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Plzeňský kraj

Zoo přepíše
rekordy
v návštěvnosti
PLZEŇ Plzeňská zoologická a botanická zahrada letos přepíše svůj dosavadní návštěvnický rekord. Už
nyní, více než měsíc před koncem
roku, navštívilo zoo nejvíc lidí v její
dvaadevadesátileté historii. Dosud
nejvíc návštěvníků prošlo branami
zahrady v roce 2011, a to 460 969.
„Letos je už návštěvnost o víc než
čtyři tisíce lidí vyšší,“ řekl mluvčí
zoo Martin Vobruba. K rostoucímu
zájmu podle něj pomohly zajímavé
a netradiční expozice, počasí a také
úspěšné odchovy.
„Hranice 400 tisíc návštěvníků
poprvé padla roku 2007, 300 tisíc v
roce 2003,“ řekl mluvčí. Mezi českými a slovenskými zoo je plzeňská
v posledních letech pátá nejnavštěvovanější zahrada, v Plzeňském kraji patří spolu s pivovarem k nejoblíbenějším turistickým cílům. (ČTK)

Plzeň DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PlzenDnes

V Dobřanech vyrostl vědeckotechnický park. Jeho součástí bude i mateřská škola

Lidé v Dobřanech mohou
využívat zcela nový sál

Víkendové tipy

Výstava šperků
v Rokycanech
Do velké výstavní síně Muzea Dr.
Horáka v Rokycanech jsou návštěvníci zváni na výstavu Po čem ženy
touží aneb šperky a móda 1. republiky. Vánočně laděná výstava představí bižuterii a módní doplňky z
období první republiky. Je sestavená z bohatých sbírek soukromé sběratelky Hany Štollové ze Stříbra a
doplněna typickým interiérem měšťanského pokoje z počátku 20. století. Otevřeno je od 8 do 16 hodin.

Jarmark
v Domažlicích
V prostorách chodského hradu v
Domažlicích se zítra uskuteční Martinský jarmark lidových řemesel.
Návštěvníci se mohou těšit na pletení z papíru, plstěné šperky, třásnění šátku, dřevěné dárky, perníčky,
přírodní mýdla, svíčky aj. Program
probíhá od 9 do 16 hodin.

Advent ve Starém
Plzenci
Centrum služeb pro turisty
v předhradí hradu Radyně zve zítra
na akci spojenou s výrobou adventních věnců. Pomůcky a materiál
bude na místě k zapůjčení za účastnický poplatek 50 korun za věnec.
Akce potrvá do 13 do 18 hodin. (tx)

Pro dvě stě lidí Multifunkční sál ve vědeckotechnickém Parku Comtes FHT bude kromě firemních účelů sloužit i lidem z Dobřan. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Klára Mrázová
redaktorka MF DNES
DOBŘANY
Vědeckotechnický
park, který v posledních letech vyrostl na okraji Dobřan, nebude
sloužit pouze výzkumu. Areál postavila za 145 milionů korun firma
Comtes FHT a ve školicím centru
vytvořila pro veřejnost multifunkční sál i mateřskou školu.
Prostory nacházející se v přízemí
školicího centra, do nichž se vejde
zhruba 200 lidí, si nedávno svou
veřejnou premiéru odbyly. Uskutečnil se zde pořad Otázky Tondy
Procházky, který byl součástí Juniorfestu. Místnost je speciálně akus-

ticky upravená, vybavená audiotechnikou i velkým promítacím
plátnem. Podle předsedy představenstva společnosti Libora Krause
se tady mohou konat přednášky,
konference, plesy, koncerty, divadelní představení a další akce.
Město rozšíření stávající nabídky
vítá. „Dobřany trpí tím, že nemají
vlastní sál. V raných 90. letech minulého století stavba začala, ale nakonec z ní vznikly byty. Akce pro veřejnost se většinou konají v kulturním
domě psychiatrické nemocnice. Jedná se o státní majetek, takže administrativně je to opravdu složité,“ nastínil starosta Martin Sobotka. Doplnil,
že multifunkční sál Comtesu se stal
výborným doplňkem.
Domnívá se, že v budoucnu se

město vybudování vlastního zařízení zřejmě stejně nevyhne. První nápady už se objevují, ale vedení Dobřan je chce projednat s odborníky i
veřejností.
„Aktuálně máme problém s prostory základní umělecké školy, které sdílí s knihovnou. Místo už ale
nestačí. Proto jsme přikoupili budovu naproti a chceme ji opravit.
Kinu Káčko zase chybí jakékoli zázemí, takže diskutujeme o další přístavbě, kam by se přestěhovala právě knihovna. Nicméně nejdříve
chceme své návrhy se všemi opravdu probrat,“ zdůraznil Martin Sobotka.
Dobřany se chystají provozovat
novou mateřskou školu, již Comtes
FHT před měsícem zkolaudoval. K

Plzeňský místopis vysvětlí názvy lokalit
PLZEŇ Plzeňský místopis, tedy
400 názvů míst ve městě včetně lidových, je název nové knihy plzeňského vydavatelství Starý most. Navazuje na velmi úspěšný Plzeňsko-český slovník s 1500 výrazy používanými na Plzeňsku, který vyšel
před rokem a dočkal se už čtvrtého
vydání. „Na právě představený
nový titul bude příští rok navazovat
ještě poslední díl Plzeňský uličník s
názvy 1200 ulic s vysvětlením,“
řekl autor a spolumajitel vydavatelství Petr Mazný.
„Hesla Plzeňského místopisu s
podtitulem Depa a pročpa se takhle
říká? vysvětlí, proč se jednotlivé plzeňské lokality tak jmenují, odkdy
a kde leží. Jsou tam názvy od doby
husitů po současnost,“ uvedl. Ale
převážná většina je z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století.
Podle něj tam najdou čtenáři spoustu neznámých jmen, jako je Siamské náměstí, Pupek, Kozinec a Šibeňák. Nejstarší název je Skřivánčí
pole z dob husitských válek, což
byla lokalita naproti pivovaru. Zaniklé názvy jsou v textu odlišené od
těch, které se stále používají. „Zajímavé je, že většina pochází z němči-

ny,“ uvedl další spolumajitel Zdeněk Hůrka. Doufá, že se některé
starší názvy podaří znovu rozšířit
mezi Plzeňany.
Hlavním pramenem byly staré
mapy, průvodce a kroniky obcí. „S
kolegou Hajšmanem jsme názvy sbírali tři roky. Ale byly třeba v mapách i takové, které jsme nedokázali rozklíčovat, a ty jsme tam nedávali,“ uvedl Mazný.
Starý most za 19 let existence vydal 133 titulů, z toho 82 o Plzni a
okolí. Letos má devět nových. Kromě Plzeňského místopisu také Plzeň na skleněných negativech od
historika Západočeského muzea Tomáše Bernhardta a Petra Mazného.
„Přináší 150 z celkem 25 tisíc unikátních negativů uložených ve sbírkách Národopisného muzea v
Plzni, které z velké části nejsou známé. Unikátní snímky přibližují život ve městě, způsob trávení volného času či historii podnikání,“ uvedl Bernhardt.
Podle Hůrky se dříve vyvolávaly
fotky místo na papír na skleněné negativy, které si stále udržují kvalitu,
i když jsou 120 i 130 let staré.
V další knize Městský obvod Pl-

Depa a pročpa se takhle říká? Nová kniha vydavatelství Starý most vysvětluje názvy jednotlivých plzeňských lokalit. Zdroj: Starý most
zeň 1 je 120 unikátních fotografií
ze stavby největšího plzeňského
sídliště Lochotín, které nikde jinde nevyšly. „Nikdo je neměl. Obje-

vili jsme zlatou žílu až ve Státním
oblastním archivu, kde jsou uložené jako podnikové archivy,“ dodal Mazný. (ČTK)

herně patří šatna, kancelář a toalety se sprchou. Venku před objektem školicího centra, kde se školka
nachází, vyroste také hřiště. Učitelky se postarají o pětadvacet dětí.
„Chtěli jsme našim zaměstnancům
poskytnout tuto službu. Máme poměrně mladý kolektiv. Některé kolegyně jsou na mateřské dovolené,
jiné se z ní vrátily. Jednak budou
mít děti u sebe, jednak jim chceme
na školku přispívat,“ řekl předseda
představenstva Kraus. Nepůjde ale
o ryze firemní zařízení. Patnáct až
dvacet míst bude pro veřejnost.
Otevírat se bude příští září.
Spolupráce mezi městem a zmiňovanou společností funguje také
ve vzdělávání. Comtes FHT nakoupí pro základní školu 3D tiskárnu,

stavebnice a další pomůcky na
nový kurz 3D modelování. Chtějí
tak žáky zábavnou formou seznámit s technikou.
Firma se zaměřuje především na
kovové materiály. „Dělali jsme například vývoj kování wolframových
střel pro armádu. Vyvíjíme speciální materiály pro automobilový průmysl či jadernou energetiku. Umíme vytvořit titanové slitiny, které
mají nanostrukturu. To znamená,
že jsou velice jemné a zároveň dvakrát pevnější než klasický titan. Využívají se třeba ve švýcarských hodinkách nebo v zubních implantátech. Analyzovali jsme také životnost největšího českého zvonu Zikmund na Pražském hradě,“ vyjmenoval některé z projektů.

Plzeň musí firmě Pohl cz
zaplatit 50 milionů korun
PLZEŇ Téměř o 50 milionů korun
se městu Plzni prodraží Úslavský
kanalizační sběrač, který byl oficiálně zprovozněn loni v létě. Město
prohrálo spor se stavební firmou
u rozhodčího soudu. Firma si stěžovala na problematické horniny,
které nebyly v původním projektu
uvedené, a ve kterých byla ražba
sběrače mnohem náročnější a
dražší.
Na verdikt rozhodčího soudu
upozornily jako první novinky.cz.
„V řízení, kterým se zabýval Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky, šlo o náhradu škody našeho dodavatele v
souvislosti s pracemi na Úslavském kanalizačním sběrači. Město
Plzeň tento spor prohrálo, proti
rozhodnutí není možné podat
opravný prostředek. Je konečné.
Na danou věc máme jiný právní
názor, myslíme si, že škoda, která
byla zhotoviteli přiznána, nevznikla,“ uvedla Eva Barborková, mluvčí magistrátu.
MF DNES o problémech mezi

městem a stavební firmou Pohl cz
informovala v květnu 2015. Příčinou tehdejšího zastavení stavby
bylo problematické složení horniny, ve které se razila trasa pro potrubí tak zvanou mikrotuneláží.
Metoda byla zvolena především
pro značnou hloubku uložení potrubí mezi čtyřmi až zhruba sedmi
metry pod povrchem.
Náměstek primátora Pavel Šindelář v květnu 2015 uvedl, že
podle stanoviska města se odpovědnost za problém dělí mezi projektanta a stavební firmu. Ta
nicméně vlastní pochybení odmítala a její zástupce Petr Pohl tvrdil, že si firma nemůže podrobně
prověřovat veškerou dokumentaci k projektu, o který se uchází, pokud má zájem o zakázku vyhlášenou městem.
V roce 2015 firma začala po městě uplatňovat úhradu víceprací
kvůli nestabilním horninám, stavbu i přerušila. Město platit odmítlo s tím, že žádné problémy nezavinilo, a firmu odkázalo na projektanta. (pek, ned)

