
Rozsáhlá výluka, která zasáhla dopravu a od 
konce ledna omezuje provoz ve městě, potr-
vá až do září příštího roku. Úplná uzavírka 
Mikulášské ulice v oblasti hlavního vlako-
vého nádraží platí pro veškerou silniční 
dopravu. Místem projíždějí s omezením jen 
tramvaje. Trolejbusová linka 12 je v úseku 
Mrakodrap - U Duhy obousměrně odkloně-
na po trase Anglické nábřeží - U Prazdroje 
- Lobezská - Železniční - Koterovská. Au-
tobusové linky 35 a 57 končí na zastávce 
Hlavní nádraží a noční linky N2 a N5 jsou 
v úseku  Mrakodrap - Mikulášské náměstí 
obousměrně odkloněny ulicemi Prokopo-
va, U Trati, Koterovská a Barrandova. „Po 
dobu stavebních prací bude místo stavby 
průjezdné pouze pro kolejovou dopravu, 
tedy pro tramvaje,“ říká Jiří Ptáček, doprav-
ně provozní ředitel Plzeňských městských 
dopravních podniků. Dodává, že kvůli opra-
vám tratě však bude krátkodobě na několik 

dní přerušena také tramvajová doprava. Po 
tuto dobu budou cestující vozit autobusy. 
Příměstské a dálkové autobusy veřejné lin-
kové dopravy jezdí přes ulici U Trati.

Cestující mohou využít náhradní zastáv-
ky Radobyčická či Habrová. Kvůli uzavírce 

musí objízdné trasy absorbovat zvýšený 
počet automobilů. Týká se to především 
ulic Koterovská, Lobezská, Malostranská, 
Zborovská, Doudlevecká a Samaritská. 
Dopravní podniky i město tedy žádají ces-
tující a řidiče o trpělivost. Stav v dopravě 

hodnotí představitelé města jako uspo-
kojivý. Plzeň situaci pečlivě monitoruje  
a vyhodnocuje. V případě potřeby okamži-
tě reaguje, uzavírce  přizpůsobuje světelná 
signalizační zařízení. Informace jsou na 
webu www.pmdp.cz, facebooku PMDP, na 
webu města www.plzen.eu a na informač-
ních cedulích na zastávkách. Jsou také ve 
všech vozech MHD. Cestující mohou vy-
užívat také infolinku 371 655 600. Cílem 
projektu, za kterým stojí Správa železniční 
dopravní cesty, je modernizace železniční 
stanice, zejména dvou železničních mostů 
přes ulici Mikulášská, součástí bude rekon-
strukce této ulice včetně celého prostoru 
přednádraží, opravena bude i tramvajová 
trať. Po dokončení stavby nabídne želez-
niční uzel Plzeň zrekonstruovaná nástu-
piště, nový podchod s napojením na nový 
autobusový terminál a kompletně vyřešený 
prostor přednádraží.                                              (red)

Pro český jazyk, českou 
a světovou literaturu 
nadchnul pedagog, li- 
terární historik, teore- 
tik, znalec české i svě- 
tové literatury a dlou-
holetý vedoucí katedry 
českého jazyka a litera- 

tury Fakulty pedagogické Západočeské 
univerzity v Plzni Viktor Viktora (na sním-
ku) řadu studentů. 20. ledna oslavil 75. naro-
zeniny. „Žádné velké oslavy neplánuji. Ty 
už jsem si ‚odžil‘ a pak vlastně nutíte lidi, 
aby vám nosili dárky. Ale s přáteli rád pobu-
du,“ usmívá se. 

Zrovna jste dozkoušel. Můžete srovnat 
znalosti a zájem studentů za vaši praxi?
Za poslední léta vnímám pokles vědomostí, 
ale to se týká celého školství. Je smutné, že 
řada studentů nevezme do ruky knížku. Je-
jich detailní faktografické znalosti se opírají 
o pozorné sledování přednášek, ovšem při 
zkoušce odříkají především to. Když se pak 

zeptám, co nastudovali nebo přečetli sami, 
a přecházíme k souvislostem, dostávají se 
na mělčinu. Ale absolutní tragédie to není. 
Úroveň udržují ti zapálení pro obor.
Udělal vám někdo ze studentů radost?
Ale jistě. Například Martin Prošek, který 
nyní stojí v čele Ústavu pro jazyk český Aka-
demie věd České republiky. Nebo František 
Štícha z téhož ústavu. Třeba jeho česko-
-německá srovnávací gramatika je skvělou 
prací. Už při studiu byl neobyčejně zapále-
ný do práce. Vzpomínám si, jak se věnoval 
problematice zvratných sloves. Odvedl pak 
práci oceněnou prvním místem v celostátní 
soutěži studentské vědecké činnosti.
Co soudíte o zavedení jednoho „i“ do spi-
sovné češtiny nebo o anglicismech?
Jedno i bych bral, systemizovalo by to 
pravopis, ale nemohlo by překonat jeho 
vývojové kotvení. Co se týká anglicismů 
či amerikanismů, je třeba nejdříve hledat 
variantu v českém jazyce. V technických 
oborech se přejímání zřejmě nevyhneme. 
Ale věřím v samočistící schopnosti čes-

kého jazyka. Vždyť něco podobného jsme 
zažili sice v menší míře už s ruštinou nebo 
němčinou a český jazyk se s tím vypořádal. 
A to říkám s tím, že se nesmířím s prosazo-
váním jediného „imperiálního“ jazyka. Pro 
bohemistu je důležitější jeden slovanský ja-
zyk především ruština nebo polština a pak 
němčina a francouzština.
Proč?
V těchto oblastech je silná tradice bohemis-
tiky. A zjednodušeně řečeno středoevrop-
ské vědecké vyjadřování směřuje k přes-
nosti, sice trošku ke složitosti a k nudě, ale 
k jednoznačnosti. Zatímco angloamerické 
nebo francouzské vědecké vyjadřování 
v humanitní oblasti je esejistické, často se 
blíží k nezávaznému rozvažování, rozpravě 
než k přesně kotvené a zaměřené úvaze.
Do večera býváte na fakultě, zasedáte 
v Umělecké radě Divadla Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni, píšete odborné články a dě-
láte řadu dalších věcí. Kdy  vlastně čtete?
Většinou mi v bytě na sídlišti svítí okno do 
čtvrt na tři. Alespoň nesvítím brzy ráno. 

Ale kolem poledne si občas potají klimbnu. 
Jsem klasická sova. Ale čtu také všude, kde 
je to jen možné. Třeba noviny například na 
zastávce tramvaje, v tramvaji nebo v čem-
koli, co jede, ve frontě nebo v čekárně.
Když jsme u těch novin, jak jsou na tom 
s češtinou žurnalisté?
Stylisticky na tom nejsou naše noviny vů-
bec špatně, ale druhou věcí je obsah. Někdy 
mám pocit, že jsme se v nenávisti vrátili do 
protektorátních časů. Myslím si, že dost no-
vinářů je poplatných svým mantrám, mlží, 
zamlčují, s jednostranností vtlačují čtenáře 
do svých obzorů.
 Zjistila jsem, že vaším koníčkem je filate-
lie a turistika. Uděláte si čas i na ně?
Říkám tomu výletování, ale už není tak čas-
té jako dříve. Někteří přátelé, s nimiž jsem 
vandroval, už tady nejsou. Tak jednou za 
pár týdnů chodím se vzpomínkami na ně 
na túry, už to však není 20 až 25 kilometrů 
jako s nimi. Filatelie mi skomírá, stejně tak 
odešel klavír. Nemám na ni dostatek času, 
ale utěšuji se, že se k ní snad jednou vrátím.

Máte ještě nějaké profesní sny?
V české literatuře humanistického ob-

dobí chybí literární postavy. Objevují se 
jen v neceněných knížkách lidového čtení, 
takzvaných renesančních rozprávkách. 
A z Plzně jsou to skvostná Frantova práva, 
zápisky pijácké společnosti, kde zablesk-
nou náznaky renesančně pojaté postavy. 
Rád bych si ověřil své mínění, že právě 
odtud mohla vyrůstat česká renesance. 
Mohlo by se začít překladem deseti novel 
Boccacciova Dekameronu, jejž z německé-
ho překladu pořídil Hynek z Poděbrad, syn 
proslaveného krále, a jednu novelu připsal. 
Není v překladu již něco „hynkovského“, co 
by charakterizovalo české prostředí? A pak 
ony zmíněné a podceňované rozprávky. Na 
rozdíl od „seriózní“ literatury se to v nich 
postavami hemží. Nemohlo zde vznikat 
podhoubí české literární renesance? A jak 
bylo členité? A to nechávám stranou nepře-
hledný kolos neprobádané latinsky psané 
humanistické poezie. Určitě se tam blýská 
řada renesančních polodrahokamů.        (an)

Velký přehled 
škol poradí rodičům, 
kam zapsat prvňáčka
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Marie Hubálek: 
Diamant je pevný 
a působí proti bakteriím
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Zdeněk Vlček
obhájil zlato
v americké Miami
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Nové nádraží zlepší cestování 
Autobusový terminál nabídne deset odjezdových stanovišť

15. základní škola Plzeň uvařila pro 900 strávníků v rámci dne norské kuchyně                                   
polévku ze zeleného hrášku se šunkou a křupavými krutony, salát z červené 
řepy s jablky, vlašskými ořechy a zakysanou smetanou, rybu s bylinkovou krus-
tou, omáčkou z červených paprik, brokolicí a vařeným bramborem a jako de-
zert  krémovou mléčnou rýži s mandlemi a ovocnou omáčkou. Více informací na  
straně 3.                                                                                                                Foto: Martin Pecuch

Profesor Viktor Viktora: Okno v bytě mi většinou svítí do čtvrt na tři  
R O Z H O V O R

Nové autobusové nádraží by mělo vznik-
nout u vlakového nádraží podél Šumavské 
ulice. Projekt se jmenuje Přestupní uzel 
Plzeň/Šumavská – autobusový terminál. 
Zastupitelstvo schválilo jeho přípravu, po-
dání žádosti o dotaci  i jeho předfinancování 
a spolufinancování z rozpočtu města. Schvá-
lilo, že terminál budou provozovat Plzeňské 
městské dopravní podniky. Stavba si vyžá-
dá zhruba 180 milionů korun, výše dotace 
může činit maximálně 100 milionů korun. 

Přestupní uzel bude mít velmi výhodnou 
polohu poblíž centra města, v jeho těsné 
blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové linky 

MHD a většina trolejbusových linek MHD. 
Nový terminál podle představitelů Plzně ze-
fektivní organizaci veřejné dopravy a hlavně 
zlepší služby pro cestující, tedy zkvalitní se 
a zrychlí přestupy mezi jednotlivými druhy 

veřejné dopravy – rychlíky, osobními vlaky, 
veřejnou linkovou autobusovou dopravou 
a páteřními tramvajovými a trolejbusovými 
linkami městské hromadné dopravy.

V rámci projektu vznikne deset odjezdo-
vých a devět odstavných stanovišť, obratiště 
pro trolejbusové linky MHD, druhým pod-
chodem bude autobusový terminál přímo 
propojen s nástupišti železniční stanice Pl-
zeň hlavní nádraží.  Součástí bude také par-
koviště pro cestující a sociální zařízení pro 
řidiče i cestující. Projekt by se měl uskuteč-
nit v letech 2017 až 2018.                                         (red)

                    Více na straně 2

Oprava mostů uzavřela Mikulášskou ulici

Nový autobusový terminál
•  vznikne u železniční stanice Plzeň 

hlavní nádraží 
•     stavba si vyžádá zhruba 180 mi- 

lionů korun
•     dokončen by měl být v roce 2018

Objízdná trasa 
pro individuální dopravu
Povede obousměrně ulicemi Nepo-
mucká – K Dráze – U Seřadiště – Ko-
terovská – Částkova – Lobezská – U Pra- 
zdroje – Tyršova.
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Magistrát vychází 
vstříc lidem ze 14 obcí

V čele Laboratoře studia interakcí bu-
něk s materiálem v Biomedicínské cen-
tru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni stojí Marie Hubálek Kalbáčová 
(na snímku). Se svým týmem se mimo 
jiné zabývá výzkumem kloubních ná-
hrad. 

V čem spočívá a v jakém je teď stádiu?
Využití výsledků našeho základního 

výzkumu by mohlo nalézt uplatnění 
v kostních náhradách. Kloubní náhrada 
se skládá ze tří částí, tedy z části, která je 
vložena do kosti, a chceme, aby se dob-
ře uchytila, další část tvoří kloub a třetí 
jamka pro ten kloub. Většinou je pro-
blém s částí kloubu a jamky, které se při 
pohybu o sebe otírají, a tím vznikají malé 
částečky, které způsobují zánět a poslé-
ze i odloučení implantátu. Proto se musí 
implantát vyměnit, což znamená vysekat 
část již integrovanou do kosti a nahradit 
ji jiným implantátem. My se zabýváme 
zlepšením povrchu té části, která je vno-
řena do kosti, a snažíme se vyvinout ma-
teriál, který by umožnil rychlejší vhojení 
a současně pevnější uchycení. I s touto 
částí bývají problémy, ale ne tak velké 
jako s kloubem a jamkou.

Odkud vzešel prvotní nápad?
Byla to spíše náhoda. Oslovili nás fy-

zikové z Fyzikálního ústavu Akademie 
věd České republiky, že mají úžasný ma-
teriál, z kterého by šel vytvořit buněčný 
senzor. Tím materiálem byl nanokrys-
talický diamant. A protože mě zajímala 
problematika senzorů, tak jsem si o tom 
materiálu pro mě dosud neznámém 
něco přečetla a dozvěděla jsem se, že má 
velmi zajímavé vlastnosti. Je třeba velmi 
pevný a působí proti bakteriím. Posléze 
mě kolegové ještě přesvědčili i o tom, 
že s ním dokáží manipulovat, jak chtě-
jí, tedy měnit jeho povrch. Takže jsme 
rozjeli spolupráci, ze které vycházely vý-
sledky, jak je nanokrystalický diamant 
vhodný pro pěstování buněk. No a jeho 
využití v implantologii už bylo nasnadě.
Jak dlouho vydrží náhrady nyní a jak 
by se po zavedení vašich výsledků do 
praxe jejich životnost prodloužila?

Životnost náhrad je velmi individuál-
ní, závisí na mnoha faktorech, například 
na stáří jedince, zátěži, typu implantátu 
a podobně, ale průměrně se v Čechách 
pohybuje kolem 15 až 20 let. Neumím 
odpovědět na otázku, zda by se životnost 
náhrad prodloužila, kdyby se použily 

výsledky našich výzkumů. Protože my 
jsme zacílili na jejich rychlou integraci 
do organismu po implantaci, což je něco 
jiného.
 Jakými dalšími úkoly se vaše pracovi-
ště zabývá?

Pracovali jsme na testování různých 
povrchů z titanu, nyní, co se týká implan-
tologie, testujeme odbouratelné nosiče, 
které postupně tělo vstřebá. Na nich 
pěstujeme lidské nebo prasečí kmeno-
vé buňky a zjišťujeme, jaké chemické 
složení je pro mechanické vlastnosti 

nosiče a současně pro růst buněk nej-
vhodnější. Tyto nosiče by se měly použí-
vat do kostí, kde část tkáně chybí. Také 
se zabýváme studiem nanočástic, které 
by se daly použít pro přepravu léčiv do 
buněk a současně by se daly sledovat, 
protože fluoreskují. Opět nás zajímají 
základní otázky, kolika částicím může-
me jaké buňky vystavit, aby neumřely, 
jak se do buňky dostanou, kde se tam 
nalézají a jestli se i z buňky dostanou 
ven. To je velice důležité z hlediska pou-
žití nanočástic v organismu. Nechceme, 
aby se někde v těle hromadily a poté, co 
pomohly něco vyléčit, způsobily kompli-
kace jiného druhu.
Pracovala jste na univerzitě v Drážďa-
nech i v USA. Jak se liší práce na tam-
ních vědeckých pracovištích a u nás?

Z mého pohledu se práce v Němec-
ku a v Česku výrazně neliší, vždy je to 
o lidech. Když se dostanete do dobrého 
kolektivu, tak práce jde skoro sama, 
a ve špatném je to daleko těžší. V Ame-
rice je to tedy úplně jiné než v Evropě. Je 
tam daleko více cizinců než Američanů 
a ti tam přišli s cílem dosáhnout rychle 
úspěchu, pak se vrátit do své země a tam 
v klidu žít s tím, že v životopise mají tuč-

ný zářez. Takže v laboratoři byli vlastně 
pořád, makali a makali. To tady takhle 
nefunguje. Naštěstí.
Jak se vám daří skloubit vědeckou 
práci s rodinou, případně s koníčky?
To záleží na úhlu pohledu. Osobně si 
myslím, že to nezvládám, protože nej-
líp vím, kde co zrovna nefunguje a co by 
bylo potřeba zlepšit. Na druhou stranu 
mé okolí tvrdí, že se mi to daří dobře. Tak 
já nevím, kde je pravda. Když jsem v prá-
ci, mám výčitky svědomí, že se nevěnuji 
dcerám, a když jsem s nimi, tak mám 
zas pocit, že bych se měla věnovat prá-
ci. Snažím se být vždy šťastná v té roli, 
kterou zrovna hraji, ale stále se to ještě 
učím. S koníčky je to ošemetné. Snažím 
se vždy před spaním aspoň chvíli číst 
nějakou zajímavou knížku. Ale většinou 
zvládnu jen pár stránek, takže když se 
tam pohybuje moc postav, tak skoro ce-
lou knihu nevím, kdo je kdo, protože to 
nemám řádně zažité. Ráda cestuji a to si 
užívám při služebních cestách po celém 
světě i na zimní i letní dovolené s rodi-
nou. Takže si vlastně koníčky nakonec 
dopřávám. Práce ve vědě je však nejenom 
práce, ale i koníček, protože jinak by to 
nešlo vůbec dělat.                                                            (an)
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Klíčový podklad pro oblast dopravy, tak-
zvaný Plán udržitelné mobility Plzně, při-
pravilo město. Je to podklad nezbytný pro 
financování projektů z fondů Evropské 
unie až do roku 2020, konkrétně z Inte-
grovaného regionálního operačního pro-
gramu a Operačního programu Doprava. 
„Plány udržitelné městské mobility jsou 
příležitostí pro nastavení dlouhodobější 
vize fungování dopravy ve městech. Pl-
zeň je jedním z předních českých měst, 
které se rozhodly pro pořízení tohoto 
strategického materiálu,“ uvádí mluvčí 
magistrátu Eva Barborková. Město hod-
lá usilovat o podporu jednotlivých druhů 
dopravy tam, kde jsou nejpřínosnější a kde 
dokáží oslovit nejširší spektrum uživate-
lů, podporuje i přechod od automobilů 
k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné 
dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, 
v cyklistické dopravě opatření navázaná 
na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi 
zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti 
v širším centru města, v automobilové do-
pravě pak zejména výstavba okruhů pro 
lepší převedení vzdálenějších přepravních 
vztahů přes město. Investiční strategie 

města Plzně se zaměří na spolufinancová-
ní zásadních krajských a státních investic 
s cílem dobudovat městský okruh a snížit 
dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř 
městského okruhu budou orientovaná na 
podporu neautomobilové dopravy, regu-
laci individuální automobilové dopravy, 
údržbu, rekonstrukce a opravy současné 
infrastruktury. Současně se bude město 
podílet na státních investicích do železnič-
ní dopravy a propojí cyklistické trasy do 
spojité sítě.

Plán udržitelné mobility Plzně zahrnuje 
82 opatření různých typů rozdělených do 

24 balíčků. Má to souvislost nejčastěji s lo-
kalitou nebo směrem, ale také s časovou 
provázaností či stejným tématem realizova-
ným plošně na území města v různých mís-
tech. Odhadované výdaje na připravované 
projekty dosahují 2,3 miliardy korun za ob-
dobí 2016 až 2025. Společně s investicemi 
partnerů na straně státu, kraje, městských 
firem a s maximálním využitím evropských 
a národních dotačních programů se vyšpl-
há hodnota investic do dopravního systému 
Plzně za dané období na 13,1 miliardy ko-
run. Do přípravy plánu se zapojily městské 
subjekty a odborná i laická veřejnost.       (red)

Město má klíčový plán dopravy  

Marie Hubálek Kalbáčová: Diamant je pevný a působí proti bakteriím

VýMěna
PlZeňskýcH kaRet

R O Z H O V O R 

Dokument zahrnuje 82 opatření za více než dvě miliardy korun

Magistrát města Plzně se snaží maxi-
málně vyjít vstříc lidem ze 14 obcí Pl-
zeňska, které čeká výměna občanských 
průkazů. Pracovníci oddělení občan-
ských průkazů a cestovních dokladů 
proto odbavují organizované skupiny 
seniorů z daných obcí i dojíždějí za 
imobilními občany. Povinná výměna 
dosavadních občanských průkazů 
souvisí se změnou správního začlenění  
14 obcí z okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih 
do okresu Plzeň-město, která nastala 
před deseti lety.                                                (red)

Od léta loňského roku běží ve zkušeb-
ním provozu spalovna komunálního 
odpadu v Chotíkově, přejmenovaná pro 
lepší srozumitelnost na ZEVO Plzeň. 
Zkratka „ZEVO“ přitom znamená „Za-
řízení na energetické využití odpadu“. 
Ještě výstižnější by možná byla zkratka 
„ZEEEVO“, což by znamenalo Zařízení 
na ekologické, ekonomické a energetic-
ké využití odpadu, jenomže to by už bylo 
na úkor srozumitelnosti. 

Zkušební provoz mimo jiné znamená, 
že se zařízení spalovny zkoušejí v různých 
režimech, tedy například při spalování 
minimálního nebo naopak maximálního 
množství odpadu a podobně. Přitom už od 
podzimu vytápí horkovodem dlouhým šest 

kilometrů plzeňské Severní Předměstí a do-
dává do sítě elektrickou energii vyrobenou 
z odpadu. Instalovaný elektrický výkon je 
10,5 MW, tepelný výkon je 22 MW. 

V letošním mrazivém počasí se ozvalo ně-
kolik občanů, že se z komína spalovny kou-
ří. To je ovšem zásadní omyl. To, co je vidi-
telné nad komínem, je kondenzovaná vodní 
pára. Je to vlastně plynné skupenství vody, 
které vzniká, překročí-li teplota v naší nad-
mořské výšce 100 stupňů Celsia. Vodní pára 
není okem viditelná. Proto v letních měsí-
cích, při vysoké teplotě vzduchu není nad 

komínem vidět zpravidla vůbec nic. Vliv na 
kondenzaci páry má ovšem i vlhkost a ně-
které další parametry okolního ovzduší. Ji-
nak je tomu v zimě, zejména během větších 
mrazů. Vodní pára, vystupující z komína, se 
v mrazu ihned rychle ochladí a kondenzuje 
na drobné kapičky vody a ty už vidět jsou. 
To je ten „kouř“ vlající ve větru nad komí-
nem, kterého se několik občanů ve strachu 
z emisí obávalo. Samozřejmě, že z komí-
na unikají i nějaké emise. Ani ty zpravidla 
nejsou okem viditelné, zato jsou ale přísně 
monitorované kontrolními přístroji a díky 
několikastupňové filtraci (tazvané „čištění 
spalin“) se pohybují asi na desetině úrov-
ně, jaké dosahují u současných moderních 
elektráren a tepláren. Předpisy pro provoz 
spaloven jsou totiž podstatně přísnější. Po-
kud občany zajímají podrobnosti o provozu 
ZEVO Plzeň, najdou je na nových webo-
vých stránkách www.zevoplzen.cz, kon-
krétně o emisích na http://www.zevoplzen.
cz/monitoring.                                                          (PI)

Nad komínem je vidět kondenzovaná vodní pára

Výměna Plzeňských karet pokračuje. 
Od února do března se budou měnit kar-
ty s čísly 95 000 až 109 999.                 (red)

Plzeň chce šetrně
 kosit porost s mochnou
Plzeň požádá o dotaci na šetrné kosení 
travního porostu, v němž se vyskytuje 
mochna bílá, tedy v České republice 
ohrožený druh vytrvalé byliny. Je na 
pozemku města ležícím v katastrál-
ním území Chrást u Plzně. Celkové 
náklady na kosení porostu o rozloze 
7,26 hektaru dosahují téměř 115 ti-
síc korun.  Dotace by mohla činit až  
52 tisíc korun.                                         (red)

V Kotkově ulici 
bude záchytné 

parkoviště
Vybudování záchytného parkoviště 
v Kotkově ulici připravuje Správa 
veřejného statku města Plzně v sou-
ladu se schváleným rozpočtem měs-
ta. Motoristé tak dostanou k dispo-
zici 238 míst, na kterých budou 
moci své automobily nechat stát 
zcela bezplatně. Kvůli stavbě bude 
nutné od letošního jara omezit pro-
stor sloužící dosud pro odstavování 
autobusů, které obsluhují Centrální 
autobusové nádraží v Husově ulici. 
Náhradní plochy pro odstav auto-
busů jsou k dispozici podél Domaž-
lické ulice v místě, kde bylo auto-
busové nádraží do 80. let minulého 
století.                                                         (red)

Sál radnice nese
jméno Luďka Pika 

Nejvytíženější zasedací místnost his-
torické radnice na náměstí Republiky 
nese nově název Sál Luďka Pika. Ten-
to muž stál v čele Plzně v letech 1919 
až 1938 a dosáhl nadregionálního vý-
znamu. Prezident republiky mu loni 
v říjnu udělil in memoriam vyzname-
nání za zásluhy o stát. Za starostování 
Luďka Pika byly provedeny úpravy 
ulic, zregulovány řeky, stavěly se mos-
ty, školy, město bylo elektrifikováno, 
zmodernizovala se doprava, byla 
postavena řada veřejně prospěšných 
staveb, které městu slouží dodnes. 
Z funkce starosty musel odejít po oku-
paci Československa německými voj-
sky, během války byl opakovaně za-
tčen gestapem. V poválečném období 
se pod nátlakem musel vzdát politické 
činnosti.                                                                       (red)

Město chystá obměnu technologie pro 
měření imisí. Plánuje letos nakoupit 
a instalovat 13 přístrojů schopných 
zjišťovat koncentrace SO

2
, NO

2
, CO 

a O
3
. Na akci za téměř 7,3 milionu  

korun včetně DPH požádalo město 
loni o podporu z Operačního progra-
mu Životní prostředí, dotaci ve výši  
5,93 milionu korun má přislíbenou. 
Zařazení nové investiční akce do se-
znamu nestavebních investic na rok 
2017 odsouhlasili zastupitelé. Mo-
nitorovací síť kvality ovzduší pro-
vozuje město Plzeň prostřednictvím 
své Správy informačních technolo-
gií města Plzně a to od roku 1995. 
Funguje na pěti stacionárních a jed-
né mobilní automatické monitoro-
vací stanici.                                             (red)

Technologii
 pro měření imisí

 čeká obměna

Plán projektu nového autobusového nádraží podél Šumavské ulice.                  Foto: archiv



Přehled toho nejdůležitějšího, co se v po-
sledních sedmi dnech odehrálo na západě 
Čech, mají možnost sledovat pravidelně 
každý týden neslyšící a nedoslýchaví ob-
čané z Plzeňského a Karlovarského kraje. 
Regionální televize ZAK totiž své zpra-
vodajství už více než tři roky simultánně 
tlumočí do znakové řeči. Iniciátorem této 
služby je magistrátní odbor sociálních 
služeb.

„Zprávy tlumočené do znakového jazy-
ka tím, že jsou vysílané regionální televi-
zí, jejíž signál je plošně dostupný v obou 
krajích, mají u neslyšících velkou oblibu. 
Prostřednictvím těchto zpráv se dozvídají 
nejen o dění na území města Plzně, ale i ce-
lého západočeského regionu. V Plzeňském 
a Karlovarském kraji žije zhruba dva tisíce 
sluchově postižených a právě pro ně je zna-
kované vysílání určeno. Slyšící člověk si jen 
velmi obtížně dokáže představit, jakou zá-
sadní překážkou pro standardní příjem in-
formací je právě sluchové postižení,“ říká 

Miroslav Hanzlíček, který je plzeňskou 
tlumočnickou ikonou.  

„Nápad se podařilo zrealizovat jen 
díky vstřícnosti vedení města, televizi 

ZAK a velmi dobré spolupráci s plzeň-
ským Spolkem pro neslyšící a nedoslý-
chavé České republiky, jehož předseda 
Miroslav Hanzlíček společně s dcerou 

Kristýnou jsou zároveň tlumočníky sou-
hrnu regionálního zpravodajství do zna-
kové řeči, které můžeme vídat každou so-
botu od 17 hodin v premiéře,“ upřesňuje 
vedoucí odboru sociálních služeb Alena 
Hynková. Dodává, že vyjma aktuálního 
sledování znakovaných zpráv každou 
sobotu a neděli mají sluchově postižení 
občané možnost podívat se na vysílání 
i zpětně na stránkách www.zaktv.cz, 
které nedávno podstoupily modernizaci. 
„Slibuje tak divákům i kvalitnější rozli-
šení obrazu,“ doplňuje Alena Hynková, 
která by v budoucnu uvítala rozšíření 
spolupráce i na další lokální pořady.      

Poprvé se v rámci pravidelného re-
gionálního zpravodajství televize ZAK 
objevil v pravém dolním rohu obrazovky 
tlumočník do znakového jazyka 21. září 
2013.                                                                 (red)
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Znakované zprávy se těší velké oblibě
Služba pro neslyšící a nedoslýchavé odstraňuje komunikační bariéru

Hasičský sbor
 a policie dostanou
peníze na techniku

Plzeň letos podává na ministerstvo vni-
tra žádost o státní účelovou dotaci na 
šest projektů prevence kriminality za  
1, 25 milionu korun. Patří mezi ně i pro-
jekt Asistent prevence kriminality, který 
v Plzni funguje od roku 2014.  Na pozici 
asistentů prevence kriminality působí 
už stálá dvojice, kterou místní komunita 
velmi dobře přijímá. Zaměřuje se na vni-
troblok ulic Korandova a Plachého a na 
okolí včetně Centrálního autobusového 
nádraží. V průběhu letošního roku od-
bor bezpečnosti a prevence kriminality 
hodlá činnost asistentů rozšířit v určitých 
dnech také do lokality Petrohrad. 

Město požádá také o příspěvek na 
projekt Prevence protiprávního jednání.  
„Vážným problémem současné společ-
nosti je totiž snižující se věková hranice 
i agresivita pachatelů protiprávního jed-
nání,“ říká Aleš Průša, vedoucí odboru 
bezpečnosti a prevence kriminality. Sou-
částí projektu je proto pro děti a mládež 
z rizikových skupin dvouhodinový inter-
aktivní seminář zaměřený na základní 
orientaci v trestně právní oblasti. Město 
žádá i o dotaci na rozšíření kamerového 
systému na návsi v Malesicích, protože je 

to oblast s vyšší koncentrací lidí. Finance 
chce město získat také na projekt Plzeň-
ská senior akademie, který funguje už dva 
roky a je zaměřen na vzdělávání seniorů 
či ZTP tak, aby se uměli bránit a reagovat 
na mimořádné a nebezpečné události. 
Žádá také o příspěvek na  forenzní znače-
ní jízdních kol prostřednictvím syntetické 
DNA, které zvýší šanci na jejich nalezení, 
pokud se stanou předmětem krádeže. 
Podstatou je označení kol mikrosko-
pickými tečkami s jedinečným kódem. 
„Pokračovat chceme i v projektu Domov-
ník - preventista, který začal v roce 2015 
a osvědčuje se. Žádáme i v tomto případě 
o dotaci,“ uvádí Aleš Průša. Dodává, že 
po vyhodnocení projektu v závěru loň-
ského roku budou nynější domovníci 
pokračovat v práci v bytových domech 
Korandova 7, 9, 11. „Pozice domovníka 
– preventisty je klíčovou v komunikaci 
mezi nájemci, asistenty prevence krimi-
nality, městskou policií a bytovým od-
borem, respektive správcem daných ob-
jektů - Obytnou zónou Sylván při řešení 
základních otázek bezpečnosti, pořádku 
v domě a v jeho bezprostředním okolí,“ 
uvádí Aleš Průša.                                              (red) 

Městský ústav sociálních služeb 
v Plzni se snaží poskytovat klientům, 
převážně seniorům, co nejvíce tak-
zvaných terénních služeb, tedy služeb 
poskytovaných přímo v místě bydliš-
tě. K tomu slouží čtyři střediska pečo-
vatelské služby. 

První sídlí v Domě s pečova-
telskou službou, U Jam 1449/23 
v Bolevci a působí na celém území 
Městského obvodu Plzeň 1, v Radči-
cích, Křimicích a Malesicích, druhé 
je v Domě s pečovatelskou službou, 
Suvorovova 2331/34 na Slovanech. 
Působí na území Plzně 2 a v Rado-
byčicích. Třetí sídlí na Klatovské 
třídě 777/90 na Jižním Předměstí. 
Pracovníci tohoto střediska zajišťují 
terénní služby v části území Plzně 3, 
a ve Lhotě. 

Čtvrté má sídlo v Domě s pečova-
telskou službou, Partyzánská 697/53 
v Lobzích. Působí na území Plzně 4. 
Pečovatelky pomáhají klientům při 
zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, jako jsou pomoc a podpora 
při podávání jídla a pití, pomoc při 
oblékání a svlékání nebo při úklidu 
a údržbě domácnosti, ale i s dopro- 
vázením k lékaři a podobně.          (red)

Trendem jsou 
služby poskytované 

doma

Plzeň požádá o státní účelově váza-
nou dotaci na svůj projekt podporu-
jící integraci cizinců, s důrazem na 
děti školního věku s odlišným mateř-
ským jazykem. Z Ministerstva vnitra 
České republiky může předkladatel 
projektu, tedy magistrátní odbor 
sociálních služeb, získat podporu 
až 90 procent způsobilých výdajů. 
Peníze by chtěl využít například na 
jazykové kurzy češtiny, jazykovou 
letní školu pro děti cizinců, tlumoče-
ní schůzek učitelů s rodiči, vzdělává-
ní pedagogů nebo zajištění poradny. 
Cílovou skupinou jsou cizinci přede-
vším ze třetích zemí, tedy mimo úze-
mí Evropské unie.                              (red)

Plzeň chce 
pomoci dětem

ze zemí mimo EU

Odbor žádá o dotace 
na prevenci kriminality

Miroslav Hanzlíček vpravo dole při tlumočení do znakové řeči.                                   Foto: archiv

Vikingská loď, štít, lyžař, trollové a řada 
jiných netradičních věcí byla 1. února 
k vidění v 15. základní škole Plzeň, v níž 
se uskutečnil „Den norské kuchyně“. Per-
sonál jídelny ve speciálním oděvu vydával 

menu  inspirované touto severskou zemí, 
které ochutnala i norská velvyslankyně 
Siri Ellen Sletner. „Vybrala si naši školu 
mezi zhruba dvacítkou českých škol, kde 
se „Den mezinárodní kuchyně“ konal. 
Je to pro nás velká pocta,“ říká ředitelka  
15. základní školy Plzeň Soňa Pavelková. 

Patříte mezi dvě desítky škol v České 
republice, které se zapojily do projektu 
Asociace školních jídelen ČR Den me-
zinárodní kuchyně v českých jídelnách. 
Jak to vlastně začalo?

Oslovila nás Asociace školních jídelen 
ČR, což nás velmi potěšilo. Zdravému 
životnímu stylu se věnujeme velmi inten-
zivně, takže jsme se do tohoto projektu 
rádi zapojili.  
Co taková nabídka obnáší?

První zkušenost jsme měli s thajskou 
kuchyní. Pracovníci naší jídelny se zú-

častnili workshopu, který asociace při-
pravuje pro vybrané školy. Náš vedoucí 
kuchař Václav Hokr se tam učil vařit spe-
ciality pod vedením thajského kuchaře. 
Dokonce si sám vyráběl kokosové mléko, 
které by jako originál bylo velmi drahé. 
Musíme se totiž i s takovými speciální-
mi akcemi vejít do rozpočtu naší jídelny. 
Stejné to bylo s italskou kuchyní, se kte-
rou nám přímo v naší kuchyni pomáhal 
šéfkuchař několika vyhlášených praž-
ských restaurací Radek Šubrt. Je také 
známý jako porotce a moderátor velmi 
sledované kuchařské soutěže v televizi. 
Žáci se s ním chtěli vyfotit, ochotně pózo-
val s dětmi i rodiči.
Do představování cizokrajných pokr-
mů jste se ale pustili i sami.

Moc se nám nápad zalíbil, oceňují ho 
rodiče i děti. Zařadili jsme také „Den 
francouzské kuchyně“. Nejen, že děti 

ochutnají  jiná jídla, ale zároveň dostanou 
informace o zemi, jejíž kuchyni předsta-
vujeme. Snažíme se vše propojit ve výuce,  
např. v hodinách zeměpisu, přírodopisu 
či cizích jazyků. V hodinách výtvarné vý-
chovy žáci vytvářejí tematickou výzdobu 
školy i školní jídelny.  
Jaké kuchyně pro letošní rok ještě 
chystáte?

Chtěli bychom udělat ještě řeckou 
a ruskou. Ale nešlo by to bez našich nad-
šených kuchařů, už zmíněného Václava 
Hokra nebo vedoucí jídelny Zlaty Bure-
šové. Věnují se své práci nad rámec pra-
covní doby, mají ji jako hobby a dokáží 
vymýšlet úžasné věci. I díky nim v naší 
škole vzniká pod záštitou Asociace škol-
ních jídelen ČR krajské centrum sdílení 
dobré praxe, které bude k dispozici ku-
chařům školních jídelen celého Plzeň-
ského kraje.                                                       (an)

Hasičský záchranný sbor Plzeň-
ského kraje by měl dostat od města 
na nákup cisternových automobi-
lových stříkaček a vyprošťovacího 
vozidla 2,8 milionu korun. Půl mi-
lionu by měla obdržet policie a po-
slouží na nákup automobilu. 

Plzeň tak dotací přispěje na nákup 
cisternových automobilových stříka-
ček se speciálním technickým vybave-
ním a vyprošťovacího vozidla a zvýší 
akceschopnost jednotek hasičského 
sboru na území města. Pro vozidlo po-
žární stanice Plzeň-střed plánují ha-
siči instalovat hasicí a řezací zařízení 
Cobra, které se osvědčuje zejména při 
hašení požárů v uzavřených prosto-
rech.                                                                             (red)

Unikátní výukový program zaměřený na 
drony zahajuje ve spolupráci s městem Zá-
padočeská univerzita v Plzni. Studenti se 
tak mohou seznámit s technologiemi po-
užívanými při návrhu, konstrukci, stavbě, 
provozu, řízení a využívání bezpilotních 
letadel, nezbytnou legislativou a letovou 
praxí. Právě takovou náplň má unikátní 
certifikovaný program zaměřený na drony, 
který bude možné na univerzitě studovat 
od akademického 
roku 2017/2018. 
„Je to první pro-
gram tohoto typu 
v České republice, jeho vznik iniciovala 
Plzeň. Program zvýší prestiž technických 
fakult Západočeské univerzity a rozšíří 
možnosti technického vzdělávání, které se 
snažíme v našem městě maximálně pod-
porovat,“ říká ředitel Správy informačních 
technologií města Plzně Luděk Šantora.

Program Technologie pro bezpilot-
ní létání je určen zejména pro studenty 
technických fakult, tedy aplikovaných 
věd, strojní a elektrotechnické. „Vyu-
čující z těchto fakult studenty seznámí 
v řadě povinných i volitelných předmětů 
nejen se stavbou a provozem dronů, ale 
i s platnou legislativou v oblasti bezpi-
lotního létání. Po absolvování programu 
obdrží certifikát, který se vydá jako pří-
loha k diplomu. Studenti budou schopni 

samostatně vést projekty v oblasti stavby 
nebo využití bezpilotních leteckých pro-
středků. Certifikát zvýší cenu absolventa 
na trhu práce u specializovaných firem,“ 
upozorňuje rektor Západočeské univer-
zity v Plzni Miroslav Holeček. Na studen-
ty čekají předměty, jako jsou například 
Řízení a využití bezpilotních leteckých 
prostředků či Teorie odhadu a zpracová-
ní signálu. Jako lektoři se do programu 

zapojí také zaměst-
nanci Správy in- 
formačních techno-
logií města Plzně, 

kteří se specializují na podporu kyberne-
tického průmyslu, zejména bezpilotního 
létání. 

S rozvojem této oblasti má město vel-
ké plány. Nyní dokončuje rekonstrukci 
hal v bývalém depu dopravních podni-
ků v Cukrovarské ulici, které se stanou 
zázemím pro Centrum Dronet. Chce do 
Plzně přilákat firmy podnikající v oblasti 
znalostní ekonomiky, vytváří také zázemí 
pro studenty a hodlá nabídnout mladým 
lidem příležitosti, aby mohli sami zaklá-
dat nové společnosti. Projekt zapadá do 
konceptu města nazvaného Smart Edu 
Plzeň, jehož cílem je zajistit podporu 
technického vzdělávání od mateřské až 
po vysokou školu pomocí nejrůznějších 
aktivit.                                                                 (red)

Soňa Pavelková: Vzniká u nás centrum  pro kuchaře

Univerzita nabízí unikátní program

R O Z H O V O R 

Ředitelka 15. základní školy Plzeň Soňa 
Pavelková.          Foto: Foto: Martin Pecuch
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Regionální hokejová akademie Plzeňského 
kraje vznikne v Plzni. Město proto uzavře-
lo s Plzeňským krajem, Hockey Clubem 
Plzeň 1929 a Českým svazem ledního ho-
keje memorandum, které má prohloubit 
vzájemnou spolupráci mezi všemi zmíně-
nými subjekty. V Plzni už funguje tenisová 

akademie, na jejíž rozjezd město uvolnilo  
300 tisíc korun a letos jí hodlá poskytnout 
ještě zhruba 1,5 milionu. Plzeň podporuje 
i fotbalovou akademii, která v Plzni vznikla 
jako první. Hokejová akademie by měla být 
určená pro hokejisty od 15 let. I na tu chce 
město finančně přispět.                                      (red)
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Zdeněk Vlček obhájil zlato
První samostatný klub juda vznikl už před osmdesáti lety 

Historickou pečeť města Plzně obdr-
žel za skvělé sportovní výkony judista 
Zdeněk Vlček. Loni v listopadu obhájil 
zlatou medaili v americkém Miami na 
mistrovství světa veteránů v kategorii 
+100 kilogramů. Šampionátu se zú-
častnilo 999 závodníků z 63 zemí svě-
ta. Zlato z mistrovství světa veteránů 
ve zmíněné kategorii přivezl už v roce 
2015 z nizozemského Amsterdamu. Ve 
stejném roce se stal také držitelem zlaté 

medaile z Mistrovství Evropy veteránů 
v Maďarsku.

V Miami si v prvním kole poradil před 
časovým limitem s brazilským závodní-
kem, ve druhém kole s Irem. Ve finále ho 
čekal Srb Slavko Stansic, kterého porazil 
až po uplynutí běžného časového limitu, 
v takzvaném golden score, kde vítězí zá-
pasník s prvním bodovým ziskem. „Mu-
sím přiznat, že se mi kolegové často smějí, 
protože umím jeden chvat a pak soupeře 

zalehnout. Ale je to pravda,“ říká Zdeněk 
Vlček. Pro cenu  si přišel na radnici s Jiřím 
Benešem z Judoclubu Plzeň. „Jsme velmi 
rádi, když nás město přijme, má to velký 
vliv na naši základnu, počet členů nám 
tak stále narůstá,“ pochvaluje si Zdeněk 
Vlček. Judoclub Plzeň je úspěšný i v dal-
ších kategoriích. Loni v listopadu, kdy se 
v Jablonci nad Nisou o titul Mistr České 
republiky utkalo celkem 67 mužů a 37 žen, 
plzeňští judisté a studenti sportovní-
ho gymnázia vybojovali jeden titul a tři  
5. místa. Na prvním místě se v kategorii  
+ 78 kilogramů umístila Markéta Paulu-
sová. Judisté získali otevřením nové haly 
Sportovního gymnázia Plzeň velmi dobré 
zázemí pro tréninky, v areálu se nachází 
tělocvična upravená speciálně pro judo. 
„Byl to pro nás skok o několik tříd, ten 
prostor je jako z jiného světa,“ uvádí Zde-
něk Vlček. První samostatný klub v Čes-
koslovensku AC jiu-jitsu Plzeň vznikl  
19. května 1937.  V Plzni má judo základ-
nu o zhruba 350 lidech, asi dvě třetiny 
tvoří mládež.                                                                           (an)

Zdeněk Vlček
S judem začal v osmi letech. Absol-
voval Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. I při advokátní praxi 
zůstal aktivním sportovcem. V letech 
1975 až 1979 získal titul mistra re-
publiky v judu a je držitelem 1. mis-
trovského stupně, 1. danu. Od roku 
2007 se účastní mistrovství republiky 
veteránů v judu. Věnuje se vysoko-
horské turistice, zúčastnil se expedi-
ce v Himalájích s cílovým vrcholem 
Mera Peak ve výši 6 600 metrů.      

Zdeněk Vlček v bílém kimonu v zápalu boje.                                              Foto: Judoclub Plzeň

Mrazivé lednové ráno. Teploměr ukazuje 
mínus 11 stupňů Celsia. Vyrážím spolu 
s plzeňskými strážníky na kontrolu bez-
domovců na Bory.

Objekt v Kaplířově ulici
Jedeme do vybydleného objektu v Kaplí-
řově ulici.  Je plný odpadků, mezi plasto-
vými lahvemi, špinavými hadry, papíry, 
zbytky jídel a výkaly pobíhají potkani. 
Mezitím se povalují matrace a v budově 
je puch, který musí být v horkém létě ne-
snesitelný.  „Většina zdejších obyvatel už 
je pryč. Ale tady někdo je,“ říká strážník 
Michal Buřič a tluče na dveře. Otevírá je 
jednačtyřicetiletý Plzeňan, který se právě 
vyhrabal z kupy špinavých lůžkovin.  

„Občanský průkaz, prosím. Nepotřebu-
jete s něčím pomoci, s prací, lékařem nebo 
sociálními službami,“ vyptává se  Michal 
Buřič a jeho kolegyně Natálie Hrdličková 
mezitím telefonicky na dispečinku městské 
policie ověřuje, zda není bezdomovec v pá-
trání nebo nemá jiné problémy. On sám 
tvrdí, že nepotřebuje nic, prý je vedený na 
úřadu práce a hledá si zaměstnání.  „Přišel 
jsem o byt, občas přespím a umyji se u ka-
maráda, ale jinak mi to tady vyhovuje. Do 
charity nepůjdu ani za nic, nejsem rasista, 
ale s těmi lidmi tam nebudu,“ odpovídá na 
můj dotaz, proč žije mezi odpadky a nebojí 
se, že zmrzne. 

V tom však už Natálie Hrdličková hlá-
sí, že tentokrát je vše v pořádku. „Stráž-
níkům ze stanice Územně strážní služby 
se díky místní a osobní znalosti podařilo 
v loňském roce zajistit a předat 68 osob, 
po nichž pátrala Policie České republiky,“ 
upozorňuje mluvčí strážníků Jana Puž-
manová.  Bezdomovec dostane zpátky 

své doklady, zahrabává se zpátky do pe-
lechu a my procházíme dům od sklepa až 
po půdu. Nikdo jiný už tam není.

Konírna
Jedeme o kus dál do „konírny“ nedaleko 
univerzitního areálu na Borech, tedy do 
souboru dřevěných objektů, v nichž přeží-
vají takzvané smažky. Mladí lidé, kteří se 
povalují na chodnících spolu se psy, užíva-
jí drogy a často obtěžují žebráním o pení-
ze. „Je to sorta lidí, kterým takový způsob 
života vyhovuje. Klasičtí bezdomovci se 
alespoň někdy snaží ze své situace dostat 
nebo žijí v komunitách na okrajích města 
a obyvatelé o nich moc nevědí. Nikoho ne-
obtěžují, jedna taková skupina žije třeba 

v provizorních stanech v lesíku nedaleko 
fakultní nemocnice,“ uvádí Michal Buřič, 
který má bezdomovce v Plzni dokonale 
zmapované a většinu z nich zná jmény 
včetně jejich osudů. Těší ho, že se strážní-
kům díky neustálým kontrolám podařilo 
„smažky“ se smečkami psů vytlačit z cen-
tra města. „Zdržovali se na nádraží, na 
náměstí Republiky, obtěžovali lidi, cho-
vali se agresivně. Jedna dívka mi dokonce 
naplivala do očí s řevem, že má žloutenku 
typu B. Půl roku jsem měl nahnáno, zda ji 
nedostanu. Naštěstí ne,“  popisuje Michal 
Buřič, zatímco jedeme do „konírny“. 

A prozrazuje, že bezdomovec si dokáže 
v Plzni vyžebrat za den i několik stovek. 
Při vstupu do objektu nás ovane všudy-

přítomný zápach výkalů a toluenu, který 
místní osazenstvo čichá. Výjimkou ne-
jsou ani jiné drogy, což potvrzuje polona-
hý mladík povalující se se spoře oděnou 
dívkou na špinavé matraci pod haldou 
špinavých dek. 

V další místnosti spí také mladík 
a v druhé dvě slečny. Do toho štěkají psi, 
s nimiž žijí, a strážníci jim opět nabízejí 
pomoc, kontrolují doklady a ověřují na 
dispečinku jejich totožnost. Polonahý 
mladík mezitím vykřikuje, že si píchá per-
vitin, a požaduje peníze. Jeho přítelkyně 
se obléká a oznamuje, že jde k lékaři, 
protože je těhotná. „Tak tahle mi napli-
vala v létě do očí. Bůh ví, co bude s tím 
dítětem,“ říká Michal Buřič a s kolegyní 
čekají, až jejich kolegové zdejší bezdo-
movce prolustrují. Nejsou v pátrání, ne-
cháváme je jejich osudu a pokračujeme 
na Centrální autobusové nádraží v Plzni. 

Autobusové nádraží
Cestujícím zabírají lavičky bezdomovci. 
Strážníci je vykazují z nádraží a vzpomí-
nají, jak starší žena vydržela sedět hodiny 
na perforovaném sedadle a močila pod 
sebe.  „Pak si na to sedněte. Nebo když si 
na sedátko položí dítě rohlík, prostě hrů-
za,“ popisuje Michal Buřič. 

Za pravdu mu dává i vedoucí autobu-
sového nádraží Lenka Štruncová. „Bez 
městské policie bychom byli často v kon-
cích. Když bezdomovci vidí uniformu, 
tak se klidí. Strážníci je mohou vykázat. 
Spolupráce je prostě úžasná,“ pochvalu-
je si Lenka Štruncová. Stejný názor má 
i dispečer Michal Strejc. „Bezdomovci 
vykonávají velkou potřebu přímo tady 
v hale, perou se, dělají neskutečný bi-

nec. Když si nevíme rady, strážníci nám 
vždycky pomohou,“ konstatuje dispečer. 

Sysifovská práce
Michal Buřič má ale někdy pocit, že když 
se podaří vytlačit z města jednu skupinu 
bezdomovců, objeví se další. V Plzni totiž 
zůstává mnoho cizinců, které přivážejí jako 
levnou pracovní sílu agentury. Mnohdy jsou 
to lidé bez jakýchkoliv pracovních i sociál-
ních návyků, když přijdou o zaměstnání, 
zůstávají ve městě a působí potíže. Michal 
Buřič upozorňuje, že mezi problémovými 
lidmi v celém městě navíc stoupá agresivita. 
Představitelé města proto chtějí iniciovat 
změny legislativy, které by mohly pomoci 
zmírnit problémy spojené s bezdomovec-
tvím, pracovními agenturami, ubytovnami 
a bezprizorními cizinci. Možnosti obcí ve 
vztahu k nepřizpůsobivým jsou omezené, 
samosprávy navíc letos ztratí možnost 
ukládat zákaz pobytu. „A právě z toho měli 
bezdomovci velký respekt,“ zdůrazňuje 
Michal Buřič při cestě do Domova sv. Fran-
tiška Městské charity Plzeň, kam se jedeme 
poptat, kolik bezdomovců tam trávilo noc. 

Vedoucí domova Džemal Gërbani říká, 
že měli plno. K dispozici mají 80 míst na 
lůžkách a 36 na takzvaných teplých žid-
lích. „Na holičkách nenecháme nikoho,“ 
tvrdí vedoucí. Má podobné zkušenosti jako 
strážníci. „Agentury se někdy chovají hod-
ně nezodpovědně. Ale mezi bezdomovci je 
dost těch, kteří nechtějí z Plzně a ani práci. 
Máme tady nabídky na práci v průmyslu 
i zemědělství s ubytováním, ale zájem ne-
bývá,“ uvádí Džemal Gërbani. Po návštěvě 
Domova sv. Františka se loučím a na rozdíl 
od strážníků běžím do tepla. Oni však po-
kračují v kontrolách.                                                 (an)

Agresivita lidí, mráz, zápach, i to je součástí práce strážníků  

Tak nocují bezdomovci v Plzni i v krutých mrazech.                                               Foto:  MP Plzeň
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V Plzni bude hokejová akademie

Před dvěma lety ukončil hokejovou karié-
ru, loni se Tomáš Vlasák (na snímku) stal 
sportovním manažerem plzeňské Škody. 
A letos na podzim usedl i na trenérskou 
lavičku. Po špatném vstupu do sezony, 
který stál místo kouče Michala Straku, 
se 41letý Tomáš Vlasák stal součástí roz-
šířeného trenérského týmu s Ladislavem 
Čihákem, generálním manažerem Mar-
tinem Strakou a bývalým obráncem Jiřím 
Hanzlíkem. 

Jaké je to na trenérské střídačce?
Odtud je úplně jiný pohled než z hle-

diště. Jako manažer sleduji hokej shora, 
z tribuny, odkud se zdá všechno daleko 
jednodušší. Pro mě je to ohromná zku-
šenost.
Plzeň prožívá složitou sezonu, neda-
ří se podle představ. Co vám osobně 
v době krize jako hráči pomáhalo?

Zažil jsem toho dost, takže vím, že 
v těchto chvílích trenér musí působit 
hlavně pozitivně. Vím, že kluci chtějí, 
že ale mají v hlavách porážky. Je jas-
né, že potřebujeme sbírat body i na 
úkor hokejové krásy. Ale zároveň vě-
řím, že když roste výkon, body záko-
nitě přijdou. Musíte být ale trpěliví, 
když je sezona nastavená tak, že nic 
nepřijde samo.
Musíte jako trenér držet emoce?

Mám pod sebou hráče a ti nesmějí  
trenéra vnímat negativně. Držím se. Ale 
třeba v prosinci jsem se rozčílil na roz-
hodčí v Chomutově. V prodloužení tam 
byl naprosto jasný faul na našeho hráče, 
sudí to měl před očima, rozpažil a ještě 
nám dojel ke střídačce říci, že za tohle 
přece nemůžeme chtít vyloučení. To mě 
nadzvedlo.                                                                    (red)

Trénování mě baví, 
svěřuje se Tomáš Vlasák
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Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních 
škol, v nichž se letos konají zápisy do prv-
ních tříd od 1. do 30. dubna. Radniční listy ve 
spolupráci s odborem školství, mládeže a tě-
lovýchovy plzeňského magistrátu připravily 
ucelený přehled základních škol s jejich pro-
filací, se speciálním vybavením nebo zájmo-
vými činnostmi, včetně webových adres, na 
kterých se rodiče dozvědí veškeré potřebné 
informace. Některé školy zřizují i přípravné 
třídy, ty jsou pro děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, u kte-
rých je předpoklad, že zařazení do přípravné 
třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povo-
len odklad povinné školní docházky.

1. základní škola Plzeň
Západní 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitel:  Mgr. et Bc. Radek Dolenský
Tel.: 378 028 211
 E-mail: 1zs@plzen.eu 
www.zs1plzen.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání“
Profilace: I. stupeň – program Začít 
spolu, Hejného matematika, sportov-
ní zaměření tříd – moderní a estetická 
gymnastika, fotbal, lukostřelba, hokej 
a pozemní hokej. II. stupeň – rozšířená 
výuka jazyků nebo tělesné výchovy, vý-
uka s podporou iPadů. Na škole působí 
organizace volnočasových aktivit ne-
jen pro žáky školy (KoŠ – Komunitní 
škola).
Počet žáků:   830, průměr na třídu 24, 
předpokládaný počet 1. tříd 5
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., FJ 6. – 9., NJ 
7. – 9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, 1 po-
hybové studio, bazén 25 x 8 metrů, 
2 víceúčelová hřiště s umělým povr-
chem na házenou, volejbal, nohejbal 
a univerzální sporty, atletický ovál 
– 400 metrů, 4 dráhy, běžecká rovin-
ka, sektor pro skok do dálky a výšky, 
hřiště pro uchycení sítě, fotbalové 
hřiště s umělou trávou
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování:  dietní stravování, nabíd-
ka ze 3 jídel, objednávkový systém, 
zapojení do Nadačního fondu „Obědy 
pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

2. základní škola Plzeň
Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Kuklová
Tel.: 378 027 116
E-mail: zs2@zs2.plzen-edu.cz
 www.zs2.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 2. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace, v rámci 
nepovinných předmětů uskutečňuje pří-
pravu na Preliminary English Test u žáků 
9. ročníků, na I. stupni probíhá zdravotní 
tělesná výchova a cvičení výslovnosti. 
Počet žáků: 604, průměr na třídu 26, před-
pokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9.,NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: atletický ovál – 4 drá-
hy včetně cílové rovinky, umělý povrch,  
2 sektory skoku do dálky, umělý povrch,  
sektor pro skok vysoký v kombinaci 
s menším univerzálním hřištěm (volej-
bal, nohejbal), umělý povrch, hřiště na 
minikopanou s umělou trávou, 3 teniso-
vé kurty s umělou trávou, sektor pro vrh 
koulí, tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, svačiny pro žáky ZŠ, 
zapojení do Nadačního fondu „Obědy 
pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“

4. základní škola Plzeň
Kralovická 12, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitelka: Mgr. Jitka Mejcharová
Tel.: 378 028 352
E-mail: skola@zs4.plzen-edu.cz
www.zs4.plzen.eu
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Školní vzdělávací program  
4. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se zaměřením na 
sport (všeobecné, florbal, hokejbal,  
moderní tanec, aerobic) 1.–9., mate-
maticko – přírodovědné 6.–9. ročník
Počet žáků: 650, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, hřiště 
s umělou trávou na pozemní hokej nebo 
na fotbal, atletický ovál, sektor skoku do 
dálky a hřiště na streetball, tenis, volej-
bal a střeliště na hokejbal
Provozní doba družiny: 6 až 17 ho-
din, škola provozuje i školní klub od 
6 do 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekt „Ovoce a ze-
lenina do škol“

7. základní škola 
a mateřská škola Plzeň 
Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitelka: Mgr. Blanka Hránková
Tel.: 378 027 200
E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
 www.zs7.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro všechny“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace, na škole 
fungují kroužky zaměřené na sportovní 
gymnastiku pro žáky I. stupně. Na škole 
je přípravná třída.
Počet žáků: 516, průměr na třídu 23, před-
pokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 8. – 9. ročník
Vybavení školy:  2 tělocvičny, posilovna,  
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem 
na házenou, volejbal, nohejbal, tenis 
a basketbal, atletická dráha, sektor pro 
skok do dálky
Provozní doba družiny: 6 až16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“

10. základní škola Plzeň
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Krausová
Tel.: 378 027 251
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz

 
www.zs10.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „ŠVP ZV Sluníčko“
Profilace: Škola je zaměřena na rozší-
řenou výuku cizích jazyků a informati-
ky, profiluje se využíváním moderních 
technologií při výuce. Učí i  finanční 
gramotnost a zdravý životní styl.
Počet žáků: 443, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9.,NJ 6. – 9., FJ 
9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště 
s umělým povrchem – tartan na há-
zenou, košíkovou, volejbal, nohejbal, 
tenis, streetball, atletický ovál, sektor 
skoku do výšky a do dálky
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: školní stravování zajišťuje 
10. školní jídelna Plzeň

11. základní škola Plzeň
Baarova 31, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Ředitelka: Mgr. Vladimíra Holá
Tel.: 378 028 602
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz
www.zs11.plzen.eu.
Název školního vzdělávacího programu: 
„Barevné vzdělávání“
Profilace: Na škole jsou vedle běžných tříd 
i třídy od 1. do 9. ročníku pro vzdělávání 
žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. 
Od 6. ročníku mohou být žáci zařazeni do 
sportovních tříd se všeobecným sportovním 
zaměřením, škola se též zapojila do pilotní-
ho ověřování projektu „Hodina pohybu na-
víc“ pro žáky 1. – 3. tříd. Výuka cizích jazyků 
probíhá i formou zájmové činnosti.
Počet žáků: 576, průměr na třídu 21, před-
pokládaný počet 1. tříd 2 běžné a 1 speciální
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká dráha, 
sektor skoku do dálky, víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na nohejbal, volejbal, 
streetbal, hřiště s umělou trávou na pozem-
ní hokej, nohejbal a další sporty.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování za-
jištuje 11. školní jídelna Plzeň, bufet zajišťu-
je Café Restaurant Kačaba

13. základní škola Plzeň
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Odloučené pracoviště: Táborská 28, 
Plzeň
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Vrátníková
Tel.: 378 028 700
E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz
www.13zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání Škola – cesta 
k poznání“
Profilace: Škola se všeobecným zamě-
řením bez konkrétní specializace, 
v 1. a 2. ročnících je v případě zájmu 
plavecká a florbalová průprava. Na 
škole je přípravná třída.
Počet žáků: 442, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 7. – 9.,  
RJ 7. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště 
s umělým povrchem na malou kopa-
nou, tenis, volejbal, vybíjenou, koší-
kovou, běžecká dráha a doskočiště pro 
skok daleký (umělý povrch)
Provozní doba družiny: 6 až 17 (pá-
tek do 16.30) hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 4
Ředitelka: Mgr. Helena Lišková
Tel.: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Ško-
la jazykům, sportu a tvořivosti otevřená“
Profilace: Škola v rámci rozšířené tělesné 
výchovy podporuje všestrannou fyzickou 
zdatnost a sportovní talent u žáků, vyučuje 
cizí jazyky i formou volitelných předmětů 
(NJ, AJ), od 6. ročníku mohou žáci navště-
vovat třídy s matematicko – přírodovědným 
zaměřením. Škola podporuje rozvoj tvoři-
vosti žáků zavedením předmětu pracovních 
činností již od 1. ročníku.
Počet žáků: 539, průměr na třídu 23, před-
pokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 7. – 9. ročník, 
RJ 7. a 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, hřiště s umě-
lým povrchem na odbíjenou, házenou, po-
zemní hokej, tenis, minifotbal, běžecký ovál
Provozní doba družiny:  6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávko-
vý systém, svačiny pro žáky, zapojení do Na-
dačního fondu „Obědy pro děti“, projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ 
a „Zdravá školní jídelna“

15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33 - 35, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Odloučené pracoviště: Průkopníků 
290, Plzeň - Křimice
Ředitelka: Mgr. Soňa Pavelková
Tel.: 378 027 351
E-mail: skola@zs15.plzen-edu.cz
www.zs15plzen.cz

Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Škola plná života“
Profilace: 4 vzdělávací moduly: Vý-
tvarný – posílena VV předmětem 
Užitá výtvarná technika a 1x ročně 
týdenní výtvarný kurz. Hudební – posí-
lena HV předmětem Hlasová výchova 
a možnost účasti v dětských pěveckých 
sborech. Přírodovědný – posíleny 
předměty matematika, fyzika, chemie, 
informační technologie. Základní – 
posíleny předměty český jazyk, mate-
matika, domácnost, informatika.
Počet žáků: 1015, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd 5 Skvrňa-
ny a 1 Křimice
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 7. – 9. 
ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, spor-
tovní areál - házená, fotbal, pozemní 
hokej, běžecká dráha,  prostor pro 
skok daleký, 1 beachvolejbalové hřiště, 
2 písková hřiště - volejbal, košíková, 
ostatní míčové hry, tenis, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, ob-
jednávkový systém, projekty „Ovoce 
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“,  
„Zdravá školní jídelna“ a „Skuteč-
ně zdravá škola“

16. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Americká třída 30, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň – Radčice, 
V Radčicích 20
Ředitelka: Mgr. Eva Peisarová 
Tel.: 378 028 420
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz
www.duhovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Duhová škola“
Profilace: Na škole funguje přírodovědný 
klub, formou volitelných předmětů se navíc 
vyučují keramika a výtvarné techniky, spor-
tovní a pohybové hry a zdravý životní styl. 
Škola má zřízeny přípravné třídy.
Počet žáků: 377, průměr na třídu 21, 
předpokládaný počet 1. tříd 2 na Americké  
a 1 v Radčicích
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem na házenou, volejbal, nohej-
bal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní stra-
vování, objednávkový systém, zapojení do 
Nadačního fondu „Obědy pro děti“, projekt 
„Ovoce a zelenina do škol“

17. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Malická 1, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitel: Mgr. Bohdan Franc 
Tel.: 378 028 511
E-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz
www.zs17.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Tvořivá škola pro každého“
Profilace: Na I. stupni škola uplatňuje 
prvky inovativního programu „Začít 
spolu“, na II. stupni posiluje cizí jazyky 
a informatiku, zvýšený důraz je kladen 
na finanční gramotnost žáků. Na škole 
je přípravná třída.
Počet žáků: 332, průměr na třídu 22, 
předpokládaný počet 1. tříd 2
Jazyky: hlavní AJ 2. – 9., NJ 7. – 9.,  
RJ 8., FJ 9. ročník
Vybavení školy: tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekt „Ovoce a ze-
lenina do škol“

Pokračování na straně 6

Školy nabízejí sporty, sborový zpěv i jazyky

Snímek z loňského zápisu do prvních tříd.                                                                                                                                                                 Foto: archiv
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20. základní škola Plzeň
Brojova 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitel: Mgr. Bc. Pavel Kocián
Tel.: 378 028 531
E-mail: skola@zs20.plzen-edu.cz
www.20zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Ško-
la JIStoty – Jazyk, Informatika, Sport“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením 
(kopaná, volejbal, bojová umění, rugby), 
žáci mají zároveň možnost navštěvovat 
specializovanou výtvarnou výchovu. AJ se 
učí od 1. ročníku formou volitelného před-
mětu, možnost navštěvovat i hodiny IJ a FJ 
formou zájmové činnosti.
Počet žáků: 496, průměr na třídu 25, před-
pokládaný počet 1. tříd 2
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umě-
lou trávou 3. generace, schválené ČMFS 
na mistrovská utkání, 3 víceúčelová hřiště 
s umělou trávou pro kopanou, házenou, 
malou kopanou, tenis, volejbal, basketbal, 
nohejbal, florbal, lakros, hokejbal, běžecká 
dráha tartanová se sektorem pro skok do 
dálky, hřiště pro tělesně postižené – spor-
tovní asfalt,  beachvolejbalové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový 
systém, projekt „Ovoce a zelenina do škol“

21. základní škola Plzeň
Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitel: Mgr. Martin Prokop
Tel.: 378 028 441
E-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz 
www.21zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Brána jazyků otevřená“
Profilace: Škola je zaměřena na 
rozšířenou výuku jazyků (hlavně na 
AJ, NJ, FJ), formou nepovinného 
předmětu se vyučuje i RJ. Škola je 
zapojena do mezinárodního projek-
tu Cambridge English School.
Počet žáků: 762, průměr na třídu 
24, předpokládaný počet 1. tříd 4
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9.,  FJ 6. – 9., 
NJ 6. – 9. ročník
Vybavení školy: tělocvičny, 2 víceúčelo-
vá hřiště s umělou trávou, basketbalové 
hřiště s asfaltovým povrchem (basket-
bal, inline brusle), atletický ovál s umě-
lým povrchem 200 metrů a doskočiš-
těm pro skok daleký, dětské hřiště 
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“

22. základní škola Plzeň
Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 4
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková 
Tel.: 378 028 731
E-mail:skola@zs22.plzen-edu.cz
 www.22zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Radost z vědění, radost ze života“
Profilace: Škola se zaměřuje na výuku ci-
zích jazyků a informatiky a od 6. ročníku má 
navíc rozšířenou výuku tělesné výchovy se 
zaměřením především na atletiku. Na škole 
je zřízena přípravná třída.
Počet žáků: 728, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd 4
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 6. – 9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, 2 spojená hřiště 
o rozměrech 16 x 28 merů a 13 x 24 metrů, 
umělý povrch na míčové hry, konkrétně na 
košíkovou, volejbal, nohejbal, tenis. Dispo-
nuje také atletickým oválem, běžeckou drá-
hou, víceúčelovým hřištěm s umělou trávou 
s křemičitým vsypem na softbal, malou ko-
panou, cvičnou tenisovou stěnou, sektorem 
skoku do dálky, sektorem vrhu koulí, pohy-
bovou učebnou se zrcadlovou stěnou
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní stravo-
vání, objednávkový systém, projekty „Ovoce 
a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

25. základní škola Plzeň
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitelka: Mgr. Eliška Syřínková
Tel.: 378 028 471
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz
 www.zs25plzen.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Škola Fair Play – školní 
vzdělávací program pro základní 
vzdělávání“
Profilace: Sportovní (v 6. – 9. roční-
ku je vždy 1 třída s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na bad-
minton, basketbal a golf). Umělecké 
(v 6. – 9. ročníku je vždy 1 třída s roz-
šířenou výukou HV a VV). Pro žáky I. 
stupně škola pořádá zájmové kroužky 
anglického jazyka.
Počet žáků: 911, průměr na třídu 
25,  předpokládaný počet 1. tříd 4
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., RJ 7. – 9., 
NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem pro 
tenis, basketbal, florbal, volejbal, teni-
sová stěna
Provozní doba družiny:  6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel,  objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“, bu-
fet zajišťuje Café Restaurant Kačaba

26. základní škola Plzeň
Skupova 22, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň – Litice, 
Přeučilova 12
Ředitelka: Mgr. Eva Švolbová
Tel.: 378 028 631
E-mail:skola@zs26.plzen-edu.cz
 www.zs26plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivě pro život“
Profilace: Škola bez konkrétní speciali-
zace se všeobecným zaměřením. Zajiš-
ťuje bezplatnou přípravu výuky českého 
jazyka pro žáky – cizince ze zemí EU.
Počet žáků: 612, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd 2 Skupova 
a 1 Litice
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., FJ 7. – 9.,  
NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny (v ZŠ Sku-
pova a v ZŠ v Liticích), víceúčelové hřiště 
s umělou trávou s křemičitým vsypem na 
malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, 
umělým povrchem na házenou, volejbal, 
nohejbal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování 
zajištuje 11. školní jídelna Plzeň, projekt 
„Ovoce a zelenina do škol“

28. základní škola Plzeň
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 4
Ředitelka: Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Tel.: 378 028 880
E-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
 www.zs28plzen.cz
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Tvořivá škola pro všechny“
Profilace: Estetika a umění (předmě-
ty Keramika, Komunikativní výchova 
a Dramatická výchova na II. stupni). 
Výuka ICT (Informační a komunikač-
ní technologie) od 3. ročníku (před-
měty Robotika, Psaní na klávesnici, 
Počítačová grafika). Sport - rozšířená 
výuka TV o Pohybové hry a Sportovní 
hry, realizace projektu „Děti na star-
tu“.  Cizí jazyky - v 8. a 9. ročníku vo-
litelný předmět Anglická konverzace.
Počet žáků: 573, průměr na třídu 
26, předpokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 7. – 9. 
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“

31. základní škola Plzeň
E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitel: Mgr. Václav Fišer
Tel.: 378 028 762
E-mail: skola@zs31.plzen-edu.cz
 www.zs31.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro 21. století“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením 
(na I. st. třídy se všeobecným sportovním 
zaměřením, na II. stupni sportovní třídy 
zaměřeny na házenou, judo, gymnastiku, 
lední hokej a lehkou atletiku). Škola úspěš-
ně integruje tělesně postižené žáky.
Počet žáků: 832, průměr na třídu 24, 
předpokládaný počet 1. tříd 4
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 7. – 9., RJ 
8. – 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, gymnastic-
ký sál, sportovní hala pro házenou, fut-
sal, florbal, košíkovou, odbíjenou, tenis,  
posilovna, kurt s hledištěm pro celkem 
300 diváků, 3 hřiště s umělým povrchem, 
2 pro házenou, 1 pro basketbal,  atletický 
ovál s umělým povrchem, sektor pro skok 
do dálky a výšky s umělým povrchem, 
dětské hřiště s in line dráhou, herními 
prvky a výukovým altánem
Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“ 

33. základní škola Plzeň
T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Ředitel: Mgr. Radek Růžička
Tel.: 378 027 411
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz
 www.zs33plzen.cz
Název školního vzdělávacího progra-
mu: „Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání 33. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se sportovním 
zaměřením, vedle běžných tříd se 
všeobecným zaměřením jsou i spor-
tovní třídy převážně se zaměřením 
na fotbal (Regionální fotbalová aka-
demie Plzeň), florbal, plavání a ae-
robní pohybové formy. Mohou být 
zastoupeny i další sporty.
Počet žáků: 613, průměr na třídu 
23, předpokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 8. – 9., 
RJ 8. – 9. ročník
Vybavení školy:  2 tělocvičny, fotbalové 
hřiště (součást fotbalového stadiónu) 
s umělou trávou a EPDM granulátem, 
atletická dráha s umělým povrchem, 
víceúčelové hřiště na tenis a volejbal 
s umělým povrchem, hřiště na street-
ball, plavecký bazén, dopravní hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, ob-
jednávkový systém, svačiny pro 
žáky, projekt „Ovoce a zelenina do 
škol“

34. základní škola Plzeň
Gerská 32, 323 23 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitel: Mgr. Václav Křivohlavý
Tel.: 378 028 801
E-mail: skola@zs34.plzen-edu.cz
www.zs34.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Vaše děti“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace, možnost 
výběru z mnoha zájmových činností pro-
střednictvím školní družiny „Sluníčka“ 
pro žáky I. stupně a školního klubu „Klub 
mladých“ pro žáky II. stupně (zejména 
basketbal a pozemní hokej, hra na flétnu, 
pěvecký sbor „Jiřičky“).
Počet žáků: 432, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd 3
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 8. – 9., RJ 
8. – 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, 4 víceúčelová 
hřiště s umělým povrchem EPDM urče-
ná pro tenis, volejbal, házenou, basketbal 
a malou kopanou, streetbal, atletický ovál, 

3 dráhy, sprinterská rovinka, 4 dráhy, hřiš-
tě na kopanou s umělým trávníkem, sektor 
skoku dalekého, skoku vysokého a vrhu 
koulí
Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 3
Ředitelka: Mgr. Ivana Čapíková
Tel.: 378 028 560
E-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
 www.benesovaskola.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Škola nejen hokejová“
Profilace: Škola se sportovním za-
měřením na lední hokej (v těchto 
třídách mají žáci navýšeny hodiny 
tělesné výchovy), škola spolupracu-
je s HC Plzeň 1929. Anglický jazyk 
se formou nepovinného předmětu 
vyučuje na škole od 1. ročníku.
Počet žáků: 380, průměr na třídu 
21, předpokládaný počet 1. tříd 2
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., FJ 7. – 9., 
NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, posilovna, 
2 víceúčelová hřiště s umělým povr-
chem na házenou, volejbal, malou ko-
panou, florbal, tenis a basketbal
Provozní doba družiny: 6 až17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“, bu-
fet zajišťuje Café Restaurant Kačaba

Bolevecká základní 
škola Plzeň
nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 1
Ředitelka: Mgr. Helena Brunclíková
Tel.: 378 028 915
E-mail: brunclikovahe@bzs.plzen-edu.cz 
www.boleveckazs.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program Bolevec-
ké základní školy Plzeň pro základní 
vzdělávání“
Profilace: Škola má sportovní zaměření 
(házená, volejbal), v rámci doplňkové čin-
nosti nabízí jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, RJ) 
pro žáky i dospělé zájemce. Každoročně je 
na škole otevřen kurz pro doplnění základ-
ního vzdělávání dálkovou formou. Na škole 
je zřízena přípravná třída.
Počet žáků: 375, průměr na třídu 23,  
předpokládaný počet 1. tříd 2
Jazyky: hlavní AJ 3. – 9., NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, baletní sál, 
nafukovací hala pro házenou, malou ko-
panou, 4 víceúčelová hřiště s umělým po-
vrchem na tenis, futsal, házenou, malou 
kopanou, volejbal, nohejbal, streetbal, 
běžecká dráha se sektorem pro skok do 
dálky, tenisová stěna, asfaltové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 3 chodů jídel, 
objednávkový systém,  svačiny pro žáky, 
zapojení do Nadačního fondu „Obědy 
pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“ 

Masarykova základní
škola Plzeň
Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitel: PaedDr. Antonín Herrmann
Tel.: 378 028 683
E-mail: herrmannan@mzs.plzen-edu.cz 
www.masarykovazs.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Škola pro Evropu“
Profilace: Škola přispívá k rozvoji in-
formační gramotnosti a technického 
vzdělávání formou rozšíření výuky in-
formatiky (od 4. ročníku) a zavedením 
nového předmětu Robotika.
Počet žáků: 340, průměr na třídu 
23, předpokládaný počet 1. tříd 2

Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., FJ 7. – 9., 
NJ 7. – 9. ročník
Vybavení školy:  tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, 
projekty „Ovoce a zelenina do škol“ 
a „Mléko do škol“ 

Tyršova základní škola
a mateřská škola Plzeň
U Školy 7, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitelka: Mgr. Věra Šimečková
Tel.: 378 027 000
E-mail: simeckovav@tzs.plzen-edu.cz 
www.tyrsovazsams.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Začít spolu od začátku“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky I. 
stupně (1. až 5. ročník) se vzdělávacím pro-
gramem „Začít spolu“ (program využívá 
projektového učení a podnětného prostředí 
ve třídě, prosazuje inkluzi dětí se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, je pro něj ty-
pický individuální přístup, který zohledňuje 
schopnosti, znalosti a zájmy dítěte, prosa-
zuje tzv. otevřené vyučování, to je vyučování 
za účasti rodičů).
Počet žáků: 144, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd 1
Jazyky: hlavní AJ 1. – 5. ročník
Vybavení školy:  tělocvična
Provozní doba družiny:  6. 30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, svačiny 
pro žáky, projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Základní škola a mateřská 
škola Plzeň - Božkov
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Hana Stýblová
Tel.: 378 027 021
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-
-edu.cz
 www.zsplzenbozkov.cz
Název školního vzdělávacího pro-
gramu: „Škola pro všechny“
Profilace: Jedná se o školu pouze 
pro žáky I. stupně (1. až 5. ročník) 
se zaměřením na všeobecný rozvoj, 
pro nadané žáky je v rámci daných 
vzdělávacích oblastí vyučována čte-
nářská a matematická dílna. Výuka 
anglického jazyka od 1.ročníku na-
vazuje na výuku v mateřské škole. 
Počet žáků: 97, průměr na třídu 19, 
předpokládaný počet 1. tříd 1
Jazyky: hlavní AJ 1. – 5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká 
dráha – 2 dráhy; umělý povrch, sek-
tor skoku do dálky, umělý povrch, 
menší univerzální hřiště (volejbal, 
nohejbal, házená), tráva, písek
Provozní doba družiny: 6.30 až 16 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava 
bez výběru z jídel pro ZŠ a MŠ,  sva-
činy pro žáky, projekty „Ovoce a ze-
lenina do škol“ a „Mléko do škol“ 

Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň – 4
Ředitelka: Mgr. Helena Fenclová
Tel.: 378 027 040
E-mail: skola@zsujezd.plzen-edu.cz
www.zsujezdplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Tebe“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky 
I. stupně (1. až 5. ročník) se všeobecným 
zaměřením. Na škole též již řadu let funguje 
úspěšně pěvecký sbor „Zvoneček“, který se 
účastní také republikových soutěží.
Počet žáků: 131, průměr na třídu 22,  
předpokládaný počet 1. tříd 1
Jazyky: hlavní AJ 1. – 5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umělou 
trávou s křemičitým vsypem na míčové hry 
(odbíjená, nohejbal, volejbal)
Provozní doba družiny: 6.30 až 16.30 hodin
Stravování: školní a závodní stravování 
zajišťuje 22. základní škola Plzeň, projekt 
„Ovoce a zelenina do škol“                        (red)
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Na už tradiční plzeňské akci vystoupí hudebníci z Francie a Německa
Smetanovské dny spojí vědu i umění  

Na koncertě zazpívá
i Leona Machálková

Dotace 
dostanou také 

Jiřičky a Žonglér 
Téměř třicet kulturních akcí představí 
v průběhu tří týdnů plzeňskému publiku 
letošní už 37. ročník festivalu Smeta-
novské dny, který bude tradičně zahájen  
2. března. Pořadatelem festivalu je už pá-
tým rokem Plzeňská filharmonie, která 
se po celou dobu snaží udržet meziobo-
rovou a mezinárodní linii a připravit pro 
Plzeň dramaturgii té nejvyšší kvality. 
„Jsem ráda, že se daří rozšiřovat řady 
našich posluchačů, respektive návštěv-
níků, a že se velmi úspěšně daří spojovat 
žánry a obory. Festival dnes zahrnuje 
vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, 
výtvarné umění a novinkou je také astro-
nomie,“ říká Lenka Kavalová, ředitelka 
festivalu a Plzeňské filharmonie, která je 
příspěvkovou organizací města.

Mezi nejzajímavější a nejnavštěvovanější 
akce budou podle organizátorů patřit za-
hajovací a závěrečný koncert. O slavnostní 
zahájení festivalu se postará Filharmonie 
Hradec Králové, vedená dirigentem An-
dreasem Sebastianem Wieserem. Dopro-
vodí německou mezzosopranistku Annu 

Hasse a v průběhu večera zazní skladby Fe-
lixe Mendelssohna-Bartholdyho, Hectora 
Berlioze a Symfonie č. 7 A dur Ludwiga 
van Beethovena. Slavnostní předehrou C 
dur Bedřicha Smetany, Španělskou sym-

fonií pro housle a orchestr Édouarda Lalo 
a Dvořákovou Symfonií č. 8 G dur pak 
Smetanovské dny 23. března uzavře oce-
ňovaný Symfonický orchestr Českého roz-
hlasu s dirigentem Ondrejem Lenárdem 
a houslistou Ivanem Ženatým. „Osobně 
se těším na klavírní recitál francouzského 
pianisty Pascala Rogé, Stamicovo a Sed-
láčkovo kvarteto, mladou houslistku Pav-
lu Tesařovou a z těch jiných žánrů pak na 
jazzové Pacora Trio nebo Španělský večer 
s Carmen,“ představuje další důležité body 
programu Lenka Kavalová.

Ceny vstupenek na jednotlivé akce se 
pohybují v rozmezí od 100 do 390 ko-
run a je možné využít slev pro seniory, 
držitele karet ZTP/P, studenty a abo-
nenty Plzeňské filharmonie. Vstupenky 
je možné zakoupit v Předprodeji vstu-
penek vedle informačního centra města 
Plzně na náměstí Republiky nebo přes 
portál Plzeňská vstupenka. Další in-
formace o festivalu naleznete na webu  
www.smetanovskedny.cz nebo na festi-
valovém facebooku.                                                        (red)

Ondřej Rychlý poprvé předstoupil před pl-
zeňské diváky 10. prosince 2014 v činoherní 
inscenaci Živá voda na Malé scéně Nového 
divadla. Hrál prince Dobroslava a současně 
svého vlastního synka Drahoslava. Už v této 
pohádce projevil hudební schopnosti. Kom-
ponoval, v inscenaci zpíval a hrál na kytaru. 
V témže roce ještě vytvořil pionýra Petra, 
hlavní postavu ve Sboristech. V Caligulo-
vi ztvárnil postavu osamoceného básníka 
Scipia, jehož láska a nenávist se pohybuje 
na hranici života a smrti. K vrcholům jeho 
současného hereckého rejstříku patří mladý 
šlechtic Ferdinand, hlavní hrdina Úkladů  
a lásky. Technickou virtuozitu prokázal v ti-
tulní roli tragikomedie Howie a Rookie Lee. 
Schopnost bravurní hry na klavír prokázal  
v komedii Talentovaný pan Ripley, kde 
ztvárnil postavu znuděného boháče Dickie-
ho, který se postupně stává i jakýmsi hlasem 
svědomí hlavního hrdiny Toma. Výčet rolí 
doplňuje Ondřej, empatický přítel Vojcka, 
fanatický fašista Hans Miklas v Mefistovi  
a přihlouplý venkovan Petřík v Donu Juano-
vi. Do Plzně nastoupil hned po absolvování 

pražské Hudebně dramatické konzervatoře. 
Povolání herce určilo jeho rodinné zázemí. 
Ondřejova matka Pavla Vojáčková hraje di-
vadlo, otec Petr Rychlý je navíc komentátor, 
dabér a hvězda televizního a filmového plát-

na, teta Renata je herečka Ypsilonky, bratr 
Matěj je reportérem na Primě. „V Divadle 
Na Fidlovačce jsem poprvé hrál s oběma 
rodiči. Byl to černošský kluk v Divotvorném 
hrnci. To mi bylo nějakých devět nebo deset 

let,“ vzpomíná Ondřej. A následovaly role 
v televizních seriálech a hostování v praž-
ských divadlech.

Jste znamenitý muzikant. Neuvažoval jste 
někdy o angažmá v hudebním divadle?

Miluji činohru a v té se teď objevuje 
hudba takřka neustále. Někdy si říkám, 
jestli by mne už režiséři nemohli nechat 
pouze hrát, protože hra na nějaký ná-
stroj a zpívání pro mne znamená jiný 
druh trémy navíc. Nicméně hudba je 
má vášeň, takže hostování v muzikálu 
by asi bylo lákavé.
Které role vám za dobu tříletého angaž-
má v Plzni nejvíc přirostly k srdci?

Patřil k nim Scipio v Caligulovi, ale s tím 
už jsem se musel rozloučit. Teď  jsou to 
Dickie a Rookie, dvě velmi odlišné posta-
vy, pro diváka prý mnohdy nesympatické. 
Spojuje je krásné, svobodné zkoušení i to, 
že si užívám jízdu celým příběhem. S Ro-
okiem jsem dokonce na jevišti úplně sám. 
Mám je rád, protože cítím, že mě v budouc-
nu můžou ještě překvapit.

Seznam vašich rolí ve filmu a televizi je 
neuvěřitelný. Dá se teď hostování sladit se 
stálým angažmá?

Je to bohužel čím dál tím těžší. Nebo spíš 
bohudík. Divadlo je pro mne prioritou, ale 
někdy se uvolnit musím a to je pak na úkor 
mých kolegů. Když se snažím vyhovět di-
vadlu, jsou zase někdy otrávení partneři na 
natáčení, protože mají nástupy třeba v pět 
hodin ráno. Ale stihnout se to dá. S hlavou 
v textech a menším množstvím spánku.
Dáte na rady své rodiny?

Jednoznačně ano. Každé důležité roz-
hodnutí v mé kariéře začíná tím, že zavo-
lám otci. Po hodinovém rozhovoru telefon 
položím a následně vytáčím svou krásnou 
maminku.
Máte nějakou vysněnou roli?

Dřív bych jmenoval postavy z ruské nebo 
irské dramatiky. Bratři Karamazovi jsou do-
dnes moje srdeční záležitost. Teď už ale vím, 
že hlavní je, s kým zkouším. Vášeň k práci, 
pocit sounáležitosti, svoboda a téma, které 
ve mně rezonuje, to je podstatné. Nezáleží 
na tom co, ale s kým.                                                   (red)

Ondřej Rychlý: Každé důležité rozhodnutí začíná telefonátem otci

Jednadvacet subjektů podpoří město 
milionem korun v rámci Jednoletého 
dotačního programu na podporu, 
rozvoj a prezentaci celoroční kultur-
ní a umělecké činnosti pro rok 2017. 
Mezi podpořené subjekty patří Gale-
rie Vestředu, Plzeňský smyčcový or-
chestr, Rada rodičů a přátel dětského 
pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, občan-
ské sdružení Žonglér a další.             (red)

Techmanie ukáže
lidské jo-jo

Ondřej Rychlý v inscenaci Talentovaný pan Ripley.                                                Foto:  Pavel Křivánek

Lidské jo-jo je jedním ze tří desítek no-
vých exponátů v expozici Edutorium, 
které v posledních týdnech přibyly 
v Techmania Science Center. Na ná-
vštěvníky čeká také názorná demon-
strace šance na výhru ve Sportce, je-li 
pravděpodobnost jedna ku milionu. 
Nebo si mohou zahrát eliptický ku-
lečník, rozhoupat třísetkilové závaží 
malým magnetem nebo se projít na-
kloněnou místností. 3D planetárium 
obohatilo program o snímek Musica, 
který představuje hudbu jako matema-
ticky přesnou součást vesmíru.       (red)

Už podruhé se na Nové scéně Divadla 
Josefa Kajetána Tyla v Plzni odehraje 
mimořádný koncert s názvem Jsme 
muzikál. Uskuteční se 23. března od 
19 hodin. Během něj zazní řada hitů. 
Stanislava Topinková Fořtová zazpí-
vá „Vzpomínky“ z muzikálu Kočky, 
titulní song z Hello, Dolly!, ale také 
skladbu „Knížka snů“, kterou zpívala 
v první české inscenaci legendárních 
Bídníků. V podání Soni Hanzlíčkové 
Borkové diváci uslyší „Píseň o smrti 
nevinného blázna“ z muzikálu Zvo-
nokosy i proslulou „Utiš svůj pláč, 
Argentino“ z Evity, za kterou byla 
nominována na Cenu Thálie za rok 
2012. Hosty koncertu budou Leona 
Machálková a Tomáš Savka. Ve-
čerem diváky provede šéf souboru 
muzikálu plzeňského divadla Lumír  
Olšovský.                                                        (red)

R O Z H O V O R

Položením věn-
ce k čestnému 
hrobu Josefa 
Skupy na plzeň-
ském ústředním 
hřbitově uctilo 
město Plzeň pa-
mátku tohoto 
v ý z n a m n é h o 

plzeňského loutkáře. Letos 17. ledna 
totiž uplynulo přesně 125 let od jeho 
narození, 8. ledna pak 60 let od jeho 
úmrtí. Jako vzpomínku na Josefa Sku-
pu, duchovního otce komické dvojice 
Spejbla a Hurvínka, připravuje Muze-
um loutek ve spolupráci s Divadlem 
Alfa výstavu, která připomene půso-
bení a stopy Josefa Skupy v Plzni. Ex-
pozice bude v Muzeu loutek k vidění 
od dubna do konce letošního roku. 
Josefa Skupu představí jako člověka 
mnoha talentů, který svou všestran-
ností, schopností improvizace a odva-
hou zkoušet nové formy ovlivnil české 
loutkářství. Návštěvníci výstavy uvidí 
i nově nalezené artefakty, které dopo-
sud nebyly nikdy vystaveny. Připrave-
ny budou také edukační programy pro 
základní a střední školy.                       (red)

Plzeň si připomíná
 slavného loutkáře 

Josefa Skupu

Již potřetí se Plzeňané mohou těšit na 
Festival světla, který dva večery po sobě, 
17. a 18. března, rozzáří ulice města. Sta-
lo se dobrým zvykem, že se díky festivalu 
diváci dostanou na méně známá nebo 
dosud neobjevená místa Plzně. 

Letošní trasa je tentokrát zavede nejen na 
místa v centru, ale především na Roudnou, 
kde umělci vzdají hold této jedinečné pl-
zeňské čtvrti a jejím příběhům, obyvatelům 
nebo i pověstem o strašidlech. 

Cesta mezi světelnými uměleckými in-
stalacemi povede z centra města přes Roo- 

seveltův most a ulicí Pod Všemi svatými 
až ke kostelíku Všech svatých na Roudné.
Hlavní hvězdou bude známý český desig-
nér Maxim Velčovský, který na Roudné 
instaluje obrovské lampy „Slunečnice“. 
Grafická designérka Zuzana Lednická 
změní Riegrovu ulici na živý městský 
bulvár díky originálním lampionům z ba-
lonů Black and White. 

Festival připravuje i světelnou instalaci 
na řeku Mži, kam německý umělec Jürgen 
Böhm umístí 20 stanů připomínajících 
migranty celého světa. Plzeňský sochař 

Benedikt Tolar na nádvoří pivovaru vzdá 
poctu plzeňským bednářům. Festival myslí 
i na děti. Jedna z instalací Demonz bude 
vyzývat k hraní si a rozbíjení, v tomto pří-
padě pouze virtuálních váz a oken. Pro děti 
bude připravena i tvůrčí dílna se světel-
nými pohlednicemi. Instalace budou pří-
stupné zdarma v pátek a v sobotu od 18 do  
23 hodin. Více informací je na webu  
www.depo2015.cz. Festival podpořilo 
město Plzeň, Úřady městských obvodů 
Plzeň 1 a Plzeň 3, program Prazdroj lidem  
a další.                                                                                   (mr)

Festival světla Blik Blik rozzáří ulice města

Slunečnice  Maxima Velčovského.                                                                             Foto: Designblok

Laureátem ceny Plzeňský Orfeus 
2016 se stal Kryštof Kohout, který 
studuje na Konzervatoři Plzeň hru na 
housle. Získal skleněnou skulpturu 
a finanční příspěvek. Je navíc troj-
násobným držitelem ceny Plzeňský 
Orfeus junior. Ten měl pro rok 2016 
tři nominované. Jsou ze ZUŠ B. Sme-
tany a všichni byli oceněni. Skleněnou 
sošku tak obdrželi Jan Dolejš a Jana 
Škarbanová, kteří se věnují hře na kla-
vír, a Daniela Holá, jež studuje hru na 
akordeon. Vítězové vystoupí s Plzeň-
skou filharmonií na koncertě v Novém 
divadle 18. května 2017. Nadace 700 
let města Plzně, která ceny uděluje, 
přijala za rok 2016 nominace na laure-
áty hudební ceny Plzeňský Orfeus už 
potřinácté a pošesté na cenu Plzeňský 
Orfeus junior.                                                   (red)

Mladí hudebníci
převzali cenu

Plzeňský Orfeus

Na Smetanovských dnech vystoupí hous-
lista Ivan Ženatý.                       Foto: archiv

Depo láká na festival 
pouličního jídla

Na milovníky dobrého jídla čeká  
v sobotu 4. března další DEPO Street 
Food Market, který zaplní areál 
DEPO2015 stánky a food trucky  
s rychlým a chutným jídlem. V na-
bídce pouličního občerstvení nebude 
chybět mezinárodní ani česká kuchy-
ně, sladké dobroty, masové pochout-
ky i vegetariánská strava, dobré víno  
i pivo a voňavá káva či domácí limo-
nády. Vstup je zdarma.                           (mr)



H R a j e M e
 s  D O P R a V n Í M I  P O D n I k Y

Počátek tohoto období byl ovlivněn hos-
podářskou krizí, která postihla řadu pod-
nikatelů a společensky významných lidí. 
Restriktivní přístup k investicím za purk-
mistra Pecháčka ozdravil městské finance, 
díky čemuž mohlo dojít k novému rozma-
chu a investiční expanzi na přelomu století. 
Na radnici i jinde se upevňovala česká pozi-
ce a roku 1897 došlo k úplnému ovládnutí 
městského zastupitelstva Čechy.

Od 70. let se město prudce rozvíjelo 
a z Plzně se stávalo opravdové průmyslové 
a správní centrum s dominujícím těžkým 
průmyslem, pivovarnictvím a železniční 
dopravou. Dotvořen byl sadový okruh, za 
jehož hranice se rozrostla centrální oblast 
města. Od 90. let postihla historické jádro 
řada demolic a přibývalo zde nebytových 
prostor. Posilovaly se vazby města s okol-
ními vesnicemi, kde se objevovaly některé 
prvky městské infrastruktury. 

O rozmach města se významně zasloužil 
purkmistr Václav Peták, který již v nástupní 
řeči stanovil své cíle týkající se zejména škol-
ství, kultury, ale i dopravy a zdravotnictví. 

Bohatému kulturnímu životu po-
máhala zdejší relativně silná vzdělaná 
střední vrstva. Jazykově zde dominovala 
česká kultura, jíž soupeření s německou 
menšinou prospívalo. Celkově se upev-
ňoval český charakter města, kdy pře-
važovaly české spolky, český tisk a na-
konec bylo zavedeno i české úřadování. 
Ekonomicky a kulturně silná německá 
menšina vedla paralelní spolkový život. 
Kromě toho zde byla i vlivná židovská 
komunita. Ani jedna z národností ovšem 
neutvořila uzavřenou čtvrť. 

Fungovala zde široká škála spolků věnu-
jících se nejrůznějším oborům. Ve druhé po-
lovině 19. století se novým fenoménem stal 
sport, zejména fotbal zaznamenal na konci 
století velký rozmach. 

Rostl počet škol, zvláště těch českých, 
a zlepšovalo se i jejich vybavení. Plzeň byla 
v této době významným centrem středního 
a odborného školství, kterému začalo do-
minovat české, i když německé si udrželo 
vysokou kvalitu, čímž bylo přitažlivé i pro 
české žáky.

Hygiena a zdravotní poměry
Vybudování gravitačního vodovodu na 

konci 18. století zlepšilo zdravotní podmín-
ky. Voda z řek i studní byla nekvalitní. Stud-
ně bývaly kontaminovány odpadními jím-
kami, ve městě se tak šířily infekční nemoci. 
Epidemie cholery pak ukázala na potřebu 
vybudování nové městské nemocnice. 

Hygienické podmínky se dále zlepšovaly. 
Byla vybudována moderní kanalizace, parní 
filtrační vodárna či systém čištění odpad-
ních vod. Byly zasypávány studny u domů, 
hřbitov byl přesunut za katastr města a jatka 
byla také posunuta dále od historického já-
dra. Ovšem přelidněné nekvalitní byty byly 
místem, kde se dále šířily infekční nemoci, 
kterým město muselo několikrát čelit. 

Ve druhé polovině 19. století byla pevně 
organizovaná zdravotní služba, od roku 
1893 rozdělená do pěti obvodů s vlastními 
lékaři. Vzrostl také počet nemocničních za-
řízení, fungovala instituce nemocničních 
pokladen, která hradila zdravotní péči svých 
pojištěnců, za chudé to činila jejich obec.                                                              

Kateřina Fantová, Archiv města Plzně

Skutečnou lahůdku pro milovníky kla-
sických operet připravuje Divadlo Josefa 
Kajetána Tyla v Plzni. Po pětatřiceti letech 
totiž znovu uvede Pařížský život skladate-
le Jacquese Offenbacha, premiéra se koná  
4. března ve Velkém divadle. 

A  podle informací z divadla je oprav-
du na co se těšit, libreto operety se co do 
vtipnosti blíží francouzským komediím 
Georgese Feydeaua a hudba skladatele  
Jacquese Offenbacha prý perlí jako 
šampaňské. 

Děj zavede diváky do kouzelné Pa-
říže v době Fin de siècle, kam příjíždí 
švédský baron se svou manželkou a oba 
si chtějí užít známého velkoměsta. Ba-
ronka touží po opeře, baron spíš po spo-
lečnosti pařížských dam. Ujmou se jich 
dva pařížští mladíci, kteří za spolupráce 
řemeslníků a služebnictva sehrají pěkné 
divadélko.

Samotná příprava operety Pařížský 
život je velmi náročná, a tak i diváci mo-
hou očekávat vskutku velkolepou podí-
vanou. „Offenbachovy operety jsou ve-
lice těžké po hudební i herecké stránce. 

Říká se, že Offenbach je takový operetní 
Mozart,“ říká režisér Zbyněk Brabec, 
který mimo jiné inscenoval i úspěšnou 
operetu Emmericha Kalmána Čardášo-
vá princezna. 

Inscenace skýtá příležitost pro dvacet 
sólových rolí, do kterých jsou obsazeni 
vynikající operetní i operní pěvci. Divá-
ci se mohou těšit třeba na Jana Ježka, 
Pavla Klečku, Janu Foff Tetourovou, 
Ivanu Klimentovou, Michala Bragagno-
la a mnoho dalších. 

Roli rukavičkářky alternuje s Lenkou 
Pavlovič sólistka opery Divadla Josefa 
Kajetána Tyla Radka Sehnoutková. „Je 
to takový gejzír,“ charakterizuje operetu 
a dodává, že diváci by se měli především 
pořádně zasmát. „Není tam žádná mi-
lostná zápletka, ale od začátku do konce 
je to velká legrace. Role jsou náročné 
po pěvecké stránce, ale máme i hodně 
textu k naučení. Nejtěžší je vše podat 
s takovou lehkostí, aby divák nepoznal, 
kolik je za tím dřiny, a měl pocit, že to 
vlastně nic není,“ konstatuje Radka   
Sehnoutková.                                                                                 (red)
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Plzeňské městské dopravní podniky jsou 
provozovatelem městské veřejné dopra-
vy na území města Plzně a jeho přilehlém 
okolí. Provozují a stále rozvíjejí ekologic-
kou dopravu v husté síti 48 linek s délkou 
přes 582 kilometrů. 

Doprava je zajišťována tramvajemi, 
trolejbusy a autobusy, které ročně pře-
praví více než 101 milionů cestujících. 
Téměř 86 procet vozidel ve vozovém par-
ku je nízkopodlažních a podíl ekologic-
kých trakcí, tedy tramvají a trolejbusů, 

je více než 60 procent. A druhá soutěžní 
otázka tedy zní:
Kolik je v Plzni denních trolejbusových 
linek?
    a) 5
    b) 7
    c) 9
    d) 12
Odpověď na minulou soutěžní otázku 
je, že největší skvost  ve stáji dopravních 
podniků tramvaj Křižík & Brožík číslo 
18 z roku 1899 (na snímku) zahájila ve 
městě pravidelný provoz  29. června 1899.  
Správně odpověděla Monika Koukolíko-
vá a vyhrává obrazové publikace věnující 
se dopravě a další zajímavé ceny. 

Odpovědi na druhou soutěžní otázku 
je možné posílat nejpozději do 1. března 
na adresu redakce nebo e-mailovou ad-
resu soutěž.RadnicniListy@plzen.eu 
pod heslem Hrajeme s dopravními pod-
niky.                                                                       (red)

Z historie Plzně - 12. část: V letech 1873 až 1914 

Purkmistr Václav Peták (1892 až 1917), 
za něhož Plzeň zažívala opravdový  
rozmach.              Foto: Archiv města Plzně

HÁDejte s ČIstOu PlZnÍ sOutěŽÍMe s DIVaDleM

Alžbeta Bartošová ztvárnila titulní 
roli v novém muziálu Divadla Josefa 
Kajetána Tyla Liduschka. To je  od-
pověď  na otázku z minulého čísla. 
Správně odpověděla Petra Šmído-
vá a vyhrává vstupenky do divadla 
a další drobné dárky.

Svět se obrací naruby kvůli věč-
nému souboji mužů a žen. Je lás-
ka iluzí? Procitněte z manipulace 
a opojení!  Odpověď na tyto otázky 
a zamyšlení nad vztahy a životem 
nabízí oblíbená komedie Sen noci 
svatojánské z pera největšího dra-
matika všech dob Williama Shake-
speara. Režie inscenace, která měla 
premíéru v Plzni  v loňském roce, se 
ujal Filip Nuckolls. Právě na zmíně-
nou hru je zaměřena dnešní otázka. 

Který herec v inscenaci ztvárnil 
dvojroli Thesea a Oberona? 

Odpověď je možné nalézt na-
příklad na www.djkt.eu. Lze ji 
posílat do 1. března na adresu  
redakce. K dispozici je také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Soutěží-
me s divadlem.                                         (red)

Opereta Pařížský život se vrací

Divadlo Alfa přináší v současnosti tema-
ticky i žánrově pestrý repertoár od kla-
sické a moderní pohádky až ke světové 
komediální klasice. Nabízí 21 různých 

představení i prohlídku divadla a pomoc-
ných provozů s průvodcem, který zavede 
děti do magického zákulisí divadla a ob-
jasní proces vzniku představení. Dozvědí 
se například, jak a kde se připravují a vy-
rábí kulisy, jaký je rozdíl mezi dramatur-
gem a dramatikem nebo poznají divadel-
ní terminologii.  A právě z této oblasti je 
dnešní soutěžní otázka. 
Co je to forbína?

a) postarší herečka
b) předscéna
c) scéna
Správná odpověď z minulého čísla 

zní, že autorkou předlohy k inscenaci 
Kosprd a Telecí je Eva Papoušková. 

Výherkyní se stala Jitka Blažíčková a zís-
kává dvě vstupenky do Divadla Alfa a další 
odměnu.  Stejnou cenu obdrží také ten, 
kdo správně odpoví na novou soutěžní 
otázku a bude vylosován. Odpověď lze 
posílat pod heslem Správný tip s Alfou do  
1. března na adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.    (an)

Premiéra se uskuteční 4. března ve Velkém divadle 

Radka Sehnoutková (na snímku) oslavila 
deset let angažmá v Divadla Josefa Ka-
jetána Tyla  v Plzni, kde ztvárnila řadu 
operních i operetních rolí, účinkuje i v či-
nohře Don Juan.                                    Foto: DJKT

Popelnice, do které patří polystyrénový 
odpad, má žlutou barvu. To je správná 
odpověď na otázku z minulého čísla.  
Výhercem se stala Tereza Bániová  a zís-
kává dárky od společnosti Čistá Plzeň, 
která zajišťuje nakládání s komunálním 
odpadem na území města. Pomáhá ale 
také občanským aktivitám při úklidu 
krajské metropole a poskytuje i další 
služby.  Dnešní otázka je zaměřena na 
novodobou historii společnosti.

Od kterého data převzala svoz 
komunálního odpadu na území 
města společnost Čistá Plzeň?

a) 1. září 2015
b) 1. srpna 2015
c) 1. ledna 2016
Odpovědi mohou zájemci po- 

sílat do 1. března na adresu re- 
dakce. K dispozici mají také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Připište heslo Hádejte s Čistou Plzní, 
své jméno a bydliště. Výherce získá 
speciální dárky od společnosti Čistá 
Plzeň a další ceny.                                         (an)

Snímek je z inscenace Divadla Alfa  
Otesánek.                                        Foto: archiv

VÍte, kDO tO je?

Lukáš Hejda (na 
snímku) je správná 
odpověď na minu- 
lou soutěžní otáz- 
ku. Redakce oce- 
nila tři vylosované 
odpovědi. Poslali 
je Danuše Záles-

ká, Dana Böhmová, Ondřej Šafránek 
Vyhrávají šálu FC Viktoria Plzeň,  
kartu s podpisem hráče a další ceny.

A nyní je možné tipovat dalšího 
fotbalistu. Moravan tělem i duší začí-
nal s fotbalem v rodné vísce už v pěti 
letech. Přes Petru Drnovice, Ros-
tex Vyškov a Zeman Brno se dostal 
zpět do Drnovic, kde zároveň pode-
psal první smlouvu mezi dospělými.  
Ovšem už v prvním roce se stě- 
hoval do nedalekého Uherského 
Hradiště.

V dresu Slovácka nastoupil tehdy 
dvacetiletý hráč do sedmdesáti zápa-
sů, v nichž dokázal vsítit tři branky. 
Jeho talentu si všimli v hlavním měs-
tě, a proto se v roce 2006 přemístil 
do Sparty Praha. V rudém dresu toho 
ovšem moc neodehrál. Na zkušenou 
putoval do Jablonce, kde odehrál jed-
nu sezonu, v roce 2008 zamířil na hos-
tování do Viktorie Plzeň. Po skončení 
soutěžního ročníku do týmu červeno-
-modrých přestoupil. Ve Viktorii Plzeň 
pomáhal nastartovat úspěšnou fotba-
lovou éru, která klubu přinesla největší 
úspěchy v jeho více než stoleté historii. 
Zahrál si základní skupinu Ligy mis-
trů i Evropské ligy, kde rovněž bojoval 
ve vyřazovací části.

Povedené výkony zaujaly skauty 
z německé Bundesligy. Té nyní už zno-
vu plzeňský hráč neodolal a sezonu 
2012/2013 strávil v klub FC Augs-
burg. V červnu 2013 se vrátil zpět do 
západočeské metropole, kde společně 
se svou přítelkyní vychovává nyní už 
roční dcerku Claudii. Záložník, jenž 
zůstává velkým oblíbencem plzeň-
ských tribun, si díky netradiční oslavě 
branky vysloužil přezdívku „Kartáč“.

Odpovědi lze posílat s uvedením 
jména a bydliště do 1. března na adresu 
redakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  
Nezapomeňte připsat heslo Víte, 
kdo to je?                                                              (red)


