
Dětem se začal věnovat už jako student 
Střední průmyslové školy strojnické 
v Čáslavi. „Vedl jsem kroužek stolního 
tenisu a práce s dětmi mě chytila. Vybral 
jsem si proto studia na pedagogické fa-
kultě v Hradci Králové, obor matema-
tika, fyzika a po absolvování jsem začal 
učit a dělám to dodnes,“ říká osmapade-
sátiletý ředitel 34. základní školy v Plzni 
Václav Křivohlavý. Patří mezi nejdéle 
sloužící ředitele v krajské metropoli a po-
dle slov rodičů a dětí mezi nejoblíbenější 
kantory. 

Vyrůstal jste v Chotěboři, studoval v Čás-
lavi a Hradci Králové. Jak jste se vlastně 
ocitl v Plzni?

Jednoduše. Na studiích jsem poznal 
svou ženu, která studovala stejnou fakul-
tu a byla z Plzně. Rozhodli jsme se, že se 
usídlíme právě tady. Původně jsem učil 
v Liticích a na dalších plzeňských ško-
lách, ale v roce 1990 jsem zakotvil tady 

v roli zástupce ředitele a o pět let později 
jako ředitel. No a čtyřiatřicet let v Plzni 
uběhlo jako voda. 
Matikář a fyzikář bývá obvykle postra-
chem žáků. Slyšela jsem, že u vás to ale 
neplatí. Jaký na to máte recept?

I takové předměty, jako jsou matema-
tika či fyzika, je třeba podávat zábavnou 
formou a mít na paměti, že ne všichni 
mají potřebné logické myšlení. Pro děti je 
třeba vymýšlet zajímavé úkoly ze života, 
aby si je mohly představit. A učitele musí 
jeho práce bavit, musí mít chuť se vzdělá-
vat a vymýšlet nové věci.
Jak jsou na tom s matematikou a fyzi-
kou současné děti?

Mám pocit, že hůř než jejich vrstev-
níci v minulosti. Často nedokážou po-
chopit podstatu věci. Přečtu jim příklad 
z fyziky a zeptám se, kdo mu porozuměl. 
A někdy se nezvedne ani jedna ruka, 
a když ho přečtu podruhé, tak to také 
nebývá celá třída. Kdysi  to bývalo jinak. 

Ale rozhodně nechci, aby se žáci učili 
fyziku doma, tam ať se věnují češtině, 
jazykům a dalším předmětům. Vždycky 
jim říkám, ne abyste se doma učili fyzi-
ku, k pochopení  látky by vám měly sta-
čit hodiny ve škole. 
Proč nechápou podstatu věci?

Mají kolem sebe moc podnětů, telefo-
ny, tablety, počítače, absolvují množství 
kroužků a často nestíhají rozlišit, co je 
důležité a podstatné. 

Vaše škola si však podle různých 
hodnocení vede velice dobře?

Z toho mám velkou radost. A to jsme  
přísná škola, ale vrací se nám to například ve 
srovnávacích testech. Ve výsledcích v celo-
státním srovnávání, ve kterém byla i víceletá 
gymnázia, jsme dosáhli nadprůměrného 
hodnocení. Důležité pro nás ale není jen 
vzdělávání, chceme po dětech, aby byly féro-
vé, slušné a upřímné. Například neeexistu-
je, aby nepozdravily. Ale stejným způsobem 
se musí chovat personál školy. 

Atmosféra ve škole je pro vás hodně dů-
ležitá, že?

Jednám s lidmi na rovinu a pracovní-
ků školy si obrovsky vážím. Už jsem si 
vyzkoušel na svou kůži řadu věcí včetně 
vaření a před zaměstnanci ať pedagogic-
kými, či nepedagogickými smekám. Pro-
blémy se objevují jako všude, ale je třeba 
mluvit o nich v klidu a vyřešit je.  A udělat 
to hned.
A rodiče vám někdy „nezatápějí“?

Zatím jsme vyřešili všechno bez problé-
mů a stížností. Možná je to tím, že pro rodiče 
děláme hodně akcí, při kterých nás mohou 
poznat. Třeba při sportovních soutěžích, vá-
nočních akcích nebo při výtvarných dílnách. 
Některé maminky z nich nechtějí ani odejít. 
Snažíme se o to, abychom se znali všichni na-
vzájem. Současný počet dětí i pracovníků to 
naštěstí umožňuje. Máme teď 430 dětí, pří-
ští rok to bude o dvacet víc a 45 zaměstnan-
ců. Ale bývaly doby, kdy se 117 zaměstnan-
ců staralo o 1140 žáků.                                         (an)                                                            

Jedním z nových trendů v oblasti informač-
ních technologií je Síť internetu věcí (IoT). 
Plzeň jako první město v České republice 
vybudovala vlastní senzorickou síť LoRa, 
která slouží pro datově a energeticky ne-
náročnou síťovou komunikaci „věcí“. Tato 
inovativní přístupová technologie dokáže 
přenést data z míst, kde nejsou jiné možnos-
ti připojení ať již z důvodu neexistence sítí, 
nebo z důvodu možnosti napájení. Jednou 
z výhod IoT je velmi malý odběr ze zdroje, 
kdy senzory mohou na malou baterii fun-
govat v řádu měsíců až roků. Tento projekt 
je součásti iniciativy Smart City Plzeň, tedy 
další z řady chytrých řešení, jejichž cílem je 
obyvatelům západočeské metropole usnad-
nit a zpříjemnit život a zefektivnit celou řadu 
každodenních činností. Díky zprovoznění 
a zpřístupnění této sítě mohou vzniknout 
například šikovné aplikace, senzory mohou 
poskytnout informace o aktuálním stavu 
kvality ovzduší nebo výšce hladiny v plzeň-
ských řekách.

Podle Luďka Šantory, ředitele Správy 
informačních technologií města Plzně, 
která projekt zajišťuje, bude síť užitečná 
i pro městské společnosti. „Například 
dopravní podnik by mohl využít senzo-
rickou síť a pracovat s informacemi o ob-
sazených parkovacích místech. Teplárna 
a vodárna může síť využít například pro 
odečty vody či tepla, Čistá Plzeň by moh-

la efektivně řešit vyblokování míst pro své 
svážecí vozy u velkokapacitních podzem-
ních kontejnerů, kde by se parkovací mís-
ta uzavírala na reálný čas dojezdu svozo-
vého vozu,“ vysvětluje Luděk Šantora.  

Jedním z klíčových důvodů vybu-
dování sítě IoT je její zpřístupnění pro 
studenty v rámci výzkumu a vývoje. „Síť 
internetu věcí nabízí velkou škálu mož-
ností ať už pro vývoj a testování senzo-
rů, analyzování dat, nebo vznik nových 
aplikací. Můžeme tak podpořit tech-
nicky zaměřené studenty a nabídnout 

jim možnost zapojit se do vývoje. Tyto 
aktivity mají přesah i na technologické 
centrum Dronet, jehož cílem je kromě 
jiného podpora technicky nadaných stu-
dentů v začátcích jejich podnikání,“ říká 
Luděk Šantora.

Na pokrytí Plzně je potřeba kolem deseti 
přístupových bodů, náklady na jednu bránu 
jsou zhruba 20 tisíc korun. V současnosti 
je síť už spuštěna a pracuje se na jejím zpří-
stupnění, projekt bude kompletně dokon-
čen v horizontu několika měsíců. Aktivity 
Plzně jsou v tomto směru unikátní. Více in-

formací o projektu najdou zájemci na webu 
iot.plzen.eu. Tyto stránky poskytnou stu-
dentům návod, jak si vytvořit účet v systému 
PLZEN LoRa a jak získat přístup k datům  
uloženým v tomto systému.

Cílem konceptu Smart City Plzeň je 
připravovat a realizovat takové projekty, 
které usnadní každodenní život obča-
nům a zlepší dopravu, životní prostředí, 
ale i například energetickou bezpečnost 
a další oblasti.  V rámci České republiky 
se  Plzeň řadí mezi průkopníky naplňující 
koncept Smart City.                                           (red)
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Ředitel Václav Křivohlavý ve své pracovně 
ve škole.         Foto: 34. základní škola Plzeň

Ředitel Václav Křivohlavý říká dětem: Doma se fyziku neučte

Ukázka možností Sítě internetu věcí.                                                                                                                                          Foto: Adriana Jarošová

Letní Sportmanie
 přinese deset dní 

plných sportu 

Plzeň připravuje velký sportovní pro-
jekt. Od 18. do 27. srpna se uskuteč-
ní Letní SPORTMANIE Plzeň 2017. 
Desetidenní akce naváže na loňský 
úspěšný Olympijský park Plzeň 2016, 
který za 16 dní navštívilo zhruba 110 ti- 
síc lidí. Místo se nezmění, opět to 
bude lokalita amfiteátr a park za OC 
Plzeň Plaza. Akce se letos zaměří 
hlavně na adrenalinové sporty. Mezi 
hlavní atrakce bude patřit Jump Are-
na, lanové a lezecké centrum, fit park, 
střelecké sporty, vodní svět s wake-
boardingem, paddleboardingem, bo-
jovými sporty a další. 

Pořadatelé chystají běžecké závo-
dy zdatnosti, pro rodiny s dětmi od 
čtyř do 15 let Predator Junior, pro ši-
rokou veřejnost Predator Run, každý 
večer se pak v amfiteátru poběží Pre-
dator Challenge, divácky atraktivní 
souboj jednotlivců v běhu zdatnosti 
přes různé nástrahy. Chybět nebu-
dou besedy se známými sportovci, 
přednášky a autogramiády. Nedíl-
nou součástí akce budou stejně jako 
v loňském roce hojně navštěvovaná 
ranní cvičení pro veřejnost. Vstup na 
akci, jejímž cílem je rozvíjet a pod-
porovat sport a zdravý životní styl, je 
zdarma.                                                   (red)
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Oblast Boleveckých rybníků je pro Plzeňa- 
ny i návštěvníky krajského města zase 
atraktivnější.

Třemošenský rybník má totiž nově zpev-
něný břeh, mlatovou cestu vedoucí až ke 
hrázi Kamenného rybníka a dvoje kamen-
ná schodiště zajišťující pohodlný vstup do 
vody.  Pro odpočinek budou sloužit lavičky 
na opěrných zídkách podél cesty. 

Stavební úpravy za 11,7 milionu korun 
financovalo město Plzeň.  Trvaly od loňské-
ho října do letošního dubna. Rozsáhlá úpra-
va měla několik důvodů. Žulové terasové 
opevnění břehů zabrání dosavadnímu po-
demílání břehů a ochrání tak les. Vybudová-
ním schodišť se zlepšila možnost vstupu do 
vody a nově vystavěná cesta vytvořila poho-
dlnější přístup ke Kamennému rybníku. 

Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, 
zeleně a vodního hospodářství Správy ve-
řejného statku města Plzně, říká, že Třemo-
šenský rybník mívá stabilně kvalitní vodu 
pro koupání, a to zejména kvůli tomu, že se 
v rybníku mísí čistá voda z Boleveckého po-
toka a Kamenného rybníka. 

„Předpokládáme, že díky novým staveb-
ním úpravám budou lidé rybník více využí-

vat ke koupání než dosud,“ uvádí Richard 
Havelka. Třemošenský rybník, zvaný též 
Židovský nebo Židovák, je součástí ryb-

niční soustavy na Boleveckém potoce na 
severním okraji Plzně. Kromě Boleveckého 
potoka přitékajícího ze západu od rybníka 

Nováček je napájen další bezejmennou vo-
dotečí přitékající ze severu od Kamenného 
rybníka.                                                                               (red)                                                            
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Úpravy Třemošenského rybníka skončily
město plzeň vynaložilo na zatraktivnění oblasti téměř dvanáct milionů korun

Zastupitelé schválili program na pod-
poru spolupráce podniků a výzkum-
ných organizací v Plzeňské metropolitní 
oblasti nazvaný Plzeňské podnikatelské 
vouchery 2017-18. 

Žádosti o dotaci se začnou přijí-
mat 1. září 2017. Jedná se o třetí kolo 
programu podpořené městem Plzeň, 
který navazuje na už úspěšně realizo-
vané programy v letech 2013 až 2014 
a 2015 až 2016. Na program jsou alo-
kovány prostředky ve výši dva miliony 
korun.  

Cílem programu Plzeňské podni-
katelské vouchery 2017-18 je posílit 
inovační aktivity firem, a přispět tak ke 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
V tomto programu na rozdíl od před-
chozích budou podpořeny pouze firmy 
se sídlem či provozovnou v Plzeňské 
metropolitní oblasti, nikoli v celém Pl-
zeňském kraji. 

Plzeňská metropolitní oblast je 
tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě 
města Plzně také obce s rozšířenou 
působností Blovice, Kralovice, Roky-
cany, Nýřany, Stod a Přeštice. Žije zde 
více než 300 tisíc obyvatel, tedy více 
než 50 procent obyvatel Plzeňského 
kraje.                                                                      (red)

plzeň vypíše další
podnikatelské

 vouchery

Spalovna ZEVO Plzeň je teplárenský projekt roku

Prázdniny začínají za pár dní a teplé dny 
lákají ke koupání. Podle hydrobiologa  
Jindřicha Durase z Povodí Vltavy má  
Plzeň pro uspokojení rekreantů proti 
jiným českým městům výjimečné pod-
mínky. „Nedávno tady byla studentka 
z Českých Budějovic, která píše disertač-
ní práci o soustavě plzeňských rybníků, 
a ohromilo ji, že se dá koupat úplně ve 
všech. Takové možnosti v Budějovicích 
nejsou. I cizinci bývají zbláznění z toho, 
jak je voda v plzeňských rybnících čistá 
a úžasná,“ říká Jindřich Duras. Dodává, 
že aktuální informace  zájemci naleznou 
na facebooku pod heslem Bolevecké 
rybníky.

Jaké koupání tedy nabízejí plzeňské 
rybníky a opravdu je možné koupat se 
ve všech?

Všechny rybníky mají kvalitní vodu 
a vybere si každý.  Komu vadí při plavání 
vodní rostliny, ideální je Kameňák, kte-
rý připomíná šumavské jezero. Voda je 
v něm díky rašelině v povodí nahnědlá, 
kyselá a teplejší než třeba ve Velkém Bo-
leveckém rybníce. Hnědá barva pohlcuje 
víc slunečního záření. Rostlin moc není 
také v Seneckém rybníce, postará se o ně 

rybí obsádka, která je tam tradičně nejhust-
ší. Platí úměra, čím je více ryb, tím je méně 
rostlin, voda pak bývá zakalenější. Takže 
tomu, kdo nechce rostliny, bych doporu-
čil Senečák. Ten ale bude letos celou letní 
sezónu vypuštěn, aby se bahno odvodnilo 
a usazeniny ve střední části rybníka se 
daly odtěžit. Dobrou kvalitu mají také Tře-
mošenský rybník,  Košutecké jezírko, Šídlo-
vák, Košinář, Nováček a Chobot.
V těch posledních třech jmenovaných se  
ale moc lidí asi nekoupává?

V Košináři bylo před pár lety hodně rost-
lin a kvalita vody nebyla až tak dobrá, ale 
to se za posledních pět let výrazně zlepšilo. 
A jak jsem říkal, voda je kvalitní i v Nováč-
ku a Chobotu. Všechny tři rybníky skýtají 
příležitost pro koupání páníčků s pejsky 
právě proto, že tam moc lidí nechodí.
V návštěvnosti vede Velký Bolevecký 
rybník. Ale není v něm příliš vodních 
rostlin, které dokážou plavcům znepří-
jemnit život?

Velký Bolevecký rybník má výtečnou 
kvalitu vody, skoro se vyrovná kvalitou 
pitné vodě. Je průzračná a dá se v něm 
výborně šnorchlovat a pozorovat štiky, per-
líny a další rybí druhy. Ale koupáči, jak se 
poslední dobou začínají nazývat uživatelé 

vodních ploch, musí počítat s přítomnos-
tí vodních rostlin. Kdo při plavání, pokud 
se ho dotkne rostlina, propadá panice, 
neměl by jít do větší hloubky. V panice 
hrozí, že se do nich zamotá a mohl by se 
i utopit. Doporučuji v takovém případě 
pobývat v hloubce  do maximálně jedno-

ho a půl metru kolem pláží. Rostliny tam 
totiž bývají vyšlapány.  
Sužuje Velký Bolevecký rybník stále ka-
nadský mor?

Je tam stále, speciální vodní harvestor 
Bolek už od jara tuto cizí invazní rostli-
nu sklízí i s naším domácím stolístkem, 
který roste také zdatně. V loňském roce 
se z Boleváku vytěžilo zhruba tři tisíce 
metrů krychlových rostlin. Ale nikdy se to 
nepodaří vysekat tak, aby plavci nenara-
zili na kytku.
Jak se vlastně kanadský mor do rybní-
ka dostal?

Je to invazní druh podobně jako třeba 
akvarijní šneci, kteří v rybníce žijí také.  
Jsou v něm například i želvy nádherné. 
Stačí, když rostliny nebo živočichy do 
vody naházejí lidé, kteří likvidují akvária, 
a problémy jsou na světě.  Ale tomu se za-
bránit v podstatě nedá.
A co koupání v řekách?

Nejlepší kvalitu má Mže, ale je stude-
ná. Má 15 až 17 stupňů, protože teče ze 
dna Hracholuské přehrady. Koupat se dá 
v Úhlavě, Úslavě, Radbuze, ale v Berounce 
bych se nekoupal kvůli vlivu Plzně. Čistírna 
odpadních vod je výborná, ale kde je moc 
lidí, je i zvýšené mikrobiologické riziko. 

Když vidím vodáky, jak si v Berounce čistí 
zuby, tak mám husí kůži. Podceňují bakte-
riální infekci, i drobná oděrka se může zaní-
tit. Viry zase mohou způsobit třeba záněty 
spojivek a po požití i onemocnění horních 
cest dýchacích či průjem.  A vodáci si často 
myslí, že potíže mají z jídla. Stejné nebez-
pečí hrozí v řekách koupáčům po dešti, 
obvykle ve vodě skončí vyplavená splaško-
vá kanalizace. Nebezpečné látky putují po 
řece, a tak se po průtrži mračen v Klatovech 
mohou objevit v Úhlavě v Plzni třeba až 
za dva dny.  Na to by měli lidé myslet vždy, 
když se chtějí smočit v řece. 

Doporučil byste koupání v přehrad-
ních nádržích?

V Českém údolí je voda už mnoho let 
kvůli vysokému obsahu fosforu a násled-
nému rozvoji sinicových vodních květů 
nevhodná. Zato Hracholusky mají v po-
sledních třech rocích nejlepší kvalitu za 
dvacet let. Ideální ke koupání je v červnu 
dolní část Hracholusek, pak se zvětšuje 
množství sinic. Ale u hráze je možné se 
koupat bez obav i v srpnu. 
Jakou vodní nádrž preferujete vy?

Hracholusky u hráze a Velký Bolevecký 
rybník. S malými dětmi bych šel rozhodně 
jen tam.                                                                             (an)

Hydrobiolog Jindřich Duras: S malými dětmi bych šel na Bolevák

Jindřich Duras.                                   Foto: archiv                                                                                  

Třemošenský rybník je nově upravený.                                                                                                                                                                 Foto: Marie Fialová

Příjmy v úhrnné výši 6,315 miliardy 
korun inkasovalo v roce 2016 měs-
to Plzeň, výdaje činily 5,081 mili-
ardy korun. Vyplývá to z takzvaného 
závěrečného účtu, jenž představuje 
kompletní přehled hospodaření měs-
ta nejen jako celku, ale i v rozlišení na 
magistrát, městské obvody a příspěv-
kové organizace. 

Účetní závěrku a závěrečný účet se 
souhlasem „bez výhrad“ schválili za-
stupitelé. Plyne z něj mimo jiné i sku-
tečnost, že ve srovnání s rokem 2015 
krajské metropoli vzrostly provozní 
příjmy, stejně tak se zvýšilo kladné 
provozní saldo, příjmy z poplatků 
a další.                                                             (red)

město definitivně 
uzavřelo hospodaření 

za loňský rok

Magistrát města Plzeň získal ocenění 
Přívětivý úřad 2017 jako nejpřívětivěj-
ší úřad s rozšířenou působností v rám-
ci Plzeňského kraje. Letos se konal 
druhý ročník soutěže, kterou vyhlašu-
je Ministerstvo vnitra České republiky 
s cílem zmapovat přívětivost a otevře-
nost úřadů, a zhodnotit tak kvalitu 
nabízených služeb. Účastnilo se ho 
165 úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností včetně městských částí Prahy. 
Druhé místo v rámci Plzeňského kraje 
obsadily Klatovy, třetí Rokycany. Pl-
zeňský magistrát tento titul obdržel už 
podruhé.  Hodnocení se dělalo na zá-
kladě elektronického dotazníkového 
šetření, v němž bylo sledováno 56 kri-
térií rozdělených do kategorií dostup-
nost úřadu pro občany, transparent-
nost úřadu, komunikace úřadu, řízení 
kvality a další aktivity úřadu.            (red)

magistrát má titul 
přívětivý úřad

R O Z H O V O R

Teplárenské sdružení České republiky na 
Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křiš-
ťálovými komíny tři Projekty roku 2016, Vý-
robu tepla a elektřiny z komunálního odpadu 
v Plzni, Ekologizaci teplárenského zdroje 
v Opatovicích nad Labem a Využití odpad-
ního tepla z bioplynové stanice v Kladrubech 
u Rokycan. Tradiční vyhlášení výsledků  
15. ročníku Projektů roku se uskutečnilo při 
slavnostním večeru Dnů teplárenství a ener-
getiky v Hradci Králové. Do užší nominace 
bylo ve třech kategoriích vybráno deset pro-
jektů, do nichž teplárenské společnosti inves-
tovaly přes osm miliard korun. Dnešní doba 
investicím do energetiky příliš nepřeje, tím 
potřebnější je ocenit, že v teplárenství stále 
vznikají nové zajímavé projekty, které tento 
tradiční obor posouvají dopředu a přispívají ke zlepšení životního prostředí.  „Závod na 

energetické využití komunálního odpadu 
ZEVO Plzeň představuje moderní a ekolo-
gický provoz, který využívá energii získanou 
spalováním směsného komunálního odpadu 
k výrobě tepla pro potřeby soustavy zásobo-
vání teplem v Plzni a elektřiny dodávané do 

rozvodné sítě. Zařízení stálo 2,1 miliardy, 
další stamiliony byly investovány do šesti- 
kilometrového tepelného napáječe. Za-
řízení má životnost 35 let a na energii do-
káže ročně přeměnit 95 tisíc tun odpadu,“ 
píše se v oficiálním textu Teplárenského  
sdružení České republiky.                                            (PI)

Křišťálový komín drží v ruce finanční ředitelka Plzeňské teplárenské Helena Jahnová, s diplo-
mem vedle ní stojí obchodnětechnický ředitel Jakub Vojta. S mikrofonem událost komentuje 
předseda Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek.                               Foto: archiv



Plzeňský domov pro seniory Terasy zís-
kal letos v březnu nejvyšší možné ocenění 
kvality a stal se prvním pětihvězdičkovým 
poskytovatelem sociálních služeb na území 
města a druhým v Plzeňském kraji. „Za na-
šimi výsledky je tvrdá a trpělivá práce celého 
kolektivu. Nesmírně si vážím všech zaměst-
nanců Teras a jsem na ně moc pyšná. Jsou 
to empatičtí lidé, kteří svoji práci považují 
za poslání, a proto ji dělají velmi dobře. Do-
sažení nejvyššího stupně ocenění kvality je 
pro celý tým novým povzbuzením v práci,“ 
uvádí ředitelka Milada Brašnová.

Hodnotitelé, kteří zařízení posuzovali 
ve všech aspektech péče z pohledu samot-
ného seniora, ve své zprávě uvedli, že péče 
v domově je na velmi vysoké úrovni. „Zaří-
zení má nadprůměrný počet zaměstnanců 
v přímé péči, kteří uplatňují lidský a laskavý 
přístup k obyvatelům a zároveň využíva-
jí moderní metody péče. Domov vaří ve 
vlastní domácí kuchyni, připravuje kvalitní 
a chutná jídla, nabízí několik diet a využívá 
služeb nutričního terapeuta. Obyvatelé si 
u snídaně a u oběda vybírají ze dvou dru-
hů jídel a z několika nápojů, velikost porcí 
není nijak omezena. Celkové prostředí do-
mova je velmi dobře uspořádáno, všude je 
čisto a příjemná vůně,“ píše se v hodnotící 
zprávě. 

Domov pořádá velké množství spo-
lečenských a kulturních akcí, například 
návštěvu zoo, divadla, vánočních trhů, 
halloweenský bál, rodinné oslavy. Pod 
odborným vedením senioři na Terasách 
malují obrazy, vyrábějí dárky, pěstují 
bylinky a květiny. „Naše obyvatele pod-
porujeme tak, aby mohli vést spokojený 

a naplněný život. Nabízíme jim zážitky, 
které by sami doma neprožili. Všechno 
naše úsilí směřuje k tomu, aby co nejvíce 
obyvatel Teras mohlo upřímně říci: Tady 
jsem doma!“ říká Milada Brašnová.

A se svým týmem už pracuje na dalším 
zlepšení služeb. „Připravujeme nový kon-
cept péče o klienty se sníženou pohyblivostí. 

Všichni zaměstnanci v přímé péči absolvo-
vali odborné vzdělání s tréninkem ovládání 
manipulačních technik. Cílem moderního 
ošetřovatelství je zvýšit komfort poskyto-
vané péče zejména pro imobilní seniory 
a zároveň zlepšit pracovní podmínky pro 
samotné zaměstnance,“ zdůrazňuje ře-
ditelka. O 52 seniorů pečuje na Terasách  

32 stálých zaměstnanců a až deset brigádní-
ků, což umožňuje individuální přístup k uži-
vatelům. Pečovat je potřeba s úctou, šetrně 
a kvalitně, ale to vedení domova na Terasách 
nestačí, stále hledá nové příležitosti, jak se 
zlepšovat. „Rodinný způsob řízení domova 
nám umožňuje okamžitě uvádět do praxe 
nové koncepty péče, terapie i všechna opat-
ření a hned si od obyvatel domova ověřovat 
zpětnou vazbu,“ upozorňuje ředitelka. 

Možnost přihlásit se k dobrovolnému 
hodnocení využil domov proto, aby mohl 
porovnat kvalitu svých služeb s ostatními 
poskytovateli a aby našel nové inspirace 
k dalšímu zlepšování a posilování trvalého 
růstu úrovně poskytované péče. „Získané-
ho ohodnocení si skutečně moc vážím. Je 
potřeba si uvědomit, že do tohoto dobro-
volného hodnocení se hlásí jen ta nejlepší 
zařízení, a patřit k nejlepším mezi těmi 
dobrými, to je určitě velká pocta a velký zá-
vazek do budoucnosti. Kvalita se totiž musí 
po dvou letech obhajovat. Navíc dokážeme 
poskytovat nadstandardní péči za ceny, 
které jsou u pobytových služeb obvyklé 
a jsou srovnatelné s cenami v podobných 
zařízeních,“ připomíná ředitelka a dodá-
vá, že velký dík za podporu patří magist-
rátnímu odboru sociálních služeb a dalším 
institucím.                                                                   (an)

Vysportovaný muž, který vypadá spíš jako 
špičkový sportovec . Tak působí Milan Šten-
gl, vědecký ředitel Biomedicínského centra 
a vedoucí laboratoře zabývající se fyziologií 
a patofyziologií srdeční činnosti. Výzkum 
ho lákal už od dob studií, která absolvoval 
nejen v České republice, ale i v Belgii a Ho-
landsku. 

Jak se tak na vás dívám, sport je pro vás 
asi hodně důležitý?

Je to dominantní koníček a výborný pro-
středek k relaxaci. Ale na vesnici, kde bydlím 
s rodinou, jsem i dobrovolný hasič. Ve spor-
tu preferuji kolo, běh, občas činky. Přednost 
má však rodina a práce.
K dobré fyzičce patří i dobrý kardiovasku-
lární systém. A právě tomu se věnujete ve 
výzkumu, v čem spočívá?

Zaměřujeme se hlavně na srdce a snaží-
me se popsat, co je na něm při nemoci špat-
ně. Asi nejvíc nás zajímá, jak funguje při se-
psi, laicky otravě krve, která ročně postihne 
na celém světě 20 až 30 milionů lidí, z nichž 
přibližně 30 procent zemře. Toto onemoc-
nění je tak srovnatelné s kardiovaskulární-

mi a nádorovými onemocněními. Uvádí se, 
že 30 až 50 procent ze všech úmrtí v nemoc-
nicích způsobí právě sepse.
Na čem nebo na kom ji zkoumáte?

Poznatky se snažíme získat na prasatech. 
Průběh sepse je u nich hodně podobný jako 
u člověka. Mnoho týmů se věnuje výzkumu 
na potkanech, ale tam je průběh odlišný. 
Sledujeme, jak při sepsi funguje organis-
mus a jak k rozvoji onemocnění přispívá 
postižení srdce. Z něj umíme izolovat buň-
ky, pokračovat až na úroveň molekul a zjiš-

ťujeme, zda je jich tam méně či více a jakou 
by to mohlo mít souvislost s průběhem one-
mocnění. Zvíře je monitorované, sbíráme 
spoustu parametrů, jak fungují jednotlivé 
orgány. Odebíráme vzorky krve a tkání a za-
měřujeme se na analýzu srdeční činnosti 
v rámci sepse. Při ní totiž vzniká takzvaná 
myokardiální deprese, což je porucha srdeč-
ní funkce. Srdce prostě nepumpuje krev tak 
dobře, jak by mělo.
A k čemu jste dospěli?

Že za to zřejmě může vápníkové hos-
podářství srdeční buňky. Ta, aby se stáhla, 
musí dostat elektrický signál, na jeho zá-
kladě se zvýší koncentrace vápníku v buň-
ce a to spouští její stah. Vápník do buňky 
vstupuje částečně zvenku, v membráně sr-
deční buňky jsou bílkoviny, kterým se říká 
kanály, a jimi mohou ionty proudit z jedné 
strany na druhou. Důsledkem sepse je, že 
na srdečních buňkách je menší vápníkový 
proud a z toho vyplývají menší kontrakce. 
Také jsme zjistili, že srdeční frekvence, která 
je drobně nepravidelná, se v průběhu sepse 
oplošťuje. A to se děje ještě, než se začnou 
projevovat klinické příznaky sepse. Mohl by 

to pravděpodobně být dobrý diagnostický 
parametr pro pacienty, ale ještě to potrvá, 
než se výzkum dostane do praxe. Zkoušíme 
také, zda by nebylo možné průběh sepse 
zpomalit nebo jí zabránit aplikací kmeno-
vých buněk. To bylo zatím testováno jen na 
malých zvířatech, takže to zkoušíme na pra-
satech, u kterých je průběh onemocnění po-
dobnější člověku. Další projekt se zaměřuje 
na modelování autonomního nervového 
systému, který neovládáme vůlí a který slou-
ží k řízení vnitřních orgánů. Zdá se, že jeho 
prostřednictvím dokáže mozek ovlivňovat 
imunitní systém. Stimulujeme nebo inhibu-
jeme různé části tohoto nervového systému 
a sledujeme, co se děje s průběhem sepse. 
Zabýváme se i poruchami srdečního rytmu. 
Proč vázne rozvod elektrického signálu na 
jinak relativně zdravém srdci.
Věnujete se pouze výzkumu související-
mu se sepsí?

Připravujeme skupinu projektů zaměře-
ných na fyzický trénink. Jaký typ tréninku 
zvolit, aby to optimálně pomohlo pacien-
tům s různými nemocemi. Začneme pot-
kany ať zdravými, nebo třeba s cukrovkou 

či Alzheimerovou chorobou. Budeme je při 
sportování na běhacích pásech monitoro-
vat, měřit jim EKG a krevní tlak. A pokusí-
me se tak zjistit, jak ovlivňuje fyzický trénink 
náchylnost k nemocem nebo jaký sport je 
nejlepší a v jaké míře vhodný pro už nemoc-
né potkany.
Studoval jste v zahraničí. Jaké jsou pod-
mínky pro výzkum v České republice 
a v cizině?

V Belgii jsem byl dva roky v rámci postgra-
duálního studia, v Holandsku pak pět let na 
výzkumném pobytu, takzvaném postdocu. 
Domnívám se, že venku je díky kontinuální-
mu vývoji systém výzkumu propracovanější 
než u nás. Je dostatečně rozvinutý soukromý 
sektor, který výzkum významně podporu-
je, a obecně je prostředí lépe nastaveno pro 
dlouhodobou koncepční práci. My se to od 
porevolučních dob poněkud překotně učí-
me, ale situace se mění k lepšímu. Rozhodně 
myslím, že jsme se západním světem soutě-
že schopní. Velmi nám pomohly evropské 
fondy, díky kterým dnes Biomedicínské 
centrum v Plzni nabízí velice dobré vybavení 
i podmínky pro výzkumnou práci.               (an)

Výměna
PlZeňskýcH kaReT
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Výměna Plzeňských karet pokračuje. 
Od května do září jsou to karty s čísly 
110 000 až 144 999.                                       (red)

Zaměstnanci městského  
ústavu sociálních služeb si 
polepší. Radní jim schvá- 

lili úpravu objemu finanč- 
ních prostředků na platy na rok 2017. 
Reagují tím na kritickou situaci, kdy 
se městský ústav dlouhodobě potý- 
ká s nedostatkem pracovních sil. Mě-
síční platy budou zvýšeny od 500 do  
2 000 korun. Nedostatek pracovních sil 
je hlavně v oblasti přímé obslužné 
péče o klienty.                                                   (red)

Zaměstnanci
 dostanou přidáno

Milan Štengl.                              Foto: archiv

Senior residence Terasy má pět hvězdiček
Ředitelka milada Brašnová: neusínáme na vavřínech a už pracujeme na novém konceptu péče

Klientky s doprovodem po návratu z Osmiboje seniorů ve Zbůchu.                                                                                            Foto: archiv domova

R O Z H O V O R

milan Štengl: až za polovinu všech úmrtí v nemocnicích může sepse

Po úspěšném loňském pilotním 
„Nedám se!“, bezpečnostně-
-sociálním projektu cíleném 
na plzeňskou populaci 60+, se 
obec Prášily na Šumavě opět 
proměnila v základnu třídenního 
intenzivního praktického výcviku. 
Ve třech turnusech, od června do září, 
se tam vystřídá stovka aktivních seniorů ze 
čtyř největších plzeňských obvodů.  Ty  jim 
zároveň pobyt spolufinancují. Senioři se 
naučí adekvátně reagovat v nepředvídatel-
ných situacích, zvýší si sebevědomí a do-
zvědí se mnoho užitečných informací.

„První skupinou, která už se ctí absol-
vovala intenzivní workshop v Prášilském 
ráji, byl smíšený tým loňských absolventů 
Plzeňské senior akademie z městských ob-

vodů Plzeň 2 a Plzeň 4. Více než 
tři desítky plzeňských seniorů 

zvládly bez jakýchkoliv úlev 
nabitý program projektu, který 
zúročil jejich teoretické zna-

losti v oblasti bezpečnosti, 
orientace, sebeuvědomění nebo 

sociálních služeb a přidal aktivity 
nezbytné pro zvýšení kvality života seni-
orů v dnešním turbulentním světě,“ říká 
vedoucí magistrátního odboru sociálních 
služeb Alena  Hynková.

Projekt je v rámci České republiky zcela 
unikátní. „A že to byl šťastný záměr, ukázalo 
už loňské pilotní odzkoušení projektu. Od té 
doby zájem o bezpečnost dříve narozených, 
i ve vztahu k Plzeňské senior akademii, 
narůstá ve všech městských obvodech,“ 

upřesňuje Karel Zahut z městské poli-
cie. Další turnusy pro úspěšné absolventy  
Plzeňské senior akademie, tentokrát z měst-
ských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3, se budou 
konat v červnu a září. Nabídnou účastní-
kům nejen praktický výcvik v sebeobraně, 
orientaci v terénu, sestavování identikitu, 
ale i výcvik v paintballu a klasické střelbě, 
intenzivní trénink paměti, vědomostní testy 
z místopisu a historie, workshopy zaměřené 
na sociální pomoc, přednášku s problema-
tikou exekucí nebo interaktivní modelové 
situace s návody, jak se bránit nátlaku, ne-
naletět podvodníkům a na koho se obrátit 
v případě nouze. 

Podstata projektu koresponduje s Ná- 
rodním akčním plánem podporujícím po-
zitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 
a zároveň s Akčním plánem stárnutí na úze-
mí města Plzně na léta 2017 – 2018. Projekt 
je společným dílem magistrátního odboru 
sociálních služeb, Městské policie Plzeň  
a Policie České republiky.                                         (red)

Plzeňští senioři se „nedají“, naučí se to v Prášilech

Seniorům předvedli svou práci i horští zá-
chranáři se psy.    Foto: Městská policie Plzeň                                                                    



„První jízda na kole po zimě bolí,“ říká 
padesátiletý Miroslav Trnka, okrskový 
strážník ze služebny Městské policie Pl-
zeň v ulici Terezie Brzkové 35 ve Skvrňa-
nech. Vyráží brzy ráno do svého rajonu, 
jímž jsou Radčice a Malesice. 

Nejdříve zastavuje u 16. základní 
a mateřské školy v Radčicích a dává 
pozor u přechodu, aby se všechny děti 
dostaly do školy v pořádku. „Někdy 
hlídám tady, jindy vyrazím k mateřské 
škole do Malesic,“ říká strážník, kte-
rého lidé zdraví jako starého známého. 
„Běžte se podívat ke hřbitovu, zase tam 
někdo udělal nepořádek. Kdo to má po-
řád uklízet. A na silnicích je zase hlína,“ 
stěžují si mu místní senioři.

A tak na chvíli zmizí, aby objel míst-
ní zemědělce s upozorněním, že si mají 
dávat při výjezdu z pole na silnici pozor 
nebo si nepořádek na komunikaci uklidit. 
„Jsme skoro jako na vsi a takové problé-
my jsou mým téměř dennodenním chle-
bem. Místní mi přicházejí říci sami, kde 
je nepořádek a kdo ho tam případně vysy-

pal,“ popisuje s tím, že s lidmi se vždycky 
domluví a pokuty udělovat často nemusí. 
„Vzpomínám si například, že když jsem 
dával pokutu za parkování ve vjezdu, ři-
dič ochotně zaplatil a ještě mi děkoval. 
Auto totiž zaparkoval, potom se posilnil 
alkoholem a po vystřízlivění si nemohl 
vzpomenout, kde vozidlo večer nechal, 
a nemohl jej najít,“ směje se Miroslav 
Trnka.

Nesprávné parkování musí řešit do-
cela často. Třeba nedaleko křižovatky 
od Křimic v lokalitě Ke Kyjovu postáva-
jí kamiony a jiná vozidla tam nemohou 
plynule projíždět. „Tak jezdím odstavené 
kamiony, které překážejí, respektive je-
jich řidiče, upozorňovat na jejich pro-
hřešky a poradím jim, kde zaparkovat,“ 
uvádí strážník a vybavuje si další histor-
ky. Třeba jak opakovaně donáší místní 
studentce Plzeňskou kartu, kterou ztrácí 
v městské hromadné dopravě. Nebo při-
vádí páníčkovi v Dolní Vlkýši, která patří 
pod Malesice, psa - chronického útěká-
ře. „Gastona asi už nic nenapraví, zdrhá 

z domu pořád. Ale chytit se nechá bez po-
tíží i dovést domů. Tohle beru jako kolo-
rit,“ vypráví Miroslav Trnka, který zná ve 

svém rajonu každého psa a v kapsičce na 
kole pro ně vozí vlastnoručně nakoupené 
pamlsky. Pejsci se k němu hlásí a přibí-

hají se pomazlit. Na Miroslavu Trnkovi 
je vidět, že ho práce baví a dokáže si po-
povídat, vyslechnout a poradit každému. 
Pochvaluje si i spolupráci s místními ob-
vodními úřady. „Vyřešíme všechno, co je 
potřeba. Stačí například upozornit, že je 
někde na jejich území nepořádek, a oka-
mžitě tam pošlou někoho, aby to uklidil. 
V Malesicích na to mají paní, která to má 
přímo v náplni práce,“ zdůrazňuje Miro-
slav Trnka, který téměř každý den najede 
mezi 25 až 45 kilometry. Využívá k tomu 
více než deset let staré kolo, které je prý 
super. A v žádném případě na něj nedá 
dopustit. Městská policie disponuje zhru-
ba třicítkou kol, nejnovější dostali stráž-
níci na Borech a právě i ve Skvrňanech. 
„Nová jízdní kola zakoupil strážníkům 
centrální obvod. Díky nim se dostanou do 
míst, která jsou vozidlem těžko dostupná, 
a městská policie uspoří i pohonné hmoty. 
Hlídky jsou mobilnější, a proto neztrácejí 
potřebný kontakt s občany,“ upozorňuje 
mluvčí plzeňských strážníků Jana Puž-
manová.                                                                       (an)
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Strážník miroslav trnka denně najede až pětačtyřicet kilometrů

Martin Trnka se svým kolem při krátkém odpočinku.                            Foto:  Městská policie Plzeň

Pavel Maslák, Jakub Vadlejch, Jan 
Kudlička, Denisa Rosolová či Anežka 
Drahotová a další špičkoví atleti se 
představí  10. září v Plzni na největším 
atletickém týmovém mítinku v Čes-
ké republice. „Ve finálovém klání se 
utká šest nejlepších týmů z celé České 
republiky z řad mužů a žen, které vze-
jdou z bojů v základních kolech. Půjde 
o špičkovou atletickou podívanou, na 
níž nebudou chybět největší české at-
letické hvězdy. O postup do tohoto fi-
nále se bude pokoušet i domácí tým AK 
Škoda Plzeň. V soutěži bude tým mužů 
i žen, který je pro letošní sezonu nej-
silnější za poslední roky. Rádi bychom 
to potvrdili i postupem do zářijového 
finále, jež bude hostit Atletický sta-
dion města Plzně,“ uvádí Michal Černý 
z AK Škoda Plzeň.   

Dodává, že na letošním mítinku bu-
dou k vidění všechny atletické disciplí-
ny, takže si každý přijde na své. Týmy 
budou posíleny i o velmi zajímavá jmé-
na z řad cizinců. Nebudou chybět na-
příklad olympijští účastníci nebo me-
dailisté z mistrovství světa a Evropy. 

„I domácí tým se může pyšnit zají-
mavými zahraničními posilami. Pokud 
chcete být při tom a vidět tuto atletickou 
podívanou na vlastní oči, tak prodej líst-
ků na tuto akci byl zahájen. Lze je kou-
pit na www.ticket-art.cz. Ceny vstupe-

nek jsou k sezení za 150 korun, ke stání 
za 50 korun a děti do 15 let budou mít 
do sektoru na stání vstup zdarma,“ říká 
Michal Černý. Plzeňští atleti se mohou 
chlubit řadou vynikajících sportovců, 
jako je například kladivářka Kateřina 
Skypalová, a úspěchů. Mezi ně patří i  
nedávné druhé místo v  1. kole soutěže 
Česká spořitelna extraliga, které získal 
ženský tým AK Škoda Plzeň. Převážně 
domácí odchovankyně posílené o něko-
lik zahraničních závodnic oslnily svými 
výsledky a rázem se katapultovaly mezi 
medailové aspirantky v soutěži druž-
stev. Po prvním kole mají totiž atletky 
AK Škoda nejlepší výchozí pozici ve 
své novodobé historii v nejvyšší české 
soutěži družstev. „Tímto výsledkem si 
navíc prakticky zajistily účast na Mist-
rovství České republiky družstev v září 
v Plzni. O největší bodový přínos se  
z našich kmenových závodníků v týmu 
mužů postaral Jiří Kubeš, kterému se na 
překážkách podařilo časem 14,40 zdo- 
lat i limit na mistrovství Evropy do  
22 let a přidal se tak už k dalším třem 
našim limitářům Michalovi Forejto-
vi, Kateřině Skypalové a Tereze Joná-
šové. Pevně věříme, že jmenný seznam 
závodníků, kteří splní limit na světové 
a evropské šampionáty, se nám letos 
ještě o hodně rozroste,“ přeje si  Michal 
Černý.                                                             (an)

Špičky atletiky se sejdou v Plzni plzeňská mtB 50
 potěší malé

 i velké cyklisty
Plzeňská MTB 50 Kooperativy se usku-
teční v sobotu 2. září v centru krajské 
metropole. Start je na náměstí Repub-
liky, cíl a zázemí v parku za OC Plzeň 
Plaza. Závodu se mohou zúčastnit 
cyklisté všech věkových i výkonnost-
ních kategorií. Součástí cykloakce bu- 
de mimořádně nabitý doprovodný 
program včetně dětské zóny se spous-
tou her, tombolou s hodnotnými cena-
mi pro děti i dospělé a stánků s ob-
čerstvením a prodejem sportovního 
vybavení.

„Trasy jednotlivých závodů vedou 
krásným okolím města, jehož dominan-
tou je kopec Krkavec a rozhledna, z je-
jíchž ochozů lze dohlédnout na Plzeň-
skou kotlinu, Šumavu i Krušné hory,“  
říká ředitel závodu Václav Pták. Trasa 
B má délku 57 kilometrů s  převýšením 
959 metrů, trasa C měří 38 kilometrů 
s převýšením 695 metrů, obě jsou zá-
vodní. Trasa D má délku 18 kilometrů 
a převýšení 313 metrů, je to fitness jíz-
da. Součástí akce jsou i dětské závody  
Junior Trophy.                                                       (red)

Chybět nebudou Pavel Maslák, Jakub Vadlejch nebo Denisa Rosolová 

Kladivářka Kateřina Skypalová z AK Škoda Plzeň na ramenou svých kolegů patří mezi velké 
naděje české atletiky. Nebude chybět ani na zářijovém mítinku.                   Foto:  AK Škoda Plzeň
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Ondřej Bank (na snímku), mnohonásob-
ný mistr České republiky v lyžování, se stal 
ambasadorem projektu Respektuj 18, který 
upozorňuje na  problematiku pití alkoholu 
nezletilými. Projekt je výsledkem spoluprá-
ce odborníků na léčbu závislostí, regionál-
ních samospráv a soukromého sektoru. In-
fostánek Respektuj 18 se objevil například 
na Fresh Festivalu v Plzni nebo bude na Dni 
Respektuj 18, který se uskuteční 27. června 
na náměstí Republiky v Plzni. Stisknutím 
interaktivního tlačítka tam může kdokoli 
dát symbolicky najevo nesouhlas, že děti 
pijí alkohol.

Z průzkumu pro Plzeňský Prazdroj vy-
plynulo, že pouhých devět procent lidí by 
zasáhlo v případě, že se stanou svědky pro-
deje alkoholu mladistvým. Projekt Respek-
tuj 18 se zaměřuje především na rodiče dětí, 
hostinské a maloobchodní prodejce. Moti-

vuje je k tomu, aby problém nepřehlíželi, 
a nabízí informace a pomoc v nejrůznějších 
situacích. 

Na webu www.respektuj18.cz je možné 
najít rady a tipy pro dospělé i prodejce nebo 
kontakty na centra pomoci. Novou součástí 
stránek je pravidelná měsíční rubrika od-

borníka na téma závislostí a otázek, které 
jsou spojené se zmíněným problémem. 
„Snažíme se změnit tolerantní postoj ve-
řejnosti ke konzumaci alkoholu nezletilými 
a podpořit omezení jeho podávání dětem,“ 
vysvětluje Drahomíra Mandíková, ředitel-
ka firemních vztahů a komunikace a členka 
představenstva Plzeňského Prazdroje. Ten 
rozvíjí program už pátým rokem a má na 
něj velmi pozitivní zpětnou vazbu. Projekt 
v minulosti podpořili známé osobnosti, na-
příklad hokejisté David Moravec a Martin 
Straka.

V letošním roce je to Ondřej Bank „Přál 
bych si, aby mladí místo sjíždění alkoholu 
radši sjížděli zasněžené svahy,“ říká amba-
sador. I on přijede na akci nazvanou Den 
Respektuj 18 v Plzni. Zájemci s ním také 
mohou změřit síly na lyžařském trenažéru, 
který bude  k dispozici.                                              (red)                                                                               

na Sportovních hrách
zvítězila

 27. mateřská škola
Celkem 502 dětí z 25 plzeňských ma-
teřských škol se zúčastnilo druhého 
ročníku Sportovních her mateřských 
škol 2017. Soutěž pořádá město Plzeň 
ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Pohyb a zdraví. Největší 
akce pro předškolní děti na území Plz-
ně vzešla z podnětu Nadace sportující 
mládeže. Družstva školek soutěžila ve 
čtyřech individuálních a jedné týmové 
kategorii. Vítězem se stala 27. mateř-
ská škola, druhá skončila 90. mateřská 
škola a třetí místo obsadila 38. mateř-
ská škola. Všech 25 zúčastněných ma-
teřských škol získalo diplom a spor-
tovní vybavení v celkové výši 28 tisíc 
korun. Sportovní hry mateřských škol 
navazují na projekt Pohyb 1P, jenž zjiš-
ťuje kvalitativní pohybové dovednosti 
u všech dětí v mateřských školách. 
Projekt chce rozhýbat děti, protože 
současná generace trpí nedostatkem 
pohybu a kvůli tomu zdravotními  
problémy.                                                      (red)

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, 
o jejíž vybudování  usilují Městský obvod 
Plzeň 2 – Slovany a město Starý Plzenec, 
by mohla získat podporu z IROPu. Pro-
jekt za 24,3 milionu korun by mohl získat 
dotaci z 50. výzvy Integrovaného regio-
nálního operačního programu – Integro-
vané projekty ITI a to až 20,9 milionu 
korun. Zbylé náklady by uhradili oba 
partneři, kteří na projektu pracují už 
tři roky. Stezka by mohla být vybudo-
vána v příštím roce. Využívá nivu řeky 
Úslavy, která poskytuje rovinatý úsek 
v jinak kopcovitém terénu a zároveň 
přírodní prostředí v urbanizovaném 
prostoru.                                                                           (red)

Stavba cyklostezky
možná  získá

podporu iropu

Patronem Respektuj 18 je Ondřej Bank
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Město přichystalo už druhý ročník unikátního festivalu bezpilotního létání DronFest, který se konal 2. a 3. června v areálu bývalého depa dopravních podniků v Cukrovarské ulici v Plzni. Přišly se na něj podívat tisíce Plzeňanů i návštěvníků 
z celé České republiky. Předchozí premiérový ročník měl pozitivní ohlasy, proto jej organizátoři uspořádali znovu. Plzeňský  DronFest byl před nedávnem zařazen mezi největší akce svého druhu na světě. Plzeň tak nabídla show světového 
významu. Návštěvníci se kochali atraktivními leteckými ukázkami s drony a shlédli také exhibiční závody ve FPV létání, kdy nejlepší piloti závodních dronů předváděli leckdy až akrobatické kousky.                                    Foto:  SITmP

Lákadlem nedělního programu už tradičního Historického víkendu, který se konal od  9. do 11. června a zúčastnily se ho tisíce lidí,  bylo mimo 
jiné unikátní a technicky náročné představení Max fotbal mnichů, které se po letech vrátilo do Plzně. Součástí akce byla také dětská interak-
tivní scéna, Pohádková cesta, tržiště, dobový tábor, historie s Techmanií či prohlídky historických budov České spořitelny. Vyjely historické vozy 
městské hromadné dopravy, představil se Archiv města Plzně. Novinkou se stala kromě scény U Ježíška také ponožková bitva, kterou svedli malí 
bojovníci v sobotu a v neděli v Proluce v Křižíkových sadech.   Vyvrcholením sobotního programu byl večerní rej a vejšlap strašidel s vyhodnocením 
těch nejlepších.  Hlavní postavou celého víkendu byl Golem, známý z filmů s Janem Werichem.                                      Foto: Nadace 700 let města Plzně                             

Zrekonstruované přízemní prostory v objektu v Tovární ulici 3, jenž patří městu, má nově 
k dispozici Sdružení občanů Exodus. Místnosti o celkové rozloze 125 metrů čtverečních 
využije sdružení pro své klienty, sociálně terapeutické dílny a krámek s výrobky chráněných 
dílen. Náklady na kompletní rekonstrukci prostor činily 2,77 milionu korun, zaplatilo je 
město Plzeň z vlastních zdrojů.  Sdružení občanů Exodus poskytuje už od roku 1992 so-
ciální služby lidem se zdravotním postižením z Plzeňska.            Foto: Adriana Jarošová

Po loňské úspěšné premiérové sezoně se do Plzně vrací večerní tematické prohlídky. Zájemci mohou vybírat ze tří okruhů. První, určený přede-
vším dětem, je provede plzeňskými bájemi a pověstmi, druhý se zaměří na to, jakým způsobem se Plzeň v průběhu staletí měnila, a třetí je sezná-
mí s plzeňskými osobnostmi. Prohlídky se konají každou sobotu až do konce září.  Historickým centrem Plzně účastníky provedou středověký 
mudrc (na snímku v popředí), archivářka z doby normalizace či dámy z vyšší společnosti z přelomu 19. a 20. století. Středověký mudrc předvede 
Plzeň plnou bájí a pověstí. Zájemci se například dozvědí, kde jsou po Plzni ukryté vzácné poklady a kdo je do dnešních dnů hlídá. Vstupenky je 
možné zakoupit v turistickém informačním centru nebo online prostřednictvím Plzeňské vstupenky.                                     Foto: Plzeň - TURISMUS

Divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1 projekt 
Kouzelná flétnička. Cílem je vychovávat hravou a zábavnou formou mladé publikum. Děti ze 
78. mateřské školy navštívily Velké divadlo, kde si prohlédly zákulisí, svezly se na jevištní točně, 
zúčastnily se zkoušky opery Medea a nechaly se nalíčit v maskérně. Akce se účastnil také ředi-
tel divadla a duchovní otec projektu Martin Otava. Divadelníci také později přijedou za dětmi  
do školy a pozvou je na Malou scénu na představení Papageno v kouzelném lese.    Foto: DJKT  



Baletní sólistka Divadla Josefa Kaje-
tána Tyla Jarmila Dycková, šéfdirigent 
Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner, 
režisér, dramaturg a významný plzeň-
ský loutkář Pavel Vašíček, propagátor 
jazzu v Plzni Ivan Slabý a Západočeská 
galerie v Plzni obdrží Uměleckou cenu 
města Plzně 2016. Převezmou si ji 20. září 
v Měšťanské besedě. 

Cena je udělována od roku 2013 za 
významnou uměleckou činnost, dílo či 
kulturní počin, které v předešlém roce vý-
znamně obohatily kulturní dění a rozvoj 
města Plzně a přispěly k posílení dobrého 
jména města. 

Jarmila Dycková získá Cenu za mi-
mořádný umělecký počin pro umělce do  
30 let za titulní role Carmen, Múzy, dvoj-
roli Odetty a Odilie s přihlédnutím k roli 
Slečna Julie. Sólistka letos završí desátou 
sezonu v souboru baletu. 

Cena za mimořádný umělecký počin 
pro umělce nad 30 let bude udělena Tomá-
ši Braunerovi za jeho uměleckou činnost 
a nastudování Dvořákova oratoria Stabat 
Mater s Plzeňskou filharmonií a Filhar-
monickým sborem Brno uvedeného v loň-
ském roce u příležitosti 175. výročí naro-
zení skladatele.  

„Cenu za celoživotní dílo obdrží Pa-
vel Vašíček. Umělec, který letos oslavil 
sedmdesátiny, patří k mimořádným 
osobnostem kulturního života Plzně 
a českého loutkářství, jež je nově sou-
částí světového kulturního dědictví 
UNESCO. Jako režisér a dramaturg 

spolupracoval na desítkách inscenací, 
je autorem mnoha původních dramati-
zací a divadelních adaptací, za svou prá-
ci získal mnoho ocenění. Podílel se na 
řadě výstav zaměřených na daný obor. 
Je spoluautorem několika publikací, 
především Plzeňského loutkářství, stále 
spolupracuje s Divadlem Alfa v Plzni,“ 
říká vedoucí magistrátního odboru kul-
tury Květuše Sokolová.

Cena Společnost přátelská umění 
a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultu-
ry bude patřit Ivanu Slabému za inves-
tování vlastního úsilí, času a nápadů 
včetně finančních prostředků do pro-
pagace jazzu ve všech jeho podobách 
v Plzni a okolí. Tomu se věnuje přes 25 let. 
Díky jeho aktivitám se na jazzových fes-
tivalech v Plzni objevily velké světové 
jazzové hvězdy, nositelé cen Grammy 
a dalších ocenění. „Na organizaci jazzo-
vých akcí pracuje Ivan Slabý prakticky 
sám. Jedná s kapelami, shání sponzory, 
a pokud to situace vyžaduje, investuje 
své vlastní peníze,“ upozorňuje Květuše 
Sokolová. 

Cenu za významnou kulturní událost 
roku obdrží Západočeská galerie v Plzni za 
výstavu Zmizelá Plzeň, která se konala od 
loňského 4. listopadu do letošního 9. úno-
ra ve výstavní síni „13“. Na historických 
obrazech sbírek Západočeské galerie, na 
fotografiích, modelech a řadě dokumentů 
připomínala výstava stavby i celé části měs-
ta, které zanikly nebo doznaly podstatných 
změn.                                                                                      (red)
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Ředitelka 91. mateřské školy Plzeň Marie 
Hrachovcová se věnuje dětem už déle než 
40 let. Tvrdí, že toto období se dá rozdělit 
do tří etap, socialistické, porevoluční, která 
trvala zhruba 15 let, a současné. „Mateřské 
školy se snaží být moderní, rozšiřovat a obo-
hacovat vzdělávací nabídku, poskytovat 
i určitý nadstandard k obohacení rozvoje dí-
těte. Stále však platí  a platit bude, že každá 
školka má takovou kvalitu, jak schopní jsou 
lidé, kteří v ní pracují. A děti, pokud mají ve 
školce dostatek podnětů a doma dobré vzo-
ry v rodičích, jsou hodné a šikovné bez ohle-
du na dobu. Musím říci, že na to mám štěstí. 
Kolegové ‚mojí‘ mateřské školy ve všech 
profesích jsou skvělí a moc jim děkuji za 
jejich kooperaci. Stejně děti i rodiče. Výbor-
ná je také spolupráce s partnery, například 
s městem nebo obvodem,“ usmívá se Marie 
Hrachovcová, která k poslednímu červenci 
odchází do ředitelského důchodu.

Nebudete se v něm nudit?
Cítím, že je čas předat štafetu mladším. 

Stýskat se mi určitě bude, ale chtěla bych 

ještě kolegyním vypomáhat jako učitelka 
a na práci s dětmi se vyloženě těším. Baví 
mě chalupaření, zahradničení, mám čtyři 
vnoučata, ráda cestuji, sportuji, navštěvuji 

kulturní pořady a věřím, že nudit se rozhod-
ně nebudu. 
V areálu máte jezírko, obrovskou uprave-
nou zahradu, nově jsou opravené budovy. 
Co mohou čekat rodiče a děti uvnitř?

Chtěli jsme tady vybudovat školku pl-
nou pohody s oázou klidu, poznávání, 
zdraví a setkávání. A to se opravdu daří. 
Naše děti mají například přímo v budově 
k dispozici  vířivku a infrasaunu, keramic-
kou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. 
Nabízíme jim spoustu her, tvoření, spor-
tování, malování, zpívání, experimento-
vání, výletů, zábavy a legrace,  nadstan-
dardní aktivity například předplavecký 
výcvik, bruslení, dle zájmu výjezdy do 
školy v přírodě, rozšířené hudební a vý-
tvarné aktivity a zaměřujeme se i na cizí 
jazyk. Máme integrovanou třídu pro děti 
se specifickými vzdělávacími potřebami.
Takže to je ta vámi zmiňovaná třetí etapa 
předškolního vzdělávání? 

Ano. Změnily se exteriéry i interiéry ma-
teřských škol. Zahrady jsou zdrojem prožit-
kového učení, sportovního vyžití, různých 

experimentů. Mateřská škola nabízí množ-
ství aktivit, rodiče mají volný vstup do tříd, 
mohou se účastnit dění ve školce nebo se na 
něm podílet. Padl i povinný dvouhodinový 
odpočinek po obědě. Většinou stačí půl ho-
diny spánku a pak děti mají klidové činnosti. 
Opět záleží na potřebách dětí. I strava je jiná 
než kdysi. Důraz se klade na pitný režim, 
zdravou výživu, vyváženost a pestrost stra-
vy, dostatek ovoce a zeleniny. 
A co přístup k dětem?

Je také jiný. Učitelky jsou mnohem libe-
rálnější a vstřícnější. Respektují individu-
ální potřeby dítěte, jeho aktivity, názory.  
Denní režim je flexibilní, umožňuje organi-
zaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit 
potřebám a aktuální situaci. Hry se hrají 
v podstatě pořád stejné jako před revolucí. 
Zvlášť ty didaktické, námětové, například 
na maminky, na obchod nebo na lékaře. 
To všechno pořád platí. Stejně jako hry po-
hybové, hry konstruktivní, jen ty soudobé 
stavebnice jsou jaksi vychytanější. Kdysi se 
dělávaly pokusy, klíčení hrachu, tání sněhu, 
což se praktikuje i dnes. Zařazujeme  prožit-

kové učení, metody založené na manipulaci, 
tvoření, komunikaci, fantazii, experimentu-
jeme, vedeme děti ke zdravému životnímu 
stylu, rozvíjíme přirozený pohyb. Děti dříve 
trávily s rodiči více času venku, byly zdatněj-
ší, zdravější a otužilejší. Dnes je potřeba to 
vše dohánět ve školce. Respektujeme více 
zájmy a potřeby dětí, učíme je samostatně 
uvažovat, sdělit svůj názor a nést odpověd-
nost za své činy.
Pokud se nepletu, výrazně se změnil i ná-
hled na postižené děti.

To je jedna z největších změn. Za socia-
lismu nemohly docházet do běžné školky, 
ale byly izolovány v léčebnách, ústavech 
a pohlíželo se na ně jako na nevychovatel-
né nebo nevzdělavatelné jedince.  Učitelka 
měla pozici realizátorky jednotného vý-
chovného programu a takový přístup příliš 
nezohledňoval individualitu a potřeby dětí. 
Po sametové revoluci byl zcela odmítnut. 
Rodiče postupně dostali možnost volby 
speciální mateřské školy nebo integrace do 
běžné školky. A toto druhé období nastarto-
valo celý proces změn.                                          (an)                                   

Marie Hrachovcová: Cítím, že je čas předat štafetu mladším
R O Z H O V O R

Baletka Jarmila Dycková v titulní roli Carmen s Richardem Ševčíkem, který ztvárnil 
Dona Josého.                                                                                                                          Foto: Pavel Křivánek  

Umělecké ceny jsou rozděleny
ocenění města plzně obdrží baletka, dirigent, dramaturg, propagátor jazzu a galerie

Marie Hrachovcová.                 Foto: archiv

muzeum vystaví
americkou vlajku

z Kapitolu
Plzeň vystaví ve svém Muzeu generála 
Pattona autentickou americkou vlajku, 
která vlála na Kapitolu Spojených států 
amerických ve Washingtonu, D.C. Na 
počest osvobození Plzně americkou 
armádou v roce 1945 ji předal vedení 
města čtyřiadevadesátiletý americký 
veterán George Thompson při letošních 
Slavnostech svobody. V muzeu tak už 
bude k vidění druhá americká vlajka, jež 
vlála na Kapitolu.  Budou k ní přiloženy 
certifikát o její pravosti a dopis americ-
kého demokratického senátora Rona 
Wydena, jenž pověřil George Thompso-
na, aby zástavu Plzni předal. George 
Thompson sloužil v 16. obrněné divizi 
americké armády a v květnu 1945 se 
zúčastnil osvobození Plzně. Památník 
ročně navštíví zhruba 3 000 až 3 500 ná- 
vštěvníků, z toho více než 50 procent  
jsou cizinci. „Letos k nám v době oslav 
přišlo asi 1 800 lidí. Bylo mezi nimi  
i hodně Plzeňanů, jinak během roku 
sem zavítají spíše přespolní. Často se 
tu objeví Američané s rodinami, kteří 
pátrají po stopách svých příbuz-
ných,“ říká Ivan Rollinger, kurátor 
Patton Memorial Pilsen.                        (red)

S prázdninami přináší Techmanie no-
vinku, kterou by bylo možné shrnout 
slovy všechno v jednom. Od 1. července 
bude vstupné do expozic a na filmy do-
hromady a za jednotnou cenu 160 ko- 
run za osobu. „Návštěvníci si mohou 
užít všechno, co Techmanie nabízí, za 
jednu cenu. V létě očekáváme velký po-
čet návštěvníků, proto jim vycházíme 
vstříc, aby měli návštěvu co nejpříjem-
nější. Kdo bude chtít jít na vybraný film 
do 3D Planetária nebo 3D Cinema, 
může si za symbolických 30 korun při-
koupit rezervaci místa v sále,“ vysvět-
luje vedoucí marketingu Techmanie 
Jan Štěpán. Součástí vstupného jsou 
science show, programy na Science On 
a Sphere a další příležitostné akce. V létě 
se do nabídky Techmanie opět vrátí po-
pulární vozítka segway nebo film ve 3D 
planetáriu Astronaut.                               (red)

techmanie láká
na nižší vstupné

Netradiční zážitek mohou letos v létě 
na nádvoří Kreativní zóny DEPO2015 
v Presslově ulici okusit zájemci o dob-
rodružné nocování. Výstava „Nomádi“ 
inspirovaná životy lidí, kteří chtějí nebo 
musejí být na cestách, nabízí kromě 
denní prohlídky také zážitkové nocování 
v sedmi originálních příbytcích. 

Autory vystavených objektů jsou pře-
devším streetartoví umělci, kteří mají 
zkušenost s uměleckou existencí na ulici 
a bez střechy nad hlavou. Reflektují v nich 
téma nomádství a života na cestách. Svá 
utopická, inovativní nebo neobvyklá ře-
šení mobilního bydlení přinášejí čeští i za-

hraniční architekti a designéři, jako jsou  
MAK/mobilní architektonická kancelář, 
Pavel Karous, Vojtěch Valda, Joyride Tent, 
Tentsile, Artur Magrot, Čestmír Suška, Ga-
lerie 1 hodiny, Jakub Geltner, Matěj Frank, 
Nozomi Watanabe, TIMO, Toy Box, TRON 
či Fakulta designu a umění Ladislava  
Sutnara Západočeké univerzity v Plzni.

„Zážitkové bydlení v dočasných a mo-
bilních příbytcích může být trochu nostal- 
gické jako při cestách trabantem na Ru-
jánu. Je trochu uměním jako přespání 
v dřevěném Favoritu. Je trochu hi-tech 
jako karavan za kolo s elektromotorem na 
solární pohon. Je inovativní jako pin-up 

house složený ze 14 modulů, má cesto- 
vatelského ducha jako stan zavěšený na 
třech lanech a je rozhodně industriální 
v duchu bývalého depa dopravního podni- 
ku,“ říká programový ředitel DEPO2015 
Jiří Sulženko. Výstava je volně přístupná 
do 31. října. Ve čtvrtek 22. června vystou-
pí v areálu legendární kapela „Už jsme 
doma“, která nomádským způsobem pro-
jela Japonsko, USA, Kanadu i Nový Zé-
land. Rezervovat si ubytování v jednom  
ze sedmi příbytků je možné na e-mailu:  
nomadi@depo2015.cz, ceny se pohybu- 
jí od 400 do 600 korun. Více na webových 
stránkách www.depo2015.cz.                 (mr, js)

Zážitková výstava o životě na cestách nabízí také nocleh

Nomádský příbytek sochaře Čestmíra 
Sušky.                                                      Foto: archiv  



Koncerty a večírky plné plzeňských kapel 
i zahraničních interpretů, divadlo pod 
širým nebem, český design a autorskou 
módu a řadu dalších akcí nabízí už šestý 
ročník Živé ulice, který se koná v centru 
Plzně. Vstupy na všechny akce v rámci 
festivalu jsou zdarma. 

Živá ulice už tradičně odstartuje blo-
kem Za dveřmi je divadlo, který se bude 
konat v prostoru Mlýnské Strouhy od 
10. do 12. července. Nový cirkus a s ním 
spoustu akrobatických kousků i vtipu 
přivezou oblíbení Bratři v tricku, žong-
lérské duo v plzeňské premiéře zahraje 
Běžkařskou odyseu. Amanitas fire the-
atre předvede ohnivou show a pobaví 
Hombre, bývalé TME divadlo, a uznáva-
né divadlo Continuo.

Srpen nabídne hudbu, film, výtvarné 
umění. A nejen to bude k vidění od 11. do 
20. srpna hned na několika scénách. Bě-
hem takzvaných Namlouváníček, tedy 
prvních tří dnů srpnového programu, 
vznikne v Proluce a Šafaříkových sadech 
Inspiral Garden, což je bar ukrytý pod ko-
runami růžových keřů. „Živou ulici už tra-
dičně zahájíme vernisáží výstavy Barva na 
ulici, kterou pořádáme s Unií výtvarných 
umělců. Od 11. do 13. srpna zůstaneme 
v Proluce a Šafaříkových sadech. Diváci se 
mohou těšit na letní kino, program pro děti 
a večerní koncerty progresivních alterna-
tivních kapel ze zahraničí. Od 14. srpna se 
rozšíříme k Brance a po roční pauze se vrá-
tíme na venkovní zahrádku Zach’s Pubu, 
ta bude otevřena od 15. srpna. Na náměstí 
Republiky budeme od středy do soboty,“ 
říká Matěj Halaš, dramaturg a hlavní ko-
ordinátor Živé ulice. 

Část programu na náměstí Republiky 
vznikla ve spolupráci s Divadlem pod 
lampou. Nejen na hlavní scéně vystoupí  
například kapely The Tap Tap, Fast Food 
Orchestra, The Prostitutes, Kníry nebo 
písničkář a busker Thom Artway. „Jako 
každý rok i letos bude hudební program 
žánrově pestrý. Na několika scénách se 
vystřídá rock, indie pop nebo třeba ska. 
Chybět nebude například ani současná 
alternativní scéna v Inspiral Garden, kde 
vystoupí převážně zahraniční interpre-
ti. Plzeňské kapely jsou samozřejmostí. 
Chceme, aby si festival užil opravdu kaž-
dý,“ dodává Matěj Halaš.

Kromě hudebního programu se usku-
teční také Plzeň Fashion Days, dva dny 
autorské módy a designu na náměstí Re-

publiky. Šafaříkovy sady provoní food fes-
tival národnostních menšin Babylon na 
Plotně a Proluka bude po celou dobu patřit 
dětem. Pro ně bude vůbec poprvé připra-
veno Loutkoviště. „Přijďte si zahrát svojí 
oblíbenou pohádku konečně sami. Vždyť 
jen vy víte, jak skutečně končí. V Proluce 
budou připraveny originální konstrukce 
loutkových divadýlek, kde si každý může 

vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo, 
stát se na chvíli hercem, režisérem, hudeb-
níkem nebo divadelním kritikem. Zábava 
pro celou rodinu bude otevřena denně  od 
15 do 19 hodin,“ říká  Táňa Švehlová, dra-
maturgyně doprovodných programů.

Živou ulici, na niž poskytlo grant měs-
to, už tradičně ukončí Festival polévky, 
který se bude konat  3. září v areálu Pl-
zeňského Prazdroje. Živou ulici pořádá  
ArtProm ve spolupráci s Kulturním spol-
kem 3P složeným ze zástupců čtyř vý-
znamných plzeňských kulturních subjektů 
- Anděl Music Club, Divadlo pod lampou, 
Zach's Pub a Měšťanská beseda.            (red)
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Letošní novinkou už tradiční letní akce bude hlavně pro děti Loutkoviště v proluce 

Živá ulice ovládne centrum Plzně Kulturní sezonu
 zahájí v září

průvod Vendelín

Oblíbený plzeňský herec Michal Štěrba si 
sympatie diváků získává už od roku 1998. 
Svůj specifický humor a smysl pro ironii 
a nadhled uplatňuje především v rolích ko-
mediálních, ale nechybí ani ty tragikomické 
a vážné. Ztvárnil neotřelým způsobem Puka 
v Shakespearově Snu noci svatojánské,  
k jeho velkým rolím patřím i Solený ve Třech 
sestrách, vynikající je ve Vyrypajevových Ilu-
zích, trpké komedii z manželského života. 
Díky festivalu Divadelní léto pod plzeňským 
nebem se opět představí v Akvabelách, kte- 
ré se před 11 lety hrály v Divadle v Klubu.

Pamatujete si ještě, co jste řekl Vilému 
Dubničkovi, když za vámi před lety při-
šel s nápadem uspořádat v Plzni letní 
divadelní festival na otevřené scéně?

Poměrně přesně. Řekl jsem mu, hele, to 
je nesmysl. Neprodáš jedinej lístek, bude 
pršet, nebude nás slyšet, pan Přeučil ne-
bude chtít s námi hrát, bude to taková ta 
akce maximálně na jedno léto, a i kdyby 
nebyla, tak já tedy o prázdninách rozhod-
ně nebudu hrát divadlo. A vida, měl jsem 

tehdy skoro pravdu! V naší divadelní par-
tě platím za optimistického vizionáře. 
Od samého začátku patříte ke stálicím 
Divadelního léta, v kolika inscenacích 
jste hrál a která role vás nejvíc bavila?

Jak jsem řekl, já se Vilémovi zařekl, že 
o prázdninách pracovat nebudu, takže kro-
mě představení Lháře jsem to dodržel a hrál 
úplně ve všech představeních. Co se týká ob-
líbeností rolí, miloval jsem Poštmistra v Re-
vizorovi před radnicí, byl to takový veselý 
chlapík s pozitivním vztahem k alkoholu, 
nebo před Západočeským muzeem v Králi 
jelenem role ptáčníka, tam jsem měl krás-
nou scénu s papouškem a láhví piva, nebo 
inscenace V nouzi poznáš přítele. Ta se ode-
hrávala z větší části v hospodě.
Nebylo by lepší užít si divadelní prázd-
niny a odpočívat?

No jo, ale kdo by mi pak platil všechno 
to pití? 
V čem je hraní venku jiné oproti klasic-
kému divadlu?

Krásné je, že při hraní pod plzeňským 
nebem musíme řešit nejen rozmary di-

váků, ale i počasí a ani s jedním se nedá 
v podstatě nic dělat. O spoluhercích jsem 
vždycky tušil, že jsou v podstatě mago-
ři a že budou hrát i v průtrži mračen, co 
mne ale nepřestává už deset let udivovat, 
že v tom samém dešti se vydrží pod pláš-
těnkami choulit pět set na kost zmáče-
ných diváků a fandí nám. To je nádhera. 
Jsme tedy vlastně jak herci, tak naši skvělí 
diváci doslova a do písmene cáklí.
Divadelní léto už vystřídalo řadu plzeň-
ských míst a zákoutí, který z venkov-
ních prostorů vám nejvíc vyhovoval?

Já měl nejraději místo před muze-
em. Říkal jsem Vilémovi, že tam se 
divadlo hrát prostě nedá. Pak před už 
zmiňovanou radnicí. To jsem tvrdil to 
samé. Vždyť tam jezdí tramvaje přímo 
jevištěm! Dodnes jsem přesvědčen, že 
Dubnička po nocích osobně provedl 
překládku kolejí. 
Letos budou hlavní inscenací Akvabely 
Davida Drábka, ve kterých jste excelo-
val spolu s Broňou Kotišem a Zdeňkem 
Rohlíčkem v klubové inscenaci před  

11 lety. Vracíte se všichni tři a ve stej-
ných rolích. Jaký bude váš Kajetán?

No rozhodně budeme o 11 let starší, snad 
i mírně zkušenější. Zdeňkovi Rohlíčkovi se 
podařilo dostudovat filozofickou fakultu, 
Broňa Kotiš si udělal svůj vysněný pilot-
ní průkaz  a já se naučil konečně anglicky. 
A nebo kecám a všichni tři, s Dubňou čtyři, 
jsme ve své podstatě úplně stejní kluci, kteří 
se mají furt stejně rádi, i když si to pochopi-
telně nikdy nahlas nepřiznají. Mám pocit, že 
to je týden, co jsme měli tehdy derniéru.
Akvabelami vaše letošní účinkování v Di-
vadelním létě zdaleka nekončí, zahrajete 
si i v pěti reprízách loňského Dona Quijo-
ta a pak ještě třikrát roli Stapletona v de-
tektivní komedii Prokletí rodu Basker-
villů aneb Pozor, zlý pes! Téměř celý 
červenec bude tedy patřit Divadelnímu 
létu, plánujete si na srpen volno?

Ano! Budu se cele věnovat svojí krásné 
rodině, manželka je z toho už teď zděše-
na. Garantuji vám, že moji dva synové 
se po pár dnech se mnou budou těšit na                                             
1. září.                                                                   (red)

Michal Štěrba: Nepřestává mě udivovat, že diváci vydrží v dešti

Průvod Vendelín zahájí už počtvrté  
6. září kulturní sezonu ve městě. Půjdou 
v něm stovky profesionálních herců, 
ochotníků, hudebníků, loutkoherců 
a loutkářů, výtvarníků, žonglérů, ak-
robatů a dalších zástupců kulturních 
a neziskových organizací, k účasti orga-
nizátoři zvou i veřejnost. Průvod zakončí 
svou pouť centrem města na náměstí 
Republiky, kde bude připraven program 
včetně prezentace kulturních institucí 
a workshopů pro děti i dospělé. Na pódiu 
se představí například Divadlo Alfa, Di-
vadlo Josefa Kajetána Tyla, Pilsner Jazz 
Band, Žonglér, Plzeňský dětský sbor, 
Step by Step Studio, Divadlo Pluto a dal-
ší. Akci pořádá Divadlo Josefa Kajetána 
Tyla a Odbor kultury Magistrátu města 
Plzně. Právě letos uplyne 170 let od naro-
zení patrona zdejších divadelníků i této 
akce, herce, režiséra, divadelního histo-
rika a ředitele Městského divadla v Plzni 
Vendelína Budila. Jeho osobnost na pod-
zim připomene řada akcí, jako jsou říj-
nová výstava v mázhauzu „Vendelín Bu-
dil a Plzeň“ či výstava v Novém divadle 
„Jak se dělalo divadlo za Budila“. Bližší 
informace  najdete na www.djkt.eu či  
www.plzen.eu.                                                        (red)

Na snímku diváci v Proluce na minulém ročníku Živé ulice.                                                                                                                                       Foto: archiv 

Michal Štěrba.                             Foto: DJKT

Výstava Jiří Slíva jubilující se koná do 
10. července ve foyer Polanovy síně 
v Knihovně města Plzně, od července do 
října se uskuteční výstava grafik na stát-
ním zámku Kozel. Známý český výtvar-
ník, ilustrátor a karikaturista Jiří Slíva, 
který se narodil se v roce 1947 v Plzni, to-
tiž slaví sedmdesátiny. První kresby mu 
publikovala Mladá fronta už v roce 1972. 
Od té doby měl řadu samostatných vý-
stav v České republice i ve světě, ilustro-
val více než 150 knih a svými kresbami 
dodnes přispívá do světově uznávaných 
deníků a časopisů. Psal také verše pro 
dětský časopis Mateřídouška a kniha 
veršů mu vyšla v roce 1987. Byl mno-
hokrát oceněn na mezinárodních výsta-
vách kresleného humoru. Ten je obvykle 
postaven na paradoxu – postavení jinak 
seriozních a běžných námětů do nečeka-
ných kontrastů.                                                  (red)

Více je na www.zivaulice.eu

R O Z H O V O R

Výtvarník Jiří Slíva
 slaví a vystavuje

Výstava nazvaná Deset divadelních let ukazuje i zákulisí
Výstava nazvaná Deset divadelních let 
je až do 30. června k vidění ve Smetano-
vých sadech. Ke svým letošním 10. na-
rozeninám ji připravil festival Divadelní 
léto pod plzeňským nebem ve spolupráci 
s městem Plzeň. Je pro veřejnost volně 
přístupná.

Na panelech se představují zajímavos-
ti ze všech deseti ročníků, na fotografiích 
nechybí herecké hvězdy Viktor Limr, Ro-
man Zach, Pavel Batěk, Kamil Halbich 
nebo Kristýna Leichtová, duchovní otec 
festivalu Jan Přeučil, ředitelka Divadelní-
ho léta Marcela Mašínová, umělecký šéf 

a režisér Vilém Dubnička či tvůrčí tým.  
Výstava představuje i  zákulisí Divadel-

ního léta, zajímavé momenty a také třeba 
rozmary počasí.                                                             (red)

Magistrát města Plzně nabízí výstavní 
prostor v mázhauzu na rok 2018 přede-
vším pro neziskové organizace, školy či 
fyzické osoby. Informace včetně žádosti 
a pokynů pro vystavovatele jsou na  webu 
www.plzen.eu nebo na telefonním čísle 
378 032 509, kontaktní osoba Kristýna 
Svátková, svatkovakr@plzen.eu. Žádos-
ti je možné podávat nejpozději do 31. čer-
vence 2017.                                                               (red)

magistrát nabízí
 prostory v mázhauzu 

Lidé si prohlížejí výstavu ve Smetanových sadech.                                                      Foto: archiv
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 Víte, že si můžete dobít svoji Plzeňskou 
kartu z pohodlí domova a transakci po-
tvrdit až při první jízdě přímo ve voze 
městské hromadné dopravy? 

Pro nákup předplatného nebo elek-
tronické peněženky stačí využít e-shop 
Plzeňské karty. Pak už je třeba jen 
Plzeňskou kartu přiložit k terminálu 
s barevným displejem, který se nachá-
zí v každém voze městské veřejné do- 
pravy.

 Přímo ve vozech městské hromad-
né dopravy je možné předplatné nebo 
elektronickou peněženku uložit pouze 
na nové Plzeňské karty orientované na 
výšku! 

A právě k Plzeňským kartám se vzta-
huje dnešní soutěžní otázka.

Od kdy se nové Plzeňské karty vy-
dávají?
a) od ledna 2014 
b) od září 2014
c) od března 2015
d) od ledna 2016
Odpověď na minulou soutěžní otázku je   
Trolejbus Škoda 14 Tr. Správně odpo-
věděl Václav Kohout  a vyhrává obrazo-
vé publikace věnující se dopravě a další 
zajímavé ceny, které poskytly Plzeňské 
městské dopravní podniky. 

Odpovědi na novou otázku je možné  
posílat tentokrát až do 30. srpna na adre- 
su redakce nebo e-mailovou adresu 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Neza- 
pomeňte připsat heslo Hrajeme s doprav-
ními podniky.                                                                  (red)

Církevní život sklonku 18. století ovlivni-
ly především josefinské reformy, v jejichž 
důsledku byly zrušeny oba dominikánské 
kláštery (ženský roku 1782, mužský roku 
1785). Do kláštera dominikánek se pře-
sunula z náměstí hlavní škola a gymnázi-
um, které nadále spravovali premonstráti 
z Teplé. Mužský dominikánský klášter 
roku 1787 koupilo město, odsvěcené kos-
tely od roku 1792 do jejich zboření v roce 
1802 hospodářsky využívalo pět plzeň-
ských měšťanů. Konvent  sloužil od roku 
1832 až do roku 1895 jako vojenská ne-
mocnice. Klášterní budova byla zbourána 
v roce 1899 v souvislosti s výstavbou areálu 
soudních budov.

Uzavřen byl také kostelík sv. Rocha na 
Roudné, kostel sv. Máří Magdalény na 
Pražském předměstí i kostel sv. Blažeje 
u Starého Plzence. Františkánský klášter 
v roce 1786 unikl zrušení díky přesunu ně-
meckých bohoslužeb do jeho kostela. Počet 
členů konventu byl však radikálně snížen 
z dvaceti dvou na dvanáct. Církevní správu 
obstarávala po celé 19. století jediná plzeň-
ská farnost s infulovaným arciděkanem 
a čtyřmi kaplany. Dva kněze měl i františ-
kánský klášter.

Poklidný církevní život obyvatel výraz-
něji narušil snad jen požár věže kostela sv. 
Bartoloměje v roce 1835, při němž byly 

zničeny všechny jeho zvony. Krátce na to 
byly pořízeny nové, ale v roce 1917 byly 
kromě nejmenšího Prokopa zrekvírovány 
pro válečné účely.

Okázalé projevy doprovázely až do 
roku 1870 každoročně slavený takzvaný 
Nový svátek (počátkem května), který 
připomínal osvobození města od husitů 
v roce 1434. Stejně velkolepé byly slavnosti 
Božího těla či církevní slavnosti k oslavě 
narozenin panovníka. Ve druhé polovině  
19. století se církev snažila působit v mo-

derní společnosti zvláště prostřednictvím 
nově příchozích kongregací. Od roku 1870 
se do péče o nemocné zapojily členky Kon-
gregace Šedých sester III. řádu sv. Fran-
tiška, od roku 1878 v Plzni začala působit 
Kongregace Školských sester de Notre 
Dame, jejichž hlavním posláním byla vý-
chova mládeže a péče o zdravotně postiže-
né a opuštěné děti. V roce 1907 se v Plzni 
objevuje mužská Kongregace Nejsvětější-
ho Vykupitele (redemptoristé), její kostel  
sv. Jana Nepomuckého byl vybudován v le-

tech 1908 až 1911, klášterní budova až ve 
třicátých letech 20. století.

Dlouhodobá jednání o zřízení druhé fary 
v Plzni vyvrcholila v roce 1908 vytvořením 
farnosti na Pražském předměstí. Kostel  
P. Marie Růžencové s přilehlým klášterem 
byl vystavěn v letech 1912 až 1913 a jeho 
správa byla propůjčena dominikánskému 
řádu. V letech 1905 až 1906 byl vybudován 
rovněž kostel sv. Martina a Prokopa v Lob-
zích a v roce 1902 kaple sv. Václava na 
novém ústředním hřbitově. V souvislosti 
s průmyslovým rozvojem města začínají ve 
druhé polovině 19. století budovat v Plzni 
své modlitebny evangelíci čeští i němečtí.

Josefinské reformy zlepšily právní po-
stavení Židů, kteří se opět začali ve městě 
usazovat. V roce 1854 byla židovské ná-
boženské obci povolena stavba synagogy, 
školy a o dva roky později byl vybudován 
židovský hřbitov v Bolevci. Takzvaná Sta-
rá synagoga, vysvěcená 8. dubna 1859, 
přestala na sklonku 19. století dostačovat, 
a tak byl 2. prosince 1888 položen základ 
takzvané Velké synagogy, která byla rea-
lizována stavitelem Rudolfem Stechem 
podle projektu Emanuela Klotze. Nový 
židovský hřbitov vznikl při cestě na Prahu 
v roce 1898.

                                                       Štěpánka Pflegerová, 
                                                Archiv města Plzně

Z historie Plzně - 16. část: Náboženský život 

Dominikánský klášter s kostelem Panny Marie Růžencové.                  Foto: Archiv města Plzně

HÁDeJTe s ČIsTOu PlZnÍ

Minimálně 18 let musí být účastní-
kovi zážitkového programu Staň se 
popelářem, který nabízí společnost 
Čistá Plzeň. To je správná odpověď na 
otázku z minulého čísla. Výherkyní se 
stala Lucie Foralová. Dnešní otázka 
je  zaměřena na minulost společnosti, 
která má na starosti svoz odpadu na 
území krajské metropole. 

Jaký je bývalý název Čisté Plzně?
a) Komunální služby
b) Plzeňské komunální služby, s. r. o.
c) Plzeňské komunální služby

Odpovědi mohou zájemci po- 
sílat do 30. srpna 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 spe-
ciální dárky od společnosti Čistá Plzeň 
a další atraktivní ceny.                      (red) 

sOuTěŽÍme s DIVaDlem

Ředitel divadla Josefa Kajetána Tyla 
Martin Otava režíroval novou insce- 
naci opery Madama Butterfly. Správ- 
ně odpověděla Tereza Bániová a vy-
hrává vstupenky do divadla a drobné 
dárky.

I tentokrát mohou zájemci soutěžit. 
Opera italského skladatele Luigiho 
Cherubiniho Medea čerpá námět ze 
známé antické tragédie. V Paříži byla 
poprvé uvedena v roce 1797, v Plzni 
však zazní poprvé a inscenace bude 
také prvním novodobým uvedením 
této opery v České republice. O návrat 
Medey na světová jeviště se postarala 
slavná diva Maria Callas. „Je to krás-
né klasicistní dílo s prvky rodícího se 
romantismu. Euripidovo drama rezo-
nuje v každé době, Médea je smyslná 
žena, čarodějnice,“ říká režisér, jehož 
jméno je soutěžní otázkou. Odpověď 
je možné nalézt také na webových 
stránkách divadla www.djkt.eu. Lze 
ji posílat do 30. srpna na adresu  
redakce. K dispozici je také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Soutěží-
me s divadlem.                                          (red)

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

VÍTe, kDO TO Je?

David Limberský 
(na snímku) je 
správná odpověď 
na minulou sou- 
těžní otázku. Re-
dakce ocenila tři 
vylosované odpo- 
vědi. Poslali je Da- 

niela Růžičková, Jan Kybic a Jaro- 
slav Kubeš. Vyhrávají šálu FC Vikto- 
ria Plzeň, kartu s podpisem hráče 
a další ceny. 

A nyní můžete tipovat dalšího 
hráče. V jeho fotbalové minulos-
ti můžeme najít například RMSK 
Cidlina Nový Bydžov nebo Převý-
šov. Už v žákovském věku se přesu-
nul do Hradce Králové, kde od roku 
2006 do 2011 odehrál 111 ligových 
zápasů, ve kterých vstřelil 23 bra-
nek. Před sezonou 2011/2012 se 
pravonohý záložník přesunul na 
hostování do Viktorie Plzeň. Vy-
dařené výkony v červeno-modrém 
dresu vyvolaly okamžitou odezvu 
zahraničních klubů a i díky úspěš-
nému působení v základní skupině 
Ligy mistrů se šikovný štírek stěho-
val po sezoně do německého Wolf-
sburgu. Vážné zranění mu ale v ce-
lém soutěžním ročníku 2012/2013 
zabraňovalo nastoupit k mistrov-
skému utkání. V následující sezoně, 
tu už trávil na hostování v dalším 
německém klubu – Freiburgu, na-
stoupil k šesti soutěžním utkáním 
v německé Bundeslize. V roce 2014 
přestoupil zpátky do Viktorie Plzeň.
V sezoně 2014/2015 se stal stabil-
ní součástí plzeňského mužstva, 
se kterým získal i mistrovský titul. 
V létě ho znovu přibrzdila operace 
kolene. Sezona 2015/2016 proto 
pro něj znamenala opět pouze re-
konvalescenci, tréninky a nucenou 
absenci na ligových trávnících. 
Hráč, který má za sebou účast na 
EURU 2012, se ale znovu dokázal 
vrátit zpět do kolotoče ligových zá-
pasů. 

Odpovědi lze posílat s uvedením 
jména a bydliště do 30. srpna na adre-
su redakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Víte, kdo 
to je?                                                                           (red)

Sluha dvou pánů nestárne 

Vítek Peřina napsal přímo pro Divadlo 
Alfa pohádkovou komedii o tom, že síla 
není všechno a táhnout za jeden provaz 
se vyplatí. Tři siláci (na snímku) jsou tři 
bratři a navíc motorkáři, v inscenaci se 
proto budou prohánět i krásné loutkové 
motorky. 

Role siláků byly napsány na tělo her-
cům Martinu Bartůškovi, Petru Borov-
skému a Josefu Jelínkovi. V dalších rolích 

se představují Martina Hartmannová, 
Jakub Hora, Robert Kroupar, Radka 
Mašková, Marie Mrázková a Petr Vy-
darený. Česká premiéra se uskutečnila  
22. května v Divadle Alfa.
Kdo pohádkovou komedii režíroval?
a) Jakub Hora
b) Tomáš Dvořák
c) Pavel Vašíček
Správná odpověď z minulého čísla zní, 
že  festival v Turecku se jmenuje Izmir 
International Puppets Days. Výherky-
ní se stala Michaela Böhmová a získává 
dvě vstupenky do Divadla Alfa. Stejnou 
cenu obdrží také ten, kdo správně od-
poví na novou soutěžní otázku a bude 
vylosován. Odpověď lze posílat pod hes-
lem Správný tip s Alfou tentokrát až do  
30. srpna na adresu redakce nebo e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.         (an)

Poslední premiérou sezony v Divadle Josefa 
Kajetána  Tyla bude Sluha dvou pánů. Insce-
nace slavné Goldoniho komedie se odehraje 
poprvé na Nové scéně  24. června. Hybate-
lem děje je vychytralý sluha Truffaldino, kte-
rý přesvědčí sám sebe, že je schopný sloužit 
dvěma pánům současně.  Ale vstupuje do 
vypjaté situace proměn, kdy se milenci hle-
dají a míjejí, totožnost se skrývá i odkrývá, 
svatby se připravují a vzápětí ruší. Láska 
a přátelství jsou podrobovány zkouškám. 
Zmatky a nedorozumění se vrší a zauzlují 
s vydatným přispěním právě Truffaldina, 
který se situace snaží řešit, ale přitom si ne-
zapomíná přihřívat svoji soukromou polív-
čičku. Role vykutáleného sluhy Truffaldina 
bude hereckou příležitostí pro nového člena 
souboru Jaroslava Matějku (na snímku při 
zkoušce Sluhy dvou pánů), který svým ne-
skutečným hereckým nasazením zaujal už 
v komediální roli řemeslníka Klubka ve Snu 
noci svatojánské. 

Goldoniho komedii považuje režisérka 
Natália Deáková za nestárnoucí. „Postavy 
jsou vystavěny na základě typů komedie 

dell´arte a jsou v jistém smyslu archetypy, 
tedy postavy věčné, které tady byly, jsou 
a budou. Jsou to lidé, které potkáváme 
v práci, na ulici, v hospodě,“ říká režisérka.

A možná právě proto, že nějakého Tru-
ffaldina nebo Pantalona můžeme potkat 

v každé době kdekoliv na světě, posouvají 
tvůrci děj do Milána 80. let. „Každá ko-
medie by měla mít zásadní téma, z něhož 
si utahuje, a pro nás jsou v Sluhovi tímto 
tématem peníze a profit, a nemusí být 
jen finanční. Je to něco za něco, dceru za 
věno, službu za službu, zkrátka takové to 
klasické ‚nic ti nedám zadarmo‘, a proto-
že pro nás kšeftaření souvisí hlavně s do-
bou 80. let, rozhodli jsme se inscenaci 
přesně do této dekády, do doby velkých 
mafiánů a malých lstivých podvodníčků, 
umístit. Goldoniho výrazné charaktery, 
vycházející z komedie dell´arte, ale zůsta-
nou stejné, vysvětluje režisérka. „Milán 
je rušné město, kam se jezdí především 
nakupovat, utrácet peníze. A taky bavit 
se, užívat si,“ zdůrazňuje Natália Deá-
ková. 

Inscenační záměr se promítne také do 
kostýmů vytvořených výtvarnicí Janou 
Smetanovou a hudby Jakuba Kudláče. Na 
své si tedy přijdou nejen vyznavači dobrých 
komedií, ale i milovníci italské módy a do-
bových hitů.                                                                      (red)

Slavná Goldoniho komedie se odehraje na Nové scéně


