dokument je k dispozici například na Technickém úřadě
Magistrátu města Plzně, na stavebních
úřadech a na Útvaru koncepce a rozvoje

města Plzně ve Škroupově ulici. Veřejnost může do platného územního plánu
nahlížet také prostřednictvím webových
stránek www.plzen.eu a www.ukr.plzen.
eu.
„Z územního plánu získá občan základní informace o území, které ho zajímají, a také o možnostech jeho využití.
Dále je vhodné obrátit se na stavební
úřady, které zájemcům poskytnou podrobnější informace například o přístupových cestách, inženýrských sítích
a případných omezeních, které v dané
lokalitě existují.
To vše je vhodné důkladně prověřit
i tehdy, když je prostředníkem koupě či
prodeje realitní kancelář. Občané by se
rozhodně neměli zajímat jen o hlavní výkres, ale také o doplňující výkresy řešící
dopravní a technickou infrastrukturu,
krajinu a podobně,“ připomíná Jitka
Hánová.
Veřejné projednání v příštím roce
Obyvatelé Plzně se mohou k novému
územnímu plánu vyjádřit během veřejného projednání, které je plánováno na
první polovinu příštího roku.
Pravidelná rubrika o přípravě nového
územního plánu se tímto v Radničních
listech uzavírá. Ve zveřejňování dalších
důležitých informací však budeme pokračovat i v následujících měsících pod
známou ikonou.
(red)

akce se počítá na konci května příštího roku.
Druhý projekt s názvem Infrastruktura
pro distribuci služeb eGovernmentu se týká
vybudování a provozování datové sítě pro
zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě, čímž dojde ke zkvalitnění
služeb občanům a snížení administrativní
náročnosti veřejných služeb. Dosud je dokončena první etapa projektu a zpracována
monitorovací zpráva včetně žádosti o proplacení podpory ve výši 6,8 milionu korun.
Druhá etapa by měla skončit do konce srpna příštího roku. Oba projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Šance pro váš rozvoj. Poskytovatelem této
dotace je ministerstvo pro místní rozvoj.

Knižní novinky
představují Plzeň
Tři nové publikace, které se z různých pohledů věnují západočeské
metropoli, přináší na předvánoční
trh vydavatelství Starý most. Na
vzniku knihy Plzeňská nej... rekordy, unikáty, kuriozity se podílelo
více než 40 autorů a třináct fotografů. Tato mimořádná publikace
popisuje a na snímcích zobrazuje
více než 500 rekordů a výjimečných
počinů z nejrůznějších oborů.
Další z novinek Příběhy plzeňských domů II. seznamuje s historií
a současností řady zajímavých objektů, jako je například sokolovna
ve Štruncových sadech, porodnice
na Slovanech či stavební průmyslovka. Na motivy úspěšné výstavy
v Národopisném muzeu Plzeňska
„Na nákup do staré Plzně“ vznikla
kniha autorky Jany Slámové nazvaná Jak se nakupovalo, vařilo a jedlo
ve staré Plzni. Součástí publikace
jsou dosud nezveřejněné dobové fotografie a také kuchařka plzeňských
babiček.
Čtenáři si připomenou, jak vypadal původní interiér bufetu Adrie
a obchod s kávou Meinl, nebo si mohou uvařit klobásy na pivě, zelníky
či „kuřata s rukama“.
(red)
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Jak zvolit vhodnou školu pro budoucího prvňáčka?
Jak poznáme tu správnou školu? Je naše
dítě zralé k nástupu do první třídy? Tyto
otázky si klade mnoho rodičů před zápisem svého potomka do první třídy. V Plzni
je nabídka poměrně široká. Město zřizuje 26 základních škol, které mají vlastní
vzdělávací programy a různou kapacitu.
Záleží jen na rodičích, zda dají přednost
menší škole s rodinným prostředím nebo
velkému zařízení s rozmanitou možností
mimoškolních aktivit. „Vždy je však třeba
pamatovat na to, že pro dítě je vstup do
základní školy velmi důležitý, protože si
během této životní etapy vytváří vztah ke
vzdělání,“ uvádí Eva Prokopová, vedoucí
odboru školství mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu.
Mnozí rodiče volí školu pro své dítě
podle vzdálenosti od bydliště, roli hraje
i bezpečnost cesty. Dalším hlediskem bývají zkušenosti známých. Rodiče také často zapisují své potomky do školy, kterou
sami navštěvovali a na kterou rádi vzpomínají. „Mnozí vybírají školu pro svého
prvňáčka podle nabízené profilace v souladu s jejím vzdělávacím programem. Ke
zvážení jsou však ještě další kritéria, jako
je známé prostředí nebo přítomnost kamarádů ze školky. To vše vede ke spokojenosti dítěte a k tomu, aby úspěšně zahájilo
školní docházku. Raná specializace už od
první třídy není ve většině případů na místě,“ dodává Eva Prokopová.
Spolupráce rodičů se školou začíná
v době, kdy dítě chodí do školky. Rodiče mohou navštívit více škol během dnů
otevřených dveří. Informace získají také
na schůzkách iniciovaných jednotlivými
školami ještě před zápisy. „Každý rok
využíváme možnosti tímto způsobem
představit naši školu rodičům budoucích
prvňáčků. Na otázku, jak poznat dobrou
školu, vždy odpovídáme, aby školu individuálně navštívili, podívali se do tříd
při výuce a pohovořili si s vyučujícími
v prvních třídách,“ sděluje ředitelka Bolevecké základní školy Helena Brunclíková
a pokračuje: „Vstupem do školy se mění
role dítěte, prostředí, denní program, náplň činnosti, požadavky na dítě samotné.

Z VAšich dopisů
Vzpomínka v listopadových Radničních listech s názvem Pro pomluvy
a výmysly za mříže mne vyzvala k vypsání několika okamžiků, které jsem
prožil kvůli vydávání takzvaných ilegálních tiskovin. Za první republiky se
tiskly v Plzni noviny Český západ, později Stráž českého západu. Nástupem
komunismu byl Český západ zakázán.
Vedoucí redaktor Jaroslav Kusý se rozhodl, že se proti tomu postaví a spolu
s kamarády vydával tiskovinu Hlas
umlčených. Vydal několik čísel až do
doby kdy se státní bezpečnost postarala
o likvidaci této takzvané ilegální tiskoviny. Vynesené tresty a odsouzení: Průcha sedm let, Mačl šest let, Kouklová
a Zelenka pět let. Jaroslav Kusý uprchl
za hranice a vydával potom v Mnichově 40 let dvouměsíčník Demokracie
v exilu. Zemřel v roce 1995 v Mnichově,
pohřben je v Plzni. Čest jeho památce.
Richard Průcha, (redakčně kráceno)

Termíny
rad a zastupitelstev
Rada města Plzně bude v roce 2014 zasedat
v těchto termínech: 16. ledna, 6. a 27. února, 20. března, 10. a 30. dubna, 15. května,
12. a 26. června, 14. srpna, 11. a 25. září,
16. a 30. října, 27. listopadu a 18. prosince.
Jednání Zastupitelstva města Plzně se
uskuteční ve dnech 30. ledna, 13. března,
24. dubna, 1. června (slavnostní), 5. června,
4. září, 20. listopadu a 11. prosince. (red)

Na Bolevecké základní škole má zápis formu pohádkové cesty.
Změna se dotkne chodu celé rodiny. Je
dobře, že rodiče k volbě školy přistupují
zodpovědně.“ Jejich dotazy se týkají zápisu i připravenosti dítěte na vstup do školy.
„Na naší škole každoročně připravujeme
zápis do prvních ročníků s cílem, aby si
dítě kromě dárečků odnášelo pěkné vzpomínky. Zápis má formu Pohádkové cesty

s plněním zajímavých úkolů,“ sděluje
ředitelka s tím, že připravenost dítěte na
vstup do první třídy by měli rodiče konzultovat s pedagogy v mateřské škole, kteří
s dítětem denně pracují a mohou posoudit jeho vývoj. Při pochybách se mohou
rodiče obrátit na odborníky ve školském
poradenském zařízení. Zkušený peda-

gog pozná v rozhovoru s dítětem při zápisu, co ovládá a co mu zatím dělá potíže.
V žádném případě však tento pedagog
není kompetentní vyjadřovat se k jeho
školní zralosti. V případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je nutné vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře. Děti s odkladem
ze sociálně znevýhodněných rodin mají
možnost navštěvovat přípravné třídy, které v Plzni fungují při 7., 16., 13. a Bolevecké základní škole.
Po zápisech následují informační
schůzky, kde jsou rodiče seznámeni s činností a nabídkou škol. „Velice využívanou
aktivitou je u nás bezplatný kurz Těšíme
se do školy pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče. Ti se za pomoci speciálního pedagoga během deseti lekcí seznámí s prostředím školy a také se zdokonalí v řadě
dovedností tak, aby pro děti nebyl nástup
do školy tak náročný,“ dodává zástupkyně ředitelky Eva Růčková. V září pak
prvňáčci na některých školách absolvují
adaptační kurzy podpořené Magistrátem
města Plzně s cílem navázat kamarádské
vztahy v novém kolektivu a vytvořit vzájemný vztah mezi dětmi a pedagogy.
Počátkem září se také konají první třídní schůzky. „Při nabídce dalších činností
se snažíme využít zájmu rodičů, zaměřujeme se na společné aktivity pro děti a rodiče. Velmi vyhledávaným je na naší škole
kurz keramiky,“ dodává Helena Brunclíková.
Zápisy do základních škol se uskuteční od 15. ledna do 15. února. Informace
o konkrétních termínech budou zveřejněny v médiích, na webových stránkách
škol a také na webu města www.plzen.eu.
Celková kapacita plzeňských škol činí
pro nadcházející školní rok 16 tisíc žáků,
což plně postačuje na pokrytí zvýšeného počtu dětí v silnějších populačních
ročnících z let 2006 až 2009. Na základě
předpokladů odboru školství se k zápisům dostaví zhruba 2 300 dětí. Do prvních tříd by mělo podle odhadů nastoupit
1 900 žáků, což je zhruba o 230 dětí více než
v tomto školním roce. (red), foto: archiv

S problémovými žáky pracuje psycholog

Poradenství, včasná diagnostika rizikového
chování, řešení záškoláctví, šikany a projevů agrese u žáků, to jsou služby, které přímo
na dvou plzeňských školách zajišťuje odborník včasné intervence. Psycholožka na
vybraných školách s vyšším procentem výchovně problémových žáků působí v rámci
nového projektu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně
s názvem Prevence sociálně patologických
jevů – odborník včasné intervence.

„Na 11. a 16. základní škole pracuji pět
měsíců. Pro rodiče, děti, ale i pro pedagogické pracovníky jsem k dispozici na
místě a v čase, který je pro ně přijatelný.
Z dosavadní zkušenosti mohu sdělit, že
pohybovat se mezi dětmi a pedagogy v klimatu dané školy je nesrovnatelné s prací v
kanceláři,“ sděluje své dojmy psycholožka
Petra Štefflová. Kladný ohlas zaznamenává
odbor bezpečnosti a prevence kriminality
také z obou škol. „Velký zájem o spolupráci
s odborníkem mají nejen pedagogičtí pracovníci, ale kladně ji hodnotí také rodiče,
kteří oceňují dostupnost psychologa přímo
ve škole. Velmi pozitivní je možnost aktuálního řešení problémů a dlouhodobá práce
s třídním kolektivem,“ dodává Andrea

Gregorová, manažerka projektu prevence
kriminality z plzeňského magistrátu.
Práce odborníka včasné intervence spočívá také ve spolupráci s lékaři, speciálními
pedagogy a dalšími psychology. „Vytváří
se tak spolupracující síť. Rodina je vtažena
přímo do procesu řešení. Daří se obrušovat
případné hrany v komunikaci se školou.
Tento způsob práce považuji za velmi efektivní a přínosný pro všechny zúčastněné,“
konstatuje Petra Štefflová.
Projekt letos finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. Žádost o dotaci předloží
město také v příštím roce. Získání potřebných finančních prostředků by umožnilo
pokračovat v úspěšném projektu i nadále.
(red)

Na možný výpadek elektřiny je Plzeň připravena
musí někam 'téct', a když jí je moc, může dojít k přetížení sítí a výpadku nějaké oblasti,“
vysvětluje výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres.
Hrozba blackoutu
Možnosti rozsáhlého celoplošného výpadku
elektřiny, takzvaného blackoutu, se obává
řada energetiků. Mnozí z nich považují tuto
apokalypsu v Evropě za stále pravděpodobnější. „Nestabilitu elektrizační soustavy
způsobují hlavně expandující větrné a sluneční elektrárny, v nichž jsou instalovány tisíce megawattů. Když nefouká vítr a nesvítí
slunce, můžeme dodat elektřinu my, klasičtí
energetici, na nás je spolehnutí. Ale horší
je, když začne foukat a svítit moc. Elektřina

Ostrovní provoz pro Plzeň
V Plzeňské teplárenské proto ve spolupráci se společností ČEZ vytvořili systém,
který v případě výpadku dodávek elektřiny v České republice automaticky odpojí
celou Plzeň od celostátní a současně i evropské sítě. Plzeňská teplárenská potom
bude město zásobovat nejen teplem, ale
i elektřinou přímo. „Umíme dodat až 100
megawattů elektřiny, a to na zásobování
Plzně bohatě stačí,“ vysvětluje Zdeněk
Dongres. V našem městě by se tedy svítilo,

domácnosti by normálně fungovaly, jezdily by tramvaje a trolejbusy. Plzeňský systém se stal vzorem pro další města, která
disponují podobným energetickým zdrojem jako naše západočeská metropole.
Ocenění
Za dobré nápady a jejich uskutečnění náleží patřičná odměna. „My za vytvoření ostrovního provozu pro Plzeň nic nechceme,
žádné peníze,“ usmívá se výrobní ředitel
Dongres. „Vyplatí se nám to proto, že víme,
že Plzni nic nehrozí.“ Netají se ale tím, že
ho potěšilo, když letos v listopadu ocenilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ostrovní provoz Plzeňské teplárenské jako Energetický projekt roku.
(PI)

Okénko
sociálních služeb

Kdo dává, dostává
mnohem víc
Přiblížil se čas, kdy všichni ochotní
Plzeňané mohou činit radost a sdílet ji
s těmi, kteří v životě příliš štěstí neměli. Naplnit tradici a obdarovat někoho
neznámého mohou všichni na Štědrý
den od 10 do 12 hodin v sídle biskupství na náměstí Republiky 35.
„Vítáno bude vše, čím uděláte druhému radost a co byste třeba přivítali
i vy. Vždy se hodí káva, čaj, trvanlivé
a vánoční pečivo, trvanlivější ovoce, konzervy, čokoláda, suché plody,
kosmetika, šampony, holicí potřeby,
dopisní papíry a známky – může to
být i drobný doplněk, svíčka, hrneček, hračka a podobně. Za vše vám
patří díky,“ uvádí organizátorka této
tradiční akce dobré vůle Anna Srbová
z Městské charity Plzeň.

Jednání s konzulkou
bylo úspěšné
Bezdomovci ze Slovenska byli hlavním tématem pracovní návštěvy vedoucí konzulárního oddělení slovenského velvyslanectví Anny Jurikové
v Plzni. Jednání se kromě pracovníků
odboru sociálních služeb magistrátu
zúčastnili i zástupci organizací pracujících s cizinci. „Velmi nás potěšila
vstřícnost konzulky, která se seznámila s problémy, jež Plzeň ve vztahu
ke slovenským občanům řeší často
na vlastní náklady, které nejsou zanedbatelné. Vítáme proto jakoukoliv
pomoc. A tento příslib na jednání zazněl. Domluvili jsme se na součinnosti
při vyřizování chybějících dokladů pro
slovenské občany nebo zprostředkování kontaktu na potřebnou instituci
či úřad na Slovensku. Pro nás je velmi
vstřícným gestem nabídka konzulky,
že ji v případě jakéhokoliv problému
můžeme osobně kontaktovat,“ upřesňuje Alena Hynková, vedoucí odboru
sociálních služeb magistrátu.

Studie se zabývá
lidmi bez domova
Bezdomovectví je fenoménem zejména velkých měst, Plzeň není bohužel
výjimkou. Veřejnost je v názoru na lidi
bez domova rozdělena na dvě skupiny.
Jedni jim pomáhají, druzí je odsuzují.
„Aby pomoc bezdomovcům byla co
nejefektivnější, potřebujeme vědět, na
koho a jak ji přesně cílit. Jinou službu
potřebuje dvacetiletý mladík, který prošel dětským domovem, jinou starší
muž žijící na ulici řadu let. Proto jsme
oslovili katedru sociologie plzeňské
filozofické fakulty, aby pro město zpracovala výzkumnou studii o lidech na
ulici,“ objasňuje Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb. Studie
vyhodnotí úspěšnost nabízených služeb bezdomovcům, tedy jejich reálné
využití a povědomí o nich. Její součástí
je analýza potřeb a požadavků lidí bez
domova a kvalifikovaný odhad jejich
počtu ve městě. Na základě této studie,
která má být hotová v březnu 2014,
bude navržena odpovídající síť služeb
a opatření. Ta by měla vést ke zklidnění
situace kolem bezdomovců v jednotlivých městských částech.
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Nad Plzní se projde provazochodec a akrobat David Dimitri

Mezinárodně uznávaný švýcarský provazochodec David Dimitri vystoupí poprvé v České republice při slavnostním
zahajovacím ceremoniálu 17. ledna
v roce 2015, kdy se naše město stane evropskou kulturní metropolí. Plzeňanům
dále nabídne vlastní představení ve svém
cirkusovém šapitó.
„Projekt sám o sobě je skvělý, jedinečný. Jsem moc rád, že tu mohu být. Mám
v České republice spoustu přátel. Moc
mě těší, že jsem se mohl spojit s Petrem
Formanem. Cítím se tu dobře a skvěle
se mi tu pracuje,“ sdělil David Dimitri,
když se v listopadu přijel podívat do Plzně. Vhodné místo pro jeho vystoupení se
teprve hledá. Organizátoři se snaží najít
takový prostor, kde dechberoucí představení uvidí co nejvíce diváků. „Místo
by mělo lidi vizuálně inspirovat, mělo by

být poetické, musí diváky vtáhnout,“ vysvětluje umělec.
„Já jsem si moc přál, aby právě on byl
součástí slavnostního zahájení. Zároveň
tím symbolicky otevře celoroční Sezonu
nového cirkusu v Plzni. Bude jedním
z prvních, kteří zde postaví svůj cirkusový stan a předvedou své představení,“
říká umělecký ředitel společnosti Plzeň
2015 Petr Forman.
David Dimitri by mohl v lednu 2015
v Plzni odehrát až deset představení. Ve
svých vystoupeních kombinuje nejrůznější prvky od provazochodectví až po
akrobacii. Mimo jiné se sám dokáže vystřelit z kanonu. „Představení pro Plzeň
bude jedinečné, připravené speciálně
pro toto místo. Co předvedu tady, nebude možné ukázat už nikde jinde,“ uzavírá
provazochodec.
(red)

David Dimitri bude jednou z hvězd zahajovací show v roce 2015.

Foto: Plzeň 2015

Výstava představila město navržené mladými architekty Plzeň v komiksech je k vidění v muzeu
Virtuální Plzeň I. není žádná počítačová
hra ani mobilní aplikace, nýbrž výstava
nastupující generace architektů, kterou
na přelomu listopadu a prosince mohli
zhlédnout návštěvníci kulturního centra
Papírna na Slovanech. Dnes již praktikující odborníci zde představili své nerealizované studentské projekty vztahující
se k západočeské metropoli.
K vidění bylo 40 projektů nastupující generace architektů, vytvořených
v posledním desetiletí. „Bylo zajímavé
vidět, v jakém městě bychom mohli žít
podle představ studentů architektury.
Také jsme chtěli ukázat, jak nastupující
generace architektů vnímá palčivá místa v Plzni,“ vysvětluje Karina Kubišová
z organizačního týmu Plzeň 2015.

Výstava koncipovaná jako procházka
„virtuální Plzní“ měla za cíl inspirovat
k řešení míst, která jsou ve městě již řadu

let předmětem veřejné diskuse. Z návrhů
proměn veřejných prostor měly mezi diváky největší odezvu úprava plzeňského
nádraží a studie nových budov – kulturního domu, koncertní síně či nového
sídla Západočeské galerie. Součástí doprovodného programu byla i výtvarná
dílna pro děti, ve které si mohly postavit
kousek svého města, promítání filmu,
odborná přednáška anebo komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů návrhů. Se všemi projekty je i po
skončení výstavy možné se seznámit
na webu www.verejnyprostorvplzni.cz.
Výstavu uspořádala společnost Plzeň
2015 ve spolupráci s předními českými
univerzitami, které se architekturou zabývají.
(mr), foto: Plzeň 2015

Komiksové příběhy o plzeňských osobnostech, pověstech a zajímavých místech
jsou až do začátku února příštího roku
k vidění v Západočeském muzeu. Zpracovali je studenti Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
v rámci projektu Evropské hlavní město
kultury. Ve své práci vycházeli nejen z plzeňských pověstí, památek a životopisů
slavných plzeňských osobností, ale také
podle skutečných příběhů ukazují i míru
tolerance k místním imigrantům.
Výstava originálním a poutavým jazykem uvádí město a jeho historii do
světových souvislostí. Jeden z příběhů rekonstruuje život uznávaného vídeňského
architekta Adolfa Loose, další je věnován
plzeňskému rodákovi, designérovi svě-

tového významu Ladislavu Sutnarovi.
Komiksy dále připomínají vědce a vynálezce Ludvíka Otčenáška, Jaroslava Skálu, Aloise E. Dobnera nebo Emila Škodu.
Další z nich se věnuje židovským památkám ve městě.
Marie Kohoutová, čerstvá držitelka
jedné z uměleckých cen města Plzně, je
autorkou dvou komiksových příběhů,
o Adolfu Loosovi a Jiřím Trnkovi. „Komiks o Adolfu Loosovi byla moje diplomová práce. Připravila jsem si scénář,
vymýšlela texty. Neocenitelné pro tuto
práci jsou poznatky blízkých lidí. V případě Adolfa Loose se jimi staly paměti
jeho manželky, plzeňské rodačky Kláry
Beckové-Loosové,“ uvedla Marie Kohoutová.
(mr)

Programový ředitel Jiří Sulženko: „Plzeň po roce 2015, aneb co po nás zůstane…“
„Česká republika má ke kultuře rozporuplný vztah. Díky bohaté historii
a kulturnímu dědictví ji bereme tak samozřejmě, že téměř zapomínáme, že
nevzniká z ničeho. Že potřebuje podmínky pro existenci, zázemí, vzdělání,
výchovu talentů, péči o umělce a samozřejmě finance. Především však respekt
a úctu. Ano, úctu,“ uvedl na Fóru pro
kreativní Plzeň Jiří Sulženko, programový ředitel společnosti Plzeň 2015.
V podobném duchu vyzněl celý jeho
příspěvek.
Jak rozdílné postavení má kultura
v Polsku, kde ministr kultury nedávno
prohlásil: Chopin nepotřebuje Polsko,
Polsko potřebuje Chopina. Poláci do
oslav 200 let narození Fryderyka Chopina investovali 130 milionů zlotých,
téměř miliardu korun, na 2600 akcí a do
výstavby nové budovy filharmonie, muzea hudby a dalších investic.
V České republice jsme v jiné situaci.
Nemluvím o financích, ale o vnímání
fenoménu Evropského hlavního města kultury (EHMK) a kultury obecně.
Němci a Rakušané nám gratulují k získání titulu a nabízejí spolupráci. U nás
někteří politici pravidelně vznášejí dotazy, jestli má projekt smysl.
Pocta a příležitost pro celou republiku
Titul EHMK je třeba brát jako poctu
a příležitost pro celou republiku a my se
k tomuto projektu vůbec tak nechováme. V Monsu okamžitě po získání titulu
přislíbily spolupráci takové firmy, jako
je Microsoft nebo IBM. U nás přesvěd-

čujeme manažery velkých firem o tom,
jak se zvýší prodej jejich výrobků nebo
jakou hodnotu má naše marketingová
kampaň, místo abychom mluvili o vlivu
projektu na rozvoj kvality života v našem městě. Politici stejně jako manažeři a majitelé firem si musejí uvědomit,
že prostřednictvím projektu investují
do rozvoje celé společnosti a umožňují
tak městu a celé republice ujít další krok
na cestě k tomu být sebevědomou a přínosnou součástí Evropy. Pokud by po
nás něco mělo zůstat, pak je to proměna
pohledu české společnosti na roli a vlivy
kultury.
Motor rozvoje společnosti
Zavrhněme názor, že kultura je nadstavba, třešnička na dortu. Kultura
a umění jsou základním motorem rozvoje společnosti, bez ní nevznikne prostředí pro budoucnost inženýrů, výroby
a prosperity.
Projekt EHMK hledá cestu, jak přispět k této změně. Možná vás bude zajímat, proč se v něm angažuji. Rozhodl
jsem se obětovat svoje pohodlí, protože
chci pomoci projektu, který se odráží
ode dna a je vděčný za každou podporu. Považuji to za svoji občanskou
povinnost. Jako člověku, který působí
v kultuře a jako občanovi České republiky a také Evropy mi záleží na tom,
aby tento unikátní projekt byl úspěšný
i u nás. Je prokázáno, že jen osobní zkušenost může přispět k identifikaci s něčím
tak komplexním, jako je koncept Evropské unie. Proto jsme se přihlásili k účasti

v projektu EHMK, proto jsme nadšeně
oslavovali získání titulu, a proto teď musíme napnout síly, abychom překonali
všechny výzvy na cestě k jeho úspěšnému naplnění. Má to být projekt spolupráce a sounáležitosti. Zapojte se i vy,
bude to dobré pro vás, pro vaše město,
pro vaši budoucnost.
Na české poměry velkorysý rozpočet
Program EHMK 2015 disponuje
rozpočtem, který je na české poměry
velkorysý. Budeme organizovat kulturní akce, které do města přivedou řadu
hostů a turistů. Využijte prosím této
příležitosti ne k tomu, abyste se obávali
o diváky svých akcí. Využijte ji k tomu,
abyste naučili tyto nové diváky se do
Plzně vracet.
Je samozřejmé, že finance na kulturní
akce po roce 2015 nebudou k dispozici
v takové výši jako v daném roce. Spolu
však budeme město přesvědčovat, aby
připravilo takovou úpravu nové kulturní a grantové politiky, která zajistí, aby
zkušenosti a potenciál, který generuje
rok 2015, byly náležitě využity.
Šance pro budoucnost
Už nyní pracujeme na základních
nástrojích, abychom to měli všichni
po roce 2015 snadnější. Je to Everfund
webová platforma, která umožňuje
drobným dárcům podporovat projekty
talentovaných tvůrců ze všech oblastí.
Připravujeme pilotní národní kreativní
inkubátor na Světovaru. Měl by sloužit
absolventům tvůrčích oborů k tomu,

Pod mottem „Od vize k realizaci“ se v Měšťanské besedě konalo již třetí Fórum pro kreativní Plzeň. Dvoudenní konference představila stěžejní akce projektu Plzeň - Evropské
hlavní město kultury 2015.
Foto: Plzeň 2015
aby rozjeli vlastní podnikání a našli
klienty. Něco takového v České republice ještě nefunguje a my věříme, že to
bude jedním z hlavních odkazů Plzně
2015. Stejně tak rezidenční centrum,
které umožní dlouhodobě zvát do Plzně
umělce z celého světa. KREKR, inovace ve firmách způsobené účastí umělců
fungují například ve Švédsku už řadu let
s překvapivými výsledky.
Tento koncept přinášíme do České
republiky jako první. Kurzy Arts managementu dáváme stovkám lidí možnost
profesionalizovat se při řízení svých kulturních projektů a stavíme tak základ pro

budoucnost. Pěstuj prostor je program,
který posiluje vztah lidí k místu, kde žijí
a drobnými i většími zásahy mění plzeňský veřejný prostor k lepšímu.
Podílíme se vedle místních akčních
skupin a aktivit Plzeňského kraje na
budování značky Západočeské baroko.
Věříme, že tak přispějeme k prosperitě
služeb a cestovního ruchu. To jsou konkrétní výstupy, které by měly být k dispozici i po skončení roku 2015.
Tím nejdůležitějším bude ale jistě
změna atmosféry ve městě, které se vrátí tam, kam vždy patřilo, mezi skutečná
evropská města.
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První vánoční stromek se v Plzni rozzářil na začátku 19. století
Tradice stavění vánočního stromu na náměstí Republiky má svůj počátek v roce 1925
Vánoční stromek je neodmyslitelným
symbolem Vánoc. Ještě předtím než se
v českých domácnostech rozzářil první
stromek, zdobil je o vánočních svátcích
takzvaný vrkoč. Na Plzeňsku lidé vrkoče
vyráběli z různých prutů, které umísťovali do květináčů. Jako ozdoby používali
smrkové větve, šípky, švestky, ořechy,
perníčky a mech. Zkrátka dostupný materiál.
„Za první doklad o svítícím vánočním stromku uvnitř domu se považuje
záznam v kronice města Brémy z roku
1570. V 17. a 18. století se tento zvyk
šířil po Německu a v roce 1816 měli
stromek poprvé na císařském dvoře ve
Vídni. V Praze se poprvé objevil vánoční
stromek v roce 1812 v domácnosti ředitele Stavovského divadla Jana Karla Leibicha, který inspirován rodným Bavorskem jej připravil jako překvapení pro
své pražské přátelé. V Plzni přibližně
ve stejné době byl vánoční strom údajně poprvé postaven v měšťanské rodině
Drahokupilů. Jeden její člen zřejmě pracoval v Norimberku, odkud tento zvyk

pocházel,“ připomíná Tamara Hájková
z Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Zvyk stavění vánočního stromečku na Plzeňsku rychle
zdomácněl a z města se začal v druhé polovině 19. století rozšiřovat i na venkov.
V lidovém prostředí se zdobil vánoční
stromek jinak než ve městě. „Používaly
se přírodní materiály, například červená
panenská jablíčka, perníčky, skořápky
vlašských ořechů buď přírodní nebo nabarvené zlatě. Řetězy se vyráběly z šípků,“ dodává Tamara Hájková.
Tradice zdobení vánočních stromků
se z domácností rozšířila i na veřejná
prostranství. První takzvaný strom republiky byl v Plzni postaven v roce 1925
rozhodnutím radních. Už tehdy u vánočního stromu nechyběl hudební program, který přichystaly plzeňské pěvecké spolky. Dění související s přípravami
prvního stromu republiky popsal 6. prosince 1925 článek v novinách Nová
doba: „V posledních dnech uplynulého
týdne dopraven byl na náměstí Republiky krásný souměrný, zvláště k tomu

Štědrý večer v české rodině v třicátých letech minulého století.

Redakce
Radničních listů
přeje čtenářům
příjemné prožití
vánočních svátků
a štastný nový rok.

Foto: archiv

účelu vybraný, asi 16 metrů vysoký smrk
z lesa Pytle. Dopravu a vztyčení stromu
obstarala technická četa vojenská. Plátno na praporky věnovala firma Kodet
v Říšské ulici, práce instalační obstarají elektrické podniky města Plzně. Dne
13. prosince o páté hodině bude stromek poprvé rozsvícen. Kolem něho postaven bude malý háj a v rozích umístěny
pokladny na sbírky. Na dary nepeněžité
(hračky, knížky, obuv a potraviny) umístěn bude koš pod stromem vánočním.
Hlídku u stromu mezi dnem i v noci obstará policejní stráž a hlídací společnost.
Odznaky „Vánoční strom Plzeň 1925“
rozdají za dobrovolný příspěvek studenti zdejších středních škol a žáci vyšších
tříd škol občanských. Hudební program
po celý týden vyplněn bude laskavou
účastí místních zpěváckých spolků a hudebních těles.
Všechny výlohy spojené s postavením
stromu, jeho osvětlení i obstarávání
programu – jsou první dary položené na
oltář lidskosti a soucitu s potřebnými.
Nepochybujeme, že také všichni obyvatelé našeho města přinesou k Vánočnímu stromu města Plzně svůj dar lásky
k bližnímu.“
Počátkem 30. let minulého století
vzrostl význam vánočních sbírek z důvodu velké hospodářské krize, která
postihla i Československo. Bohužel již
jedenáct let po vzniku této tradice s ustavením protektorátu Čechy a Morava
nacisté tento zvyk zakázali. Stromy republiky byly po druhé světové válce na-

krátko obnoveny, ale komunisté je po
svém nástupu k moci opět zrušili. Po sametové revoluci byla tradice vánočních
stromů obnovena a zdá se, že nezanikne
ani v 21. století.
(red)

Vánoční strom na náměstí Republiky
v roce 1968.
Foto: archiv

Plzeňané stále dodržují vánoční tradice
Vánoční svátky znají mnozí z nás jen jako
dny stresu a shonu. Přesto si někteří lidé
stále dokáží období adventu a Vánoc užít
a nezapomínají ani na tradice svých předků. Důkazem toho je Jiřina Slavíčková
z Plzně. Jak píše v dopise adresovaném
redakci Radničních listů, Vánoce v její rodině mají tradiční podobu už dlouhá léta.
Já i sestra jsme měly krásné dětství.
Velice rády vzpomínáme na naše rodinné vánoční cukroví, maminčiny vánočky,
štrúdly a kubu. S maminkou jsme vždy
vykrajovaly cukroví a přitom zpívaly písničky a koledy. Upečené cukroví před námi
maminka schovávala tak dokonale, až se
krabice s některými druhy našly teprve při
jarním úklidu. Vánoce bez dobrot podle
rodinných receptů si nedovedu představit
ani teď. Zásobuji jimi rodiny mých dětí,
a také nosím ochutnat sousedce. Na Vánoce samozřejmě nesměl chybět kapr. Ve vaně
jsme mívali hned dva. Bylo mi asi pět let,
když jsem se ve vaně téměř utopila. Se se-

strou jsme kapry pozorovaly a rozhodly se,
že jim musíme přilít teplou vodu, protože
ve studené jim musí být zima. Také jsme je
krmily kuličkami chleba s máslem. Přitom
jsem spadla do vody a začala se topit. Maminka naštěstí právě přišla domů, dostala
jsem na zadek a od té doby jsme měli doma
vždy jen kapry zabité.
Na Štědrý večer jsme se se sestrou vždy
těšily už od rána. Televize tehdy ještě nebyla, v rádiu dávali krásné pohádky a koledy.
V pokoji bylo nádherně teplo, strojili jsme
stromeček a čekali na četné návštěvy. Naši
příbuzní se u nás cestou ze hřbitova vždy
zastavili na kubu, štrúdl a vánočku. Maminka kuby dělávala veliký hrnec, aby bylo
dost pro všechny. Na Štědrý večer jsme pak
dávali na stůl vždy o jeden talíř navíc, kdyby někdo nečekaně přišel, a tak to dodnes
dělám i já. Na vánoční zvyky z dob našeho
dětství se sestrou stále vzpomínáme. Dodnes si pamatuji, jak teta házela pantoflem
až rozbila naše krásné hodiny.

Na Vánoce musí vždy byt zdobit barborky, zlatý déšť, chvojí a jmelí. Na stole je
andělské zvonění. Na vánočním stromku
nesmí chybět mé letité ozdoby z roku 1944.
Jsou křehké, omšelé, ale nestydím se za ně.
Doma mám také asi 20 různých betlémů
ze dřeva, slámy, keramiky, papíru i skla.
Některé jsem dostala od vnoučat. Tři z nich
mám vystavené pořád, protože advent je
příliš krátký a já se jimi ráda kochám po
celý rok. V naší rodině stále dodržujeme
zvyk, že nejdříve rozdáme všechny dárky,
a pak je postupně rozbalujeme, aby si je
mohli všichni prohlížet. Když byly naše děti
malé, šly vždy po nadílce k oknu a volaly:
„Děkujeme ti Ježíšku.“
Pro autorku dopisu, která zareagovala
na výzvu v minulém čísle a kromě zajímavého dopisu nám zaslala také čtyřlístek
pro vánoční přání, máme v informační
kanceláři v přízemí radnice připravený
dárek věnovaný městem Plzeň.
(red)

v á n o č n í zv y k y
na Plzeňsku
Se Štědrým dnem se stále pojí celá
řada starých zvyků a tradic. Mezi
nejoblíbenější patří krájení jablka,
pouštění ořechových lodiček se svíčkou, lití olova a živý vánoční stromek. Mnohé zvyky a tradice, které se
v Plzni a okolí vyvíjely několik staletí,
postupem času vymizely. Pojďme si
připomenout některé z nich.
Časně ráno vycházela mládež v obcích okolo Plzně do zahrady, ovazovala ovocné stromy provazy ze slámy,
povřísly a říkala: „Štěpy, štěpy ovazujte se, bude zítra mráz, dáme vám
štědrýho večera, vy nám dáte bohdá
přes rok zas.“
Zimní období vzbuzovalo lásku
k bližnímu a na Štědrý den bývaly
dveře v tehdejší obci Doudlevce otevřené dokořán. Pro obecního pastýře
zde měl každý sedlák a chalupník
připravenou vánočku. Ten pak za odměnu večer obcházel stavení a troubil
pastýřské melodie. Kus vánočky se na
Štědrý den házel do studny nebo do
řeky jako oběť životadárné vodě.
V Plzni si nadělovali mistři a dělníci. Tovaryši vysílali k „panu otci“
deputaci se štědrovečerním pečivem
– caltou, doprovázenou trubačem.
Pečivo se postupně změnilo v jiné
dary, zejména cínové nádobí. Slovo
calta změnilo svůj význam a znamenalo všeobecné veselí. Například
řezničtí tovaryši v Plzni v roce 1640
„šenkovali caltu štědrýho večera, kterou jim připravili mistři,“ uvádí Kniha tovaryšů v Archivu města Plzně.
Při štědré večeři vrcholil rodinný
život. Starostí hospodyně bylo, aby ke
stolu zasedl sudý počet osob, rodiny
v Doudlevcích proto k sobě zvaly chudého a opuštěného člověka. K večeři
se podávalo jídlo v hojném množství,
ale pouze postní. Například v Radobyčicích se na svátečním stole objevila
rybí polévka, vařená ryba s omáčkou,
vdolky s povidly, vánočka, koláče –
takzvané roháče a muzika z vařených
sušených švestek a hrušek.
Štědrý den byl vždy považován
za den tajemného kouzla, váže se
k němu proto celá řada pověr. Hospodyně pak hádaly osudy svých dětí. Ve
Střížovicích dávaly pod hrnečky prsten, peníz, uzlík a popel, což znamenalo vdavky, bohatství, cestu do světa
a smrt. Další pověra se dodržovala ve
Vochově. Než rodiny zasedly k večeři,
čekávaly před stavením, až se někde
rozsvítí. Nikdo nechtěl být první.
Zdroj: Ladislav Lábek, Zvykosloví
Plzeňska a přilehlých oblastí z roku
1930

Tříkrálová sbírka
začne 2. ledna
Začátek nového roku bude opět ve znamení Tříkrálové sbírky, největší dobrovolnické akce v České republice. Tradiční humanitární sbírku na pomoc potřebným pořádá Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce
a distribuci pokladniček pak organizují
jednotlivé místní charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými
mládežnickými organizacemi.
V našem městě je hlavním organizátorem Městská charita Plzeň. Slavnostní zahájení se uskuteční v mázhauzu
radnice ve čtvrtek 2. ledna. Sbírka potrvá do úterý 14. ledna. Loni se v plzeňské
diecézi vybralo 3 302 720 korun, z toho
dárci v Plzni přispěli 402 234 korunami. Tento výsledek je zatím rekordním
v celé třináctileté existenci Tříkrálové
sbírky.
(ma)
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Rozsvícením vánončího stromu na náměstí Republiky primátorem Martinem Baxou a biskupem Františkem Radkovským za pomoci dětí ze stacionáře Človíček začal v Plzni čas adventu. Součástí svátečně laděného doprovodného programu byla vystoupení
souboru Javořičky, Plzeňského dětského sboru, Big Bandu konzervatoře, Kolegia pro duchovní hudbu a Plzeňské filharmonie
s Felixem Slováčkem juniorem. Vánoční strom letos pochází z Bolevce, jedná se o 14 metrů vysoký smrk ztepilý. Foto: Michal Böhm

První 3D Planetárium v České republice v areálu science centra Techmania má za sebou
první týdny provozu. Vzhledem k velkému zájmu o 2D i 3D projekce, novou expozici Vesmír i unikátní projekční globus Science On a Sphere (na snímku) Techmania doporučuje
zájemcům rezervovat si termín své návštěvy předem.
Foto: archiv

Folklorní soubor Mladina úspěšně reprezentoval Plzeň na mezinárodním festivalu v jihokorejském Cheonanu. V hlavní kategorii
obsadil třetí místo, Marie Sochorová a Libor Hnát si navíc přivezli hlavní cenu v soutěží tanečních párů.
Foto: archiv

Zaplněné hlediště Velkého divadla sledovalo dětskou operu židovského hudebního
skladatele Hanse Krásy Brundibár z roku 1938. V Plzni se letos v listopadu uskutečnila česká premiéra společného projektu regensburgského sboru Cantemus,
Plzeňského dětského sboru a Komorního orchestru mladých z Plzně. Původně nacvičily operu židovské děti v terezínském ghettu. Komorní dílo o vítězství dětí a zvířátek
nad zlým flašinetářem se stalo hudebním symbolem holokaustu.
Foto: archiv

První baletní premiéru této sezony, Prokofjevovu Popelku, nabídlo v listopadu Divadlo
J. K. Tyla. V historii plzeňského divadla se jedná o její čtvrté uvedení. V roli Popelky se
představila Monika Mašterová, prince ztvárnil Martin Šinták. Foto: Pavel Křivánek

Výlov rybníka Drahotín se tradičně těšil velkému zájmu diváků. Pro rybáře však byl spíše zklamáním. Rybník vydal v porovnání
s předchozími lety pouze polovinu obvyklého úlovku, zhruba 60 metrických centů ryb. Příčinou je podle rybářů nestálé počasí
během letošního léta.
Foto: Michal Böhm
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Nositele uměleckých cen spojuje inspirace Plzní
Básník Josef Hrubý, akademický malíř
Jiří Beránek a autorka komiksů Marie
Kohoutová se stali držiteli uměleckých
cen města Plzně za rok 2012. Během
slavnostního večera v Měšťanské besedě byla vyhlášena také kulturní událost
uplynulého roku. Ocenění v této kategorii získala Západočeská galerie za výstavu nazvanou Začátek století.
Básník Josef Hrubý, který jako nositel
umělecké ceny za celoživotní dílo vstoupil do pomyslné plzeňské síně slávy, při
převzetí ocenění uvedl: „Jsem dojatý
a trochu nervózní. Dostávám tuto cenu
i za lidi, kteří jsou v tomhle městě a jsou
v něm rádi.“ Autor mnoha básnických
sbírek se netají tím, že Plzeň se stala inspirací pro celou řadu jeho básní. „Inspiruje mě celé město, které bylo dříve ohraničeno pivovarem, věznicí a Škodovkou,
a samozřejmě také čtyři plzeňské řeky,“
sdělil Josef Hrubý.
Rovněž v tvorbě Marie Kohoutové,
která získala uměleckou cenu v kategorii
do 30 let, hraje západočeská metropole
mimořádnou roli. Absolventka Ústavu
umění a designu Západočeské univerzity v Plzni patří k výrazným postavám

Marie Kohoutová patří k výrazným postavám nejmladší generace českého komiksu.
Foto: Martin Pecuch

nejmladší generace českého komiksu.
Odbornou komisi zaujalo její ztvárnění
komiksových životopisů osobností spjatých s naším městem, Adolfa Loose a Jiřího Trnky. „Ke komiksu jsem se dostala
díky studiu na fakultě umění a designu.
První kraťoulinký jsem dělala u přijímacích zkoušek, větší pak v roce 2009,
ten byl o Bedřichu Smetanovi. V rámci
českého předsednictví v Evropské unii
byl tento biografický komiks vystaven
Bruselu,“ připomněla autorka s tím, že
jejím snem je vytvořit grafický román na
vlastní námět.
Jiřímu Beránkovi byla umělecká cena
udělena za výstavu Síla ticha, která se konala letos na jaře v prostorách Světovaru.
„To nejcennější je pro mne má vlastní
chuť něco dělat a věřím, že cena, kterou
jsem získal, mne nabudí k další práci.
V životě jsem žádnou nedostal a jsem
za to rád, protože jsem převážně tvořil
v době totality. Za tuhle cenu jsem ale
rád,“ reagoval na ocenění. Jiří Beránek
považuje dějiště své výstavy Světovar za
zajímavé místo s osobitým kouzlem. „Je
tu přítomna duše města, ta nedefinovatelná přítomnost originality, kterou tak

bolestně postrádáme v unifikované a bezduché zástavbě současných satelitních
přílepků a v dostavbách historických částí
města.“ Dalšími inspirativními místy jsou
podle Jiřího Beránka čtyři zdejší řeky
a jejich okolí. „Takovou dispozici jakou
má Plzeň, má málokteré město,“ uvedl.
Významnou kulturní událostí roku
2012 se stala výstava Západočeské galerie v Plzni Začátek století, která od
května do srpna představila ve výstavní
síni Masné krámy české umění prvního
desetiletí 21. století. „Výstava vyvolala
diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Stala se proto velmi atraktivní pro
střední a mladou generaci a přilákala
řadu návštěvníků, kteří galerii předtím
míjeli,“ uvedl během slavnostního ceremoniálu zástupce ředitele Západočeské
galerie Petr Jindra.
Město udělovalo umělecké ceny poprvé ve své historii. Chce tak upozornit
na významnou činnost, dílo nebo počin,
které obohacují kulturní dění a přispívají
k posílení dobrého jména Plzně. Odbor
kultury magistrátu obdržel od občanů
přes 130 nominací. O oceněných pak
rozhodla odborná porota.
(red)

Výstava podporuje
záchranu varhan
Výstavu dětských obrazů vytvořených na podporu záchrany Barbořiných varhan v manětínském kostele
mohou zhlédnout návštěvníci Domu
hudby v Plzni. Malí výtvarníci ze základní umělecké školy v Jagellonské
ulici vytvořili soubor obrázků inspirovaných kostelem svaté Barbory a jeho
okolím.
Výtvory dětí jsou představeny
ve sborníku k projektu Probuzení
Barbořiných varhan, jehož vydání
podpořilo mimo jiné i město Plzeň.
Součástí publikace jsou texty od patronů projektu Františka Radkovského
a Petra Formana. Vzácné barokní varhany vyrobil známý pražský varhanář
Leopold Spiegel v roce 1721. Tento
velmi pozoruhodný nástroj je ve velmi
špatném stavu, ale podle organizátorů projektu z občanského sdružení
Svět podle Jakuba v sobě stále ukrývá
nádherný zvuk barokní hudby a specifický tón daný jeho tvůrcem. Výstava
potrvá do 10. ledna.
(red)

Severní křídlo radnice se stane dějištěm společenských akcí
V přízemí severního křídla radnice vznikly
nové konferenční místnosti, které budou
sloužit nejen pro jednání radních a úředníků, ale také občanům nebo pro akce spojené s projektem Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015.

„Po dlouhých letech, kdy byly tyto prostory využívány jako zázemí rozmnožovny,
sklady nepotřebného materiálu či knihovny
pro zaměstnance, se konečně dočkaly zasloužené rehabilitace. Právem, neboť jsou
ve svých obvodových zdech dokladem nej-

starší části radnice z období pozdní gotiky
s dochovanými okny s takzvanými záclonovými záklenky,“ uvádí vedoucí odboru
památkové péče magistrátu Petr Marovič.
Tyto prostory jsou pozůstatkem pozdně gotického dvorního křídla, které při
výstavbě renesanční radnice v 60. letech
16. století připojil k budově stavitel Giovanni
de Statia. „V něm pak provedl nové zastropení renesančními valenými klenbami s lunetami. To vše lze nyní spatřit díky citlivé obnově
a úpravě interiérů místností provedené podle návrhů Jiřího Opla z Ateliéru Soukup,“
dodává Petr Marovič.
Dvě místnosti dostaly nové pojmenování.
Petákova síň nese název po jednom z nejvýznamnějších primátorů města Plzně, Václavu Petákovi, který stál v čele radnice čtvrt
století v letech 1892 – 1917.
(red)
Wankův salonek (na snímku) je pojmenován
po purkmistru Františku Wankovi.
Foto: Martin Pecuch

Pět laureátů získalo prestižní cenu Ladislava Sutnara. Toto ocenění uděluje Fakulta umění
a designu Západočeské univerzity v Plzni za výjimečné výkony a zásluhy na poli výtvarného
umění, především užitého umění a designu, ve spojení s pedagogickým působením. Na snímku syn světoznámého designera Radoslav L. Sutnar s Caroline Baumann, ředitelkou Cooper
– Hewitt National Design Museum z USA. Tato instituce získala cenu za přínos pro světový
design, propagaci odkazu Ladislava Sutnara a péči o jeho dílo.
Foto: archiv

ROZHOVOR

Emil Soukup: Vánoční dárek má být věnovaný od srdce
Pokračování ze str. 1
Jaký vánoční dárek vám v dětství udělal
největší radost?
Určitě loutkové divadlo, které jsem dostal, když mi byly čtyři nebo pět let. Divadlo
jsem vždy postavil mezi obývací pokoj a ložnici a hrál pro celou rodinu hry, které jsem
si sám vymýšlel. Díky tomu jsem se naučil
dobře mluvit, artikulovat. Pod stromečkem
v době mého dětství nechyběl ani klasický
dárek, natahovací vláček na kolejích. Každý
rok jsem tam nacházel pastelky a modelínu,
dárky, které rozvíjejí fantazii.
Byla křesťanská výchova ve vaší rodině
důvodem, proč jste se rozhodl vydat se na
životní dráhu duchovního?
Byla to otázka výchovy i řady dalších
okolností. Přispěla k tomu také myšlenka
pomoci církvi, která se ocitla v ohrožení.
Jakmile jsem se přihlásil do semináře, bylo
jisté, že se vydám touto cestou, protože to
člověk vyložil karty, co je zač, jaké má smýšlení, a tak nebylo cesty zpět.
Letos v listopadu jste se zúčastnil národní poutě do Svaté země, byla tam už v té
době patrná atmosféra blížících se Vánoc?
V Betlémě jsou vlastně Vánoce neustále.
Do jeskyně pod bazilikou, kde se narodil
Ježíš Kristus, míří davy turistů a poutníků.

Stáli jsme tam v zástupu tři čtvrtě hodiny.
Měli jsme štěstí, někdy se tam čeká až tři
hodiny, než se lidé dostanou dovnitř. Vánoce ve Svaté zemi jsou úplně jiné než u nás.
Zúčastnili jsme se mše svaté na Poli pastýřů,
kde bylo oznámeno, že se v Betlémě narodil
Ježíš Kristus. Atmosféra byla velmi zvláštní,
teploměr ukazoval 30 stupňů Celsia, přitom
se zpívaly koledy a před oltářem stály jesličky. Viděli jsme, jak na hlavním betlémském
náměstí připravují prostor pro vánoční
strom. Je to vlastně kovová konstrukce, do
které se vkládají větvičky. Jehličnany jako
u nás tam nerostou, pouze palmy.
Jaký mají vlastně obyvatelé Izraele vztah
k Čechům?
Mají nás tam rádi. Až jsme se divili, že
tam máme tak výbornou pověst. Byli jsme
totiž v roce 1948 jediný stát, který jim prodal zbraně. Izrael vyhlásil svou nezávislost
14. května 1948. Během 24 hodin ho tehdy
napadly armády sousedních zemí a Izraelci
se díky zbraním od nás ubránili a jejich stát
mohl dále existovat.
Stává se z Vánoc ve Svaté zemi také komerční záležitost jako u nás?
Komerci se nelze vyhnout ani tam. Prodavači tam nikoho nenechají na pokoji.
Na každém kroku jsou obchody přeplněné
suvenýry, jako jsou různé talíře, hrnečky,

V listopadu se Emil Soukup zúčastnil národní poutě do Svaté země.
růžence, jesličky a figurky. Oni tam umí své
zboží dobře nabízet, smlouvají, na což my
nejsme zvyklí. Musím ale říci, že jsou přitom
velmi slušní.
Jak na vás působí předvánoční šílenství,
které se odehrává v těchto dnech v obchodech u nás?
Raději se mu vyhýbám, do velkých obchodů či supermarketů nechodím. Lidé by
měli advent prožívat jako období ztišení.

Foto: archiv

Dárek přece nespočívá v tom, že musí mít
vysokou hodnotu, ale měl by být věnovaný
od srdce. Nechápu, že je někdo schopen se
kvůli vánočním dárkům zadlužit. Vzpomínám si na své první působiště po vysvěcení
na kněze v šedesátých letech v Domažlicích.
Staří Chodové mi vyprávěli o Vánocích
v době jejich mládí. Tehdy dostávali jen hrst
ořechů a pár jablek, to bylo všechno. Na
venkově si ani jiné dárky nemohli dovolit.

Během podzimu dosáhla prvního významného mezníku iniciativa, na které se
podílíte s vaším bratrem architektem Janem Soukupem. Do Plzně dorazily první
dva zvony pro katedrálu. Jste spokojen
s tím, kolik dárců už se zapojilo do veřejné sbírky?
Sbírka na pořízení nových zvonů byla
zahájena v září loňského roku. Vše se rozjelo hlavně díky nápadu biskupa Františka
Radkovského, aby byla jména dárců, kteří
věnují nejméně deset tisíc korun, uvedena na plášti zvonů. Zájem je veliký, bylo
vydáno už více než 100 certifikátů. Po vystavení zvonů na náměstí začali přibývat
další dárci. Dokonce se ozývají plzeňští rodáci, kteří žijí v jiných městech, že by rádi
přispěli. Oslovili jsme také řadu institucí
včetně města, městských obvodů a Plzeňského kraje s žádostí o podporu a bylo nám
přislíbeno, že pomohou. Všechno vlastně
začalo poté, co podnikatel Jan Janák a architekt Jiří Boudník přišli s nápadem přistavět ke katedrále svatého Bartoloměje
druhou věž. My jsme si s bratrem říkali,
k čemu je druhá věž, když nemáme zvony
ani na té první? Mnozí lidé tehdy netušili,
že na katedrále zvony chybí. Jsem rád, že
nakonec vznikla tak úspěšná sbírka.
(kpk)
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Galerie představuje
umění gotiky
Středověká umělecká díla autorů
z jihozápadních Čech lze zhlédnout
v galerii Masné krámy. V kontextu
kulturních dějin regionu jsou zde
představeny všechny výtvarné obory
od architekturu přes malbu, sochařství až po umělecké řemeslo. Projekt Obrazy krásy a spásy – Gotika
v jihozápadních Čechách navazuje
na velmi úspěšnou výstavu Gotika
v západních Čechách, která se uskutečnila v prostorách Západočeské
galerie v Plzni v roce 1995. Výstava
potrvá do 9. března 2014. Více informací lze získat na www. zpc-galerie.cz.

Archiv zve
na přednášku
Na téma Zapomenutí mistři plzeňského baroka budou v úterý 17. prosince přednášet Jakub Bachtík a Terezie Šiková z Ústavu pro dějiny umění
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška pořádaná Archivem
města Plzně se uskuteční ve velkém
klubu magistrátu v budově radnice
od 16.30 hodin. Vstup je volný. (red)

perličky
z archivu (4.)
V předchozích Radničních listech bylo
úkolem čtenářů odpovědět na otázku: Který panovník je zobrazen v otevřené bráně
srdečního štítku plzeňského městského
znaku? Správně odpověděli ti, kteří nám
napsali, že se jedná o Václava II. Při losování měla nejvíce štěstí Miroslav Holý.
Výherce získal dvě vstupenky na unikátní
projekci Zánik Pompejí z Britského muzea v Kině Beseda. Tentokrát jsou ve hře
dvě vstupenky do Divadla Josefa Kajetána Tyla na představení Voják a tanečnice
4. února 2014. Stačí jen správně odpovědět na otázku: Kde se v Plzni nacházelo
popraviště, na kterém skončil život Jana
Sladkého Koziny? Odpovědi můžete zaslat do 20. prosince 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. Perličky z archivu připravuje redakce Radničních listů spolu
s Archivem města Plzně.

P R O V OL N Ý Č A S

Pro nevěsty, služebné a učitele se chodilo na trh
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – III. část“

cený purkmistr Martin Kopecký se
Propůjčení městského tržního práva
v 19. století postaral o přehledné uspoPlzni potvrdil císař Karel IV. Od roku
řádání tržních ploch a dal je rozčlenit
1363 se zde konaly několikrát ročně
na 12 ulic nesoucích převážně názvy
rozsáhlé trhy, z nichž byl nejvýznambarev nebo měst. Takže byly ulice
nější Bartolomějský. Začínal osm dnů
Pražská, Liberecká, Žlutá, Zelená
před svátkem patrona Plzně, svatého
a podobně. Každá byla v noci střežena
Bartoloměje.
ozbrojenou stráží a osvětlena lucernaPo staletí se stánky tísnily na náměsmi.
tí ve stínu kostela a když se nedostávaNa trzích se objevilo i velmi zvláštní
lo prostoru, objevovaly se i v přilehlých
„zboží“. V části Andělské ulice se při
ulicích. Každý produkt měl tradičně
Svatomartinských trzích před konsvé místo. Například peří a husy, což
cem roku nabízely i nevěsty, učitelé
byl tehdy velmi významný artikl, ktea služebná děvčata. Venkovští rodiče,
rý se udržel od počátku 20. století, byl
kteří měli dceru na vdávání, ji přivedk mání ve Školní a Andělské ulici (dnes
li a protože neexistovaly sňatkové
Bedřicha Smetany a Bezručova).
kanceláře ani inzeráty, jevila se cesStabilní místa dávalo město záta na trh s nadějí na svatbu s někým
jemcům do dědičného nájmu a vedlo
z města nebo dokonce s obchodnío těchto rozhodnutích tržní knihy,
kem výhodnější než nelehký život na
podobné knihám účetním. Byl v nich
vsi. Takže se stávalo, že si zájemce
zapsán každý pronajímatel, rozloha
jeho stánku přesně udána ve „stře- Prodejní místa na trzích byla po staletí významným o martinskou husu přivedl domů
i nevěstu. Na trhu byli k výběru učivících“ a „coulech“, aby nedochá- obchodním artiklem.
telé, kteří hledali místo na vsích, kde
zelo k svévolnému rozšiřování a tím
obcházení výše poplatků. Místa se stala bylo zastoupeno vlněné zboží, výrobky byly životní náklady nižší než ve měsvýznamným obchodním artiklem. Posled- z kůže, lnu, později z bavlny, hedvábí, tě. Přicházela i služebná děvčata, která
ní obchodník byl držitelem tohoto stán- kovové a galanterní zboží. Ve vrchol- z nejrůznějších důvodů toužila změnit zakového práva ještě v roce 1903. Pak byla ných dobách trhů se v Plzni obchodovalo městnavatele.
(Úryvek a fotografie jsou otištěny se soutato středověká tradice zrušena. Skladba v 71 kamenných obchodech, 210 stáncích
zboží na trzích byla velmi pestrá. Nejvíce a 486 boudách, stlučených z prken. Osví- hlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Přebytečné síly
na důležitější místa
Počátkem prosince 1948 přinesla plzeňská Pravda zprávu o nadcházející reorganizaci Ústředního národního výboru
v Plzni spočívající v přesunu části dosavadních úředníků do výroby. Tento krok
souvisel s celostátní akcí, jejímž úkolem
byl převod 65 000 zaměstnanců veřejné
správy do dělnických profesí.
Opatření sledovalo dva cíle. První
z nich byl mocensko-politický. Akce byla
namířena proti předúnorovým úřednickým elitám, které měly být v novém
režimu vyřazeny ze svého běžného života a „včleněny do dělnické třídy, s níž se
měly sžít a přetavit se v ni“. Druhý důvod
byl ryze ekonomický. Československý
průmysl trpěl chronickým nedostatkem
pracovních sil a tato akce, stejně jako
mnohé další, měla doplnit pracovní síly
především do oblasti těžkého průmyslu.
Její výsledek však narazil na odpor ministerstev i na nezájem podniků o lidi
nekvalifikované v oboru a většinou pokročilého věku. Do výroby proto tehdy
přešla pouze necelá třetina plánovaného
počtu.
Adam Skála

Kozinovu popravu připomíná v městském archivu řada dokumentů
Každý Plzeňan dnes jistě ví, že na zdejším popravišti skončil život mluvčího
Chodů v boji za „stará práva“ Jana Sladkého Koziny. Královské krajské město
Plzeň vybral k provedení exemplárního
trestu samotný císař Leopold I. Kozina byl oběšen rukou kata Bartoloměje
Křička (Křížka) ve čtvrtek 28. listopadu
1695. Zachovaly se o tom zápisy v plzeňském archivu v dokumentech z jednání
městské rady. Exekuci byli přítomní nakomandovaní zástupci chodských vsí,
oba krajští hejtmané, plzeňští konšelé
a samozřejmě svobodný pán Volf Maxmilián z Lamingen, lidově řečený Lomikar. O tom, že by Kozina na popravišti
vyslovil známou větu o vyzvání na boží
soud, se zmínky v pramenech nedochovaly. Byla mu do úst vložena pozdější lidovou tradicí. Také není pravdivá pověst
o sejmutí Kozinových ostatků doubraveckými sedláky a pochování na hřbitově u sv. Jiří. Pravda byla mnohem prozaičtější. Smutné pozůstatky oběšeného
Koziny visely na šibenici prokazatelně

Z V Í Ř Á T KA K O LE M NÁS ( 1 8 . )
V minulém vydání Radničních listů hádali naši čtenáři, jaké zvíře se skrývá
v říkance: „Černá, bílá barvička, dlouhý
ocas, hlavička, pořád jenom kráká, je to
přece...?“
Správně odpověděli ti, kteří nám napsali, že se jedná o straku obecnou. Pro
Anetku a Vanesku Hanzlíkovy 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 strakách se můžete dočíst více
v článku Karla Makoně na této stránce.
Také dnešní hádanka má podobu říkanky
ornitologa Miloše Paiskera: „Je to silné
lesní zvíře, žere maso, žije v díře, není to
však mravenec, jmenuje se…?
Správné odpovědi mohou děti s pomocí dospělých poslat do 20. prosince 2013
na adresu redakce. K dispozici je také
email RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte připsat heslo Zvířátka kolem nás,
své jméno, věk a adresu!

PSAL O SE
P Ř ED 6 5 LE T Y

ještě v listopadu 1696. Tehdy se konšelé
dotázali apelačního soudu v Praze na povolení jejich sejmutí spolu s tělem jistého žida Izáka Jakoba, popraveného dva
měsíce po Kozinovi. Stalo se tak patrně
po 21. lednu 1697, kdy je v radním protokolu zaznamenáno odstranění židových
ostatků.
Avšak Lamingenova náhlá smrt 2. listopadu 1696, téměř „do roka a do dne na
samý den Dušiček“, na zámku v Trhanově bezesporu nahrála vzniku legendy
o „božím soudu“. V roce 1848 ji zdařile literárně zpracoval všerubský lékař
a přítel Boženy Němcové Georg Leopold Weisel. Z jeho podání vyšel Alois
Jirásek, který v románu „Psohlavci“ příběh proslavil (časopisecky začal vycházet v Květech v roce 1884, knižně poprvé
na Vánoce 1885). Později byl ještě zařazen do Starých pověstí českých. Vizuální
podobu mu vtiskl Mikoláš Aleš, který se
pro ilustrace Psohlavců nechal inspirovat také plzeňskými reáliemi (zmýlil
se však v lokalizaci vězení, které bývalo

Ilustrace Mikoláše Alše k vydání Psohlavců z roku 1950
ve sklepě radnice v jejím zadním traktu, nikoliv v současné archivní budově,

postavené až v letech 1820–1821 pro
policejní účely). Chodské motivy zanechal také při výzdobě Chodského domu
v Nerudově 4. Kozina dodnes žije svůj
„druhý život“ v plzeňských pověstech,
v pojmenování Kozinových kasáren
(na Štefánikově náměstí vedle zimního stadionu). Připomíná ho i činnost
některých spolků (v Plzni stále působí
XII. župa sdružení obcí baráčníků Jana
Sladkého Koziny). Hmotné připomínky
najdeme v místech bývalého popraviště
a ve výzdobě několika domů (zcela neznámé jsou snahy o vybudování pomníku za první republiky), nehmotné v písni
plzeňské folkové skupiny Démophobia
či v loutkovém představení Divadla
Alfa „Jeminkote, Psohlavci“, uváděném
v letech 1999–2005. Díky tomu je Kozinova poprava trvale a nezpochybnitelně
zapsána do širokého povědomí i do dějin
Plzně. Na toto téma se lze více dočíst například ve sborníku Minulostí západočeského kraje z roku 2006 a 2007.
Jitka Janečková, Archiv města Plzně

Straka obecná v posledních letech přesídlila z přírody do měst
Straka obecná je středně velký pták ze
skupiny krkavcovitých, s nápadným bíločerným zbarvením, dlouhým ocasem, charakteristickým hlasem a pohnutou pověstí.
Je jedním z nejznámějších ptačích druhů,
jehož výskyt probouzí vášně a emoce. Už
slyším všechny ty, kteří nám stále dokola
volají a požadují, abychom se strakami něco
udělali a cíleně je hubili. Nejen, že je jich
moc, ale hlavně decimují drobné ptactvo.
To, že dnes už není tolik ptáků, jako bývalo, je často přičítáno právě na vrub strakám
a jejich vysokým stavům.
Ano straky jsou „potvory“, které vyberou nejedno ptačí hnízdo či sežerou čerstvě
vyvedená mláďata, ale na druhou stranu
je to náš původní živočišný druh, na který
se vztahují stejné přírodní zákony jako na
všechny ostatní živočichy. Náš spolek tady
není od toho, aby se „montoval“ do přirozených přírodních zákonů, natož pak nějaký
živočišný druh potlačoval a jiný upřednostnil. Za mnohem větší problém než vysoké
počty strak považuji přibývající skleněné
a zrcadlové plochy, protihlukové stěny,

houstnoucí a zrychlující
se dopravu a úbytek přirozeného prostředí pro
ptáky. Dále pak kočky,
vykácené doupné stromy, vymýcená křoviska,
krátce sečené trávníky
a téměř neexistující zahrady či sady. Oproti minulosti, kdy žila daleko
od lidí, se za posledních
50 let straka nastěhovala
do zástavby. Hejna strak
poletují městem, posedávají v korunách stromů, chodí po trávnících a svým řehtavým
křikem na sebe upozorňují. Jejich hnízda
připomínající kornout z klacků vidíme téměř na každém stromě. Straky jsou velice
inteligentní, staví si několik hnízd, přičemž
hnízdí jen v jednom. Materiál na ně lámou
v korunách stromů. Hnízdo vymazávají blátem a nad ním mají stříšku z trnitých větví.
Pro mláďata tak vytvoří domov zabezpečený proti predátorům. Straka je všežravec,

podle odborných studií
ale nebylo prokázáno, že
by výrazně ovlivňovala
populace drobných ptáků. Podle mého názoru
se však straky zejména
při hnízdění živí výhradně ptačími vejci a mláďaty. Už mnohokrát jsem
viděl, jak straka vyplenila
hnízdo pěvců, holubů či
hrdliček. Připočteme-li
k tomu další pro straky
výhodné potravní zdroje
ve městě, jako jsou odpadky či zbytky potravin, ideální hnízdní
podmínky a téměř nulový výskyt přirozených nepřátel, není divu, že se jim mezi
námi líbí. Když chtěli sokolníci chytat straky u zoo v Plzni pomocí svých dravců, pohořeli na tom, že straky doslova naskákaly do
křovisek a nevylétly, ani když je tam honil
lovecký pes.
Karel Makoň, DES OP – Záchranná
stanice živočichů Plzeň, foto: archiv
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