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Počet účastníků vycházky: více než 200
Počet účastníků besedy: cca 60
Počet odevzdaných anketních lístků: 20

Všichni respondenti kladně hodnotili přínos a myšlenku této akce a doufají v její 
pokračování. Je evidentní, že občané města se o problematiku vizuální a urbanistické 
podoby města zajímají a cítí se být nedostatečně informováni. Řada lidí také velice 
pozitivně hodnotila odbornou úroveň všech přednášejících. Mezi další pozitiva účastníci 
zahrnovali vybranou trasu a nebývalý počet účastníků. Součástí vycházky bylo také 
slamové okénko p. Davida Hynčíka na Rychtářce, který vtipnou a zároveň kritickou 
formou zhodnotil situaci města. Toto vystoupení bylo nejen v anketních lístcích nadšeně 
přijato.

Několik výtek padlo směrem k technickému řešení, a sice, že bylo během vycházky 
jednotlivým řečníkům špatně rozumět i přes to, že byl využíván megafon. Menší část 
respondentů také cítila, že vycházka i následná beseda byly orientovány velkou měrou na 
negativní příklady. Do budoucna by jistě uvítali také pozitivní příklady, návrhy řešení a 
návody z jiných měst. Účastníky také zajímá, jak je možné na negativní situaci ve městě 
z pozice běžného občana reagovat.

Zazněl i komentář, "jak může prostý občan ovlivnit situaci, když to nesvedou ani 
odborníci?" Odpověď je jednoduchá - konečnou situaci ovlivňují politici, ať už ti zvolení, 
nebo ti, kteří nad těmi zvolenými stojí neveřejně v interní hierarchii strany. Mnoho 
chybných rozhodnutí mají na svědomí úředníci, ale ti se "jen" chovají loajálně ke svým 
chlebodárcům (byť rozhodnutí mnohých z nich vyžadují silnou bezpáteřnost). Politici jsou 
voleni námi: "prostými občany" a díky tomu se nás také "bojí". Ne jednotlivců, ale davu 
ano. Čím víc lidí vyjadřuje stejný názor na věc, zájem o zlepšení situace, tím méně si je 
dovolí ignorovat. Jde jim přece o to udržet se do dalšího volebního období. Za současnou 
situaci může nedostatečná politická poptávka - čím víc a čím hlasitěji budeme vyjadřovat 
názor, tím víc se budou muset přizpůsobit. V silách každého občana je snažit se dávat 
najevo svou nespokojenost s něčím a naopak spokojenost s něčím jiným, šířit toto 
povědomí dále a zejména volit a zodpovědně se u voleb rozhodovat. Dle dlouhodobého 
sledování jednání zastupitelstva města (www.plzenvkostce.cz) vykazuje opozice (např. 
Top 09, Plzeňská aliance, Pravá volba pro Plzeň, Zelení) větší míru fundovanosti a 
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"civilního" přístupu k řešení problémů (včetně zapojování názoru odborníků, a to nejen 
na oko jako to dělá často Rada) než dvě vládnoucí strany ODS (od revoluce vždy v Plzni 
vítězná a rozhodující) a ČSSD. Je samozřejmě na každém, koho ve volbách upřednostní, 
ale koho si volíme, toho máme.

Děkujeme Vám všem za účast, chválu i projevený zájem, aby tato akce v budoucnu 
pokračovala. Ač přípravy takovýchto akcí stojí mnoho sil a odhodlání, Vaše podpora nás 
motivuje k jejich pokračování. Vynasnažíme se v budoucnu podobnými podniky pokračo-
vat. Mezitím můžete sledovat aktuální dění na našich stránkách a na stránkách o.s. Kruh.

Zpracovali Stanislava Brejchová a Marek Sivák

Tabulkové vyhodnocení:

Pozitiva Počet 
respon-
dentů

Negativa Počet 
respon-
dentů

Návrhy, komentáře

Počet účastníků 5 Převažující 
negativní příklady

3  Zajímavá konfrontace 
současného stavu 
s historickými 
fotografiemi.

 Jak může obyčejný občan 
ovlivnit situaci ve městě, 
když to nedokáží ani 
odborníci.

 Proč se zdražuje MHD a 
jízdenka bude dražší než 
parkování v centru?

 Více nápadů k řešení 
problémů.

 Při další vycházce by bylo 
dobré ukázat také stav na 
historických fotografiich.

 Výklad byl během 
procházky příliš dlouhý a 
bylo by lépe více 
ukazovat.

 Skvělý nápad jak přimět 
lidi k přemýšlení o svém 
městě. Akci opakujte 
s variací témat.

 Chybí koncertní sál pro 
Plzeňskou filharmonii – 
Beseda je nedostačující.

Samotná myšlenka akce 9 Nedostatečná 
slyšitelnost při 
procházce

3

Zajímavá trasa procházky 9

Vystoupení D. Hynčíka 8

Odborná úroveň výkladu 3

Návody jak reagovat na 
situaci z pozice občana

3

Ano pro pokračování akce 5
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