
llmělecfiá a uítuanná anatomie slnfiu do pnálilna
Výstava a doptovodná publikace,
kteté jsou aktuálně uváděny v Zá-
padočeské galeili v Plzni, uýstavní
síň Masné krámy, pod názvem
Rok 1968 a rnýtvarnó uměnív Čes-
koslovensku, představují umělec-
ká díla a realizace, kteté vznikly
iako bezprostřední teakce na ná-
silné potIačení pražského jara voi-
sky Valšavské sm|ouvy a na ná-
sledné období, jímž zmítaly jak
snahy udržet otevřenou občanskou
společnost, tak vési ii k opětné
podřízenosti komunistické straně
a soyětskému svazu.

Vzniklá umělecká díla, která po-
znamenala invaze i smrt Jana pala-

cha a Jana laiíce a nastupující nor-
malizace, jsou zároveň vrcholnými
dfly sumarizujícími všechnu intenzi-
tu umění šedesátých let i jedineč-
ným svědectvím pohnuté doby.

Rok 1968 je rokem kulminace jak

řv. obrodného procesu v českoslo-
venské společnosti, tedy snah o jeho

demokratizaci a postupné vyvázání
se z vlivu sovětského svazu, tak také
vyvrcholením emancipace českoslo-
venského umění. l celosvětově je rok
1968 rokem zvratů, i když v každé
zemi mají různá uýchodiska a důvo-
dy. Ve Spojených státech americ-
kých protiválečné, protirasistické
a protisegregační - propukají protes-

ty proti válce ve Vietnamu, zavraždé-
ni jsou Robert F, Kennedy a Martin
Luther King, probíhá okupace univer-
zit, ne|známější asi na Columbia
University v New Yorku; levicové, až
prokomunistické bouře v květnové
Pařži vrcholí stávkami a boji na Sor-
bonně a v ulichh, podobná situace

ie téměř na všech italslgích univerzi-
tách,.. Pražské jaro bylo nepřímou,
i když logickou součástívšech těchto
dějů. Jako by nahromaděná energie
celých šedesá§ích let najednou uvol-
nila ventil a vše se rozběhlo nevída-
nou rychlostí.

Výstava je soustředěna na léta
'l966 až 1973, ve Kerých je dobře

letech - od společnosti, která se za-
čínala chovat jako občanské spole-
čenství západního typu (1. Ouo
Vadis? - občanská společnost),
přes národ šokovaný absurdní inva-
zí vo|sk Varšavské smlouvy (2.

lnvaze), různým zpúsobem reagující
na posrpnový vývoj, od strachu,
nejistoty až po groteskní výsměch

Jiří KoIář, Pocla Palachovi, ,l969,

Museum Kampa

vidět, jak se domácí umění eman-
cipovalo a začalo se sebevědomě
zapojovat do mezinárodních struk-
tur umělecké scény. Reaguje nebo
před|ímá všechna důležitá témata
a přístupy - novou geometrii, novou
figuraci, konceptuální umění a umě-
ní akce. podobně se uvolnila celá
společnost, dobová média svědčí
o docela jiném klimatu, než jaký
společnost svazoval začátkem še-
desátých let. Výstava 1 Rěti částech
ukazuje změny, jimiž Ceskosloven-
sko prošlo v těchto intenzivních pěti Jan Znavý, Okupace, 1968, Ealerie KodI

(3. V ústech kamení, v hlavě boule),
vyrovnávající se se smrtí Jana
Palacha a Jana Zajíce (4. 0běti), až
po společnost rezignovaně přijí,-

mající normalizační restrikce (5,
Plazit jazyk), plnou deziluzí, smutku,
ale i stažení se do sebe sama, do
soukromého světa, což bylo typické
pro období sedmdesátých let, ob-
rovšky kontrastující s živou dobou
pražského jara,

Výstava představuie více než 1 50
děl od 88 autorů, je|ichž vznik přímo

souvisí s událostmi této doby nebo
jež jsou_podvědomou reakcí na si-
tuaci v Ceskoslovensku. Zastoupeni
jsou nejznámější autoři tohoto ob-
dobí, jako Václav Boštík, _Stanislav
Kolíbal, Jiří Kolář, Adriena Simotová,
ze slovenských autorů Jozef Jan-
kovič nebo Július koller, stranou
ovšem nezůstali ani autoři z regionů,
jako Miros|av Šnajd; Eduard 0včá-
ček, Stanislav Bukovshý a další.

U lleřmanouĚ lluti [uilg n r0[ duacítfia nouícll [nů
Tři bytové domy s 21 byty postaví
společnost Solehada ve spoluptá-
ci s Eurorealily Plzeň v obci Heř-
manova Hull Výslavba začala letos
v čerunu a bude dokončena za rok.

Bfi budou různých velikostí, a to
1+kk, 2+ltk a 3+kk. Menší budou
vhodné zejména pro seniory, větší
pto todiny s dětmi. Podle lng. Pře-
mysla Hoímana, místostarosty
Heřmanovy Huti, naposledy došlo
k velké vtýstavbě v obci v roce
2000, kdy byl poslaven bytový
dům o 8 bytech,

,,Nové domy pomohou ke stabili-
zaci obyvatel v obci, Tyto tň bytové
domy jsou první vlaštovkou v nové
v,lstavbě naplánované v obci, Kromě
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nich se pfrpravují další bytové a ro-
dinné domy, které jsou momentálně
ve fázi stavebního řízení. Dále je do-
končena změna územního plánu ob-

ce, kterou vzniknou další stavební
pozeml<y pro individuální lýstavbu.

Vzhledem k dobré dostupnosti do
knjského města a mnoha pracov-

ním příIežitostem v blízkém okolí, je

u nás zqýšená poptávka po bydlení,

kterou nejsme schopni v součané
době uspokojit. Protp isme investo-
valinemalé prostředky hlavně do roz-

voje infrastruktury především vodo-

vadního pilvaděče, kanalizace a ko-
munikací, které umožní rozšíření by-
tové wýstavby, Učinili jsme i opatření,

abychom zamezili vznik ubytoven
a bytová tlýstavba sloužila hlavně ob-
čanúm a rodinám, které u nás budou
normálně bydlet a zapojí se do spole-
čenského života v obcL věríme, že se
nám i s podporou dotačních titulů
podaří zajistit bydlení i méně majet-

ným spoluobčanúm," uvedl místo-
starosta Hoíman.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Plzeňský rozhled 8/2018
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0il Fulrílro úří huilorl ilěti u MllD ielilit [Billnhř
0d prvniho záií 2018 budou iezdit

děti od 6 d0 15 let bezplatně za

podmínky, že budou mít tento nárok

aktivován na plzeňské kartě. Další

změnou, která ie vstřícným krokem

tady města vůěi mladým rodinám,

ie rozhodnutí, že osoby na mateř,

ské či rodičovské rlovolené zaplatí

od 1. září pouze padesát procent

z plnocenné předplacené iízdenky.

,Rada města začala cenu před,

platného jízdného pro děti ve věku

6 až 15 let snižovat již od roku

2016, Do roku 2015 měly děti

slevu v MHD ve výši 50 procent,

od 1, ledna 2016 poskytla rada

města slevu pro děti ve výši 62,5

procent z plnocenné předplatné

jhdenky, od 1, ledna 2018 pak sle-

vu ve výši 75 procent a od 1. září

201B bude sleva stoprocentní,"

uvedl Petr Náhlík, náměstek pri-

mátora pro oblast dopravy a život-

ního prostředí.

Upřesnil, že od 1, ledna 2018 ie

sleva ve výši 75 procent z předplat-

ného jízdného poskytována dětem

ve věku 6 až 15 let nejen v Plzni, ale

také ve vnějších tariíních zónách

lntegrované dopravy Plzeňska

(lDP), tedy v osobních

vlacích a na autobu-

sorlých linkách v obied-

návce Plzeňského kraje,

Již od 1. dubna 2012
jsou na základě rozhod-

nutí Rady Plzeňského

kraie všechny slevy po-

slrytované knjem v lntegrované do-

pravě Plzeňska uázány na držení

Plzeňské karty. Město Plzeň se k to-

muto principu zavedenému v lDP

připoiilo od 1. ledna 2016.

0d 1, září 20,18 budou děti pfr

přepravní kontrole v plzeňské MHD

prokazovat svůj nárok na bezplahoti

jízdu tím, že předloží revizoroť Pl-,

zeňskou kartu se zaznamenaným

nárokem na iízdu zdarma. Plzeň-

shým městským dopravním podni-

kům tak odpadne řada problémú.

Keré byly spojeny s řešením jízd na

černo v případě nezletilých cesfuií-

cích, pokud nebudou mít děti nárok

aktivován na plzeňské kartě, budou

iako dosud platit poloviční jízdné.

,,Posffiované slevy jsou vázátty

na džení Plzeňské karty i z ui,
denčních dúvodů - musíme být

schopni říci, kolik osob uýhody p
skytované městem využívá, a ď
mimo jiné i vyčíslit, kolik by mdly

.,, pokačování na staně 2 >
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