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Zhruba deset let života 
věnoval provozní ředi-
tel Vodárny Plzeň Jan 
Kretek (na snímku)
projektu, díky němuž 
už v současnosti mají 
domácnosti napojené 
na městský vodovod 

vodu, která se pyšní obzvláště vysokou kva-
litou. Nové technologie, které se ve vodárně 
používají ve zkušebním provozu od začátku 
září, podle něho zachytí 99 procent cizoro-
dých látek, z nichž jsou nejčastěji zmiňová-
ny pesticidy či léčiva.

Znamená to, že donedávna pili obyvatelé 
nekvalitní vodu? 

To v žádném případě, ale vše kolem nás se 
mění, tedy i charakter nečistot ve vodě suro-
vé. Na to bylo potřeba adekvátně zareagovat 
a obměnit technologii procesu úpravy pitné 
vody, která doznala posledních změn v roce 
1994. Navíc i výjimka od Krajské hygienic-

ké stanice, která v roce 2011 dočasně, právě 
než bude provedena úprava technologie, 
zmírnila hygienický limit pro vybrané hod-
noty pesticidů, v sobě obsahuje ujištění ze 
strany odborníků o zdravotní nezávadnosti 
pitné vody. 
Co tedy umožňuje téměř dokonalý záchyt 
škodlivin?

Zásadní vliv má filtrace přes granulované 
aktivní uhlí. To má takové vlastnosti, že do-
káže zachytit nečistoty, které donedávna ne-
bylo možné z vody zcela odstranit. Ač se ne-
jedná vždy o látky škodlivé, jednoznačně je 
lze označit za cizorodé a je žádoucí jich vodu 
zbavit. Zmíněnou filtraci používáme sice už 
šest let, ale až nyní na celý objem upravova-
né vody. Nově bude dále místo tradičního 
písku použit materiál z přírodního jílu, který 
má lepší separační schopnosti.
Přináší Úhlava, z níž je vyráběna pitná 
voda, více pesticidů než v minulosti?

K posouzení této otázky jsou kompetent-
ní jiné orgány. My můžeme jen konstatovat 

s nárůstem citlivosti a přesnosti laboratorní-
ho stanovení jejich vyšší záchyt.
Budou mít nové technologie vliv i na ozo-
nizaci? 

Nově se ozon připravuje z čistého kys-
líku, což je energeticky úspornější. Díky 
modernímu systému směšování můžeme 
ozon efektivněji využít. A teprve po ozoniza-
ci voda poputuje na filtry s aktivním uhlím.
Ještě něco bude zabezpečovat kvalitu 
vody?

Novinkou bude další stupeň úpravy vody 
s pomocí UV záření. Tedy hygienické zabez-
pečení založené na fyzikálním principu, ne 
na přidávání chloru. Deaktivuje mikroorga-
nismy bez použití chemie.
To znamená, že už nebude cítit z pitné 
vody chlor? A že jej nebude potřeba? 

Chlor má v procesu úpravy vody své ne-
zastupitelné místo. Nicméně z pitné vody je 
takzvaně zbytkový chlor, přidávaný do vody 
na závěr pro hygienické zabezpečení v prů-
běhu distribuce, cítit již pouze výjimečně.  

S nasazením nových dezinfekčních způso-
bů je předpoklad ještě citlivějšího řízení jeho 
dávkování.
Takže v případě, že se zhorší kvalita vody 
z Úhlavy, pitná voda bude mít pořád stej-
né parametry?
Rozšířily se nám pro to možnosti. Při ka-
lamitním zhoršení jakosti surové vody na-
příklad můžeme využít i předsedimentaci, 
která se nepoužívá běžně. Mysleli jsme i na 
protipovodňová opatření.
 A jak je na tom nyní Plzeň ve srovnání  
s jinými velkými městy v republice?
Srovnání kvality pitné vody mezi regio-
ny nepovažuji za relevantní s ohledem na 
rozdílnost kvality surové vody, kterou mají 
provozovatelé k dispozici. Podstatnou infor-
mací je vždy skutečnost, že dodávaná voda 
splňuje normativně stanovené parametry 
vody pitné. Ale rozhodně mohu potvrdit 
vysokou kvalitu námi dodávané vody, a to za 
všech okolností. Tedy i v případech, kdy voda  
v Úhlavě zrovna k odběru nevybízí.           (an)
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Úpravna je ve zkušebním provozu

Jan Kretek: Plzeňská pitná voda nyní dosahuje špičkové kvality

Město Plzeň dokončuje jednu z největších 
investic v oblasti vodohospodářské infra-
struktury. Rekonstrukce a modernizace 
úpravny vody na Homolce za 1,09 miliar-
dy korun včetně DPH zajistí občanům vy-
soce kvalitní pitnou vodu a stanoví výkon 
zařízení až na tisíc litrů za sekundu. Po 
dvou letech od zahájení prací byla uvede-
na do zkušebního provozu, kolaudace je v 
plánu v březnu 2016.

V oblasti vodohospodářské infrastruk-
tury město Plzeň za finanční podpory 
Evropské unie už realizovalo projekty 
za několik miliard korun. V přepočtu na 
obyvatele patří Plzeň v České republice  
v čerpání peněz na vodohospodářské  
projekty mezi nejúspěšnější města. Při- 
praveno je jich ještě několik, jako je na-
příklad vybudování retenční nádrže při 
západním okruhu. 

Součástí modernizace úpravny je do-
plnění technologického procesu o filtraci 

přes granulované aktivní uhlí. „Jedná se 
o technologii, která již byla na plzeňské 
úpravně používána, nicméně její rozsah 
nebyl dostačující pro veškerou upravova-
nou vodu,“ uvádí provozní ředitel Vodár-
ny Plzeň Jan Kretek. Dalším významným 
opatřením, jež je součástí projektu moder-
nizace úpravny, je vylepšení procesu ozo-
nizace. „Do třetice největších přínosů pat-
ří zefektivnění kalového hospodářství, kdy 
se část technologické vody vrací zpět do 
procesu bez negativního vlivu na kvalitu. 
Nyní bude možné využít na dezinfekci vody  
i fyzikální princip,“ dodává Jan Kretek  
s tím, že veškeré úpravy byly prováděny za 
stálého provozu výroby pitné vody.

Město na projekt Rekonstrukce a mo-
dernizace úpravny vody Plzeň získalo 
evropskou dotaci z Fondu soudržnosti  
a Státního fondu životního prostředí 
České republiky v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Celkové ná-

klady projektu jsou 1,09 miliardy korun 
včetně DPH, z toho uznatelné náklady 
činí zhruba 869,4 milionu bez DPH. Výše 
dotace Evropské unie je 623,3 milionu 
bez DPH, dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky 36,6 
milionu bez DPH. Podle ředitele Útvaru 
koordinace evropských projektů města 
Plzně Ericha Beneše město v minulosti ve 
vztahu k vodohospodářské infrastruktuře 
využilo maximálně možností, které byly.  
„V současném programovacím období 
jsou peníze na toto upozaděny a budou vý-
razně nižší,“ uvádí Erich Beneš.

Město Plzeň začalo první větší evropské 
peníze do vodohospodářství čerpat po roce 
2004. Mezi nejmladší realizované projekty 
města v oblasti vodohospodářské infra-
struktury patří také dostavba kanalizace 
v Liticích za zhruba 10,3 milionu korun 
včetně DPH, která zajistila napojení pro 
300 obyvatel.                                                         (red)

Pohled na areál plzeňské vodárny při rekonstrukci.                                   Foto: Vodárna Plzeň

Měli jsme doma ošklivou, proraženou 
popelnici na 120 litrů.  Zůstala nám i po  
1. září, co svoz odpadů převzala městská 
společnost Čistá Plzeň.  Ale stačilo se jen 
při cestě za jinými povinnostmi zastavit 
přímo v sídle firmy na Borech, kde mi 
technička Petra Šrámková zařídila během 
několika minut nádobu novou. Ani jsem 
to nečekala, ale hned jsem si popelnici od-
vezla domů.  Možná je to stručný návod, 
co dělat v případě, že všechno nefunguje 
dle představ klientů.

„A to ani vzhledem k času, který jsme 
na převzetí všech nádob na odpady a zajiš-
tění svozu a úklidu v celém městě měli, ne-

bylo možné. Navíc problémy se objevova-
ly i dříve u jiných svozových firem. Klienty 
ale chápeme, omlouváme se jim a děkuje-
me za trpělivost. Situaci se snažíme řešit 
operativně a vycházet lidem maximálně 
vstříc,“ říká Petr Baloun z Čisté Plzně, 
který se za poslední týdny příliš nevyspal.

Řeší ale i to, že někteří majitelé nemovi-
tostí se ještě nepřeregistrovali k Čisté Plz-
ni.  „V polovině září jich bylo zhruba deset 
procent,“ vyčísluje Petr Baloun. Registra-
ce, která začala 1. června, je povinná. Lidé 
navíc ušetří až tisíc korun oproti dřívějšku, 
kdy popelnice vyvážely soukromé firmy.  
„V souvislosti se spuštěním provozu no-

vého systému je třeba si uvědomit, že 
společnost Čistá Plzeň převzala v pod-
statě přes noc vybavení a zaměstnance 
některých stávajících společností a od  
1. září 2015 její posádky jezdí po úplně 
nových svozových trasách. Různá spe-
cifika svozových tras se tedy posádky 
musejí naučit tak říkajíc za pochodu. 
Změna se dotkla 20 tisíc odpadových 
nádob a společnost Čistá Plzeň provádí 
přibližně 30 tisíc svozů týdně. Pokud proti 
tomu postavíme oprávněné stížnosti, kte-
rých je zhruba 500 týdně, pak dojdeme  
k necelým dvěma procentům hlášených 
nedostatků,“  vysvětluje Petr Baloun.  (an)

Zhruba deset procent majitelů se ještě nezaregistrovalo

Rekonstrukce stála přes miliardu korun, část dala Evropská unie

Vážení čtenáři,
do tohoto čísla Radničních listů 
pro vás Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně připravil přílohu, která 
vás seznámí s upraveným návrhem 
Územního plánu Plzeň. Dozvíte se 
v ní o dalším pokračování procesu 
jeho projednávání, který byl zahájen 
30. září 2015.

K upravenému návrhu Územního 
plánu Plzeň mohou zájemci uplatnit 
písemné námitky a připomínky, kte-
ré je nutno zaslat na Odbor staveb-
ně správní Magistrátu města Plzně, 
Škroupova 4, 306 32  Plzeň nejpoz-
ději do 18. listopadu 2015.

Na tomto odboru také získáte po-
drobnější informace o jednotlivých 
krocích a termínech projednávání. 
Více informací o návrhu Územního 
plánu Plzeň naleznete též na inter-
netové adrese www.ukr.plzen.eu.

 (red)

PřílOHa seZnamuje 
s ÚZemním Plánem
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Zábavné kurzy pro všechny generace od 
dětí až po seniory, včetně kurzů pro rodiče, 
kteří se chystají vrátit do práce po rodičov-
ské dovolené, přichystal Dům digitálních 
dovedností v Plzni v Dominikánské ulici 
9. „Rodiče mohou využít po dobu kurzu 
zdarma služby hlídání dětí odborně škole-
ným personálem,“ říká manažerka vzdělá-
vání Ivona Krausová.

V Domě digitálních dovedností je mož-
né naučit se například tvořit i webové 
stránky, získat grafické, fotografické nebo 
filmařské zkušenosti. Pamatují i na zá-

jemce, kteří uvažují nad podnikáním na 
internetu nebo se chtějí naučit řídit bezpi-
lotní letadla. Ti, kteří potřebují prohloubit 
základní počítačové dovednosti, mohou 
vybírat z kategorie Praktično, konkrétně 
z kurzů Počítač naplno, Tablety Android 
a kurzy zaměřené na balíček Microsoft 
Office, Word, Excel a PowerPoint. Více 
informací je na webových stránkách www.
dddplzen.eu nebo je možné se přihlásit na 
telefonu 378 035 534 či 378 035 536, pří-
padně e-mailu ddd@plzen.eu. 

(red)
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Výměna
PlZeňsKýcH Karet

Aktuální informace o kulturní nabídce  
v Plzni, a to i v anglickém jazyce, najdou 
v současné době zájemci nově na webové 
adrese www.kultura.plzen.eu. Plzeňská 
radnice totiž propojila své internetové 
stránky s platformou GoOut. Cílem je 
zlepšit propagaci místních kulturních 
aktérů a jejich práce, velkou výhodou je 
i šíření povědomí o plzeňském kulturním 
programu do dalších měst, kde GoOut 
působí. Město se tak snaží zvýšit infor-
movanost lidí o kulturním dění.

Podle Jany Komišové, vedoucí Odbo-
ru prezentace a marketingu Magistrátu 
města Plzně, funguje portál GoOut jako 
kulturní přehled už v Praze, Ostravě  
i Brně. „Je moderní internetovou platfor-
mou, která svým uživatelům slouží jako 
osobní kulturní průvodce. Díky možnosti 
personalizace a denně aktualizovanému 
přehledu akcí může uživatel jednodu-

še sledovat veškeré kulturní dění kolem 
sebe,“ vysvětluje Jana Komišová.

Kromě přehledného seznamu akcí  
a jednoduché navigace najde uživatel 
více než sedm tisíc profilů umělců, strán-
ky především plzeňských, ale i dalších 
českých kulturních zařízení, festivalů  
a institucí s kompletním programem  
z celé České republiky.

Město Plzeň uzavřelo s platformou Go-
Out roční smlouvu o spolupráci, která za-
ručuje městským kulturním organizacím 
i dalším aktérům zdarma prezentaci na 
tomto portále. 

Tým GoOut sleduje nabídku nejvý-
znamnějších kulturních organizací, kon-
zultuje ji s magistrátním odborem kultu-
ry, ale čerpá i informace od soukromých 
pořadatelů, třídí akce dle žánrů a termínu 
a označuje události, jež jsou pořádány 
díky finanční podpoře města Plzně. Por-

tál reaguje na preferenci uživatele, nabízí 
mu akce přímo na míru, a to na základě 
tlačítka „sledovat“ nebo historie prohlí-
žeče, hudby, kterou poslouchá, či článků, 
které čte. Pokud si tedy tento portál ote-
vřou dva rozdílní uživatelé, uvidí pravdě-
podobně zcela jiný obsah, respektive jiné 
řazení institucí, programu a podobně.

K přehledu kulturních akcí se lidé do-
stanou zadáním adresy www.kultura.
plzen.eu, ale také zadáním adresy webu 
města www.plzen.eu, kde je v horní pravé 
části samostatná záložka označená slo-
vem kultura, jež je přesměruje na průvod-
ce kulturou v Plzni.

Na přípravě projektu města Plzně  
s portálem GoOut se podílel Odbor kultu-
ry a Odbor prezentace a marketingu Ma-
gistrátu města Plzně a další organizační 
složky města.                                                         

 (red)

Zprávy o kultuře nabízí nový portál
Plzeň se tak zařadila k Praze, Brnu a Ostravě, které mají podobné stránky 

Téměř osmdesát procent všech cest ovliv-
ňují různé faktory, které vedou k jedno-
značné volbě dopravního prostředku, ať 
už k cestě autem nebo městskou hromad-
nou dopravou.

Vyplývá to ze zahraničních průzkumů, 
které mají Plzeňské městské dopravní  
podniky k dispozici. U více než dvaceti 
procent cest se lidé rozhodují svobodně.

A právě na ty se zaměřuje kampaň do-
pravních podniků, aby přesvědčila tuto 
skupinu lidí pro využití městské veřejné 
dopravy. 

Počet přepravených osob v městské 
veřejné dopravě v posledních letech  
v České republice klesá, přestože pře-
pravní výkon roste. Stejný trend, tedy po-
kles počtu přepravených osob, zazname-
nává i krajská metropole, a to při rostoucí 
kvalitě poskytované služby.

„Pokud dopravní podnik poskytuje 
kvalitní službu, nabízí se dvě možnosti, 
jak zvýšit počet cestujících v městské 

veřejné dopravě. Jednak marketingové 
nástroje a pak tu jsou opatření vedoucí k 
restrikci individuální automobilové do-
pravy ve městech nebo jejich centrech,“ 
říká Michal Kraus, předseda představen-
stva Plzeňských městských dopravních 
podniků.

Dodává, že v kompetenci dopravních 
podniků je pouze první uvedená cesta,  
a tou se firma vydává.

„Kampaň odlehčenou formou prezen-
tuje potenciálním zákazníkům vybrané 
důvody, proč se vyplatí cestovat městskou 
hromadnou dopravou v Plzni. Málokdo si 
například spočítá, že při nákupu ročního 
předplatného platí pouze jedenáct ko-
run denně a může jezdit bez jakéhokoliv 
omezení,“ vysvětluje Kateřina Fránová, 
vedoucí oddělení marketingu.

Ukázka jedné části nové kampaně, se 
kterou se v současné době Plzeňané mo-
hou setkat, je na snímku dole.

 (red)

Dopravní podniky zahájily kampaň, chtějí klienty

Výměna plzeňských karet pokračuje. 
Od září do října jsou určena k výměně 
čísla karet 35 000 až 39 999, od října 
do listopadu 40 000 až 44 999. Výmě-
na se týká pouze těch držitelů, kteří si 
pořídili svou kartu v období od května 
roku 2004 do května 2011. Na těchto 
kartách není vytištěna doba platnosti 
a garantovaná životnost většiny z nich 
již byla výrazně překročena.       

Žádost o výměnu Plzeňské karty lze  
v současné době podat bez jakého-
koliv čekání. Zájemci si totiž mohou 
prostřednictvím Úřadu bez čekání 
zarezervovat datum a čas, během 
kterého budou přednostně obslouže-
ni v Zákaznickém centru Plzeňských 
městských dopravních podniků na 
Denisově nábřeží.                                  (red)

Nové trolejové vedení v křižovatce ulic 
Němejcova, Koperníkova, Borská už 
slouží městské hromadné dopravě. To 
znamená, že trolejbusy číslo 15 a 16 zmí-
něným úsekem jezdí bez omezení v pů-
vodních trasách.

Řidiči trolejbusů tak najedou ročně 
až o šest tisíc šest set kilometrů méně 
a vznikla tam jedna z největších trole-
jových křižovatek v České republice. 

„Uspořit zmíněné kilometry se podaří 
díky nové konfiguraci výhybek,“ říká ve-
doucí marketingu Plzeňských městských 
dopravních podniků Kateřina Fránová.

Rozsáhlé úpravy trolejového vedení si 
vyžádalo stěhování plzeňských autobusů 
a trolejbusů do nového depa na Karlově. 
Realizace se ujaly Plzeňské městské do-
pravní podniky ve spolupráci se společ-
ností Elektroline.

Stavební práce nyní pokračují šestou 
etapou rekonstrukce Borské ulice, která 
zahrnuje úsek mezi Klatovskou třídou  
a křižovatkou s Němejcovou ulicí. Sta-
vební práce na tomto posledním úseku 
oprav by měly být hotovy nejpozději do 
konce listopadu letošního roku. Křižo-
vatka u Jižního nádraží se otevřela v dru-
hé polovině září všem řidičům.           

(red)

Jedna z největších trolejových křižovatek je v Borské ulici

Spleť trolejbusového vedení z ptačí perspektivy na křižovatce ulic Němejcova, Koperníkova a Borská.
Foto: Plzeňské městské dopravní podniky

Tři okruhy v centru města nabídne le-
tos 10. října 8. ročník ČEZ Plzeňského 
půlmaratonu. Trasa je rovinatá s malým 
převýšením. Start i cíl jsou na náměstí 
Republiky. Akci podpořila 15 tisíci korun 
Komise pro sport a mládež Rady města 
Plzně. „Možnost běžet v centru města  
s sebou nese i velká dopravní omezení,“ 
říká za organizátory Roman Sladký. Celé 
centrum města ohraničené sady Pětatři-
cátníků na západě, Americkou ulicí na 
jihu, Anglickým nábřežím na východě  
a Tyršovou ulicí na severu bude uzavřeno 
pro vozidla, omezí se i městská hromad-
ná doprava. Od 12.30 do 16 hodin poje-
dou linky číslo 13, 20 a 33 po objízdné 
trase, linky číslo 35 a 57 budou ukončeny 
v zastávce Mrakodrap. Tramvajové lin-
ky číslo 1 a 2 se budou otáčet U Zvonu  
a v sadech Pětatřicátníků a po tuto dobu 
bude zavedena náhradní autobusová do-
prava. O konkrétních dopravních opatře-
ních budou organizátoři průběžně infor-
movat v tisku a na stránkách akce www.
plzensky-pulmaraton.cz                             (red)

Plzeňský půlmaraton 

startuje na náměstí

Dům digitálních dovedností zabaví a pomůže

Volné kurzy
MS Excel pokročilí
MS PowerPoint
Tablety Android pokročilí
Wordpress II. – efektivní práce
Python – programovací jazyk
Programování pro Android pokročilí
Programování webových stránek v HTML
Programování v C# - pokročilí
Zoner Photo Studio 16
Vytvoř vlastní film Pinnacle
Kurz pro rodiče na rodičovské dovolené MS Word

15. DŮVOD

CO DOSTANETE  ZA

 11 Kč?*
CELÝ DEN 
PO PLZNI
KŘÍŽEM
KRÁŽEM.

DENNĚ

D
H ROMADU

ÁTEM

ŮVODŮ

www.pmdp.cz

Městská policie Plzeň začala označovat 
jízdní kola syntetickou DNA, což je jed-
na z metod ochrany majetku především 
s preventivním účinkem. Strážníci na 
několika místech udělají mikroskopické 
tečky s jedinečným kódem, které jsou 
pouhým okem neviditelné. „Stačili ozna-
čit 150 bicyklů, které byly zaregistrovány 
do databáze Městské policie Plzeň a do 
mezinárodní databáze forenzního zna-
čení,“ říká mluvčí plzeňských strážníků 
Jana Pužmanová.

Podmínkou pro zaevidování kola je, 
aby jej přihlásil jeho vlastník a prokázal 
se občanským průkazem. Měl by mít do-
klady o nabytí kola nebo případně na mís-
tě vyplní čestné prohlášení. Z webových 
stránek Městské policie Plzeň, z tisku 
nebo rozhlasu se mohou občané dozvědět 
o termínech a místech, kde se evidování 
uskuteční. Lze se také domluvit individu-
álně na Odboru analýzy a prevence krimi-
nality při Městské policii v Plzni. Zájemci 
se mohou ozvat také na e-mailové adresy 
barfus@plzen.eu,beranek@plzen.eu 
nebo na telefonní číslo 378036931.   (red)

Strážníci označují kola

syntetickou DNA

od 14. 10.
od 14. 10.
od 27. 10.
od    8. 10.
od    1. 10.
od 30. 10.
od    7. 10.
od    6. 10.
od    6. 10.
od    5. 10.
od 26. 10. 



Město Plzeň testuje od září do listopadu 
2015 v jedenácti vybraných mateřských 
školách prodloužení provozní doby. 
Na základě získaných výstupů poté 
uzpůsobí provozní dobu mateřinek. Za 
zkušební prodloužený provoz, který je 
každý pracovní den do 17 hodin, město 
zaplatí zhruba půl milionu korun. Potře- 
ba prodloužení provozní doby vyplynu-
la z dotazníkové akce, kterou uspořádal 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrátu města Plzně na všech ma-
teřských školách, které město zřizuje. 
„Celkem bylo vráceno 4725 dotazníků 
z 5349 rozdaných, což činí 88 procent. 
Nejvíce rodičů odevzdalo dotazníky 
v obvodech Plzeň 2 a Plzeň 1, shodně 
92 procent, nejméně pak v Městském 
obvodě Plzeň 4, pouze 78 procent,“ 
vypočítává Eva Prokopová, vedoucí  
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrátu města Plzně.

Z dotazníkového šetření podle ní 
nepřímo vyplynul také fakt, že většina 
rodičů se snaží trávit co nejvíce času 
s dítětem i během pracovního týdne  
a mateřskou školu využívá pouze na 
dobu nezbytně nutnou. Výsledky vy-
hodnotila pracovní skupina složená ze 
zástupců odboru a čtyř největších měst-
ských obvodů. Doporučila vyzkoušet 
model v září až listopadu na vytipova-

ných mateřských školách. Práci přesčas 
na těchto školkách bude v uvedené době 
vykonávat 13 pedagogických pracovní-
ků a 11 provozních zaměstnanců.

Důvodem k prodloužení každodenní 
provozní doby mateřských škol je snaha 
ulehčit situaci rodičům, pro něž bývá 
velmi často složité vyzvednout si děti 
ze školek vzhledem k tomu, že lidé dnes  
v práci končí později. V provozu si otes-
tovalo zájem rodičů o prodloužení pro-
vozní doby v jedné své mateřské škole 
vedení městského obvodu Doubravka. 
Rodiče si pochvalovali možnost umístit 
děti do školky až do deváté hodiny ran-
ní, odpoledne jim vyhovovalo přicházet 
si pro děti až do 17.30 hodin.              (red)

Zviditelnit práci sociálních služeb, před-
stavit je jako potřebné, nutné, kvalitní, ale 
hlavně umožňující důstojný život tisícům 
občanů. To je cílem společného projektu 
magistrátního odboru sociálních služeb  
a Domovinky – sociální služby, o.p.s., pro 
který netradičně ve dnech 9. a 10. října  
poskytla zázemí obchodní centra.

„Profesionálně řízené sociální služby 
jsou přirozenou a nezbytnou součástí kaž- 
dé moderní společnosti. Dvanáct pl-
zeňských neziskových organizací, které 
pracují v sociálních službách, bude na 
začátku října prezentovat svoji činnost 
ve čtyřech velkých plzeňských obchod-
ních centrech, Globusu, Olympii Plzeň, 
v Area Bory a Centru Doubravka. Všich- 
ni čtyři uvedení partneři přistoupili k na- 

šemu záměru velmi vstřícně a prostory 
pro konání akce poskytli zdarma,“ 
konstatuje Jarmila Srbková, projektová 
manažerka  magistrátního odboru sociál- 
ních služeb. Dodává, že služby v Plzni 
disponují velkým množstvím profesio- 
nálů. „Pomáhají řešit nepříznivou so-
ciální situaci způsobem, který zaručuje 
zachování lidské důstojnosti, ctí indivi-
duální potřeby a posiluje schopnost klienta 
žít plnohodnotný život v jeho přirozeném 
prostředí,“ doplňuje Jarmila Srbková.

Zástupci organizací, mezi nimiž ne-
chybí Domovinka, Městská charita Pl-
zeň, Diecézní charita, Senior Rezidence 
Terasy, Centrum pro zdravotně postižené 
Plzeňského kraje, Domov poklidného 
stáří Baculus, Hewer, ale i Spolek pro 
neslyšící, Pomocné tlapky, Motýl, ProCit 
nebo Centrum pobytových a terénních 
služeb Zbůch seznámí v prostorách ob-
chodních center plzeňskou veřejnost se 
svojí činností, směrovanou zejména k se-
niorům a zdravotně postiženým. „Hlavní  

myšlenkou je zvýšení osvěty, představení 
služeb, které mohou Plzeňané žádat, se-
známit je s nabídkou a se základními fak-
ty. Trvale v praxi narážíme na situace, kdy 
člověk, který potřebuje pomoci nebo ně-
kdo z jeho blízkých, vůbec netuší, kde na-
lezne pomoc, na co 
všechno má právo, 
kde může poptávat 
službu nebo péči. 
Stále platí, že o so-
ciální služby se kaž-
dý začne zajímat až  
v momentě, kdy je 
on sám nebo někdo z jeho blízkých potře-
buje. Což je skoro pozdě,“ říká ředitelka 
Domovinky – sociální služby a zároveň 
partnerka projektu Bohumila Hajšma-
nová.

V České republice působí více než dva 
tisíce poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří své služby nabízejí přibližně 700 
tisícům klientů.                                         

  (red)
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Město testuje prodloužení provozní doby školek

Dny sociálních služeb se konají v obchodních centrech

Pracovníci sociálních služeb se zaměřují také na pomoc a poradenství seniorům.
Foto: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Nové technologie přinesly postupně do 
teplárenství změnu nositele energie, mís-
to páry se jím stala horká voda. Umož-
ňuje to mimo jiné moderní izolované po-
trubí, které vede vodu pod přetlakem 1,1 
MPa s teplotou kolem 250 stupňů Celsia.

Jeden jako modernizace
Takových hodnot dosahuje například 
letos vybudovaný 2,3 kilometru dlouhý 
horkovod Plzeňské teplárenské, který 
plně nahradil původní parovod MOVO, 
jenž sloužil třicet let. 

Nové horkovodní potrubí je nyní  
v bývalé výměníkové stanici takzvaného 
Parlamentu napojeno na horkovodní síť 
Slovany. Tím je zajištěno náhradní záso-
bování této čtvrti v případě poruchy slo-
vanského napáječe. „Prioritním smyslem 
rekonstrukce celé trasy parovodu na hor-

kovod je snížení tepelných ztrát. Z toho 
vyplyne i nižší spotřeba paliva na cen-
trálním výrobním zdroji a tím i snížení 
emisí,“ hodnotí význam stavby obchodně 
technický ředitel Plzeňské teplárenské 
Jakub Vojta. Náklady na nahrazení pů-
vodního parovodu horkovodem překro-
čily 70 milionů korun, z toho 36 milionů 
pokryje evropská dotace z Operačního 
programu Životní prostředí.
Druhý zcela nový
Další, zcela nový horkovod už spojuje do-
končovanou spalovnu komunálního od-
padu ZEVO Chotíkov s plzeňským Sever-
ním Předměstím. 7,3 kilometru dlouhým 
potrubím bude spalovna zásobovat tuto 
plzeňskou čtvrť a ušetří tak ročně 60 vla-
ků hnědého uhlí. Náklady na něj dosáhly 
280 milionů korun a i v tomto případě se 
podařilo využít dotace, konkrétně ve výši 
80 milionů. Souběžně s tímto horkovo-
dem je uložen i nový šestikilometrový 
kabel vysokého napětí 22kV, kterým dodá 
spalovna vyrobenou elektřinu do rozvod-
né sítě společnosti ČEZ.                            (PI)

Zcela nový horkovod spojuje spalovnu ko-
munálního odpadu ZEVO Chotíkov s tep-
lárenskou potrubní soustavou na Sever-
ním Předměstí.                                 Foto: archiv

Představí se na nich dvanáct organizací, které dokáží pomoci seniorům, handicapovaným a dalším lidem

Inovovaný portál Bezpečné město slou-
ží opět od 1. září občanům Plzně. Je 
přehlednější a aktualizovaný. 

„Poskytuje informace týkající se bez-
pečnosti a veřejného pořádku, umož-
ňuje lidem obracet se s podněty na sta-
rosty jednotlivých městských obvodů, 
městskou a státní policii. Je stěžejním 
komunikačním kanálem, jenž dává 
magistrátu zpětnou vazbu od občanů. 
K dispozici je na adrese www.bezpec-
nemesto.eu,“ říká Aleš Průša vedoucí 
Odboru bezpečnosti a prevence krimi-
nality Magistrátu města Plzně.

Hlavní myšlenkou projektu Bezpeč-
né město se stala úzká spolupráce mezi 
městem, státní a městskou policií při 
řešení bezpečnostních problémů na 
území Plzně. Tak, aby se Plzeňané cítili 
bezpečně. K tomu mají pomoci i stráž-
níci, jež budou mít jednotlivé lokality 
na starost.

Při startu projektu bylo město rozdě-
leno na více než 60 takzvaných okrsků. 
Nyní je rozděleno do 30 celků tak, aby 
bylo reálné obsadit každý okrsek stráž-
níkem. 

Na tyto pozice by měli být vybráni 
služebně starší a zkušení lidé, proza-
tím budou podněty k daným okrskům 
vyřizovat velitelé obvodních služeben 
městské policie. Roli zastupitelů, kte-
ří v minulosti měli přidělené okrsky  
a řešili dotazy týkající se samosprávy, 
převzali nově starostové příslušných 
obvodů.

Každý občan má možnost obrátit se 
prostřednictvím portálu na pověřené 
osoby, které mají jeho okrsek na sta-
rost. Na webu lidé najdou rubriky, jako 
jsou poradna, ztráty a nálezy, dopravní 
informace, články věnované prevenci 
kriminality a další.                                   

(red)

Portál Bezpečné město
slouží obyvatelům Plzně od září

V minulém článku jsem se zmínil o sou-
vislostech a možnostech, jak se vypořá-
dat s potížemi při dodávkách pitné vody. 
Za podobně významné je nutné považo-
vat i zajištění tepla. Je to problém přede-
vším zimního období. Teplo a teplou vodu 
přitom nepotřebují jenom domácnosti, 
ale i školy, domovy důchodců, nemocnice 
i řada výrobních podniků.

Relativně jednoduché je lokální vytá-
pění objektů, které potřebuje k výrobě 
tepla hlavně dostatek paliva. Snad je 
nutné jen připomenout, že většinou je 
k vytápění nezbytná zároveň i dodávka 
elektřiny k pohonu oběhových čerpadel 
topení. Jejich provoz lze zálohovat z baterií 
a podobně, což je v řadě topných systémů  
i konstrukční nutnost. Dodávka zemní-
ho plynu odběratelům funguje určitý čas  
i při plošném výpadku elektřiny. Ten, kdo 
má jenom elektrický přímotop, se při je-
jím výpadku neohřeje vůbec.

Dálkově vytápěné objekty jsou závis-
lé na zachování funkčnosti centrálního 
zdroje tepla – teplárny a dopravní trasy 
do výměníku, do domu a bytu. Rozhodu-
jícími výrobci tepla v Plzni jsou Plzeňská 
teplárenská a.s. (asi 75 procent) a Pl-
zeňská energetika a. s. (asi 25 procent). 
Obě teplárny jsou zároveň významnými 
výrobci elektrické energie a Plzeňská 
teplárenská dodává dokonce i chlad. Cel-
ková délka potrubí dnešní teplárenské 
soustavy ve městě dosahuje téměř 450 

kilometrů. Okruhové propojení uvede-
ných zdrojů tepla má význam pro jejich 
vzájemnou podporu a zálohování a je 
nutné pro udržení alespoň minimálních 
dodávek tepla v celém systému i v případě 
havárie jeho některého prvku. Pro takové 
krizové stavy jsou připraveny i regulační 
postupy, které povedou k minimalizaci 
dopadů na odběratele.

Bezpečnost dodávek tepla pro město 
již brzy významně podpoří svým výko-
nem i spalovna v Chotíkově. Existují  
také velké mobilní zdroje tepla. K udrže-
ní nezbytné teploty v bytech ale přispěje 
třeba už samotné omezení dodávky teplé 
vody. Negativně pak mohou vzniklou si-
tuaci ovlivňovat extrémně silné mrazy, 
déletrvající významná porucha anebo 
malá tepelná setrvačnost nezatepleného 
objektu či kombinace poruch.

Dnes už nikdo nezpochybňuje, že 
nejlacinější teplo je to ušetřené. Dobrý 
hospodář proto neváhá investovat do za-
teplování objektů či využívání odpadního 
tepla. Vyhodnocení projektu zaměřeného 
na tuto oblast prokázalo, že i městu Pl-
zeň se daří s teplem stále lépe nakládat 
při vytápění 135 budov, které spravuje. 
K dalším úsporám bude město používat 
například i výstupy z nově zakoupeného 
dronu vybaveného termokamerou.

Zaměření na úsporu tepla se vyplatí  
i jeho malým odběratelům či spotřebite-
lům. Fungují dotované programy na efek-

tivní zateplování plášťů budov, nákup 
ekonomičtějších a ekologičtějších kotlů 
a podobně. Samostatnou kapitolou je 
související ekonomické využívání solár- 
ní energie.

Pro případ nedostatku tepla v důsledku 
poruchy nebo havárie je obecně žádoucí 
mít předem připravené přiměřené záložní 
řešení. Podle podmínek může mít podobu 
alternativního doplňkového tepelného 
zdroje nebo, v případě bytu nebo domku, 
třeba instalace klasických kamen alespoň 
do jedné místnosti. Zde je nutné věnovat 
výjimečně vysokou pozornost jejich za-
pojení a bezpečnému provozu. Řešením  
v extrémní nouzi může být třeba i odjezd 
rodiny na vlastní nebo sousedovu chatu 
či chalupu nebo do vytápěných objektů, 
které budou k tomu účelu vyčleněny.

Před každým takovým opuštěním ob-
jektu je ale nutné uvážit všechny souvise-
jící okolnosti a provést veškerá nezbytná 
„protimrazová“ opatření jako vypustit 
vodu z potrubí, radiátorů, sifonů, aby nás 
po návratu nečekala doma potopa. Psí-
ka vezmeme samozřejmě s sebou, ale co 
například s akváriem? A když už budeme 
úspěšně řešit vlastní problémy, rozhléd-
něme se, jestli v našem okolí není někdo, 
kdo je bez naší pomoci nemá šanci zvlád-
nout.

Petr Liška
vedoucí Odboru krizového řízení

Magistrátu města Plzně

Při nedostatku tepla pomůže připravené záložní řešení

Nositeli energie jsou dva nové horkovody

Seznam školek

7. mateřská škola, Kralovická 35
81. mateřská škola, Břeclavská 12
90. mateřská škola, Západní 7
5. mateřská škola, Zelenohorská 25
23. mateřská škola, Topolová 3
51. mateřská škola, Částkova 6
89. mateřská škola, Habrová 8
55. mateřská škola, Mandlova 6
61. mateřská škola, Nade Mží 3
63. mateřská škola, Lábkova 30
64. mateřská škola, Pod Chlumem 3 
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Manželé Roštíkovi po tragické nehodě 
syna Jakuba, nadaného trumpetisty, za-
ložili občanské sdružení Svět podle Jaku-
ba. Chtějí pomáhat mladým hudebníkům 

netradičními projekty, jako je například 
světová premiéra hudebního díla plzeň-
ských skladatelů 5 řek. Hudba je univer-
zální jazyk, pomáhá k lepšímu pochopení 
se, k lepší komunikaci mezi lidmi.

„Svět podle Jakuba je prostor, který 
může vnímat každý. Chce to jen trochu 
úsilí a snahy. Je to láska, naděje i víra, 
že člověk dokáže překonat mnohé,“ říká 
Jana Roštíková za souhlasného přitaká-
vání manžela Marka.

To se opravdu velmi těžko chápe. 
Není to tak snadné, ale musíte věřit, že 

dokážete se ctí a smysluplně přetavit bo-
lest v cestu dál. V cestu, na které se budete 
potkávat se všemi, které dokážete milo-
vat. A nesmíte se bát. Strach je to, co vás 
může zastavit.
Vím z vlastní zkušenosti, že to není vů-
bec jednoduché. Podařilo se vám to?

Nebylo a pořád to není snadné. Z po-
čátku strach nevnímáte, vlastně jste ně-
kde jinde. S postupem času, jak se vracíte 
do reálného světa, je to horší a musíte kaž- 
dý den bojovat. Dcera chtěla pokračovat 
ve studiu hudby v zahraničí. I když jsme 
ji v tom podporovali, stejně jako Jakuba, 

zároveň jsme si nedovedli představit, že 
odjede. Ale nemůžeme ji bránit v rozvo-
ji, nemůžeme ji zavřít doma. Nebyla by 
sama sebou. Nepoznala by svou cestu.

Starost pochopitelně máme, ale věří-
me, že vše zvládneme. 
Takže se tak trochu řídíte heslem. Co tě 
nezabije, to tě posílí?

Myslím, že nás to zabilo. Ale… potom 
přišlo znovuzrození. To vás nezbaví bo-
lesti, není to zapomenutí, je to ale dar 
obrovské síly, kterou musíte využít dob-
ře. To je jediné, co víte jistě. Ta síla vám 
dá schopnost odpustit všem i sám sobě. 
Dokážete vnímat i to špatné jako zkouš-
ku, jako možnost být lepší. Nemyslím 
nejlepší, ale lepší. Snažit se pochopit 
všechny lidi kolem sebe, i ty, kteří s vámi 
třeba zrovna nesouhlasí. Doufáte, že to 
vaše konání bude mít nějaký význam i pro 
ostatní.
To znamená jaký?

Víte, každý má na tomto světě svůj 
úkol. Někdo se stará o zahrádku, jiný  
o děti, ale všichni bychom měli vědět, 
proč to děláme. 

Pokračování na straně 7

Výjimečný koncert zazní v polovině října  
ve Velké synagoze v Plzni. Pět skladatelů 
zkomponovalo pro Evropské hlavní měs-
to kultury pět symfonických vět inspiro-
vaných pěti plzeňskými řekami.

Společně s pěveckým sborem je před-
nese orchestr složený ze studentů hudeb-
ních škol z pěti evropských měst včetně 
hostitelské Plzně pod vedením dirigenta 
latinsko-amerického původu Normana 
Gamboi. Projekt připravilo občanské 
sdružení Svět podle Jakuba ve spolupráci 
s plzeňskou konzervatoří a dalšími insti-
tucemi.

„Před třemi lety jsme oslovili pět na-
dějných plzeňských skladatelů, Martina 

Červenku, Pavla Samiece, Jiřího Vyšatu, 
Tomáše Karpíška a jejich profesora Jiřího 
Bezděka. Představili jsme jim naši myš-
lenku, řeky, které sbírají vodu, aby ji do-
nesly do našeho města, aby poté plynula 
jednou řekou dále, se pro nás staly sym-
bolem důležitosti společné práce a zod-
povědnosti za její výsledek. Každá z řek 
má své jméno, svou náladu, historii okolí, 
jímž protéká, každá má svůj úkol. Chtěli 
bychom, aby lidé měli možnost se s nimi 
seznámit a zaposlouchali se do zvuku 
krajiny, která tvoří náš domov,“ vysvětlují 
autoři nápadu, manželé Roštíkovi.

Ke spolupráci se kromě plzeňských 
skladatelů rozhodli přizvat také zahranič-

ní studenty, aby nové hudební dílo společ-
ně nastudovali. Tím kromě symfonických 
skladeb vznikly také příležitosti k vzájem-
nému obohacení, poznání jiných kultur 
a navázání mezinárodní spolupráce. Na 
projektu se podílí kromě plzeňské kon-
zervatoře také konzervatoř v Košicích,  
v belgickém Monsu a hudební akademie 
v lotyšské Rize, pátá škola je z polské 
Wroclavi. Smíšený orchestr pak dopro-
vodí pěvecké sbory Česká píseň, En arché  
a Komorní sbor českých muzikantů.

Premiéra se uskuteční 15. října 2015 ve 
Velké synagoze v Plzni, druhý koncert za-
zní 18. října 2015 v Jízdárně ve Světcích 
u Tachova.                                                        (mr)

Jana Roštíková                 Foto: archiv rodiny

5 řek spojí hudebníky z celé Evropy

Západočeská galerie v Plzni otevře na 
podzim v rámci projektu Plzeň – Evrop-
ské hlavní město kultury 2015 mimo-
řádnou výstavu Vznešenost a zbožnost.
Barokní umění na Plzeňsku a v západ-
ních Čechách. Divákům nabídne první 
ucelený pohled na výtvarné umění, jež 
vznikalo v rámci historických hranic Pl-
zeňského kraje od počátku 17. do druhé 
poloviny 18. století.

„Příznivá poloha oblasti vedla k výraz-
nému uplatnění předních uměleckých 
osobností z Prahy i sousedního Bavorska, 
které zde dostaly příležitost podat vrchol-
né výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali  
s příklady velkých současníků a i jim byly 
svěřovány významné realizace,“ vysvět-
luje kurátor Petr Jindra.

Výstava představí jednotlivé objed-
navatelské okruhy, jakými byly kláštery, 
šlechta a královská města. Z nich vychá-
zely různé typy uměleckých zakázek pro 
všechny výtvarné obory, s nimiž se divák 
setká. Zvláštní pozornost je věnována 
předním církevním patronům umění  
v čele s plaským opatem Evženem Tyttlem 
či šlechtickým rodům Lažanských, Koko-
řovských a Vrtbů. Návštěvníci budou mít 
jedinečnou možnost spatřit špičková díla 
hlavních tvůrců českého baroka, malí-
řů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, 
sochaře Matyáše Bernarda Brauna či 
architekta Jana Blažeje Santiniho, která 
vznikla pro tento region. 

Některá z nich představují badatelský 
objev a veřejnost je spatří vůbec poprvé.  
Zapůjčena budou i díla uložená v zahra-

ničních sbírkách v Německu a Rakousku.
Název Vznešenost a zbožnost naznaču-

je, jak se v barokním umění s jeho vyso-
kými estetickými nároky jedinečně snou-
bily ambice sebevědomých objednavatelů  
a duchovní potřeby, jež byly nedílnou 
součástí jejich životního stylu, ale i vnitř-
ního životního postoje.

Záštitu nad výstavou přijal například 
František Radkovský, biskup plzeňský,  
a další významné osobnosti. K vidění 
bude ve výstavní síni Masné krámy od  
28. října 2015 do 20. března  2016.     (red)

Západočeská galerie představí Vznešenost a zbožnost

Skladatelé se inspirovali Úhlavou, Úslavou, Radbuzou, Mží a Berounkou 

Jana Roštíková: Svět podle Jakuba je s námi

Petr Brandl (1668 Praha – 1735 Kutná 
Hora), Křest Krista, 1715–1716. Olej na 
plátně, 323 × 223 cm. Manětín, kostel sv. 
Jana Křtitele, Římskokatolická farnost 
Plasy a Manětín.                               Foto: ZČG

• 9. 10.  Slet bubeníků, KD Peklo
• 9. 10.  Slavnostní 10. koncert ke světovému dni zraku, Měšťanská bese- 

  da
• 9. 10. - 11. 10. Art Safari 30 de luxe: umělecký festival, DEPO2015
• 12. 10. - 14.10. 20 let Rakouské knihovny v Plzni, Galerie Evropského domu
• 15. 10. - 3. 12. Jazz bez hranic 2015, Dům hudby, Anděl Music Bar, Masné krá- 

  my, Sál MKS Domažlice, Sokolovna Rokycany, VŠ klub Studna,  
  Buena Vista Club, MěKS Klatovy, Divadlo J. K. Tyla, Centrum  
  Bavaria Bohemia

• 15. 10. - 29. 11. Bienále kresby Plzeň 2015, Galerie města Plzně, Galerie Ladisla- 
  va Sutnara, Galerie Jiřího Trnky

• 15. 10.  koncert „5 řek“, Velká synagoga Plzeň
• 15. 10.  koncert „Od Vltavy k Dunaji“, Měšťanská beseda - Velký sál
• 17. 10.  Electro swing No. 3, KD Peklo
• 19. 10. - 7. 11. Bonjour Plzeň 2015, různá místa v Plzni
• 19. 10. - 23.11. 20 let Rakouské knihovny v Plzni - Österreich liest, Galerie Ev- 

  ropského domu
• 20. 10.  Zen Plzeň - Socha pro Plzeň, DEPO2015
• 21. 10. - 31.1. Plzeňské rodinné fotoalbum - Ráj mezi čtyřmi řekami,  

  DEPO2015
• 21. 10.  NOs - Autorská poetická komedie, DEPO2015
• 21. 10.  Úhlavní přátelé, KD Peklo
• 22. 10.  BEZE SPĚCHU, KD Peklo
• 22. 10.  DaeMen - LOSER(S), Nové divadlo
• 23. 10.  Plzeňská klubová noc II, různé hudební kluby
• 24. 10.  Zážitková nabídka: Tři Plzeňská podkroví – Pod i nad střechami  

  centra Plzně
• 24. 10. - 25. 10. XII. ročník Československých dnů v Plzni, Restaurace Na Spilce,  

  Chodské náměstí, KD Peklo
• 24. 10. - 22. 11. Současné Japonsko evropskýma očima, DEPO2015
• 26. 10. - 28. 10. DAS FILMFEST 2015, kino Beseda
• 28. 10.  DEPO Street Food Market, DEPO2015
• 28. 10.  Sousedská procházka: Bezovka - Tajemství vil, před českobratr- 

  ským kostelem Mistra Jana Husa, Němejcova 2
• 28. 10.  Návštěva: Jak jsem zachránila hřbitov, Mikulášský hřbitov - před  

  hlavním vchodem, Mikulášská 23
• 28. 10.  Sousedská procházka: Plzeň za První republiky - šifrovací hra se  

  strojem času, Chodské náměstí
• 28. 10.  Sousedská procházka: Řeka ve městě - Radbuza. Z části upovída- 

  ná řeka. Památník obětem komunistického teroru na Anglickém  
  nábřeží

• 28. 10.  Sousedská procházka: Petrohrad z příběhů - Osudy slavných  
  a zmizelá místa, Mikulášské náměstí  - u památníku J. K. Tyla

• 28. 10.  Sousedská procházka: Hradiště u Plzně - Na konci světa, zastávka 
   trolejbusu č. 13 U Kasáren, Sporná ulice

• 28. 10.  Sousedská procházka: Děti Bolevce - S vesnickým klukem a „síd- 
  lištním výrostkem“, zastávka MHD Bolevecká náves

• 28. 10. - 20.3. výstava BAROKO V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH, Západočeská  
  galerie v Plzni

• 28. 10.  koncert Deep Purple, Home Monitoring Aréna
• 30. 10.  koncert SWISS JAZZ 2015: BLUE 2147 - Brian Quinn a Gabriele  

  Pezzoli, DEPO2015
• 31. 10.  koncert John Mayall: Hand that plays the Blues Tour 2015, KD  

  Peklo

Sezonu nového cirkusu Plzně 2015 zakončí francouzský soubor Akoreacro. Představení 
Klaxon uchvátí přehlídkou velmi živé a rychlé akrobacie. Hraje se 10. až 15. listopadu na 
Košutce u nákupního centra Globus.

Foto: Niels Benoist

Společné fotoalbum plzeňských obyvatel 
letos od jara do léta dojímalo návštěvníky 
výstavy v DEPO2015. Nyní se tam před-
staví další snímky, vystavené budou od 
21. října až do konce ledna příštího roku.

Druhá část projektu Plzeňské rodin-
né fotoalbum, nazvaná Ráj mezi čtyřmi 
řekami, nabídne konečný výběr z na-
sbíraných rodinných záběrů. Tak vyústí 
celý projekt, v jehož rámci se podařilo 
shromáždit 2500 fotografií. „Tentokrát 
výstava obsahuje přibližně 200 snímků. 
Je pojata umělečtěji, více pracuje s de-
taily a textem. S výběrem nám pomáhá 
francouzský kurátor Jean-Pierre Mou-
lères, který byl autorem podobné výstavy 
rodinných fotografií v Evropském hlav-
ním městě kultury Marseille-Provence 
2013. Tam měl projekt ohromný úspěch 
a i v Plzni jsme byli příjemně překvapeni 
počtem návštěvníků a množstvím sním-
ků, které nám lidé zasílají,“ říká Kristýna 
Jirátová z týmu Plzeň 2015.

Součástí jedinečného fotoalba můžete 
být i vy! Stačí nahrát fotografie se svými 
zážitky z kulturního roku 2015 na web 
fotoalbum.skrytemesto.cz nebo na In-
stagram s popiskem #fotoalbum2015 do 
konce listopadu. Ze zaslaných fotografií 
vznikne zřejmě nejdelší fotoalbum na 
světě, které by mohlo naplnit trasu z ná-
městí Republiky do DEPO2015 během 
symbolického rozloučení s Evropským 
hlavním městem kultury 2015 v polovině 
prosince.                                                             (mr)

Fotografie ukáží

Ráj mezi čtyřmi řekami

Výběr z programu 2015
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Festival Finále, který se věnuje především 
domácí filmové produkci, se po sametové 
revoluci uskutečnil v kině Elektra. Když 
zaniklo, přesunul se do Měšťanské bese-
dy. Pod stejným názvem se koná už pěta-
dvacet let, jen se změnil termín. Některé 
ročníky se odehrávaly na podzim, další 
na jaře. V posledních letech začíná tento 
plzeňský svátek filmu v dubnu. Samotná 
idea uspořádat festival českých a sloven-
ských filmů v Plzni se patrně zrodila roku 
1967. Stál za ní především tehdejší ředi-
tel Krajského podniku pro film, koncerty  
a estrády Ladislav Ženíšek. Filmový fes-
tival trval však jen tři roky a pak se na 
dvacet let odmlčel. V nových politických 
i společenských podmínkách na začátku 
90. let se objevila myšlenka Finále obnovit. 
„Ladislav Ženíšek ale musel bojovat, aby 
udržel pořadatelství Plzně. Vyvolal jedná-
ní, které se uskutečnilo 12. dubna 1990 
se zástupci Filmového studia Barrandov. 
Na něm byl vysloven jednoznačný souhlas  
s konáním festivalu českých a slovenských 
filmů v Plzni pod názvem Finále Plzeň 
1990. Termín byl stanoven na 22. až 27. 
říjen. Jediná cena Finále, Ledňáček v po-
době porcelánové sošky a částka 100 tisíc 
korun, zůstala zachována,“ vzpomíná fil-
mový publicista a dlouholetý člen poroty 
Jan Kastner.

Odkud se vzal název Finále
Festivalovým rokem „jedna“ se stal rok 

1968. Oficiální název festivalu zněl FI-
NALE, tedy FIlmy NAšich LEt, ale časem 
se zkratka počeštila na Finále. Místem 
jeho konání měla být každoročně Plzeň  
a hlavním kinem Moskva, tedy kino poslé-
ze přejmenované na Elektra, poté znovu 
Moskva, následně opět Elektra. V té době 
to bylo největší kino v republice s kapacitou 
1100 sedadel.

Novodobé začátky
Výběrová komise nejprve chtěla v roce 

1990 hodnotit tvorbu za posledních dvacet 
pět let, ale nakonec hranici posunula o čtyři 
roky. I tak bylo od roku 1969 natočeno na 
800 titulů. Z dvanácti vybraných filmů jich 
sedm vzniklo v roce 1969, zbývajících pět 
v následujícím dvacetiletí. Porota vedená 
Elmarem Klosem rozhodla šalamounsky. 
Ledňáček byl přiznán celému souboru 
prací, „a to za zásluhy o uchování vývojové 
kontinuity československé filmové tvorby 
a jejich společensko-morálních a estetic-
kých hodnot v těžkých dobách politické  
a kulturní normalizace“. Přes podporu 
řady kulturních a společenských institucí 
se obnovený festival potýkal s diváckým 
nezájmem. Nejvíce lidí se přišlo podívat 
na projekci filmu Ucho. Spíš než drama  
z prostředí paranoidních stranických špi-
ček v období stalinismu ale přitáhla diváky 
návštěva prezidenta Václava Havla, který 
se na film do Plzně přijel podívat. Finále 
1990 skončilo bez výraznějšího divácké-
ho ohlasu a na stránkách denního tisku se 
objevila hodnocení jako „sentimentální“ 
a „vzpomínkové“. Přesto bylo v průběhu 
festivalu dohodnuto, že znovuobnovená 
tradice bude pokračovat. Během přípravy 
dalšího ročníku zemřely dvě významné 
osobnosti spjaté s pořádáním festivalu  
v 60. letech, jeho ředitel Ladislav Ženíšek 
a moderátor František Goldscheider, který 
uváděl festival v roce 1968, 1969 a 1990.
Nástup nové generace

Organizaci festivalu převzal nový ře-
ditel Ivan Šmídl. Předsedkyní poroty se 
stala filmová kritička Eva Zaoralová.  
V tomto ročníku se ustálily dvě hlavní 
programové linie reprezentované dvěma 
cenami. Ty si festival drží dodnes. O hlav-
ní ceně Zlatý ledňáček v podobě šperku  
i nadále rozhodovala porota. Tentokrát už 

ale filmy, které se účastnily hlavní soutěže, 
nevybírala. O tom, jestli svůj film do pře-
hlídky přihlásí, rozhodovali samotní tvůr-
ci. Druhou cenu určili diváci. Hlasovali, 
který film z přehlídky se jim líbil nejvíc.
Festival si upevnil pozici

Sedmý ročník Finále v roce 1994 při-
nesl stoupající zájem diváků, ale také 
hlasování o nejoblíbenější herecké před-
stavitele. To provázelo všechny počáteční 
ročníky. Nyní o udělení těchto cen rozho-
dují čtenáři filmového měsíčníku CINE-
MA. Finále tak proniklo na republikovou 
úroveň, začala se o něj zajímat celostátní 
média. Ve stejném roce se také uskuteč-
nilo jednání, jehož výsledek měl klíčový 
dopad na další podobu plzeňského Finále. 
Tým, který pracoval na obnovení prestiže  
karlovarského mezinárodního festiva-
lu v čele s prezidentem Jiřím Bartoškou  
a programovou ředitelkou Evou Zaora-
lovou, se snažil přesvědčit organizátory 
Finále, aby přesunuli plzeňskou bilanč-
ní a soutěžní přehlídku české filmové 

tvorby do Karlových Varů. Plzeňští or-
ganizátoři odmítli. Podle Ivana Šmídla, 
tehdejšího ředitele, především proto, že 
si festival začal upevňovat svoji pozici  
u diváků i filmařů. Podoba Finále z roku 
1994, to je hlavní soutěžní a bilanční pře-
hlídka, cena poroty, divácká cena a ceny 
pro nejoblíbenějšího herce a nejoblíbenější 
herečku setrvala až do roku 1997. V tom-
to roce se odehrály změny v organizačním 
štábu festivalu. Dlouholetý ředitel Ivan 
Šmídl odešel z Plzně do Prahy.
Dospělost

Jeho odchodem, změnami ve štábu a pří-
chodem organizátora kulturních akcí Ivana 
Jáchima končí období dozrávání festivalu. 
Přehlídka začala poskytovat příležitost uce-
leně bilancovat domácí tvorbu uplynulého 
roku. Divácké hlasování o nejoblíbenější 
film z přehlídky i čtenářská anketa filmové-
ho měsíčníku CINEMA o nejoblíbenějších 
hereckých představitelích přitáhl zájem 

veřejnosti. Finále se podařilo prosadit  
i v celorepublikovém kontextu. Organizá-
torům se navíc podařilo získat významné 
osobnosti českého filmu jako předsedy 
poroty, například Ivu Janžurovou, Evu 
Zaoralovou, Jana Třísku nebo Miroslava 
Ondříčka. Stoupá zájem tvůrců, pestřejší 
je i doprovodný program. „Mojí ambi-
cí bylo, aby to byl týden, kdy se vlastně 
ten, kdo se zajímá nebo nezajímá o český 
film, dozví všechno o českém filmu, to 
znamená představit hrané filmy, výběr  
z dokumentů, představit všechno, co se  
v té době děje kolem českého filmu, a vra-
cet se k tomu, co se běžně nepřipomíná,“ 
uvádí Jan Kastner. V této době se také ob-
jevují nové ceny. Uděluje se Cena Dona 
Quijota Mezinárodní federace filmových 
klubů. V roce 2000 už má Finále celkem 
sedm cen, tři statutární a čtyři mimo ofi-
ciální statut, a tři poroty. Přibyla totiž 
studentská, které poprvé předsedala stu-
dentka Západočeské univerzity v Plzni  
a také Miss České republiky 1999 Helena 
Houdová. V roce 2002 přibývá ještě jedna 
cena, mimořádně udělená Cena Plzeň-
ského Prazdroje za nejlepší hudební film 
posledních 40 let. Rok 2006 přináší další 
rozšíření, Finále poprvé promítá v praž-
ských kinech.
Dokumenty

Přibývalo také ocenění pro dokumentár-
ní filmy. Vedení festivalu ale muselo čelit 
výtkám, že se snaží napodobovat festival 
dokumentárních filmů, který se každoroč-
ně na podzim koná v Jihlavě. Ředitel festi-
valu Ivan Jáchim na to tehdy reagoval, že 
dokumentární filmy žádali zahraniční hos-

té v dotaznících. „Rozhodnutí jsme kon-
zultovali, naše kolekce dokumentů nelze se 
soutěží v Jihlavě srovnávat. Je jiná,“ uvedl 
Ivan Jáchim. V roce 2003 poprvé na Finále 
soutěží tyto snímky ve dvou kategoriích – 
filmy do třiceti minut a delší dokumentární 
snímky. Výběr dokumentů provádí tříčlen-
ná komise. Udělené ceny mají stejně jako 
hlavní cena festivalu podobu Zlatých led-
ňáčků, už však nejsou šperkem.
Festival s novým pořadatelem

Od příštího roku má Finále nového po-
řadatele. Plzeňští zastupitelé totiž schvá-
lili poskytnutí čtyřleté dotace na podporu 
Finále subjektu Film Servis Plzeň s. r. o., 
který zastupuje Eva Veruňková Košařová, 
která byla koordinátorkou a později vý-
konnou ředitelkou festivalu. Ten bude Film 
Servis pořádat v letech 2016 až 2019. Měs-
to počítá s poskytnutím maximální výše 
podpory tři miliony korun na každý rok. 
Společnost by chtěla pozvednout během 
příštích čtyř let prestiž filmového festivalu 
a vytvořit z něj akci, která bude mít pevné 
místo v kalendáři odborné i laické veřej-
nosti. Projekt by se měl konat v Měšťanské 
besedě a dalších zajímavých prostorách  
v Plzni. Část by měla být venku. Pilíři pro-
gramové náplně jsou především česko-
-slovenské soutěže ve třech kategoriích, 
celovečerní hrané nebo animované filmy, 
dokumenty a TV formáty v rozdělení na 
cyklickou a necyklickou tvorbu. Další 
součástí bude i archivní program, sekce 
ZOOM, nové filmy mimo soutěž, sekce 
České stopy v mezinárodních koproduk-
cích, Industry Day a rovněž program pro 
studenty a doprovodný program.            (red)

Před pětadvaceti lety se konalo znovuobnovené Finále 
První ročníky filmového festivalu se odehrály v kině Elektra, po jeho zrušení se musely přesunout do Měšťanské besedy

V Radčicích bude cyklolávka, místním dělá radost kaplička s novou fasádou

Nová lávka propojí cyklotrasu Skvrňany 
– Radčice – Křimice s vozovkou vedoucí  
k Zoologické a botanické zahradě města 
Plzně. „Zahájení stavby je plánováno na 
jaro příštího roku,“ říká tajemnice Úřadu 
městského obvodu Plzeň 7 - Radčice Anna 
Jílková. Dodává, že dokumentace ke staveb-
nímu povolení je v současné době už hotová 
a nyní se zpracovávají realizační podklady. 
Výstavbu cyklolávky financuje Odbor inves-
tic Magistrátu města Plzně.

V Radčicích mají nově opravenou kap-
ličku na návsi za více než sto tisíc korun. 
Kamenné prvky zrestauroval akademický 
sochař Jaroslav Šindelář, který se podílel  
i na rekonstrukci v roce 1998. „Při určování 
barevných odstínů kaple bylo přihlédnuto 

k přání a představám radčických občanů. 
Poděkování patří zejména Správě veřejného 
statku města Plzně, která náklady za opra-
vu uhradila,“ uvádí Anna Jílková. K úplné 
spokojenosti místních je třeba ještě doplnit 
vnitřní výzdobu a nahradit odcizenou sošku 
sv. Václava z výklenku zadní zdi. O to by se 
měli postarat zastupitelé Radčic. 

„Ještě v 80. letech minulého století ozna-
moval umíráček smutné zprávy. Zajímavou 
historii má starý zvonek s plastickým obra-
zem Bohorodičky a datem 1721. Z nařízení 
německých úřadů byl z kapličky v roce 1942 
sejmut, aby byl spolu s dalšími zvony odve-
zen z pražského přístavu lodí do Hamburku 
a následně roztaven. Nejen tento zvonek 
však zachránili čeští přístavní dělníci, kteří 
při nakládání ponořili v nestřeženém oka-
mžiku některé zvony na dno Vltavy,“ připo-
mněla zajímavost, které se vztahuje ke kapli, 
Anna Jílková.                                                                (red)Nově opravená kaplička na návsi v Radčicích.       Foto: Městský obvod Plzeň 7- Radčice

• Městský obvod Plzeň 7- Radčice má 
rozlohu 407 hektarů.

• V současnosti má přes tisíc obyvatel.
• Nachází se na západní straně Plzně, 

mezi Malesicemi a Křimicemi.
• Leží na levém břehu řeky Mže a při 

výjezdu směrem na Plzeň je sevřen 
chráněným přírodním skalním útva-
rem, na kterém je postaven romantic-
ký zámeček z počátku 20. století.

• K Plzni přísluší Radčice od roku 
1976, od roku 1990 jsou městským 
obvodem.

• Centrum obvodu je chráněnou památ-
kovou vesnickou zónou, včetně návsi  
s kapličkou a historickými statky.

• Na západním okraji obvodu se roz-
kládá průmyslový areál pro lehkou 
výrobu.

Radniční listy
na návštěvě

Na snímku zleva jsou na letošním filmovém festivalu herec Pavel Liška a programový 
koordinátor David Brabec.                                                                                          Foto: Finále Plzeň

Na snímku zleva jsou na letošním Finále herečka Hana Vagnerová, režisér Michal Sa-
mir, v druhé řadě zleva jsou herečka Zuzana Stavná, herec Jan Holík a herečka Alena 
Doláková.                                                                                                                              Foto: Finále Plzeň
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Iniciativa nazvaná Plzeň na kole je volné seskupení lidí, kteří fandí jízdnímu kolu coby přinejmenším rovnoprávnému prostředku indi-
viduální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Velká plzeňská podzimní cyklojízda se konala 
symbolicky 22. září na Den bez aut.                                                                                                                                                                          Foto: Martin Pecuch

Plzeňští vozíčkáři se v září zúčastnili v parku u Břevnovského kláštera v Praze 33. Me-
moriálu Zdeňky Hanákové. Zabojovali ve slalomu jednotlivců a na mechanickém vozíku 
s doprovodem, v orientační jízdě s doprovodem a jednotlivců. „Získali jsme dvě 1. místa, 
jedno 2. a dvě 3. místa. Setkali jsme se s Kateřinou Neumanovou. Dalibor Janda s dce-
rou Jiřinou Annou rozezpíval všechny účastníky,“ říká za vozíčkáře Anna Stejskalová. 
Dopravu na akci zaplatil plzeňský magistrát.                                         Foto: Anna Stejskalová

Výtvarnou soutěž ilustrací na téma básní Jiřího Žáčka pořádá Knihovna města Plzně ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou v Jagellonské ulici u příležitosti básníkových 
70. narozenin. Soutěž potrvá do konce března 2016. Své práce mohou přinést děti ve 
věku od pěti do 17 let do dětského oddělení Knihovny města Plzně, ulice Bedřich Smeta-
ny. Velikost obrázků musí být A4 (21x30 cm). Soutěžní práce lze odevzdávat v 1. patře 
městské knihovny. Autoři nejlepších prací budou pozváni na slavnostní vernisáž koncem 
dubna 2016.                                                                                                                               Foto: archiv ZUŠ

Soutěž mladých zahradníků nazvaná Lipová ratolest se uskutečnila v závěru září v Plzni. Deset družstev z České republiky, které tvořili 
studenti a učni středních a vyšších zahradnických škol, dělalo zahradní úpravy v ulici Na Chmelnicích.   

Foto: Irena Tolarová, SVSMP

Druhý ročník festivalu Anděl Fest, který se konal od 18. do 26. září, podpořil všechny dobrovolníky pracující v neziskových organiza-
cích a dalších institucích. Vypomáhají na akcích, natírají lavičky, vyrábějí plošiny, podílejí se na přípravě a realizaci projektu Plzeň  
- Evropské hlavní město kultury 2015, pečují o hosty a umělce a dělají řadu dalších prací.                                Foto: Václav Šváb, Plzeň 2015

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – Českého skauta a Nadace pro 
transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími 
nemocemi krvetvorby. Sbírka se konala v září na čerpacích stanicích po celé České republice. 
I skauti z 36. oddílu Sirius, Plzeň - Doubravka umývali autům okna a informovali řidiče 
o činnosti nadace a možnostech pomoci. Za umytí oken řidiči přispívali do kasiček. Od 
založení sbírky se vybralo už  více než osm milionů korun.                     Foto: Markéta Vladařová



K U L T U R N Í  D Ě N Í  R A D N I Č N Í  L I S T Y  /  S T R A N A  7

Oslavy vzniku republiky mají bohatý program
Součástí oslav vzniku republiky 28. říj-
na bude také gastronomická akce, která 
doplní program projektu Evropského 
hlavního města kultury 2015 v Plzni  
a nabídne kvalitní jídla z pouličního ob-
čerstvení. DEPO Street Food Market 
představí všem milovníkům dobrého jíd-
la pestrou ochutnávku toho nejlepšího, 
co lze zakoupit na ulicích po celém světě. 
Cílem akce je nabídnout návštěvníkům 
zajímavý mix stánků, bister a food trucků 
nabízejících rychlé, ale kvalitní „pouliční 
jídlo“, které lze připravit přímo před hos-
ty a zároveň je nenáročné na konzumaci. 
Akce se koná 28. října od 10 do 20 hodin 
v autobusové hale a na přilehlém nádvoří. 
Kromě lahůdek čeká návštěvníky kultur-
ní program v podobě živé hudby a stálých 
výstav v DEPO2015.                                      (mr)

Zakladatelka občanského sdružení Jana Roštíková: Svět podle Jakuba je s námi

• Západočeské muzeum (hlavní budova), 10.00 - 18.00                 28 Kč/děti do 6 let
Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
• Muzeum loutek Plzeň, 10.00 - 18.00                  28 Kč/děti do 3 let
• Muzeum knihtisku a knihy v Plzni, 9.00 - 16.00               28 Kč/děti do 6 let
Prohlídky s průvodcem každou celou hodinu
• Muzeum strašidel, 10.00 - 18.00           28 Kč/děti do 120 cm 
• Galerie města Plzně, 10.00 - 11.30, 12.00 - 18.00                zdarma
• Západočeská galerie v Plzni, 10.00 - 18.00                28 Kč/děti do 6 let
• Moving Station, 10.00 - 22.00           28 Kč/děti do 120 cm
Zrekonstruovaná nádražní budova na Jižním Předměstí
10.00 - 22.00 - prohlídky s programem
• DEPO2015           28 Kč/děti do 120 cm
10.30 - 19.30 - komentované prohlídky každou hodinu v půl (v sudou hodinu probí-
hají komentované prohlídky výstav, v lichou hodinu komentované prohlídky budovy, 
všechny prohlídky trvají cca 30 minut)
10.00 - 20.00 - gastronomické tržiště DEPO Street Food Market s ochutnávkou pou-
ličního občerstvení z celého světa, ukázka Food Trucků - speciálně upravených vozi-
del pro přípravu a prodej jídla
10.00 - 20.00 - Makerspace - řemeslnické dílny s možností vyzkoušet si práci s růz-
nými materiály
10.00 - 20.00 - Výstavy - kovové objekty Čestmíra Sušky, přehlídka českého i světové-
ho designu, Plzeňské rodinné fotoalbum, fotografická výstava české fotografky Dity 
Pepe zachycující japonskou ženskou duši
16.00 - koncert hudební skupiny A29 ze Žiliny připomene pětileté výročí partnerství 
mezi Plzní a Žilinou
• Skryté město - sousedské procházky                                  28 Kč
10.00 - Bezovka - tajemství vil, Řeka ve městě, Hradiště u Plzně, Petrohrad z příběhů, 
Šifrovací hra Plzeň za První republiky, Jak jsem zachránila hřbitov
14.00 - Děti Bolevce, Řeka ve městě, Hradiště u Plzně, Petrohrad z příběhů, Šifrovací 
hra Plzeň za První republiky
Vstupenky v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz a v Meeting Pointu na náměstí 
Republiky. Bližší informace na www.pohostinnost.skrytemesto.cz.
• Jízdy historickým autobusem z roku 1964     jízdné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
11.00 - 16.00 každých 30 min., zastávky: Muzeum - Náměstí Republiky - Sady Pěta-
třicátníků - U Práce - Mrakodrap - Černická ul. - Muzeum
• náměstí T. G. Masaryka   
17.00 - slavnostní shromáždění k 97. výročí založení samostatného Československa
18.00 - začátek Průvodu světel (trasa: Klatovská - Smetanovy sady - Františkánská 
ul. - nám. Republiky)
• náměstí Republiky, 18.30   
Slavnostní ohňostroj

Program poskytl Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně

• Plzeňská radnice                    zdarma
• Měšťanská beseda, 9.00 - 15.30 - prohlídky s průvodcem   
Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a prodej v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00
• Loosovy interiéry Klatovská 12                       28 Kč
• Loosovy interiéry Bendova 10, 9.00 - 15.30                      28 Kč
Rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a prodej v Turistickém informačním centru od 12. 10. od 9.00
• 28 km na rozhlednu Chlum (trasy 13, 11 a 4 km)                       28 Kč
10.00 - 16.00 - vstup na rozhlednu (v ceně vstupného špekáček)
• Luftova zahrada                     zdarma
10.00 - 16.00 - prohlídky (značení z Tyršova mostu)
• Meditační zahrada            28 Kč/děti do 140 cm
10.00 - 16.00 (značení z Tyršova mostu)
• Zoologická a botanická zahrada města Plzně                 28 Kč/děti do 6 let
DinoPark 8.00 - 18.00
• Pivovarské muzeum, 10.00 - 17.00                  28 Kč/děti do 6 let
• Plzeňské historické podzemí, 10.00 - 16.00                  28 Kč/děti do 6 let
Prohlídky každých 20 minut. Prohlídku doporučujeme předem zakoupit na www.
prazdrojvisit.cz/vstupenky
• Velká synagoga, 9.30 - 16.30      28 Kč/děti do 140 cm 
Komentované prohlídky každou hodinu. Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.
• Velká synagoga (prohlídky věží)                       28 Kč
9.30 - 17.00 každých 30 min., počet osob ve skupině max. 20 (z bezpečnostních dů-
vodů vstup pouze děti starší 10let). Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.
• Stará synagoga, vnitroblok Smetanovy sady 5          28 Kč/děti do 140 cm
9.30 - 16.30 - každou hodinu komentované prohlídky,nově zpřístupněna galerie.
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 1. 10.
• Věž sv. Bartoloměje, 10.00 - 17.00           28 Kč/děti do 140 cm
• Techmania Science Center, 10.00 - 18.00                28 Kč/děti do 3 let
Zvýhodněné vstupné platí pouze pro Science Center a 3D Planetárium
• Vodárna Plzeň                      zdarma
9.28 a 13.28 - exkurze do čistírny odpadních vod v Plzni (sraz návštěvníků u vstupu  
v Jateční ulici, počet osob ve skupině max. 28).
Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém 
informačním centru od 12. 10. od 9.00
• Zimní stadion Home Monitoring Aréna, 10.00 - 11.00                                zdarma
10.00 - 11.00 - volné bruslení na druhé (horní) ledové ploše
• Bazén Slovany             28 Kč/děti do 140 cm
• Bazén Lochotín, 9.00 - 12.00
Volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hodinu) 
• Patton Memorial Pilsen,             28 Kč/děti do 140 cm
9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00

DEPO2015 zve

 na ochutnávky jídla

K podzimu v Plzni jazz neodmyslitelně 
patří už deset let. V říjnu a listopadu se 
bude opět konat festival Jazz bez hranic. 
Zahájen byl 6. října a potrvá do 3. prosin-
ce. Galakoncert se uskuteční ve Velkém 
divadle, dalšími místy budou Dům hudby, 
Buena Vista Music Club, Anděl Music Bar, 
Měšťanská beseda a DEPO2015. Festival 
přiváží špičkové světové jazzmany ověn-
čené řadou cen Grammy. První letošní 
hvězdou bude saxofonová legenda Bob 
Mintzer. Plzeňskému publiku se představí 
se svým americko-slovenským kvintetem. 
Společně s nimi během večera vystoupí 
německé Trio Elf. Aby festival potvrdil, že 
jazz je skutečně bez hranic, přiveze zají-
mavý projekt, v němž se míchají hudební 
styly stejně jako národnosti muzikantů. 
V Domě hudby zahrají Milan Svoboda  
a Les Sirènes String Quartet. Program vy-
vrcholí 1. prosince galakoncertem americ-
ké vokální formace Manhattan Transfer. 
Tyto desetinásobné držitele ceny Grammy 
odborníci označují za možná nejdůležitěj-
ší vokální skupinu posledního půlstoletí  
moderní hudby.                                                             (red)

Jazzové hvězdy 

se představí už podesáté

Tanečník a choreograf Richard Ševčík, 
akademický sochař František Pelikán, 
firma Klotz a.s. a Plzeňská filharmonie 
jsou držiteli Umělecké ceny města Plzně 
za rok 2014. Ocenění se uděluje od roku 
2013. Richard Ševčík obdržel cenu za mi-
mořádný umělecký počin pro umělce do 
30 let za vytvoření baletní inscenace Ob-
raz Doriana Graye. Cenu za celoživotní 
dílo získal akademický sochař František 
Pelikán. Cenu nazvanou Společnost přá-
telská umění a kultuře/Mecenáš(ka) pl-
zeňské kultury získala firma Klotz a. s. za 
záchranu budovy bývalého nádraží Plzeň 
- Jižní předměstí. Cenu za významnou 
kulturní událost roku převzala Plzeňská 
filharmonie za koncert k Roku české hud-
by 2014 v katedrále sv. Bartoloměje. (an)

Uměleckou cenu získala soukromá firma, světový designér, tanečník i filharmonie

Firmě Klotz se podařilo celkovou rekon-
strukcí zachránit bývalou nádražní bu-
dovu a proměnila ji na moderní kulturní 
centrum, jež se 11. září 2015 otevřelo 
veřejnosti. Projekt revitalizace připravi-
la v roce 2014 v součinnosti s centrem 
JOHAN. „Do projektu jsme investovali 
více než třetinu svých prostředků,“ říká 
jednatel firmy Michael Hubka.

Čím vás oslovila zrovna tato budova?
Je krásná a historicky cenná.

Za kolik jste ji vydražili?
Tuším, že to bylo 4,5 milionu korun. 

Celkem nás to stálo zhruba pětačtyřicet 
milionů korun.

Měli jste představu, co v ní bude?
Ne. Jen jsme věděli, že je to kulturní 

památka, že je to zajímavá budova.
Kdy vás napadlo spojit s JOHANem?

České dráhy budovu centru prona-
jaly, my jsme zdědili nájemní smlouvu  
a řekli si, že je výborný nápad pokračo-
vat ve spolupráci. JOHAN bude „Jižák“ 
nadále provozovat, my budeme udávat 
směr, aby byl ekonomicky udržitelný. 
Věřím, že si na sebe vydělá.
Máte k alternativnímu umění osobní 
vztah?

Nemám. Zajímají mne spíš knížky.
Ekonomické a duchovní. O smyslu ži-
vota, kam směřujeme.                               (an)

Michael Hubka: Nádražní budova je krásná

Zprava Michael Hubka, František Pelikán, ředitelka filharmonie Lenka Kavalová s šéf-
dirigentem Tomášem Braunerem a šéf baletu Jiří Pokorný, který převzal cenu za Richar-
da Ševčíka.                                                                                                                           Foto: Martin Pecuch
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A vy jste si zvolili pomoc mladým hu-
debníkům?

Měli jsme k hudbě blízko vždycky  
a poznali jsme ji i prostřednictvím našich 
dětí.
Chtěli jste z dětí mít hudebníky? 

Přišlo to tak nějak samo. Jakub začal 
hrát na flétnu a v šesti letech mu náš dob-
rý kamarád strčil do pusy trumpetu a on 
to ufoukl. Od té doby se na ni začal učit, 
toužil se stát jazzovým trumpetistou. 

Proto odjel studovat do Ameriky. 
A s touto zemí je, jak jsem se dozvěděla, 
spojen trošku i váš projekt 5 řek. 

Pěvecké sbory a orchestr povede diri-
gent Norman Gamboa ze Spojených stá-
tů amerických, pod jehož vedením hrál 
Jakub Vltavu. To je možná i jedna z věcí, 
které nás k projektu inspirovaly. 
Jak se to stalo? 

Asi jsme přemýšleli nad významem do-
mova. Je pro každého z nás tak důležitý, 
neseme si ho s sebou, kamkoliv přijdeme. 
Následovala úvaha nad vodou jako infor-

mací, vodou jako životem, jako cestou. 
Celé se to pak poskládalo s pěti řekami,  
z nichž čtyři přivádějí vodu do Plzně  
a pátou ji posílají dál. To místo, kde žije-
me, je důležité nejen pro nás, ale také pro 
ty, kteří přicházejí nebo jen procházejí. 
Jsme součástí celku a máme svůj úkol. 
A pak začal váš projekt? 

V lednu 2013 jsme oslovili pět naděj-
ných plzeňských skladatelů, Martina 
Červenku, Pavla Samiece, Jiřího Vyšatu, 
Tomáše Karpíška a jejich profesora Jiřího 
Bezděka. Představili jsme jim naši my-

šlenku, oni se nechali inspirovat každý 
jednou z pěti plzeňských řek a zkompo-
novali pět samostatných symfonických 
vět. A ty letos 15. října zazní ve Velké sy-
nagoze v Plzni a o tři dny později v Jízdár-
ně ve Světcích u Tachova. 
K tomu přibyly další podprojekty? 

Je to festival dětské a studentské tvorby 
nazvaný 5 řek/5 pramínků zaměřený na 
výtvarnou a literární tvorbu. Práce jsou 
na úžasné úrovni. Je téměř k neuvěření, 
jak děti z okolí Plzně dokáží vnímat řeku 
a co se kolem ní děje. Výtvarná díla jsou  

k vidění v Domě hudby v Plzni, v Měšťan-
ské besedě a Knihovně města Plzně. 
A máte už představu o další práci? 

Chceme pokračovat v záchraně barok-
ních varhan v kostele sv. Barbory v Ma-
nětíně. Díky jejich zvuku a technickým 
možnostem jsou skutečným světovým 
unikátem a nejen pro hudebníky. Jsou 
ve velice špatném stavu, téměř nehratel-
né. Proto například pořádáme benefiční 
prodej palet, které pomalovali významní 
umělci. Budeme je dražit 28. listopadu. 

(an)

Řadu zajímavých míst v Plzni, kde se běž-
ně platí mnohonásobně vyšší vstupné, 
bude 28. října možné navštívit za sym-
bolických 28 korun nebo zdarma. Město 
tímto způsobem už podesáté oslaví výročí 
založení samostatného československé-

ho státu. „Program si jako každoročně  
i v letošním roce užijí děti i dospělí. Otevřou 
se například unikátní Loosovy interiéry, 
zrekonstruovaná nádražní budova na 
Jižním Předměstí, galerie a muzea,“ zve 
Adéla Kuželíková z Odboru prezentace  

a marketingu Magistrátu města Plzně. Zá-
jemci si budou moci levně zabruslit nebo 
zaplavat. Chybět nebudou tradiční akce 
jako slavnostní shromáždění k 97. výročí 
založení samostatného Československa 
u památníku T. G. Masaryka, které ten-

tokrát začíná v 17 hodin. Od 18 hodin 
následuje Průvod světel a o půlhodinu 
později se mohou lidé potěšit pohledem 
na velkolepý ohňostroj. V loňském roce 
se na něj přišlo podívat zhruba pět tisíc  
lidí.                                                                           (red)

Plzeň pokračuje v tradici, 28. října se otevřou kulturní instituce nebo turistické cíle jen za 28 korun
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Antonín Kott se narodil 20. února 1860 
v Milíně u Příbrami. Patrně studoval 
na pražské varhanické škole, ale stu-
dium nedokončil. Tři roky pak působil 
jako varhaník a v roce 1883 přijal místo 
houslisty a korepetitora u Švandovy diva-
delní společnosti. Od roku 1886 působil 
jako kapelník při brněnském angažmá 
této společnosti. Uvedl více než 20 oper  
v brněnských českých premiérách spolu 
s kapelníkem Karlem Weisem a dirigo-
val řadu operet. Zvýraznil tak i českou 
repertoárovou linii brněnského divadla 
prvním uvedením Smetanových Dvou 
vdov (1887), Dalibora (1888), Braniborů 
v Čechách (1889, poprvé mimo Prahu)  
a Tajemství (1890) a také zprostředkoval 
brněnskému publiku uvedení Carmen 
(1886) a Dona Juana (1888).

Známé jsou i jeho skladatelské počiny, 
například hudba ke hře Alcindor a Mi-
randolina (1885), k Verneově hře Cesta 
kolem světa za 80 dnů (1890) či k Vrch-
lického hře Sedm havranů (1891).

Když se po Švandově smrti společnosti 
ujal Švandův syn Pavel, odešel s ním Kott 
do Plzně. Zde působil v letech 1892 až 
1895 ve Švandově společnosti, dalších 
pět let ve společnosti Vendelína Budila  
a dva roky v Trnkově společnosti.

Ve starém plzeňském divadle měl oper-
ní soubor 17 členů, v orchestru bylo 16 tr-
vale angažovaných hudebníků, ale orche-
str byl při operách dle potřeby doplňován 
většinou na 25 hráčů. Soubor zpěvohry 

měl vynikající úroveň. Působili zde třeba 
sopranistka Marie Wollnerová, tenoristé 
Josef Jelínek a Čeněk Melichárek, baryto-
nista Václav Vodička či basista Robert Po-
lák. Soubor uvedl v listopadu 1892 první 
ruskou operu na plzeňské scéně, Čajkov-
ského Evžena Oněgina. V téže divadelní 
sezoně zaznělo i Smetanovo Tajemství, 
Mozartův Don Giovanni a Rossiniho 
Vilém Tell. Celkem bylo nastudováno 27 
oper.

V následujícím roce byla v Plzni prove-
dena veristická novinka Ruggera Leon-
cavalla Komedianti a 24. ledna 1895 
byla v Plzni poprvé uvedena opera  Čaj-
kovského Piková dáma. V Budilově éře 
zazněla  například Humperdingova Per-

níková chaloupka, česká premiéra Kni-
ezlovy opery Evangelista, aktovka slepé-
ho skladatele Stanislava Sudy U božích 
muk, Nápravníkova opera Dubrovský, 
Kovařovicovi Psohlavci, 10. ledna 1900  
v plzeňské premiéře Smetanovi Braniboři  
v Čechách, o měsíc později Glinkova ope-
ra Ivan Susanin a v dubnu Zeyerův Radúz  
a Mahulena s hudbou Josefa Suka. Posled-
ní sezona ve starém divadle byla završena 
prvním provedením Smetanovy Libuše  
v Plzni a následně Fibichovou Šárkou.

Po otevření nového plzeňského divadla 
v roce 1902 byl Antonín Kott jmenován 
šéfem opery. Orchestr měl většinou 33 
členů a sólisté i sbor měli zkušebny. Nové 
divadlo slavnostně otevřela 27. září 1902 
Smetanova Libuše a bylo uvedeno 18 
oper, z toho devět českých a jedna ruská. 
V následující sezoně zavítal naposledy do 
Plzně Antonín Dvořák, a to na premiéru 
své opery Čert a Káča. Krátce na to byly 
inscenovány jeho opery Dimitrij a Ru-
salka. Z českých novinek zazněla další 
Sudova opera Bar Kochba a pronikání 
pucciniovského verismu na česká jeviště 
vděčilo publikum za premiéry oper Ma-
non Lescaut a Bohéma.
Antonín Kott zemřel náhle 5. prosince 
1905 ve svém bytě v Plzni ve Smetano-
vých sadech 332 v pouhých 45 letech a di-
rigentskou taktovku po něm převzal kon-
certní mistr a kapelník Emanuel Bastl.

Štěpánka Pflegerová,
Archiv města Plzně

PsalO se
Před 26 lety

Víme, Kudy
cHOdíme? (8.)

„V kraji klidný průběh“

V den 71. výročí vzniku Českoslo-
venska, 28. října 1989, se v Plzni na 
náměstí Republiky opět konala opo-
ziční demonstrace pořádaná koordi-
načními výbory Hnutí za občanskou 
svobodu a Demokratické iniciativy. 
Stejně jako v srpnu téhož roku, kdy se 
konala demonstrace k 21. výročí oku-
pace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, 
byla účast poměrně nízká, přišlo 20 až 
30 lidí. Oficiální tisk zdůrazňoval, že 
tomu tak bylo proto, že „obyvatelé zá-
padních Čech svými postoji, rozvahou 
a moudrostí prokázali kladný vztah  
k socialistické společnosti.“ Někte-
rým z plzeňských aktivistů znemož-
nila účast Bezpečnost, která preven-
tivně uplatnila možnost předběžného 
zadržení na 48 hodin.

Skutečnost však byla trochu jiná. 
Už v průběhu října se aktivizovala pl-
zeňská opozice, po celém městě včet-
ně nádraží ČSD a Škodovky se objevo-
valy letáky zvoucí na demonstraci 28. 
října a běžní občané jen s málo skrýva-
nou radostí sledovali vývoj v soused-
ním Maďarsku, kde už se komunistic-
ký režim začínal hroutit. To vše spolu 
s dalšími faktory připravovalo cestu  
k revoluci, která přišla jen o několik 
týdnů později.

Adam Skála
Archiv města Plzně

Známí i zapomenutí lidé plzeňské opery
Antonín Kott se stal prvním šéfem operního souboru nového divadla v Plzni

V minulých Radničních listech hledali 
naši nejmenší čtenáři pět rozdílů mezi 
obrázky Nového divadla od kreslíře  
a ilustrátora Vhrsti. Obrázky se lišily ve-
likosti auta, značením na silnici, poutači 
na divadelní představení před budovou, 
lampou pouličního osvětlení a keřem  
u budovy zcela vlevo.

Při losování měl tentokrát nejvíce 
štěstí Jan Šůla, který získává po čtyřech 
vstupenkách do zoologické a botanické 
zahrady a další zajímavé ceny. Výhra je 

pro něho připravena v informační kance-
láři radnice.

Pro děti jsou tentokrát určeny obrázky 
Pivovarské věže. Poslouží jako omalo-
vánky, ale opět je mezi nimi pět rozdílů. 
Pokud je malí čtenáři najdou, mohou je-
jich seznam poslat s pomocí dospělých 
do 26. října na adresu redakce. K dispo-
zici je také e-mail RadnicniListy@plzen.
eu. Nezapomeňte připsat heslo Hrajeme 
si s Plzní, jméno, věk dítěte a adresu. Vy-
losovaný výherce získá čtyři vstupenky 

do Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně a další odměny. Pokud se dětem po-
daří vybarvit všech deset obrázků, budou 
automaticky zařazeny do speciálního slo-
sování o zajímavou cenu. Posílat je mo-
hou do redakce postupně nebo najednou 
s poslední kresbou na konci letošního 
roku. Pivovarská věž patří k nejzajíma-
vějším technickým památkám. Je vyso-
ká 50 metrů a uvnitř kopule je nádrž pro 
pramenitou vodu ze studní na Roudné  
a  nádrž pro vodu užitkovou.                       (red)

Antonín Kott      Foto: Archiv města Plzně

Soutěž inspirovaná názvy plzeň-
ských ulic dnes pokračuje další pě-
ticí. První je zároveň odpovědí na 
soutěžní otázku z minulého čísla.
• Břeňkova – Břeněk Švihovský  
z Dolan byl v letech 1419 až 1420 
hejtmanem husitských vojsk v Plzni. 
Padl v bitvě u Sudoměře.
• Dítětova – Hostinský Dítě byl za-
kladatelem plzeňské čtvrti Letná.
• Farského – Karel Farský se narodil 
26. července 1870 a zemřel 12. červ-
na 1927. Přestože byl původně kato-
lickým duchovním, stal se po první 
světové válce jedním ze zakladatelů 
Československé církve husitské,  
v níž byl také prvním patriarchou.
• Guldenerova – Bernard Gulde-
ner, plzeňský dramatik, se narodil 
v roce 1836 a zemřel v roce 1877. 
Původním povoláním právník se 
díky svému obdivu ke Švandovu di-
vadlu začal záhy věnovat psaní di-
vadelních her. Největší novinovou 
polemiku vzbudila veselohra Mňau,  
v níž stejně jako ve všech svých hrách 
ironizoval maloměšťácké nešvary 
své doby. Přesto jeho hry nepřežily, 
neboť jim chyběla větší hodnota.
• Hlavanova – Antonín Hlavan, pl-
zeňský arciděkan, žil v letech 1796 
až 1868. Aktivně pomáhal českému 
školství a pro českou školu v Plzni 
získal vlastní budovu.
SOUTĚŽ: Výherce sedmé části naší 
soutěže se stala Jana Šilhavá. Získá-
vá fotografickou publikaci Libora 
Sváčka Plzeň. Stejnou knihu obdrží 
i jeden z vylosovaných, který zašle 
správnou odpověď na osmou soutěž-
ní otázku, jež je spojena s Kalikovou 
ulicí. Víte, po kom byla pojmeno-
vána? Odpovědi lze posílat do 26. 
října na adresu redakce. K dispozici 
je také e-mail RadnicniListy@pl-
zen.eu. Nezapomeňte připsat heslo 
Víme, kudy chodíme?, své jméno  
a adresu.
Zdroj: Encyklopedie ulic západních 
Čech „Víte, kde bydlíte?“ od Markéty 
Čekanové.

Plzeňské bienále kresby

je unikátní akce

Mezinárodní bienále kresby Plzeň, sou-
těžní přehlídka jednobarevné kresby, se 
letos koná od 15. října do 29. listopadu  
v Galerii města Plzně. Představuje to nej-
lepší ze světové kresby. Plzeňské bienále 
je podle organizátorů světově ojedině-
lou akcí, je jediným projektem v Evropě, 
který se jednobarevnou kresbou zabývá. 
Soutěžní práce jsou omezeny jen formá-
tem a dobou vzniku.                                   (red)

H r a j e m e  s i  s  P l Z n í  (8. )


