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V Plzni přibyla stylová kavár-
na v duchu proslulého architek-
ta Adolfa Loose. Podnik nazva-
ný Cafe Semler na Klatovské 
třídě 110 je součástí Semlerovy 
rezidence – její interiéry, které 
před válkou navrhl pro význam-
ného plzeňského podnikatele 
právě Loos, prošly komplexní 
rekonstrukcí za víc než sto mi-
lionů korun a  od září jsou pří-
stupné veřejnosti. Nyní otevřená 
kavárna slouží nejen návštěvní-
kům, ale i široké veřejnosti, mů-
že plnit také funkci místního 
komunitního kulturního centra.

„Podobu kavárny vyprojek-
tovali architekti Jaromír Vese-
lák a  Jan Toman – inspirovaly 
je Loosovy kombinace luxus-
ních prvků s přírodními mate-
riály i výrazné barvy, které čas-
to používal,“ uvedla  Gabriela 
Darebná, mluvčí Západočeské 
galerie – ta má rezidenci ve 
správě, kavárnu má v  nájmu 
soukromý provozovatel.

Prostoru dominuje svatební 
fotografi e Adolfa Loose a  jeho 
třetí ženy Kláry Beckové, jinak 
tady vládne červená a šedá, ne-
chybí prvky z  dubového dřeva, 
bar je – podobně jako recepce 
v tamním návštěvnickém centru 
– obložený zbytky původních 
dveří z dotyčného domu.  (ib)

Na kávičku k Loosovi do Semlerovy rezidence

Vykopete deset metrů hlubo-
kou jámu o velikosti fotbalové-
ho hřiště, odvezete skoro čtyři 
tisíce náklaďáků se zeminou, 
postavíte bednění o  bezmála 
hektarové ploše, zpevníte ho 
460 tunami výztuží, nalejete 
tam 3200 kubíků betonu a  po 
916 dnech máte hotovo. Vodár-
na Plzeň dokončila gigantickou 
monolitickou železobetonovou 
podzemní retenční nádrž nad 
Lochotínským parkem u sídliš-
tě Vinice. 

Stavba za více než 160 mi-
lionů korun, na kterou zhruba 
polovinou přispěla Evropská 

unie, bude schopná zachytit až 
šest tisíc kubíků dešťové vody 
a  mimo jiné umožní zprovoz-
nění nedalekého západního sil-
ničního okruhu – tamní sráž-
kové úhrny budou stékat právě 
sem.

Navíc se na zdejší kanalizaci 
bude moci v  oblasti Vinic 
a  sousedního Sylvánu připojo-
vat nová výstavba. 

Nádrž navazuje na zrekon-
struovaný a  zkapacitněný rou-
denský kanalizační sběrač, 
kutalo se i na jednom místě fre-
kventované Karlovarské třídy. 

Stavbě předcházel archeolo-

gický výzkum – ukázalo se, že 
lidé tady žili již v  pravěku. 
„Kromě ojedinělých objektů 
z  časného eneolitu bylo pro-
zkoumáno několik domů s do-
klady textilní výroby z  mladší 
doby bronzové až starší doby 
železné,“ sdělil Radek Široký, 
ředitel Západočeského institutu 
pro ochranu a dokumentaci pa-
mátek. Mimo jiné se podařilo 
nalézt i  broušené kamenné se-
kery.  (ib)

Vodárna Plzeň dokončila 
obří nádrž na Vinicích

Z Děčína vlakem 
až do Kadaně

Na železniční trati z Děčína 
do Kadaně začnou od neděle 
jezdit elektrické vlaky i  mezi 
zastávkami Kadaň-Prunéřov 
a  Kadaň-předměstí. Umožnily 
to úpravy stejnosměrných elek-
trických jednotek RegioPanter 
a elektrifi kace trati až do Kada-
ně-předměstí. Dosud museli 
cestující v Prunéřově přestupo-
vat na jiný typ vlaku. 

Přímé osobní vlaky budou 
spojovat Děčín, Ústí nad La-
bem, Most, Chomutov a  další 
města na Podkrušnohorské ma-
gistrále přímo s centrem Kada-
ně, v pracovní dny budou jezdit 
zhruba každou hodinu a  o  ví-
kendech každé dvě hodiny. 

Vlaky jsou vybavené klima-
tizací, audiovizuálním infor-
mačním systémem, mají palub-
ní wi-fi  síť a elektrické zásuvky 
pro nabíjení cestovní elektroni-
ky, jako jsou mobilní telefony, 
tablety nebo notebooky. Jsou 
bezbariérové. 

České dráhy se na konverzi 
vlaků pro jízdu na dvou odliš-
ných elektrických systémech při-
pravovaly několik let. Vlaky po 
úpravách mohou jezdit na tratích, 
které využívají 3kV stejnosměr-
ný proud i na tratích s 25kV stří-
davým proudem.  (koc)

NÁCHODŠTÍ MEDVĚDI JEŠTĚ NESPÍ. Největší medvědí pochoutkou je med. Několik ki-
logramů této sladkosti dostali tento týden od stavbařů Dáša a Ludvík, dva medvědi žijící od ro-
ku 1995 v medvědáriu v areálu náchodského zámku. Byla to malá kompenzace za měsíce ruchu 
během revitalizace a rekonstrukce zámeckého kopce. Nezvyklý a neustálý hluk a pohyb osob 
třicetileté medvědy značně stresovaly.   (lž)
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Michael Polák

Politik, který je povahou 
zodpovědný idealista, politik 
prospěchář, který to nedělá za-
darmo, podnikatel poctivec 
i podnikatel, co jedná jako ko-
rumpující kmotr. A  také oby-
čejní občané, jeden v  sociální 
nouzi, druhý vegetarián, jiný 
jako majitel fotbalového klubu. 
To je jen krátký výčet rolí, kte-
ré na sebe v  neobvyklém vý-
ukovém bloku berou studenti 
gymnázií na několika místech 
v Česku.

Inscenační metodou, vtaženi 
do hry, se snaží rozpoznávat as-
pekty korupčního jednání. Pro-
jekt, s  nímž přišel liberecký 
Institut pro udržitelný rozvoj 
(IPUR, za podpory grantu mi-
nisterstva spravedlnosti a  ve 
spolupráci s pedagogy Západo-
české univerzity) si už vyzkou-
šeli studenti 3. ročníků na gym-
náziích v Teplicích, České Lípě 
i v Mělníce. „Následovat budou 
workshopy na  středních ško-
lách ve Zlíně, Ostravě a Karvi-
né,“ řekl Právu Jiří Římánek, 
ředitel IPUR.

Konkrétním tématem insce-
nace, kterou studenti sehrávají, 
jsou podle Římánka korupční 
rizika při veřejných zakázkách. 
Cílem je, aby si studenti uvědo-
mili, co se při zadávání zakázek 
může stát a že korupce má vliv 
i na jejich život coby občanů.

„S  pomocí inscenační meto-
dy studenti lépe chápou příčiny 
lidského jednání a  získávají 
možnost vyzkoušet si na vlastní 
kůži, jaké to je,  ocitnout se v ur-
čité konkrétní situaci, a nacvičit 
si vhodné jednání či řešení této 
situace,“ ukazuje Římánek.

Každá třída 
reaguje jinak

Modelová inscenace má ale 
zjednodušenou zápletku. Její 
tvůrci ji nazvali Koupíme si 
dobrou pizzu. 

„Studenti v  rolích politiků 
vyberou od občanů peníze, te-
dy v podstatě daně. Jejich úko-
lem je vybrat dodavatele 
a  za  vybrané daně pizzu na-
koupit. Mohou vyhlásit výbě-
rové řízení nebo pozvat všech-
ny podnikatele k  jednání 
o možné dodávce. Mohou také 
vybrat jednoho dodavatele, 
nebo zakázku rozdělit. Mohou 
vybírat podle nejnižší ceny, 
podle kvality jídla, podle zku-
šeností a  referencí podni-
katelů, záleží na  nich,“ popi-
suje Římánek s  tím, že po 

inscenaci následuje řízená dis-
kuse.

Každá třída prý pojme situa-
ci jinak. „Zajímavé je, že na 
dotaz lektora, kterému politi-
kovi studenti nejvíce věřili, je 
nejčastější odpovědí, že popu-
listovi. Jen v  7.B na teplickém 
gymnáziu studenti i  přes vý-
borný výkon kreativní podni-
katelky i  populistky nakonec 
rozpoznali její nestandardní 
jednání, hlasovali pro poctivé-
ho podnikatele a  svou důvěru 
dali zodpovědnému idealisto-
vi,“ dodává Římánek.   

Zkoumají, jakou moc má korupce 

Prostoru dominuje svatební fotografi e Adolfa Loose a jeho třetí ženy Kláry Beckové. 

Fo
to

 P
R

Á
V

O
 –

 I
va

n 
B

la
že

k 
 

S pomocí inscenační 
metody studenti 
lépe chápou příčiny 
lidského jednání 
Jiří Římánek, ředitel IPUR


