ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ NA TÉMA: Náplavka řeky Radbuzy
Termín: 27. 3. 2014
Místo konání: POVODÍ VLTAVY závod Berounka
I. ÚVOD
Setkání bylo realizováno z iniciativy společnosti Plzeň 2015 a občanského sdružení k světu.
Tyto organizace dlouhodobě usilují o oživení břehů plzeňských řek. Setkání navázalo na
mapování podnikatelů, zájmových a sportovních klubů a dalších osob sídlících při řece
Radbuze (mezi Wilsonovým mostem a Škoda sport parkem v Doudlevcích), které probíhalo
prostřednictvím rozhovorů v roce 2013. Realizátorem rozhovorů bylo Centrum pro
komunitní práci ZČ a o.s. k světu. Rozhovory i setkání se uskutečnilo za finanční podpory
Plzeň 2015 o.p.s.
I. 1 Cíle setkání:


Cílem setkání bylo vzájemně se seznámit se záměry, potřebami a možnostmi
(respektive limity) plánovaných realizací v řešeném území (okolí řeky Radbuzy
v úseku od Wilsonova mostu k areálu Škoda sport park)

 Získat podněty k řešenému území.
 Konzultovat plány se zástupci odpovědných organizací správních orgánů města a
samosprávy.

I. 2 Program setkání:
 Úvod a představení hostů.
 Prezentace vize a záměrů ze strany Útvaru kocepce rozvoje MP, Plzně 2015 o.p.s. a
o.s. k světu. Představení kompetencí jednotlivých odpovědných správních orgánů
města, včetně výchozí situace, limitů, priorit a připravovaných projektů v území
(cyklostezka - ÚKEP MP), úpravy lokality bývalé Plovárny (Plzeň 2015 o.p.s.), park U
Ježíška (SVSMP) atp.
 Stručné představení zúčastněných subjektů.
 Diskuse ve skupinách za účasti správních orgánů města, konzultace projektů.
Diskutovalo se ve třech skupinách, týkajících se konkrétních úseků řeky:
- od Wilsonova mostu k Papírenské lávce;
- od Papírenská lávky k Doudlevecké lávce;
- od Doudlevecké lávky ke Škoda sport parku.
 Společné shrnutí výstupů z diskuse.
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I. 3 Představení osob, úřadů, jejich kompetencí a kontaktů:
 Útvar koncepce a rozvoje MP – Pavlína Valentová, úsek územního plánování, vedoucí
ateliéru životního prostředí, valentovap@plzen.eu, 378 035 005
 Plzeň 2015 o.p.s. – Marek Sivák, program Pěstuj Prostor, sivak@plzen2015.cz, 601
585 103
 k světu o.s. – Jakub Mareš – projekt Komunitní náplavka a festival Náplavka k světu,
jakub.mares@ksvetu.cz, 608 229 229
 Správa veřejného statku MP – Irena Tolarová, vedoucí oddělení koncepce zeleně,
tolarovai@plzen.eu, 378 037 018; omluvila se Marta Douděrová, vodní hospodářství a
krajinná zeleň, douderova@plzen.eu, 377 519 515
 Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany – Jana Kolářová, péče o zeleň,
kolarova@plzen.eu, 378 036 320
 Útvar koordinace evropských projektů MP – Martin Klír, vedoucí úseku přípravy a
řízení projektů, klirm@plzen.eu, 378 035 968
 Úřad městského obvodu Plzeň 3 – omluven Michal Malásek, majetkový odbor,
malasek@plzen.eu, 378 036 490
 Odbor životního prostředí MP – omluvena Dagmar Svobodová Kaiferová,
svobodovada@plzen.eu, 378 033 200
 Povodí Berounky – ředitel Miloň Kučera, omluvil se, Milon.Kucera@pvl.cz, 724008461
 Krajský úřad PK – Václav Kokoška, referent na úseku ochrany přírody a krajiny,
omluven, vaclav.kokoska@plzensky-kraj.cz, 377 195 357

I. 4 Prezentace záměrů a jak se zapojit:
 Pavlína Valentová (Útvar koncepce a rozvoje MP): Představení studie Revitalizace
nábřeží plzeňských řek – IV. Radbuza (studie k dispozici v příloze), realizace naučné
stezky na pravém břehu Radbuzy; ÚKRMP převzal některé podněty plzeňských
občanů, které dále rozpracovává (Schodiště na náplavku, Schody do vody v lokalitě
Cukrovarská atd.)
 Marek Sivák (Plzeň 2015): Program Pěstuj prostor – pravidelné výzvy, grantová
podpora zajímavých podnětů týkajících se veřejného prostoru v Plzni. Speciální
dlouhodobý projekt Řeka ve městě, který reaguje na zájem o zlepšování plzeňských
řek (přednášky, výstava, promítání, schody na náplavku, grantová výzva, úprava
zemníku U Ježíška během workcampu 2013 atd.)
Záznamy z inspiračních přednášek o úpravách řek v Plzni i v jiných českých městech:
http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/aktualne/41

Výstava Nábřeží a náplavka:
http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/aktualne/54
Workcamp Pěstuj prostor – Foster the City: plánovaná úprava bývalé plovárny v
termínu 14. - 27. 7. 2014 (zápis z workshopu v příloze)
Podpořeno z projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR.
www.plzen2015.eu

 Anděl Fest 19. - 20. 9. 2014 – možnost spolupráce s dobrovolníky při úpravě
veřejných prostranství (kontaktní osoba Eva Kraftová, kraftovae@plzen2015.cz, 724
042 654)
 Jakub Mareš (k světu o.s.) – záměr projektu Komunitní náplavka – snaha měnit okolí
řeky z iniciativy občanů. Festival Náplavka k světu v termínu 31. 5. - 30. 6. 2014
Zahájení na Den sousedů 31. 5. 2014 (architektonickou vycházkou po nábřeží).
Možnost zapojit se se svým programem do festivalu. (předběžný program festivalu
v příloze)
 Jana Kolářová, Plzeň 2 – Slovany – pravidelné úklidy a péče o zeleň a mobiliář
 Irena Tolarová (Správa veřejného statku MP) – v území je plán na vybudování parku U
Ježíška, v současné době problematické vzhledem k majetko-právním vztahům
 Martin Klír (Útvar koordinace evropských projektů MP) – příprava a realizace
cykloztezky (greenway) na pravém břehu Radbuzy mezi papírnou a Škoda sport
parkem. ÚKEP MP má vydané stavební povolení na cyklostezku, ale bude se
realizovat až po získání dotace, o kterou nebude zřejmě možné požádat dříve než na
podzim 2015. (více informací v příloze)

II. DISKUSE VE SKUPINÁCH
Veškeré kontakty na jednotlivé subjekty jsou uvedené na konci zápisu, včetně těch,
kterých se projednávané území týká, ale z jednání se omluvili.

II. 1 Skupina: Od Wilsonova mostu k Papírenské lávce
Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci těchto subjektů:
Lubomír Střelec (Volejbalový oddíl USK Slavie Plzeň)
Lubomír Ulč (TJ ČSAD Plzeň )
Karel Kožíšek (TJ Prazdroj – kanoistika)
Jaroslav Kantor (TJ Prazdroj – kanoistika)
Václav Šváb, Václav Čubr (ENVIC o.s.)
Oldřich Kodeda (architekt, SK Slavie Plzeň 1912)
USK Slavie Plzeň (volejbalový oddíl)
Sportovní činnost provozují od jara do podzimu.
Finanční zajištění vlastní činnosti a údržba areálu je finančně náročná (30% představuje
vlastní vklad).
Potřeby:

- získat dotace na údržbu pozemků a sportovní činnost
- do budoucna by rádi otevřeli občerstvení a uvažují o provozování hřiště
s řízeným provozem a dětského hřiště

- možnost konzultovat přestavbu areálu bývalého Depa v Cukrovarské ulici,
v ideálním případě chtějí být u plánování tohoto areálu
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TJ Prazdroj
Fungují 70 let. V červnu pořádají pravidelné závody (účast je cca 400 dětí/dospělých).
Starají se o areál a blízké okolí.
Potřeby:
- Údržba řeky (tento požadavek zazněl napříč celou skupinou), dle jejich názoru se
řeka dlouhodobě neudržuje, je zanesená a navíc tam zůstaly zbytky ze stavby
(konkrétně byly označeny zbytky ze stavby mostu Milénia)
- Údržba okolí areálu je problematická, vzhledem k nedodržování zákazu parkování u
řeky, ale samozřejmě i zvyšujícímu se nepořádku.
- Chtějí řešit parkování na jejich hřišti (řešením není zákaz vjezdu, občas tam oni sami
potřebují vjet s autobusem a naložit lodě, mluvilo se o „výsuvném kolíku“ jako na
Mikulášském nám. – v blízkosti Gymnázia).
- Dětské hřiště v současné podobě je nevyhovující, ale vzhledem k tomu, že je hřiště
volně přístupné, nechtějí do rekonstrukce investovat – oprávněná obava
z vandalizmu
- Bezasfaltový úsek – na jejich straně řeky chybí na stezce 100 m asfaltu, bylo to
způsobeno rekonstrukcí depa, každopádně je to problém pro cyklisty i bruslaře
- Problémem pro ně je, že část pozemku patří firmě Torrimex, doufají, že to se městu
podaří vyjednat směnu.
SK Slavie Plzeň 1912
Právní cestou budou usilovat o získání fotbalového hřiště, které jim bylo vyvlastněno před
rokem 1989.
Kanoistika TJ ČSAD
Problémem je pro ně zvyšující se nepořádek v okolí a tedy zvyšující se nároky spojené
s údržbou.
Obecné připomínky:
- Údržba řeky a okolí - tento požadavek zazněl napříč celou skupinou

II. 2 Skupina: Od Papírenské lávky k Doudlevecké lávce
Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci těchto subjektů:
Jan Schejbal – Motokáry (v papírně)
Petr Hrouzek – CPPT o.p.s
Václav Chromý a Miroslav Albrecht – Stolní tenis
Antonín Hermann – Masarykova ZŠ
Pavel Černý – Foto Černý
Martin Mareš – architekt
Kateřina Beková – Amista investiční fond, Alfa podílový fond
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Jako konzultanti:
Marek Sivák – Plzeň 2015 o.p.s.
Irena Tolarová – SVS MP
Jana Kolářová – Plzeň 2 - Slovany
Masarykova ZŠ
Nápad žáků školy v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor upravit
volejbalové hřiště u Doudlevecké lávky včetně laviček.
Potřeby:
- povrch by měl být co nejlevnější (když ho spláchne povodňová vlna)
-

nejsou schopni záměr realizovat vlastními silami

-

chtěli by doplnit lavičky s výhledem na řeku a vysekat křoví kvůli lepšímu výhledu

Dle Jany Kolářové z ÚMO 2 – lavičky na místě jsou, výsek se nebude líbit volejbalistům
(budou jim lítat míče do řeky), kultivace povrchu hřiště projednají na investičním oddělení
ÚMO2. Hřiště nelze oplotit (povodňová zóna).
Pan učitel nabídl v případě brigády v území zapojení žáků školy.
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Stolní tenis
Vadí jim dlouhodobě zanedbaný pozemek u řeky (6469/1 k.ú. Plzeň). Pozemek je v majetku
města, ale ve speciální správě (spravuje obytná zóna Sylván, pozemek dále pronajímá).
Ideálně by chtěli pozemek upravit na hřiště (např. na pétanque).
Vložili podnět do Pěstuj prostor na prosekání levého břehu Radbuzy
(http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/databaze/PP-146). Nabízí pomoc s prací
a úklidem, když se najde koordinátor celé akce.Dále nabízí zázemí pro veřejné akce – terasa,
sociální zařízení, schody k řece (bývalá hospoda Na šestce).
Potřeby:
Vysekat zarostlý svah a vyvézt nebezpečný odpad – podnět pro SVS MP.
Pozn. Údržba tohoto úseku Radbuzy také bude řešena v rámci workcampu Pěstuj prostor
nebo Anděl Festu Plzně 2015.
Centrum protidrogové prevence a terapie
Potřeby:
Zájem o zprůchodnění levého břehu řeky – cesta již několik let vyžaduje rekonstrukci, dnes je
velmi frekventovaně zbrázděna prorůstajícími kořeny a rozbitým asfaltem (zejména v úseku
mezi oběma růžovými plochami na fotografii a dále k Doudlevecké lávce).
V místech, kde je o cesty postaráno, je zřejmé oživení a větší frekvence návštěvníků.
Černý foto
Připravuje akce, které souvisí s projektem Živá Velryba a v blízké době je bude veřejně
prezentovat. Jeho cílem je dostat Velrybu po vodě z Plzně do Hamburku a šířit tak myšlenku
sousedství. Shání dobrovolníky a podporovatele.
Další nejbližší akcí, kterou pořádá jsou SOCHY 2014 v termínu 15. -19. 5 ve Chvojkových
lomech, kde budou vznikat sochy pro veřejný prostor na téma kultura a sport. Po dobu
konání akce se připravuje doprovodný kulturně sportovní program, který ještě není zcela
naplněn. V tuto chvíli oslovuje především sportovní kluby, školy, organizace a spolky, které
mají zájem o zapojení do programu. V případě zájmu uvítá spolupráci..
Motokáry
Spravují hřiště na beach volejbal, které chtějí rozšířit a vytvořit dětské hřiště.
Záměr je v kolizi se záměrem majitele pozemku - Krpa Investment (Jaroslav Jiřička), který
chce v lokalitě postavit čtyřpatrový domov pro seniory.
Alfa podílový fond
Záměr výstavby rodinných domů (24) a tří velkých budov se smíšeným využitím (byty,
kanceláře atp.) na soukromých pozemcích u Cyklistické ulice (viz modrá plocha na fotografii).
Jsou ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení.
Jednají o směně nebo prodeji části pozemku pro rozšíření sousedící cyklostezky. Spolu s
výstavbou chtějí rozšířit a nově upravit Cyklistickou ulici (obousměrná silnice a chodník) a
návaznou ulici (Pod dubem?).
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Plzeň 2015 o.p.s.
Záměr oživit místo bývalé plovárny a pročistit okolní břehy řeky Radbuzy. Do záměru jsou
zapojeni subjekty, kteří v místě sídlí (CPPT-PNP, KC Škoda Plzeň), lidé, kteří mají k místu vztah
a spolupořádající organizace (Letná sobě, Maják Plzně, ENVIC atd.). V březnu 2014 proběhl
plánovací workshop, ze kterého vzešla řada podnětných nápadů (zápis viz příloha).
Plzeň 2015 uvítá jakoukoliv nabídku dalšího zapojení se do těchto aktivit. V případě zájmu
prosím kontaktujte Marka Siváka.
Mimo to se Plzeň 2015 snaží o soustavnou podporu občanského rozvoje okolí plzeňských řek
(viz úvod).
Plzeň 2 – Slovany
V minulosti existoval záměr přetvořit louku u skautské klubovny (viz žlutá plocha na
fotografii) – vytvořit mobiliář. Projekt byl zamítnutý OŽP MP. Velká zelená plocha se v
současné době pouze seká, ale může být zajímavým rozvojovým územím. Problém finanční
náročnosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti v souvislosti s úpravami a údržbou plochy.
Veronika Leiblová, forestovi@seznam.cz, podnět zaslaný k projednání e-mailem
Záměr vybudovat vodní hřiště – námět z programu Pěstuj Prostor – uvedený pro inspiraci.
Děti nemají ve městě moc příležitostí si vodu jako živel svobodně užívat a přitom je to pro ně
tak fascinující. Vzácným místem, kde je možné být ve městě i v přírodě a zároveň blízko vody,
je stezka okolo Radbuzy – od lávky u mostu Milénia, přes Doudleveckou lávku směrem do
Hradiště. Vhodným místem pro hřiště by mohl být prostor na pravém břehu mezi Liliovou a
Habrovou ulicí, pozemek č. 5217/1, středová část tohoto pozemku je vyvýšená a ani při
povodních v roce 2002 nebyla zaplavená, pozemek vlastní město Plzeň. Další možností by
mohl být prostor původní plzeňské plovárny na levém břehu – vodní hřiště jako moderní
varianta tradiční plzeňské plovárny. Vyjádření poroty Pěstuj prostor: Vodní hřiště je v Plzni
plánováno v rámci projektů „Odpočinkové místo – Božkovský ostrov“ (výstavba průlehu pro
dětský vodní svět) a „Vodní plochy Lobezská louka“ (přírodní koupaliště):
http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/databaze/PP-141
Obecné připomínky:


Oddechové plochy kolem řeky mizející kvůli plánům na bytovou zástavbu (v
lokalitě vedle Papírny vlastní pozemky BS Real – plán na stavbu bytových domů,
Cukrovarská – areál dopravních Podniků – soutěže na bytové domy atp.).



V případě úprav veřejných ploch vzniká dlouhodobá a rostoucí finanční náročnost
související s péčí o upravené plochy, proto není jednoduché a často možné se o
plochy starat.



V řadě záměrů je cílem úklid prostranství a vyřezání náletů. Je třeba to projednat
s řadou úřadů – Povodí Vltavy, OŽP MMP, SVS MP, příslušný městský obvod.
Výřezy se zpravidla realizují v době vegetačního klidu v termínu mezi 1. říjnem a
31. březnem, lze ale udělit výjimku.



Neřeší se systematicky péče o řeku, koryto se údajně 45 let nečistilo a je plné
naplavenin.



V řece se v současné době množí bobři, kteří možná zajistí pročištění části
vegetace.
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II. 3 Skupina: Od Doudlevecké lávky k Malostranskému mostu
Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci těchto subjektů:
Petr Dobřička – Sokol Plzeň Doudlevce (tenisový klub)
Petr Weissar – TJ Lokomotiva Plzeň (oddíl kanoistiky)
Jiří Císler – Dračí lodě (Sportovní klub středního odborného učiliště elektrotechnického
Plzeň)
Jakub Mareš – k světu o.s.
Jako konzultant: Martin Klír – ÚKEP MP
Sokol Plzeň Doudlevce
Mají problém s nepořádkem (vyhazování odpadků) a divokým parkováním aut v okolí areálu
(hned vedle areálu směrem k Malostranskému mostu). Tento prostor a pravděpodobně i
okolí areálu za cestou, která před ním vede, by bylo dobré upravit a zbavit náletových dřevin.
TJ Lokomotiva Plzeň
I po vytvoření plánované cyklostezky zachovat možnost příjezdu automobilů ke klubovně
(probíhá nakládání lodí). Mezi klubovnou a řekou vede stávající cyklostezka – je na ní velký
provoz (po druhé straně řeky v těchto místech cyklostezka již nepokračuje) a dochází
k omezování provozu a občasným konfliktům při přenosu kánoí na řeku. Po vytvoření
plánované širší cyklostezky umístit v místě přenášení lodí k řece přes cyklostezku znamení
(značky, nápis na chodníku) upozorňující na tuto skutečnost.
Dračí lodě
Denně dostávají na vodu cca 250 kg těžkou loď, nyní mají přístup k vodě zajištěn, je potřeba
toto zajistit i po úpravě terénu a vytvoření plánované cyklostezky. S opatřenímu
umožňujícími přesun lodi přes cyklostezku se v projektu pravděpodobně počítá (vyjádření p.
Klíra z ÚKEP MP).
Restaurace mezi tenisovými kurty a zázemím dračích lodí:
Potřebovali by upravit terén a zajistit přístup k řece (nebo molo vycházející nad řeku). Ideální
by v tomto místě bylo i vybudovat most přes řeku.
Obecné připomínky:
Ulehčení provozu na cyklostezce vedoucí po břehu řeky, kde jsou výše uvedené kluby, by
pomohlo, kdyby cyklostezka nebo aspoň stezka pro pěší pokračovala i po druhé straně řeky a
nekončila u Doudlevecké lávky. Prvním krokem může být vysekání stávajících náletů, křoví a
obnovení stezky pro pěší po tomto břehu řeky.
Další možností je zahrnutí i tohoto velmi krátkého úseku do plánované tvorby cyklostezky po
druhém břehu řeky (tzn. projektová příprava, získání potřebných povolení). Do podání
žádosti o dotaci zbývá dost času a takové rozšíření projektu by neznamenalo výrazný nárůst
finančních prostředků na realizaci cyklostezky a přispělo by ke komplexnímu řešení (vyústění
cyklostezek / stezek pro pěší na obou březích řeky).
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Mezi tenisovými kurty a řekou je stezka pro pěší – už je značně zarostlá a nepoužívaná. Bylo
by možné ji společnou iniciativou obnovit (od objektu SUNNY Artu, pod tenisovými kurty až
k vyústění na stávající cestu). ÚKEP MP má vydané stavební povolení na cyklostezku po této
straně řeky a stezka pro pěší zde bude v rámci této akce upravena. Ale akce se bude
realizovat až po získání dotace, o kterou nebude zřejmě možné požádat dříve než na podzim
2015. Případná předchozí provizorní úprava stezky není s tímto záměrem v rozporu.
Připomínka k jiným částem řeky:
Koš(e) u papírenské lávky: jsou neustále přeplněné, bylo by dobré zajistit jejich častější
vyvážení.
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III. ZÁVĚR
III.1 Plány společného úklidu:
Každoroční akce, která byla na jednání prezentována: Ukliďmě svět - Nová Akropolis a GEA
(skupina pro aktivní ekologii), realizováno 6. 4. 2014. Více na www.akropolis.cz a
www.geacz.org.
Další akce se záměrem úprav typu prořezání náletů nutné předjednat s příslušnými orgány
kraje, města (zásah do regionálního biokoridoru RK 2008 ÚSES a VKP, zátopové území) a
Povodí Vltavy (správce pozemků). Prořezávání keřů bude plošně problematické, zkusit
vyjednat pro konkrétní místa.
Hromadnou úklidovou akci možné spojit s otevřením nové naučné stezky podél Radbuzy:
duben - květen (realizuje ÚKR MP).
Obecné limity:
Přírodní – Regionální a místní systém ekologické stability (ÚSES) – k případným zásahům u
významných krajinných prvků nutná stanoviska OŽP KÚPK – Ing. Václav Kokoška (oddělení
ochrany přírody) a OŽP MMP – Dagmar Svobodová Kaiferová (povolení v rámci povodňových
limitů);
Technické – ochranná pásma (silnice, kanalizace, el.vedení, plyn);
Hygienické a ekologické – vodní zdroje, záplavová území (Plán hlavních povodí ČR – ochrana
vod), Plán oblasti Povodí – stručný souhrn + povodňový model (www.pvl.cz);
Prostorové – Technický bezpečnostní dohled Praha (výškové změny terénu), památková
ochrana (U Ježíška, Mikulášský hřbitov), archeologické lokality (okolí Papírny)

III.2 Otázky a připomínky k vypořádání:
Připomínka

V kompetenci

Údržba řeky, dle názoru zástupců 1. skupiny se řeka dlouhodobě
neudržuje, je zanesená a navíc tam zůstaly zbytky ze stavby
(konkrétně byly označeny zbytky ze stavby mostu Milénia)

Povodí Vltavy

Bezasfaltový úsek u TJ Prazdroj – na stezce na levém břehu
v sousedství „depa“ chybí 100 m asfaltu (způsobeno při
rekonstrukcí depa a od té doby stav zůstal nezměněn)

SVS MP

Zarostlý svah a nebezpečný odpad u klubovny stolního Tenisu na
levém břehu řeky.

SVS MP

Kultivace - zprůchodnění levého břehu řeky od Papírenské lávky
k bývalé Plovárně.

Povodí, OŽP MP,
SVS MP

Rozšíření úseku cyklostezky (nebo zřízení stezky pro pěší) od
Doudlevecké lávky po levém břehu (zahrnout úpravu i této části
břehu řeky do připraveného projektu na vybudování cyklostezky).

ÚKEP MP
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III.3 Kontakty:
Jméno a příjmení

Organizace

Kontakt

Karel Kožíšek ml.,
Karel Kožíšek st.

TJ Prazdroj Plzeň (oddíl rychlostní
kanoistiky)

ppl@kanoistika.cz, karel.kozisek@lb.cz

Jaroslav Kantor

TJ Prazdroj

-

Kateřina Beková

AMISTA investiční společnost

Katerina.bekova@proceram.cz

Ing. Jiří Císler

Dračí lodě - Sportovní klub
středního odborného učiliště
elektrotechnického Plzeň

jiri.cisler@tiscali.cz

Lubomír Ulč

TJ ČSAD

lubomir.ulc@gmail.com

Petr Dobřička

Sokol Plzeň Doudlevce

tenisdoudlevce@seznam.cz,
petr.dobricka@tiscali.cz

Lubomír Střelec

USK Slavia Plzeň

strelecl@volny.cz

Antonín Hermann

Masarykova ZŠ

hermannan@atlas.cz

Petr Weissar

TJ Lokomotiva Plzeň (oddíl
kanoistiky)

weissar@post.cz

Petr Hrouzek

CPPT - program následné péče

hrouzek@cppt.cz

Václav Šváb,
Václav Čubr

ENVIC o.s.

Vaclav.svab@envic.cz,
vaclav.cubr@envic.cz

Pavel Černý

Černý moře

cernyfoto@seznam.cz

Jan Schejbal

Motokáry Papírna

j.schejbal@sekuras.cz

Jakub Mareš

K světu o.s.

Jakub.mares@ksvetu.cz

Martina Flaitingrová,
Jana Světlíková

Nová Akropolis

plzen@akropolis.cz

Oldřich Kodeda

architekt

kodeda@kodeda.cz

Martin Mareš

architekt

martinmaresm@gmail.com

Ctibor Fojíček

Ctibor.foj@volny.cz

Jana Holatová

Plzeň 2015 o.p.s.

holatova@plzen2015.cz

Marek Sivák

Plzeň 2015 o.p.s.

Sivak@plzen2015.cz

Tereza Pelclová

Centrum pro komunitní práci ZČ

Tereza.Pelclova@cpkp.cz

Jan Martínek

Centrum pro komunitní práci ZČ

Jan.Martinek@cpkp.cz

Miroslav Albrecht
Václav Chromý

Stolní tenis (klubovna)

albrecht@vikoplzen.cz,
chromyv@seznam.cz

Pavel Oulík

Sunny art

info@andelcafe.cz

Martin Pejchar

U Pechtů

pejchar@volny.cz

Jan Hosnedl

Junák - svaz skautů a skautek (oddíl
Delfíni, 93. oddíl vodních skautů,
OMAHA)

hosnedl@seznam.cz

Jiří Dlouhý

Junák svaz skautů a skautek (12.
oddíl Modrý útes)

dlouhy.jirka@gmail.com

Lukáš Mácha, Pavel
Motejzík

Maják Plzně

majakplzne@gmail.com
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Jarda Bláha

Papírna

jaroslav.blaha@gmail.com

Jaroslav Jiřička

Krpa investment a.s

paper@krpa.cz

Milan Kalaš

TJ Škoda kanoistika Plzeň

kalas@trident-sro.cz

Miroslav Hamari

Korandův sbor

miroslav.hamari@evangnet.cz

Zápis zpracovali: Tereza Pelclová, Jan Martínek a Helena D. Šimicová

Zápis byl ověřen a odsouhlasen přítomnými subjekty.
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