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Plzeň vybudovala aktivity centrum
V bývalém areálu školy vznikly taneční sály, hudební studio, sportoviště i kavárna

R O Z H O V O R

Tanečnice, propagátorka tance a žena 
s mnoha zkušenostmi ve vedení dětí, 
mládeže i dospělých Ilona Křížková 
má na starosti nově dokončované Kra-
šovská Aktivity centrum Plzeň jako 
hlavní kreativní manažerka. Přestože 
ještě nebylo oficiálně otevřeno, část ze 
své činnosti už předvedlo na městském 
sportovním projektu Letní Sportmanie 
Plzeň 2017. 

„Představila se tam řada vynikajících 
tanečníků a sportovců. Například Olga 
Šípková a David Huf, se kterými bude-
me spolupracovat i nadále,“ říká Ilona 
Křížková, které jsou nejbližší disko- 
tance.

Jaká je plzeňská taneční scéna, je o ta-
nec zájem?

Plzeň má v tanečních disciplínách 
spoustu mistrů České republiky a Evro-
py. V minulosti se na předních místech 
neobjevovali, takže si dovolím tvrdit, že 

úroveň zdejších tanečníků strmě stoupá. 
Je tady množství vynikajících souborů, 
například B-Original. Je to pražské stu-

dio, které má pobočku se zhruba dvěma 
stovkami tanečníků street dance v Plzni, 
a jejich základna se stále rozrůstá. Působí 
tady velmi dobrá taneční skupina Afresh 
Dance Community. Věnuje se hip hopu 
a má velmi specifické pojetí tance, odlišu-
je se od všech tanečních formací. Mohla 
bych jmenovat ještě dlouho. 
Komu v Krašovské poskytujete záze-
mí?

Už zmíněným skupinám, ale také 
Tanci v Plzni. To je spolek, který podpo-
ruje párové tance. Zaměřuje se na salsu, 
bachatu, kizombu, zouk a společenské 
tance a tančí v něm lidé od 18 do 60 let.  
Velice si vážím toho, že u nás trénuje 
Unique Plzeň Evy Vysloužilové, ikony 
plzeňské taneční scény, která se o pro-
pagaci tance v Plzni nesmírně zaslou-
žila. Zázemí tady našlo taneční studio 
Dance by Lion´s a Taneční skupina 
Twin, která se zaměřuje na streetové 
taneční umění.

Už máte plno?
Zájem byl a je veliký. Tanečníci tré-

novali podobně jako sportovci po růz-
ných tělocvičnách ve školách, harcovali 
mnohdy z místa na místo. Krašovská 
Aktivity centrum Plzeň jim nabídlo špič-
kové taneční sály se zázemím a za velmi 
přijatelný nájem. Podobné podmínky 
u nás mají sportovní kluby a kroužky 
nebo hudebníci. Město totiž toto cen-
trum vybudovalo hlavně pro podporu 
plzeňských spolků, klubů a organi-
zací. Ale ať odpovím na otázku, velké 
sály jsou už zaplněné, ale volno je ještě 
v takzvaných malých sálech, které mají  
84 metrů čtverečních.
V čem jsou sály tak unikátní?

Například mají různé podlahy od par-
ket až po speciální povrchy, s nimiž se 
tanečníci obvykle poprvé setkají až na 
soutěžích. To může být někdy handicap, 
ale u nás mohou na takovém povrchu už 
trénovat. Každý sál je vybavený zrcadly, 

má špičkové audio vybavení. Stačí si jen 
přinést hudbu na flashce. 
Mysleli jste i na rodiče, kteří čekají na 
své ratolesti, až jim skončí kroužky? 

Rozhodně. Máme tady mnoho relaxač-
ních zón, vybere si každý. Kdo má chuť na 
kávu, čaj nebo jiné pití či dobroty, může 
využít kavárnu. V areálu je wifi připojení, 
takže si rodiče mohou zapnout notebook 
a dodělat si pracovní věci. Jsou v teple 
a příjemném prostředí. Myslím, že to naši 
návštěvníci oceňují.
Tanečníci se představili na Sportma-
nii. Budou vystupovat také na dalších  
akcích města?

Jsme na tom domluveni. My jim  
stejně jako dalším klubům a organiza-
cím, které tady našly zázemí, pomů-
žeme s propagací a oni nám pomohou 
při akcích pro veřejnost. Do budoucna 
s nimi počítáme také přímo v areálu 
v Krašovské, který bude veřejnosti volně  
přístupný.                                                               (an) 

Ilona Křížková: Plzeňská taneční scéna je na vzestupu

Nesoudíme. 
Pomáháme

Plzeň se připojila k projektu Hnutí 
pro život České republiky Nesoudíme. 
Pomáháme. Je určen především ženám, 
jež se neplánovaným otěhotněním ocitly 
v obtížné životní situaci a jsou nuceny 
k potratu. Ve většině případů by přesto 
rády dítě donosily a postaraly se o něj.  
Odbornou pomoc zajišťuje Linka 
pomoci 800 108 000, jen vloni takto 
linka poskytla bezplatnou pomoc zhru-
ba čtyřem stovkám žen. Město má vy-
pracovanou řadu sociálních programů 
zaměřených na ohrožené skupiny, 
jako jsou například matky samoživi-
telky, senioři, zdravotně handicapovaní 
lidé a další. Proto podporuje i zmíněný 
projekt.                                                                   (red)

Špičkové taneční sály, tělocvičny pro tak-
zvané malé sporty, jako jsou například aiki-
do či jóga, hudební studia, dětská skupina, 
relaxační prostory včetně kavárny, to vše 
nabízí nové zařízení Krašovská Aktivity 
centrum Plzeň. Vzniklo v areálu bývalé 
školy nedaleko parku Zemník a Podzem-
ník na Košutce. „Školní areál byl po ukon-
čení výuky nejprve pronajatý. Působila 
tam Střední odborná škola ochrany osob 
a majetku Plzeň, později DDM Talent 
a naposledy Sdružení občanů Exodus. 
Areál byl ale vždy využitý jen částečně. 
Město tedy rozhodlo o vybudování vol-
nočasového střediska na základě analýzy 
sportu v Plzni, z níž vyplynulo, že chybí 
zázemí pro malé sporty,“ říká Pavel Tre-
fanec, ředitel městské společnosti Obyt-
ná zóna Sylván. Právě ta bude zajišťovat 
pronájem jednotlivých prostor, ale také 
nabízet vlastní projekty a aktivity tak, aby 
naplnila záměry a cíle schválených smluv. 
Pro letošní rok je na projekt vyčleněno  
27 milionů korun. 

Tanečním aktivitám je v areálu věnova-
ný blok A. V něm je také dětské skupina, 
která přijímá na celý den nebo půlden děti 

už od jednoho roku do sedmi let. Je urče-
na pro matky, které chtějí do práce a ne-
podařilo se jim umístit dítě do mateřské 

školy. „Dětská skupina areál oživí v dopo-
ledních hodinách, podobně jako některá 
cvičení. Většina kroužků ale funguje až 

odpoledne. Pracovníci dětské skupiny 
budou zajišťovat také hlídání  dětí odpo-
ledne, kdy se jejich rodiče budou věnovat 
tanci, cvičení nebo jiné aktivitě v našem 
centru,“ vysvětluje Pavel Trefanec. Blok 
B je věnovaný józe, pilates, zdravotnímu 
cvičení a úpolovým sportům, kdysi nazý-
vaným bojové. Blok C se sportovní halou 
poslouží volejbalistům, futsalistům, flor-
balistům i fotbalistům. Navíc v něm bude 
hudební studio. „Chceme dát příležitost 
ke zkoušení i nahrávání novým kapelám 
i jednotlivcům. Do budoucna počítáme, že 
by tu mohla vzniknout také hudební ško-
la,“ uvádí Ilona Křížková, hlavní kreativní 
manažerka centra. Provozovatelé centra 
plánují řadu akcí pro všechny, od dětí až 
po seniory. Chtějí oživit i prostor kolem 
budov, třeba šachovými stolečky. „Bude-
me dělat všechno proto, aby centrum žilo  
i o víkendech, bylo pro všechny generace 
a aby lákalo také k pobytu venku,“ zdůraz-
ňuje Pavel Trefanec. 

Slavnostní otevření areálu, kterého by 
se měli zúčastnit zpěvačka Markéta Kon-
vičková a herec Jan Čenský,  je napláno-
váno na 26. listopadu.                                                   (an)

Nově zrekonstruovaná budova bloku B. Nový interiér bloku B.             Foto 3x: Obytná zóna Sylván

Ilona Křížková.                 Foto: Ivan  Štefko

Stará budova bloku B v Krašovské ulici.                                          

Plzeňská radnice 
9.00–15.30
Měšťanská beseda 
9.30–15.00
Loosovy interiéry, Klatovská 19 
10.00–16.15 (pro děti od 12 let; objekt není bezbariérový!)
prohlídky s průvodcem
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a v Turistickém informačním centru od 9. 10. od 9 h. 
Vstupenky do Loosových interiérů je možno zakoupit také 
na www.adolfl oosplzen.cz.

Originální prohlídky města Plzně 
Plzeň v bájích a pověstech (pro rodiny s dětmi)
10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 16.30
Plzeň v proměnách – od První republiky po současnost 
11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a v Turistickém informačním centru od 9. 10. od 9 h. 
Maximálně 25 osob ve skupině. 

Divadlo J. K. Tyla 
Velké divadlo – prohlídky s průvodcem 
9.00, 11.00, 13.00 
Prodej vstupenek od 9. 10. v pokladně předprodeje DJKT, 
Smetanovy sady 16, Plzeň. Maximálně 25 osob ve skupině.

Divadlo Alfa   
15.00 – Norská pohádka – představení pro děti
16.15 – prohlídka divadla (max. 50 osob ve skupině)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
od 9. 10. od 9 h.

28 km na rozhlednu Chlum 
9.00–9.30 – sraz účastníků na konečné stanici 
tramvaje č. 1 (Bolevec), trasy 13 a 15 km.
10.00–17.00 vstup na rozhlednu

Luftova zahrada 
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)

Meditační zahrada 
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
DinoPark
8.00–18.00

Pivovarské muzeum 
10.00–18.00 – prohlídky 
Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty – výstava
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz.

Plzeňské historické podzemí 
10.00–18.00 – prohlídky každých 20 minut
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz/vstupenky 
(zákaz vstupu dětem do tří let).
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Věž katedrály sv. Bartoloměje 
10.00–19.00 – prohlídky (poslední v 18.20)

Katedrála sv. Bartoloměje   
10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 16.00 
prohlídky s průvodcem
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 9. 10. od 9 h.

Techmania Science Center 
10.00–18.00, zvýhodněné vstupné platí 
pro Science Center a 3D Planetárium 

VODÁRNA PLZEŇ 
9.28 a 13.28 – exkurze do čistírny odpadních vod v Plzni 
(sraz návštěvníků u vstupu v Jateční ulici)
9.28 a 13.28 – exkurze do úpravny vody na Homolce 
(sraz návštěvníků před hlavním vchodem sídla společnosti)
Rezervace časových vstupenek na 
www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém 
informačním centru od 9. 10. od 9 h. 
Maximálně 28 osob ve skupině.

BOHEMIA SEKT, s.r.o.   
ve Starém Plzenci 
10.00–16.00 – prohlídky v každou celou hodinu
Vstupenky na místě

Zimní stadion Home Monitoring Aréna 
10.00–11.00 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

Bazén Slovany • Bazén Lochotín 
9.00–12.00 – volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hod.)

Patton Memorial Pilsen 
9.00–13.00, 14.00–17.00

Západočeské muzeum 
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
10.00–18.00
Národopisné muzeum Plzeňska
10.00–12.00, 12.30–18.00

Muzeum loutek Plzeň 
10.00–18.00

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni 
9.00–16.00 – prohlídky s průvodcem v každou 
celou hodinu

Muzeum strašidel 
10.00–18.00

Galerie města Plzně 
10.00–12.00, 12.30–18.00

Západočeská galerie v Plzni 
10.00–18.00
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Plzeňské oslavy 
vzniku republiky
28. 10. 2017

Moving Station 
10.00–18.00 Republika na kolejích – každou 
hodinu netradiční prohlídky prostor spolu 
s významnými českými spisovateli 20. století 
www.johancentrum.cz

 

DEPO2015 
10.00–20.00 
DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla 
Makerspace – otevřená dílna s možností vyzkoušet si práci 
s různými materiály
Nomádi – výstava o lidech, kteří musí nebo chtějí být 
na cestách
Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná výstava 
o penězích a fi nanční gramotnosti pro děti od 8 let 
(vstup na tuto výstavu 28 Kč)
ŠKODA… – výstava plzeňského sochaře Benedikta Tolara
Tam, kde roste bez – výstava fotografky a spisovatelky 
Anne Erhard

Sousedské procházky 
program připravuje Skrytá Plzeň,  z. s.
10.00 – Plzeň v idejích (sraz před budovou Korandova 
sboru, Anglické nábřeží 13); Tour de Doubravka (sraz před 
konečnou trolejbusu č. 16 na Doubravce)
14.00 – Petrohrad z příběhů II (sraz na tram. zastávce 
č. 1 a 2, Mikulášské náměstí); Plzeň za První republiky II 
(sraz na Chodském náměstí) 
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
od 9. 10. od 9 h. 
Bližší informace na www.pohostinnost.skrytemesto.cz.

Okružní jízdy historickými vozy 
program připravuje PMDP, a.s.
11.00–16.00 – jízdy trolejbusem Škoda 9 Tr 
(nástup/výstup zastávka Muzeum), 
autobusem ŠKODA 706 RTO (nástup/výstup zastávka 
Náměstí Republiky) a tramvají T1 (nástup/výstup 
zastávka U Zvonu)
Kapacita vozů omezena, nástup a výstup pouze 
na počáteční zastávce, více info na www.pmdp.cz.

Výstavy 
Plzeňská radnice v proměnách věků
mázhauz radnice 28. 10.–15. 11.
Objevte příběh plzeňského skautingu, 1917–2017
Smetanovy sady 2. 10.–30. 10.

náměstí T. G. Masaryka
17.00 – slavnostní shromáždění k 99. výročí založení 
samostatného Československa
18.00 – začátek Průvodu světel (trasa: Klatovská - 
- Smetanovy sady - ul. B. Smetany - nám. Republiky)

náměstí Republiky
18.30 – slavnostní ohňostroj
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28 Zvýhodněné vstupné 28 Kč

Symboly:

Z Vstup zdarma

120 Děti do 120 cm vstup zdarma

140 Děti do 140 cm vstup zdarma

3 Děti do 3 let vstup zdarma

6 Děti do 6 let vstup zdarma

Změna programu vyhrazena.

Plzeňské oslavy Plzeňské oslavy 
vzniku republiky
28. 10. 2017

Plzeňské oslavy Plzeňské oslavy 
vzniku republiky
28. 10. 2017
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Kickboxeři při tréninku v novém centru.                                                                   Foto: Michal Křížek
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Bisfenol S velmi vážně narušuje repro-
dukci savců. To je jeden z významných 
objevů týmu Laboratoře reprodukční 
medicíny Biomedicínského centra Lé-
kařské fakulty v Plzni. „Jednoduše ře-
čeno sledujeme, jak ovlivňují škodlivi-
ny v životním prostředí, vzduchu, vodě 
a jídle kvalitu spermií, vajíček a embryí. 
Snažíme se dobrat výsledku, proč jsou 
některé páry neplodné. Jsme zapojeni 
do biomonitoringu těchto látek v zemích 
Evropské unie,“ uvádí vedoucí Výzkum-
ného programu II, který zahrnuje úkoly 
z několika oblastí, profesorka Milena 
Králíčková. Má dlouholetou praxi v gy-
nekologii a působí nyní také jako ve-
doucí ústavu na Lékařské fakultě v Plzni 
a prorektorka Univerzity Karlovy. 

Dodává, že mimo jiné zkoumají, které 
vajíčko nebo spermie je nejvhodnější pro 
další vývoj.  Neplodnost párů v reprodukč-
ním věku totiž činí v současnosti přibližně 
deset procent. „A mezi nimi je deset až 

patnáct procent párů, u kterých medicína 
zatím nedokáže zjistit, proč nemohou mít 
miminko, přestože vajíčka i spermie jsou 
v pořádku,“ říká Milena Králíčková. 

Podíl na tom má i bisfenol S. Za obje-
vem stojí člen jejího týmu a vedoucí Labo-
ratoře reprodukční medicíny Jan Nevoral. 
„Bisfenol S totiž nahradil bisfenol A hojně 
využívaný v plastech, recyklovaném pa-
píru, v termopapírech, z nichž se vyrábějí 
třeba účtenky. Nechybí ani v bankovkách. 
Studie tak odhalily například zvýšenou 
koncentraci bisfenolu A v krvi pokladních 
v supermarketech. Byl tedy označen jako 
látka, která ve velmi nízkých koncentra-
cích narušuje hormonální bilanci, a tak 
jsou postižené fyziologické funkce včetně 
reprodukce. Proto se přestal používat v ně-
kterých výrobcích, jako jsou třeba kojenec-
ké láhve. Ale žádný šťastný konec se neko-
ná, protože bisfenol A nahradil bisfenol 
S, který je sloučeninou dosti podobnou,“ 
popisuje Jan Nevoral. 

Výsledky vznikly v dlouhodobé spoluprá-
ci s kolegy z Výzkumného ústavu živočišné 
výroby v Praze pod vedením profesora Ja-
roslava Petra. Současný plzeňský výzkum 
je tak přirozeným pokračováním testování 
bisfenolu S na prasečích vajíčcích. Mimo 
použití zvířecích modelů laboratorních 

myší a prasete používají plzeňští vědci také 
tělní tekutiny člověka. Laboratoř Mileny 
Králíčkové a Jana Nevorala má totiž mož-
nost díky spolupráci s fakultními nemoc-
nicemi v Plzni a Brně a soukromými re-
produkčními klinikami v Plzni analyzovat 
vzorky folikulární tekutiny vaječníku. Vědci 

mají silné podezření, že folikulární tekutina 
bisfenol S obsahuje, a tím ovlivňuje vajíčko, 
které obklopuje.  „Analýza folikulární teku-
tiny nám umožní odhadnout, v jaké míře je 
člověk bisfenolu vystaven. Abychom však 
nalezli správné řešení využitelné pro lid-
skou populaci, je nutné kombinovat více 
modelových zvířat a jejich buněk, na kte-
rých lze testovat postupy, jak neblahé účin-
ky bisfenolu zvrátit,“ říká Jan Nevoral.  Bis-
fenoly se neobjevují v igelitových sáčcích. 
„Takže by se mohlo říci, balte si svačiny do 
nich. Ale, kdo ví, jaké jiné škodliviny v nich 
jsou? To zatím netušíme. Když vidím, jak 
kolegové strkají své jídlo v polykarbonáto-
vých dózách do mikrovlnné trouby a před-
stavím si, co všechno se z nich může uvol-
ňovat, polévá mě horko,“ vysvětluje Jan 
Nevoral. Spolu se svou vedoucí Milenou 
Králíčkovou má jen jednu radu k omezení 
přísunu škodlivin do těla: chránit životní 
prostředí a používat pokud možno co nejví-
ce přírodních materiálů.                                   (an)
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Jan Czapek dokončuje na zadání města aplikaci pro sdílení kol a koloběžek

Výzkumníci objevili, že hrozbou pro budoucí rodiče jsou bisfenoly 

Profesorka Milena Králíčková (vpravo vpředu) se svým týmem. Vzadu na snímku Jan 
Nevoral.                                                                                                                                                       Foto: archiv                                                                                     

B I O M E D I C Í N S K É  C E N T R U M

PilsenCUBE II - tak se jmenuje unikátní 
projekt, jenž vzniká ve spolupráci města 
Plzně a Západočeské univerzity v Plzni.  Ta 
spolu se studenty sestrojí funkční pikosa-
telit, který bude vyslán do vesmíru. Cílem 
projektu je nastartovat zájem mladých lidí 
o kosmické technologie a postupně z nich 
vychovávat specializované odborníky 
v dané oblasti. Několik podobných satelitů 
v České republice vzniklo, ale ten, na kterém 
pracují studenti v Plzni, je unikátní. Jako 
jediný projekt svého druhu totiž dává 
příležitost studentům středních škol 
dostat svůj nápad až do vesmíru a získat 
cenné údaje z oběžné dráhy. Město ho 
podpořilo částkou 1,5 milionu korun a je 
součástí konceptu Smart City Plzeň. 

Ten přináší nejen chytrá řešení pro poho-
dlnější život občanů, ale podporuje právě 
například i aktivity v oblasti technického 
vzdělávání dětí a mladých lidí. „Jsme rádi, 
že se naše fakulta může těchto aktivit účast-

nit. V České republice nyní panuje snaha 
několika výzkumných organizací a sou-
kromých společností o oživení kosmické-
ho výzkumu. Toho je důkazem nedávno 
vypuštěný a úspěšně fungující český satelit 
VZLUSAT-1, který dostává povely z komu-
nikační stanice na naší fakultě. Očekáváme, 
že nyní zahájený projekt studentského sate-
litu PilsenCUBE II  ve spolupráci s městem 
Plzní nebude ojedinělou událostí, ale im-
pulzem pro rozvoj technického vzdělávání 
v souladu s plánovanými budoucími misemi 
českých satelitů,“ uvádí Jiří Hammerbauer, 
děkan Fakulty elektrotechnické Západočes-
ké univerzity v Plzni. 

Projekt je rozdělen do tří fází. Nejprve 
studenti středních škol navrhnou vlastní 
experiment, takzvaný payload družice, 
v dalším kole sestaví její prototyp a ti úplně 
nejúspěšnější se pak budou podílet na 
dokončení letového kusu a zabudování  
svého experimentu do družice.                 (red)

Unikátní satelit poletí do vesmíru

10. školní jídelna 
má novou podobu 

Přes 1800 dětí nastoupilo v Plzni do 
78 prvních tříd, je to o něco méně než 
vloni. Novinkou nového školního 
roku je povinná výuka plavání. Je sou-
částí předmětu Tělesná výchova na  
I. stupni. Na řadě škol se dělaly opravy 
či modernizace. Celkově letos město 
opravuje a staví ve svých mateřských 
a základních školách za 43,1 milionu 
korun. Mezi větší akce patří například 
vybudování nového umělého povrchu 
hřiště pro tělesně postižené u 20. zá-
kladní školy.                                               (red) 

Na opravy škol dala 
Plzeň 43 milionů 

Úzkou spolupráci se studenty středních 
a vysokých škol navázalo město Plzeň. Na 
začátku letošního roku spustilo ojedinělý 
projekt na podporu technického vzdělá-
vání Smart Edu Plzeň. 

V průběhu několika měsíců vznikly 
různé projekty a to podle zadání měs-
ta. Studenti tak například pracovali na 
senzoru, který zlepší systém sdílení kol, 
nebo na zařízení, jež ohlídá maximální 
dobu stání na místech vyhrazených pro 
zásobování. Šestnáctiletý Jan Czapek 
trávil celé prázdniny spoluprací s odbor-
níky ze Správy informačních technologií 
města Plzně (SITMP). Studuje na Vyšší 
odborné škole a Střední průmyslové ško-
le elektrotechnické v Plzni a informační 
technologie ho baví. Účastnil se už mno-
ha soutěží a v současnosti dokončuje 
aplikaci pro bikesharing neboli sdílení 
veřejných bicyklů. 

Proč jste se rozhodl právě pro vytváření 
této aplikace?

Je užitečná pro město, které prostřednic-
tvím své Správy informačních technologií 
projevilo zájem o monitorování kol. Ta se 
ztrácejí nebo je jich nedostatek na jednom 
místě a přebytek na jiném. Problém mě za-

ujal a začalo mi vrtat hlavou, jak ho co nejú-
čelněji prostřednictvím městské sítě a s níz-
kými náklady vyřešit.
Co jsou to nízké náklady?

Stokoruny, maximálně tisícikoruna, kte- 
rou bude stát vytvoření takové malé kra-
bičky. Ta bude namontovaná na každé 
kolo či koloběžku.
 Co dokáže?

Je to zařízení, které umožní sledovat 
pohyb kol využívaných v rámci služby 
bikesharing, stejně jako sdílených ko-
loběžek. Na ně bude umístěna destička, 
na níž se nachází GPS zařízení a modul 
na odesílání dat do sítě internetu věcí. 

Díky ní bude přehled o tom, kde kola 
právě jsou. Vytvořil jsem v podstatě 
GPS lokátor, který bude pravděpodob-
ně nainstalovaný pod sedadlo, pomocí 
něhož budou mít uživatelé kol, ale tře-
ba i policie rychlý přehled o tom, kde se 
bicykl právě nachází. Postačí zapnout 
potřebnou aplikaci v mobilu a zájemce 
o kolo bude hned vědět, které je nejblíže, 
a může si ho půjčit.
Za jak dlouho bude dokončená?  

Ještě je třeba dořešit zobrazování v mo-
bilním telefonu, ale myslím si, že do kon-
ce roku by mělo být vše hotovo a mohla by 
začít sloužit veřejnosti.

Co vás dovedlo k zájmu o robotiku a vy-
víjení aplikací?

Ve 12 letech jsem pod vánočním stro-
mečkem objevil železnici z modelářství, 
postavil jsem ji a tím všechno začalo. Pak 
jsem začal chodit na kroužky do Domu 
digitálních dovedností a Centra roboti-
ky, které patří pod Správu informačních 
technologií, momentálně trávím všech-
ny volné chvíle v úseku Drony SITMP. 
V současnosti už jako brigádník, protože 
si mě pracovníci Správy informačních 
technologií vybrali. A od nich také přišla 
nabídka vyvinout senzor pro bikesha-
ring.                                                                            (an)

Smart Edu Plzeň podporuje studenty

Mladí výzkumníci (zleva) Milan Nedoma, Jan Czapek a Petr Šíma, kteří vyvíjejí užitečné aplikace. Na malém snímku Jan Czapek uka-
zuje zařízení, které umožňuje sledovat pohyb kol nebo koloběžek.                                                                                               Foto 2x: Adriana Jarošová 

Plzeň chce časem nahradit všechny tro-
lejbusy s pomocným dieselagregátem 
novými trolejbusy s trakční baterií jako 
nezávislým zdrojem pohonu. Bateriové 
trolejbusy testovaly Plzeňské městské 
dopravní podniky v ulicích Plzně od 
února letošního roku a to u sedmi vozi-
del. Zátěžové zkoušky přinesly výborné 
výsledky a i v ostrém provozu prokázaly 
vozy skvělé jízdní vlastnosti.                (red)

Přibude trolejbusů
 s bateriovým pohonem

Novou jídelnou (na snímku), kterou 
navrhla interiérová designerka Andrea 
Opatrná, se pyšní 10. školní jídelna 
na náměstí Míru v Plzni. Rekonstruk-
ce, která se uskutečnila během letních 
prázdnin, se dočkala po více než 20 le- 
tech a přispělo k tomu i získání certifi-
kátu Jídelna snů 2015 od mezinárod-
ního společenství Slow Food. „Ten nás 
zavazuje nejen připravovat pokrmy 
zdravě a chutně z čerstvých, místních 
a sezonních surovin, ale také podpo-
rovat kulturu stolování a vést malé 
strávníky ke správným stravovacím 
a společenským návykům,“ říká Olga 
Süssová, ředitelka 10. školní jídelny 
Plzeň. 

Na modernizaci uvolnil Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Plzně zhruba 350 tisíc. Součástí 
rekonstrukce bylo odstranění obkladů, 
rozšíření elektroinstalace a vodoinsta-
lace, malování  a tapetování celkem za  
163 tisíc korun. Vybavení novým 
nábytkem a dekorativními doplňky 
včetně bylinkové zahrádky si vyžádalo  
187 tisíc korun.                                                (red)

Buďte součástí jedinečného projektu,
možnost poslat vlastní nápad
do vesmíru nemáte každý den!

Přijďte poslat
něco do „SPACU“!

Pošli něco

Unikátní projekt
studentského satelitu

30. června 2018 Univerzitní kampus
na Borských polích

www.pilsencube.cz

První ročník Dětské technické univerzity 
zahájil na Fakultě strojní Západočeské 
univerzity v Plzni. Bude ho navštěvovat 
36 posluchačů. Město podporuje projekt 
v rámci konceptu Smart Edu Plzeň.   (red)      

Děti mají univerzitu

Nová jídelna.             Foto: Olga Süssová
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VýMěNa
PlZEňSKýCH KaRET

Výměna Plzeňských karet pokraču-
je. Od října do listopadu jsou to karty 
s čísly 135 000 až 149 999.                  (red)

Plzeň má další komunitní byty Zájem o tísňovou  
péči se zvyšuje

Plzeň vybudovala 11 nových komunit-
ních bytů pro seniory a zdravotně zne-
výhodněné v nástavbě části východního 
traktu objektu U Jam 23 v Plzni-Bolev-
ci. „Mezi nejrizikovější a nejohroženěj-
ší skupiny obyvatel města Plzně patří 
senioři a zdravotně postižení, kteří jsou 
víceméně vyloučeni z komerčního trhu  
s bydlením,“ uvádí vedoucí oddělení soci-
ální práce a metodiky sociálního bydlení 
z Odboru sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně Karolína Vodičková.

Byty o velikosti 1+1 a výměře 36 metrů 
čtverečních jsou bezbariérové. Objekt je do-
mem s byty zvláštního určení, dosud v něm 
bylo 120 bytů, v nichž většinou bydlí jedna 
osoba, nových 11 jednotek je určeno dal-
ším až 22 lidem. Měsíční nájemné u těch-
to nově postavených bytů činí 50 korun 
za metr čtvereční, stejně jako u ostatních 
bytů zvláštního určení. O komunitní byty 
je značný zájem. Vzhledem k ekonomické 
situaci lidí v důchodovém věku a jejich ros-
toucímu počtu se město rozhodlo postavit 
je i bez dotace. Výstavba trvala zhruba rok. 
Byty je možné okamžitě a bez větších ná-
kladů přizpůsobit pro osobu na vozíčku,  
doplní se jen snížená kuchyňská linka  
a madla. Tak už jsou upraveny tři jednotky. 

Podle Jana Součka z Bytového odboru 
Magistrátu města Plzně má o komunit-
ní bydlení v současné době zájem asi  
400 lidí. Odbor tipuje pro nové byty na 
adrese U Jam 23 vhodné nájemce a to 
i s ohledem na možnost přestavby bytu. 
„Jsou to například osoby, jež trpí Parkin-
sonovou nemocí a je u nich pravděpodob-
nost, že časem skončí na vozíku. Tím, že 
není problém byt uzpůsobit jejich aktuál-

nímu stavu, zůstane zachována kontinui-
ta jejich bydlení,“ vysvětluje Jan Souček.

Potřeba výstavby komunitního typu 
bydlení vychází ze schválené Koncepce 
sociálního a dostupného bydlení sta-
tutárního města Plzně na roky 2016 - 
2020. Výstavbou sociálních bytů město 
naplňuje podmínku zákona o obcích, 
kdy je obec povinna mimo jiné uspoko-
jovat potřeby bydlení. Cílem výstavby 
sociálních bytů není zisk a rentabilita. 
Celkové náklady projektu činí 21,023 
milionu korun. Kromě výstavby nových 
bytů a společenské místnosti, byla také 
v současném a novém objektu vybudo-
vaná požární signalizace, byl rozveden 
televizní signál a výtah byl nahrazen 
evakuačním.                                                 (red)

Bezbariérové bydlení poslouží seniorům a zdravotně postiženým lidem

Už více než rok pracuje v ostrém zkušebním 
provozu spalovna komunálního odpadu 
ZEVO Plzeň nedaleko Chotíkova (na sním-
ku). Funguje výborně a splňuje všechny 
projektované parametry,  roční výkon 95 
tisíc tun zpracovaného odpadu, dodávku 
tepla do plzeňské soustavy centrálního vy-
tápění, výrobu elektřiny a především všech-
ny velmi přísné ekologické limity. Všechna 
technologická zařízení byla během letní 
kontrolní odstávky podrobena detailnímu 
zkoumání a žádné významnější závady ne-
byly zjištěny. Ty běžné, provozní, byly od-
straněny. Zájem veřejnosti o spalovnu byl 
už od jejích příprav před více než deseti lety 
enormní, zařízení mělo i své odpůrce. 

Hlad po informacích o ní gradoval po 
celou dobu výstavby a nepolevuje ani teď. 
Od letošního jara ji navštívilo už přes še-
desát organizovaných výprav a teď na 
podzim se ZEVO Plzeň otevírá i nejširší 

veřejnosti. Především pro ni je určeno ná-
vštěvnické centrum, kde zájemci získají 
podrobné informace o provozu zařízení. 
K návštěvě je třeba se nejdříve objed-
nat prostřednictvím webových stránek 
www.zevoplzen.cz/exkurze. Od podzimu 
bude pak spalovna otevřena každou so-
botu i bez objednání, tito návštěvníci ale 
musejí počítat, že se prohlídka uskuteční, 
až když se jich shromáždí dostatečný po-
čet. V jedné směně pracuje ve spalovně 
pouze šest zaměstnanců, a tak úplně indi-

viduální péče o návštěvníky není možná. 
„My tady veřejnost vítáme, aby se mohla 
podívat, jaké je spalovna báječné zaříze-
ní,“ říká šéf spalovny Pavel Veselý. Ale 
přitom upozorňuje, že je třeba dodržovat 
všechna bezpečnostní opatření. „Jsme 
rádi, že k nám jezdí na exkurze také školy, 
protože civilizované zacházení s komu-
nálním odpadem už musí patřit k zákla-
dům vzdělání,“ doplňuje otec dvou dětí,  
z nichž starší, syn, se už za rok do školy 
také chystá.                                                                          (PI)

Spalovna ZEVO zve veřejnost na prohlídky

Jedna z prvních klientek už převzala klíče od bytu.                                Foto 2x: Martin Pecuch

Zájem o sociální službu Tísňová péče 
vzrůstá. Už několik let ji provozuje Měst-
ská charita v Plzni ve spolupráci s Měst-
skou policií Plzeň, finančně službu zajiš-
ťuje město. Klient u sebe nosí tlačítko, 
jehož zmáčknutím se v kteroukoliv 
denní nebo noční dobu spojí s krizovou 
službou. „S ohledem na demografický 
vývoj v Plzni a zvyšující se počet seniorů 
zaznamenala tísňová péče v posledních 
měsících enormní zájem, který převýšil 
současnou kapacitu 75 klientů. Město, 
vědomo si aktuální poptávky a přínosu 
dané služby, rozšířilo po dohodě s měst-
skou charitou a městskou policií kapa-
citu na 100 klientů. Navyšuje i finanční 
prostředky na zajištění jejího provozu,“ 
říká Alena Hynková, vedoucí magistrát-
ního odboru sociálních služeb, z jehož 
rozpočtu je tísňová péče kryta. 

„Výjezd k uživateli služby je uskuteč-
něn okamžitě. Za loňský rok jich evidu-
jeme 145. V několika případech byl za-
chráněn i život klienta“, doplňuje velitel 
Městské policie Plzeň Karel Mach. 

Vedoucí služby Alice Průchová 
z Městské charity Plzeň vysvětluje, že 
poslání tísňové péče spočívá v zajištění 
24hodinové dostupnosti rychlé pomoci 
klientům při krizové situaci, pádu či ne-
volnosti. „Mají tak možnost setrvávat 
v domácím prostředí a cítit se bezpeč-
ně, žít podle svých potřeb, za snížené-
ho rizika poškození jejich zdraví nebo 
života. Pravidelně je navštěvují sociální 
pracovníci. V rámci služby jsou posky-
továny i převozy klientů“. Na linkách  
731 433 116, 377 459 157 nebo emailu 
tisnova.pece@mchp.charita.cz se zá-
jemci dozvědí více.                                              (red)

Objekt U Jam.

Peněžitými dary za zhruba 275 tisíc ko-
run z rozpočtu magistrátního odboru 
sociálních služeb podpoří město své oby-
vatele, kteří potřebují speciální pomůcky 
kvůli svému zdravotnímu stavu nebo žá-
dají o podporu pro své příbuzné. Částku 
rozdělí mezi sedm žadatelů, peníze po-
slouží na pronájem elektrického vozíku, 
úhradu asistenční služby, nákup speci-
álního sportovního kočárku, na pořízení 
dálkově ovládaného zastínění, úhradu 
nákladů v rámci neurorehabilitačního 
programu a další.

Například 25 tisíc korun získá žadatel 
na zakoupení speciálního sportovního 

kočárku pro syna, který má diagnostiko-
vanou těžkou mentální retardaci a opož-
dění motoriky a není schopen ujít delší 
vzdálenost. Peníze budou využity na za-
koupení speciálně upraveného sportov-
ního kočárku a vozíku za kolo. Kočárek 
umožní žadateli brát syna na delší pro-
cházky, případně na výlety na kole. 

Město také poskytne podporu ve výši 
15 tisíc korun těžce tělesně postiženému 
muži, jenž vyžaduje 24hodinovou péči. Ce-
lodenní péči žadateli zajišťuje jeho matka, 
která je v důchodovém věku. Proto využívá 
asistenční službu, která je při potřebném 
rozsahu velmi nákladná. Dar bude použit 

na úhradu asistenční služby, která žadate-
li pomůže při základních činnostech, jako 
jsou hygiena, podání stravy a při navště-
vování centra denních služeb organizace 
Sdružení občanů Exodus. 

Plzeň ročně prostřednictvím magist-
rátního odboru sociálních služeb v této 
oblasti vyhoví zhruba třem desítkám ža-
datelů. Přispívá jim na nákup většinou 
nákladných pomůcek, zajištění asistencí 
a terapií, které nejsou hrazeny z veřej-
ného pojištění, celkovou částkou kolem  
500 tisíc korun. Pro rok 2018 hodlá pro 
tyto účely navýšit objem prostředků na 
800 tisíc korun.                                                            (red)

Město přispěje i na speciální kočárek 

Senioři se „nedali“
Třetím a posledním turnusem skončil 
pro letošek 15. září cyklus bezpečnostně-
-sociálního projektu cíleného na plzeň-
skou populaci 60+, který pod názvem 
Nedám se! od loňského září společně 
realizuje magistrátní odbor sociálních 
služeb, Městská policie Plzeň a Policie 
ČR. Základnou třídenního intenzivního 
praktického výcviku (na snímku) se sta-
ly šumavské Prášily. Přivítaly tým absol-
ventů letošní Plzeňské senior akademie 
konané v rámci Městského obvodu Pl-
zeň 3. Ten, shodně jako ostatní tři velké 
obvody, jejichž senioři prošli prášilským 
výcvikem v rámci jarních turnusů, fi-
nancoval většinu nákladů spojených  
s pobytem účastníků. 

Program i tentokrát zahrnoval prak-
tický výcvik v sebeobraně, orientaci 
v terénu, sestavování identikitu, ale 
i výcvik v paintball střelbě, intenziv-
ní trénink paměti, vědomostní testy 
z místopisu a historie, workshopy za-
měřené na sociální pomoc, přednášku 
k tématu exekucí nebo interaktivní mo-
delové situace s návody, jak se bránit 
nátlaku, nenaletět podvodníkům a na 
koho se obrátit v případě nouze.     (red) 

Plus pro lidi v krizi
pomáhá anonymně

Partnerské problémy včetně domácího 
násilí a potíže dětí zejména při přecho-
du ze základní školy na střední nebo na 
učiliště tvoří 90 procent případů, které 
řeší pracovnice Diakonie Západ ve služ-
bě Plus pro lidi v krizové situaci. Pomoc 
klientům nabízí ve zcela nových prosto-
rách (na snímku) na adrese Prokopo- 
va 25, Plzeň a na dalších pobočkách 
v západních Čechách.

„Pomoc poskytujeme zcela anonym-
ně, diskrétně a zdarma. Přijít může 
v rámci otevírací doby každý, lepší ale je, 
když se klient dopředu objedná. Jezdíme 
totiž i do terénu. Troufnu si říci, že tako-
vá služba je v České republice unikátní,“ 
říká sociální pracovnice služby Plus pro 
lidi v krizové situaci Renáta Demetro-
vá. Lidé tam mohou mít až pět sezení. 
S psychoterapeutkou Věrou Královou si 
někdy vyslechnou neskutečné příběhy, 
například žen, které se odhodlají svěřit 
se s domácím násilím až po osmi či více 
letech. Ale i  problémy dětí a mladých lidí 
jsou velmi vážné. „Trápí je šikana, vzta-
hy v rodině, deprese. Z toho často plyne 
sebepoškozování. A rodiče jejich potíže 
mnohdy bagatelizují a neřeší. Někdy 
mě děsí, kolik mladých přemýšlí o sebe-
vraždě,“ popisuje Renáta Demetrová. 
Služba je určena dětem od šesti let, do-
spívajícím, dospělým, seniorům, skupi-
nám, párům i jednotlivcům. V Diakonii, 
která je zařízením Českobratrské církve 
evangelické, poskytují 13 druhů regis-
trovaných sociálních služeb a další na-
vazující činnosti. Spolupracuje i s měs-
tem Plzeň. Další informace jsou na  
www.diakoniezapad.cz.                              (an) 

Už druhý ročník akce Spolu mezi domy 
se uskutečnil v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením Nováček měst-
ského ústavu sociálních služeb. Své 
síly s Nováčkem spojily denní stacionář 
Človíček, zařízení Motýl a služba Jdeme 
dál. Všechny organizace mají na starost 
péči o zdravotně postižené spoluobča-
ny se zaměřením také na děti. „Chceme 
lidem, kteří žijí v našem okolí, ukázat, 
že jsme tu mezi jejich domy, kde bydlí, 
a seznámit je s tím, čemu se věnujeme. 
S osvětou začínáme už u dětí, a tak jsme 
moc rádi, že k nám zavítaly také děti 
z okolních škol a školek,“ říká Věra Ko-
trbatá, vedoucí zařízení Nováček, kde žije 
40 postižených a jehož součástí je i Zá-
kladní škola speciální, určená ke vzdělá-
vání dětí umístěných v zařízení.              (red)

S Nováčkem 
se spojil Človíček, 

Motýl  a Jedeme dál

Deset stanovišť s hrami a soutěžemi 
pro děti lemovalo areál Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Nová-
ček v Rabštejnské ulici.          Foto: archiv 



Další dvě kamery nainstaluje Plzeň 
k areálu Bolevecké základní školy, po-
skytne na to 120 tisíc korun. Chce jejich 
pomocí zlepšit zabezpečení házenkář-
ské nafukovací haly (na snímku). Její 
plachtu totiž v loňském roce zapálil za-
tím neznámý pachatel, škoda se vyšpl-
hala na téměř 1,5 milionu korun. Opra-
vená hala by měla být zprovozněna 
během letošního podzimu.                  (red)       

Je deštivé a chladné ráno a strážník okrskář 
z Lochotína Rudolf Božek vyráží jako každý 
den na obchůzku svého rajonu, který sahá 
od Bílé Hory až po Orlík. Už před osmou 
hodinou stojí u mateřské školy a dohlíží na 
pořádek. Rodiče i děti ho zdraví jako staré-
ho známého. „Někdy zapomenou v ranním 
spěchu zavřít auto, nechají kabelku bez 
dozoru nebo jim vyběhnou děti rychle ven, 
tak dávám pozor, aby se nikomu nic nestalo 
a bylo dost místa k parkování,“ popisuje Ru-
dolf Božek začátek svého pracovního dne. 
Má ve svém rajonu i lesní školku Větvičku. 
„Na tu se zaměřuji hlavně v zimě, protože 
tam nepotkáte živáčka a děti s učitelkami 
jsou tam samy. V létě je v lesích okolo rybní-
ků lidí až moc, takže se o ně tolik nebojím,“ 
říká strážník, který u městské policie pracu-
je 18 let. 

Když rodiče odjedou od školky, vyráží na 
obchůzku po Bílé Hoře a kolem boleveckých 
rybníků. „Místní už mě za ten rok, co Měst-
ská policie Plzeň zavedla strážníky okrs-
káře, dobře znají. Upozorní mě na černé 
skládky nebo si postěžují na hluk, když jsou 
u Boleveckého rybníka hlasité hudební pro-
dukce. Někdy potřebují vyřešit sousedské 

problémy nebo se na mě obracejí s informa-
cemi o bezdomovcích. Místní jsou rádi, že se 
nemusejí bát, když jsou v práci, že je někdo 
vykrade či jim zničí věci. A když potřebují 
cokoli vyřešit a je to v mých silách, snažím se 
jim  vždy pomoci,“ líčí strážník, který denně 
nachodí nebo najezdí na kole více než dvacet 
kilometrů.

Do svého pracovního teritoria chodí i ve 
svém volnu. Bydlí totiž na Doubravce, ale 
na pivo a popovídat si zajde do svého ra-
jonu. „Občas si ze mě utahují, že už jsem 
tady zase. Co prý tam dělám,“ směje se 
Rudolf Božek. V hospůdce se ale dozví 
všechno, co potřebuje. Zná nejen místní 
obyvatele, ale i „své bezdomovce“. V rajo-
nu má v současné době tři, dva muže a jed-
nu ženu. „Bylo jich tu devět, ale většina se 
vrátila zpět do normálního života. Našli si 
práci a odešli,“ vzpomíná strážník, který 
každého bezdomovce oslovuje příjmením 
a zná i jejich osudy. Snaží se jim pomáhat, 
ale prý je to běh na dlouhou trať. „Pozval 
jsem za nimi i sociální pracovnice. Chtěly 
jim pomoci, ale to by museli zajít na úřad 
k vyřízení potřebných dokladů a tam zatím 
ani nedorazili,“ povzdechne si strážník 

a míří na kontrolu bezdomovců. Muž se 
ženou bydlí v jakémsi podivném příbytku 
z linolea a dalších plastů v lese nad rybníky 
a Rudolf Božek je vysledoval loni v zimě, 
když napadl sníh. Šel po jejich stopách 

a provizorní přístřeší, ve kterém trávili 
zimu, nalezl. Už po několikáté se vyptává, 
zda nepotřebují pomoci, zda si už vyřídili 
doklady, a varuje je před blížící se zimou. 
A z úst padesátileté ženy opět poslouchá 

výmluvy, že si doklady nestačili vyřídit a že 
jim nikdo nechce pomoci. Podobná slova 
o dokladech používá i bezdomovec, který 
žije v lesíku v hromadě hadrů a přikrývá 
se igelitem. „Mám se tady dobře a k životu 
nic nepotřebuji. Doklady ještě nemám,“ 
říká muž zpola zavrtaný do hadrů, ten však 
podle slov strážníka na rozdíl od jiných 
bezdomovců nikdy nepije alkohol a luští 
křížovky a sudoku. 

„Je těžké pomáhat, když o to vlastně ne-
stojí. Díky těm mým každodenním kontro-
lám ale nedělají nepořádek a místní je tole-
rují. Myslím, že jsme si za ten rok na sebe 
s obyvateli mého rajonu zvykli a jsou rádi, 
že jsem tady a působím preventivně. Trouf-
nu si tvrdit, že jsem si získal jejich důvěru,“ 
uzavírá Rudolf Božek. A právě takový cíl 
měla Městská policie Plzeň, když loni v září 
zavedla okrskáře, a začala tak naplňovat no-
vou koncepci schválenou Zastupitelstvem 
města Plzně. „Strážník okrskář se stal pro 
občana jistotou, pomáhá mu řešit záležitos-
ti spojené s oblastí bezpečnosti a pořádku. 
Okrskáři posilují celkovou důvěru v měst-
skou policii,“ říká mluvčí strážníků Jana 
Pužmanová.                                                                                  (an) 
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Strážníka okrskáře Rudolfa Božka lidé zdraví jako starého známého

Rudolf Božek při obchůzce u boleveckých rybníků.                              Foto: Městská policie Plzeň

Na zahájení velké modernizace bazénu na 
Slovanech poputuje zhruba pětina přebyt-
ku z rozpočtu města Plzně za rok 2016, 
který činí 250 milionů korun. V první fázi, 
na niž zastupitelé uvolnili 52 milionů ko-
run, by se měla přestavět výměníková sta-
nice na nový dětský bazén. 

„Nejdříve se musí demontovat sou-
časné výměníky tepla, které v součas-
né době ohřívají vodu v bazénu, ve 
sprchách a jíž se topí. Ze čtyř zůstane 
funkční jen jeden. Práce je proto nutné 
zahájit v době, kdy už bude příznivější 
počasí, protože v zimě by jeden výmě-
ník celý areál nevytopil. Nejlépe na jaře 
příštího roku. Zbylé tři obrovské výmě-
níky nahradí nové, moderní a udělá se 
místo i pro výstavbu technologie pro 
nový dětský bazén,“ popisuje ředitel 
Bazénu Slovany Tomáš Kotora. Celá mo-
dernizace plaveckého areálu je podle ře-
ditele vymyšlena tak, aby se mohla dělat 
za provozu a plavci i občané mohli areál 
plně využívat.

Nový dětský bazén bude moderní, so-
běstačný, s vlastním vstupem z parkovi-
ště, šatničkami, sprchami a dalším záze-
mím. Po jeho otevření se současný dětský 
bazén uzavře, zbourá  a v jeho prostorách 
vzniknou nové společné šatny a vchod do 
areálu s turniketovým systémem a s pře-

vlékacími skříňkami s čipy. Zároveň se 
chodbou propojí tento prostor s novým 
dětským bazénem. 

„Ve spojovací chodbě k novému dět-
skému bazénu, dnes je to dámská šatna 
a sprchy, vznikne dětská herna a aklima-
tizační prostory pro děti a rodiče, které 
jdou z dětského bazénu, zázemí pro ko-

čárky, ale také šatny pro zaměstnance 
a sborovna plavecké školy,“ říká Tomáš 
Kotora.

Z pánské šatny by mohl v budouc-
nu vzniknout wellness svět, se kterým 
ale první ani druhá etapa výstavby ne-
počítá. O dalších úpravách bude totiž 
rozhodovat nové zastupitelstvo vzešlé 

z komunálních voleb v příštím roce. 
Je možné dostavět aquaparkovou část, 
tobogány, venkovní 25metrový bazén 
se zatahovací střechou, aby se dal vyu-
žívat celý rok, wellness a podobně.

Podle Tomáše Kotory je slovanský ba-
zén unikát. „Pro sportovní plavání je na-
prosto ideální, a proto se zde pravidelně 

koná i Mistrovství České republiky v pla-
vání, pohárové soutěže, euromeeting 
Plzeňské sprinty a i finále ligy základ-
ních škol. Působí tady triatlon, pětiboj, 
synchronizované plavání, vodní pólo, 
potápěči, kajakáři, trénují zde také zá-
chranáři a samozřejmě plavci. Padesáti-
metrových bazénů v minulosti v republi-
ce ubývalo, ale  Plzeň se naštěstí k tomuto 
likvidování plavání nepřidala,“ míní To-
máš Kotora s tím, že připravovaná mo-
dernizace ještě zvedne kredit areálu. 

„Plzeň bude, alespoň doufám, hrdá 
na to, jaké chytře postavené multi-
funkční zařízení sloužící k vrcholové-
mu, amatérskému i zdravotnímu spor-
tu, relaxaci a volnočasovým aktivitám 
bude mít k dispozici. Místo, kde se celé 
další generace dětí nejen naučí plavat 
a hýbat se, ale kam si přijdou zarela-
xovat a zasportovat si či odpočinout 
celé rodiny. V jedné budově si z třeba 
čtyřčlenné rodiny půjde táta zaplavat, 
máma do wellness, děti do aquaparku 
či dětského bazénu nebo zaskákat si do 
vody ve „venkovním“ 25metrovém ba-
zénu a k tomu tady bude fungovat i pla-
vecké středisko vrcholového sportu. To 
je můj sen a představa polyfunkční, 
moderní stavby sloužící všem lidem,“ 
uzavírá ředitel.                                                          (red)

Bazén na Slovanech čeká modernizace
Na první etapu výstavby město poskytne 52 milionů, na druhou 79 milionů korun 

S E R I Á l  O  M ě S T S K É  P O l I C I I  P l Z E ň

Turecká Süper Lig se v minulosti stala 
útočištěm mnoha českých hráčů, mnozí 
z nich si na Turecko odnesli skvělé vzpo-
mínky v podobě stadionů napěchova-
ných diváky a dechberoucí atmosférou či 
konfrontace s fotbalovými giganty typu 
Fenerbahce nebo Galatasaray Istanbul. 
Vyzkoušel si to i Daniel Kolář, ale jeho ná-
vratu na západ Čech předcházela nepří-
jemná anabáze v týmu Gaziantepsporu.

„Přišla odtamtud slušná nabídka. Vzhle-
dem k tomu, že bylo už dost pozdě, tak ne-
byl moc čas přestup připravovat a Turecko 
se prostě objevilo. Ze začátku jsem z toho 
měl trochu obavy, ale pak jsme se sešli se 
sportovním ředitelem, mluvil jsem i s prezi-
dentem klubu. Když jsem tam přijel, získal 
jsem dojem, že je to v pohodě,“ popisuje 
fotbalista, který tam odešel loni v srpnu. 
Osazenstvo kabiny do té doby především 

tureckého týmu se značně změnilo. „Afri-
čani, Jihoameričani, takový mix národností. 
Bylo to nové i pro Turky. Dávalo se to do-
hromady, byla tam spousta nových hráčů, 
prezident měl velké oči. Myslel si, že to bude 
hned šlapat a fungovat,“ líčí.  Uvnitř týmu 
panoval jistý nesoulad. „Každý chtěl hrát 
hrozně na sebe, navíc vedení koupilo samé 
hráče dopředu. Všichni si mysleli, že budou 
útočit, ale nikomu se nechtělo bránit. Nena-
skakovaly body, začala být trochu panika. 
Vyhodili jednoho trenéra, vyhodili druhého 
a už to jelo. Klub ani turečtí trenéři nebyli na 
tuto situaci vůbec připravení,“ popisuje. 

K neuspokojivým výsledkům navíc při-
byly problémy s penězi. „První výplatu jsme 
dostali a pak už nic. My z Evropy jsme si 
pořád říkali, že máme smlouvy, že to sice 
je špatné, ale že nechceme klub úplně boj-
kotovat. Takže jsme se snažili dělat pořád 

to nejlepší,“ říká s tím, že si váží i špatných 
zkušeností. Ačkoli byl bez výplaty ochotný 
stále pracovat pro Gaziantepspor, byl odsu-
nut na druhou kolej. 

Po půlroční individuální přípravě se 
hlásil na tréninku v Plzni. „Jednoznačně 
rozhodujícím faktorem mého návratu byl 
trenér Pavel Vrba, kterého znám, vím, jak 
trénuje a pracuje. To je pro mě důležité. 
Zavolal mi, sešli jsme se ve sklípku, ale 
tuhle story už všichni znají. Tak známé ale 
asi není, že na té samé schůzce mi hned 
vpálil, že sice je šance jít do Plzně, ale roz-
hodně mi negarantuje místo v sestavě. To 
si musí vybojovat každý sám a s tím jsem 
do Viktorky šel. Vím, co trenér Pavel Vrba 
po hráčích chce a s čím se dokážu ztotož-
nit. Jeho vidění fotbalu je podobné tomu 
mému,“ uzavírá nyní už znovu Viktorián 
Daniel Kolář.                                                               (red)

Daniel Kolář si váží i špatných zkušeností z Turecka

Vizualizace přístavby nového dětského bazénu se samostatným vstupem.                                                                                                           Foto: archiv 

Nafukovací halu
ohlídají kamery 

Daniel Kovář už je zase v řadách Viktorie  
Plzeň.                                 Foto:  FC Viktoria Plzeň 
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Baletní sólistka Divadla Josefa Kajetána 
Tyla Jarmila Hruškociová, dříve Dyc-
ková, šéfdirigent Plzeňské filharmonie 
Tomáš Brauner, režisér, dramaturg a vý-
znamný plzeňský loutkář Pavel Vašíček, 
propagátor jazzu v Plzni Ivan Slabý a Zá-
padočeská galerie v Plzni obdrželi v závě-
ru září v Měšťanské besedě Uměleckou 
cenu města Plzně 2016.  Během slavnost-
ního večera vystoupil světoznámý violon-
cellista Petr Nouzovský.

Cenu město uděluje od roku 2013 za vý-
znamnou uměleckou činnost, dílo či kultur-
ní počin, které v předešlém roce významně 
obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně 
a přispěly k posílení dobrého jména města. 
Jednotlivce i instituce na ocenění v pěti kate-
goriích navrhuje odborná porota, jež vybírá 
z nominací zaslaných veřejností. 

Jarmila Hruškociová získala Cenu za 
mimořádný umělecký počin pro umělce 
do 30 let za titulní role Carmen, Múzy, 
dvojroli Odetty a Odilie s přihlédnutím 
k roli Slečna Julie. Sólistka letos završí de-
sátou sezonu působení v souboru baletu. 

Cenu za mimořádný umělecký počin 
pro umělce nad 30 let dostal Tomáš Brau-

ner za svou uměleckou činnost a nastu-
dování Dvořákova oratoria Stabat Mater 
s Plzeňskou filharmonií a Filharmonic-
kým sborem Brno. 

Cenu za celoživotní dílo obdržel 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. Spolupracoval jako režisér 
a dramaturg na desítkách inscenací, je 
autorem mnoha původních dramatiza-
cí a divadelních adaptací, za svou práci 

získal mnoho ocenění. Podílel se na řadě 
výstav zaměřených na loutkářství. Je 
spoluautorem několika publikací, přede-
vším Plzeňského loutkářství, stále spolu-
pracuje s Divadlem Alfa v Plzni. 

Cena Společnost přátelská umění 
a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultu-

ry patří Ivanu Slabému za investování 
vlastního úsilí, času a nápadů včetně 
finančních prostředků do propagace 
jazzu ve všech jeho podobách v Plzni 
a okolí. Této činnosti se věnuje více než  
pětadvacet let. Díky jeho aktivitám se na 
jazzových festivalech v krajské metropoli 
objevily velké světové jazzové hvězdy, 
nositelé cen Grammy a dalších význam-
ných ocenění. 

Cenu za významnou kulturní událost 
roku obdržela Západočeská galerie v Plz-
ni za výstavu Zmizelá Plzeň. Na histo-
rických obrazech ze sbírek Západočeské 
galerie, na fotografiích, modelech a řadě 
dokumentů výstava připomínala stavby 
i celé části města, které zanikly nebo do-
znaly podstatných změn. Cenu převzali 
ředitel galerie Roman Musil a kurátor vý-
stavy architekt Petr Domanický.

Od ledna do března 2018 může veřej-
nost zasílat nominace v jednotlivých kate-
goriích Umělecké ceny města Plzně za rok 
2017 a to buď prostřednictvím webových 
stránek města Plzně, či podáním nomi-
nace přímo na Odbor kultury Magistrátu 
města Plzně.                                                                          (red)
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Festival Treffpunkt láká ve dnech 20. až  
22. října 2017 do DEPO2015, kde to bude 
žít ve stylu bavorské Biergarten se vším všu-
dy. Návštěvníky čeká stylová gastronomie 

včetně bavorských i českých piv, výstavy, 
literatura, besedy, řemeslo, tradiční i mo-
derní hudba, ze které si vybere snad každý, 
dechovka a folklor, swing, big beat, DJ. Pro-

gram bude prokládaný představeními čes-
kých a bavorských showmanů, od lyžařů po 
hráče na lahve. Neděli může strávit v depu 
celá rodina. Program pro děti i jejich rodiče 
láká na dětské divadelní představení, rytíř-
ský souboj nebo výrobu a pouštění draků. 

„Chceme představit Bavorsko jako 
zemi, která kulturním bohatstvím žije,“ 
říká koordinátor festivalu Jindřich Jindřich 
z DEPO2015. „Z muziky zmiňme rock’-
n’rollové Sunny Bottom Boys, folk-rockové 
The Red Aerostat či fantastický swingující 
Big Band Convention Ostbayern, za který 
vděčíme velkorysosti Zastoupení Svobod-
ného státu Bavorsko v České republice.  
Treffpunkt není však jen o hudbě, jsme 
pyšní, že hostíme výstavu Metamorph jako 
výsledek spolupráce plzeňských a weiden-
ských výtvarných umělců. Filmová část 
festivalu představí legendární Plechový 
bubínek a Nebe nad Berlínem. Je toho však 
mnohem víc, každý si v programu to své na-
jde,“ uvádí Jindřich Jindřich. Všechny akce 
jsou přístupné zdarma. Kompletní program 
je na stránkách www.treffpunkt.cz.            (mr) 

Přímý potomek císaře a krále Karla IV. 
Michal Důjka přivezl do Plzně unikátní 
výstavu nazvanou Magičtí Lucembur-
kové. Věrné repliky čtyř korun, kterými 
byl korunován císař a král Karel IV., 3D 
modely významných staveb a hradů rodu 
Lucemburků, faksimile dobových ruko-

pisů, ilustrace, rodokmeny a mnoho dal-
ších zajímavostí je k vidění v prostorách 
plzeňského kulturního centra Papírna do 
30. listopadu. 

S instalací výstavy mu pomáhala 
i jeho manželka Milada Karasová, bý-
valá ředitelka a majitelka Czechoslovak 
models, která pro svět objevila řadu mo-
delek, jako jsou například Eva Herzigo-
vá či Tereza Maxová. Na výstavě Magičtí 
Lucemburkové je možné počiny Lucem-
burků a osobností jejich doby zažít na 
vlastní kůži.

Výstava už byla v Ostravě, Opavě,  Zám-
ku Loučeň, v pražském Karolinu a nyní je 
v Plzni. Proč jste ji přivezl právě sem?

Představit ji v Plzni je tak trochu 
moje srdeční záležitost, protože jsem 
tady před mnoha lety vystudoval střed-
ní průmyslovou školu dopravní, začal 
s divadlem, konkrétně s Dominikem. 
Poznal jsem hodně skvělých lidí, na-
příklad Karla Basáka, v současné době 

špičkového choreografa jevištního šer-
mu. Našel jsem tady kamarády na celý 
život. Chtěl jsem, aby i v tomhle městě 
byla tak jedinečná výstava, která po-
skytne zázemí velkým fandům historie 
i úplným laikům. A Plzeň o ni měla zá-
jem, jednání na magistrátu i jinde byla 
velmi vstřícná. Navíc i náš rod pochází 
z Plzeňska, takže řečeno s nadsázkou se 
vracím na místo činu.  
Kam výstava poputuje z Plzně?

Do zahraničí, takže v České republice 
ji už nebude možné spatřit.
Pracoval jste někdy ve vystudovaném 
oboru? 

Ne,  pohltilo mě divadlo a historie. Ko-
neckonců je to součást mého života.
Kam až sahají kořeny vašeho rodu?

Po genealogické linii jsme napojeni na 
maminku Karla IV. Elišku Přemyslovnu. 
Je s ní spojená moje maminka, hraběnka 
Eleonora rozená z Bubna-Litic. Bubnové  
jsou starý český šlechtický rod ze 14. sto-
letí pocházející ze západních Čech. Původ-

ně používali přídomek „z Bubna“. Byl to 
nejprve vladycký rod, později rod hraběcí, 
jeho jméno bylo odvozeno od hradu Bu-
ben, jehož zříceniny dodnes stojí na skal-
natém ostrohu u obce Plešnice. Litice jsou 
zase hrad ve východních Čechách. Vazby 
máme na českou i zahraniční šlechtu. 
Jak vy osobně vnímáte Karla IV.?

Fascinuje mě. Je to jedna z největších 
historických osobností a příklad člověka, 
který nalezl Česko ve velmi špatném sta-
vu a dokázal ho postavit na nohy. Ve stře-
dověkých podmínkách a velmi rychle. I to 
je důkaz, že šlechta je schopná a velmi 
pracovitá. 
Co z  historie vás zajímá nejvíce?
Politická historie, vliv vládnoucí vrstvy na 
stát a jeho obyvatele.
Jaká by tedy podle vás měla vládnoucí 
vrstva být?

Každý režim má být přísný, ale spra-
vedlivý. Ale také musí mít jasně nastave-
ná pravidla a neměnit je, jak se mu hodí. 
Lidé pravidla potřebují.                            (an)

Zleva Ivan Slabý, Pavel Vašíček, Petr Domanický, Roman Musil, Jarmila Hruškociová a Tomáš Brauner.     Foto: Miroslav Chaloupka 

Město rozdalo umělecké ceny
Ocenění převzali Jarmila Hruškociová, Tomáš Brauner, Pavel Vašíček, Ivan Slabý a Západočeská galerie 

Michal Důjka (na snímku zleva) s man-
želkou Miladou Karasovou a Jaroslavem 
Bláhou, ředitelem kulturního centra Pa-
pírna.                                                      Foto: archiv

V DEPO2015
se točí peníze

Interaktivní zábavná expozice o peně-
zích a finanční gramotnosti nazvaná Jak 
se točí peníze je k vidění a vyzkoušení do 
18. dubna příštího roku v DEPO2015. 
Je to vlastně hra, při níž se děti od sed-
mi let atraktivní formou naučí finančně 
myslet. Při vstupu dostanou svoji osob-
ní spořicí kartu, na kterou se jim načte 
malý virtuální kapitál. Tyto peníze pak 
používají na různých stanovištích. 
Expozici připravilo dětské muzeum 
ZOOM ve Vídni spolu s Kindermuseum 
FRida & freD v Grazu.                                  (red)

Na Juniorfest zavítá 
řada známých herců

R O Z H O V O R

Potomek Karla IV. Michal Důjka: Vracím se na místo činu

Výběr z programu

Treffpunkt přiváží do Plzně Bavorsko

Mezinárodní filmový festival pro děti 
a mládež Juniorfest zavítá od 4. do  
11. listopadu do  Plzně, Dobřan, Do-
mažlic, Horšovského Týna a Přeštic. 
Návštěvníci budou mít příležitost po-
tkat české filmové osobnosti i mnohé 
tvůrce ze zahraničí,  přijedou napří-
klad Jiří Bartoška, Jitka Molavcová, 
producent vznikajícího filmu Čertí 
brko Ondřej Beránek, Václav Vorlí-
ček, Filip Renč či Hana Maciuchová. 
Festival letos slaví jubilejní desátý roč-
ník a v rámci tohoto výročí přichystal 
jedinečné filmové novinky a pestrý 
doprovodný program. V Plzni se akce 
uskuteční v DEPO2015. Komplet-
ní program včetně doprovodných 
událostí je na webových stránkách 
festivalu www.juniorfest.cz a dále na 
Facebooku MFF Juniorfest. Akci vý-
razně podporuje město Plzeň a další 
instituce.                                                           (red)                       

● Pátek 20.10.
15:30-17:00 Amatovka
17:00-17:30 vernisáž fotografické  
výstavy Anne Erhard
17:30-19:00 Trachtenkapelle  
Regensburg Stamm
19:30-19:45 Step by Step studio
19:30-21:00 film Plechový bubínek
20:15-22:00 Sunny Bottom Boys
● Sobota 21.10.
10:30-11:30 Tremolo
11:45-12:45 Domažlická dudácká muzika
12:45-14:15 Trachtenkapelle  
Regensburg Stamm + tanečníci
15:30-16:40 Big Band Convention 
Ostbayern
16:15-17:45 Bratři v tricku: běžkaři

17:00-18:00 Swing Studio Karlovy Vary
18:30-19:00 Trachtenshow - přehlídka 
krojů
20:00-22:00 The Red Aerostat
22:30-00:30 X-Cover
● Neděle 22.10.
10:00-11:30 Výroba draků a loutek
11:00-12:15 Jugendkapelle Nabburg
12:30-12:45 Step by Step studio
12:45-13:15 Rytíři Koruny České – show
14:00-15:30 A BASTA!: Grimm aneb 
Märchen-pohádky z von Gurkentopfu
15:30-16:30 autorské čtení Oskar  
Siebert: Jednou cizincem, provždy 
cizincem
16:00-17:15 autobusová hala
Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany

Na snímku z výstavy replika koruny krá-
le Václava I.                                      Foto: archiv
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Předplatné na příští rok si lidé mohou nově zajistit on-line

Hvězdy jedou i v kočáře Nadace zve 
na Setkání generací

Ačkoliv se poprvé v životě potkali až 
v Plzni, spojuje je zážitek z herecké etapy 
z Činoherního studia v Ústí nad Labem. 
Až na to, že dramaturgyně Klára Špičko-
vá se tam, jak sama říká, potácela po jevi-
šti už od 14 let pouze v maličkých rolích. 
A Jan Holík tam byl v plnohodnotném 
angažmá. Nyní spolu v Divadle Josefa 
Kajetána Tyla v Plzni chystají komedii 
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostré-
ho meče. Jan Holík ztvárňuje kata, Klára 
Špičková je dramaturgyní inscenace a ve 
chvíli volna ho vyzpovídala. 

Jak na „Činoherák“ a Ústí vzpomínáš?
Činoherák je moje velká láska a my-

slím, že jsme společně ještě neřekli 
všechno. Mluvím snad o nějaké vzájemné 
přitažlivosti, kterou na sebe trpíme. Ne-
hledě na to, že nás se spoustou členů Či-
noheráku sbližuje hluboké přátelství. Po-
řád tam ještě hraju kultovní Klub rváčů 
a teď se tam navíc těšíme na festival Kult 

s plzeňským Howiem a Rookiem. Celko-
vě je Činoherák etapa mého života, která 
se člověku dostane pod kůži a zasekne do 
srdce tak hluboko, že to nikdo nikdy ne-
dostane ven. 
Pokračoval jsi přes královské Vinohra-
dy a v současnosti kotvíš v královském 

městě Plzni. Byla pro tebe Plzeň tak 
královská výzva?

Především to pro mě byl návrat ke ko-
řenům. Jak rodinným, protože jsem Pl-
zeňák, tak hereckým, protože jsem tady 
s divadlem začínal jako úplně nezkušený 
elév v souboru operety a muzikálu. Moji 
hereckou cestu určila až představení pl-
zeňské činohry, která mi vnukla myšlen-
ku, že bych se měl pohnout dál.  
Co máš na tomhle městě rád? 

Mám tu rodinu a spoustu přátel a vzpo-
mínek na všechno možné. Když v jednom 
městě prožiješ 23 let, tak jsou v něm pro-
stě různá voňavá i temná místa, která 
mám rád.
Chystáme Počestné paní plzeňské 
aneb Mistr ostrého meče. Jak osobu 
kata vidíš? 

Při zkoušení jsem narazil na zvláštní 
vnitřní morální rozpor, jak lze na katov-
ství jako zaměstnání nahlížet. Kat byl 
brán jako osoba snížená, což znamena-

lo, že měl celkem těžký život. Nesměl do 
kostela, v hospodě seděl jen na třínohé 
židli, na půllitru neměl ucho, každý se 
ho bál, dokonce se lidi štítili dotknout se 
ho. A jeho rodinu vnímali úplně stejně. 
Ale na druhé straně vykonával strašné 
zaměstnání, které spočívalo v zabíjení 
lidí, a někdy to musela být show, aby 
se lid bavil. Zabil za svůj život třeba sto 
lidí. Ale musel umět ty lidi zabít rafino-
vaně, a tak musel hodně vědět o anato-
mii těla a taky lidi ve svém volném čase 
léčil. Tedy lidi, co našli odvahu a zašli za 
ním. To teď řeším. Co s tím mám udělat 
sám v sobě a na které straně bych asi v té 
době byl. Na straně kata, nebo na straně 
maloměšťáků? Ví Bůh. 
V naší hře se setkáme přímo s hejnem 
pomluv. Vzpomínáš si na nejvtipnější 
a nebo na nejnebezpečnější pomluvu, 
kterou ses o sobě doslechl?

Když mě někdo někde drbe, tak u toho 
logicky nejsem, takže já nevím. Nikdy 

mi žádná pomluva neublížila, ani mě 
nedostala do problémů. A pokud jsem se 
dozvěděl, že o mně někdo něco nepěkné-
ho říká, zašel jsem za ním a promluvil si 
s ním. Zvláštní je, jak se lidi u takové kon-
frontace začnou divně kroutit.
V Plzni působíš už čtvrtou sezonu. 
Která divadelní postava tě zatím nejvíc 
oslovila?

Já je mám rád všechny. I když hraju 
třeba takového parchanta, jako byl Hen-
drik Hoefgen v Mefistovi. Baví mě ta de-
tektivka, přijít na to, proč to dělá, kdo to 
je? A přes tenhle proces se do něj vždycky 
dost zamiluju. Jinak bych na jeviště ani 
nemohl vylézt. Někdy to jde těžko, ale 
někdy lehce. Jako třeba v případě Howie-
ho Leea nebo třeba Chaerey v Caligulovi. 
Málokdy jsem na jevišti nerad. To větši-
nou souvisí s tou hrou samotnou nebo 
s režijním vedením. Tahle kombinace ně-
kdy dokáže způsobit, že se mi to zoškliví. 
Ale takových případů bylo málo.            (red)

„Vezeme Vám hvězdy,“ říká nová kampaň 
Divadla Josefa Kajetána Tyla pro před-
platné na rok 2018. Na plakátech a ve 
videospotu jdou s kůží na trh i šéfové jed-
notlivých uměleckých souborů, tedy só-
listka opery Radka Sehnoutková v kostý-
mu neposedné Papageny přijíždí kočárem 
do Velkého divadla s Tomášem Pilařem, 
Don Juan Martin Stránský laškuje v jed-
né z plzeňských tramvají s šéfkou činohry 
Natálií Deákovou, Lumír Olšovský veze 
na motorce hvězdu muzikálu Pavla Rež-
ného a na padáku přilétá primabalerína 
Jarmila Hruškociová, dříve Dycková, spo-
lu s Jiřím Pokorným. 

Předplatné na následující rok je v pro-
deji od 2. října, letos nově nejen v pokladně 

předprodeje, ale i on-line. „Trendy dnešní 
doby jsou jednoduchost, rychlost, pohod-
lí. Nabízíme našim divákům příležitost 
ušetřit čas a vybrat si své místo v hledi-
štích pohodlně a rychle přes internet,“ 
vysvětluje ředitel divadla Martin Otava. 
Současní abonenti si mohou předplatné 
prodloužit velmi jednoduše po zadání 
několika základních údajů z abonentky, 
noví předplatitelé si mohou po jedno-
duché registraci vybrat z 50 abonent-
ních skupin. Kromě ceny zvýhodněné až  
o 50 % má předplatné řadu výhod. Diváci 
si zajistí stálé místo v hledišti a to i na čas-
to vyprodané tituly, abonentku lze darovat 
i půjčit a od loňského roku platí také jako 
jízdenka do plzeňské městské hromadné 

dopravy. Vždy hodinu před představením 
a hodinu po něm. „Abonentům nabízíme 
také 20% slevu na každoroční operní pro-
dukci pod širým nebem Noc s operou,“ 
upozorňuje vedoucí obchodního útvaru 
Edita Laštovková. 

Mezi největší lákadla nové sezony patří 
například původní český muzikál pro celou 
rodinu Zahrada divů nebo muzikálová ko-
medie DONAHA! Opera se pochlubí dra-
maturgickým unikátem. Uvede jedno z nej-
starších operních děl vůbec Orfea Claudia 
Monteverdiho a také zcela novou operu 
o přeštickém rodákovi Jakubu Janu Rybo-
vi, kterou zkomponoval současný renomo-
vaný skladatel Miroslav Kubička přímo pro 
Divadlo Josefa Kajetána Tyla.                  (red)

Jan Holík: Řeším, zda mám stát na straně kata

Koncert Setkání generací pořádá 
už počtvrté Nadace 700 let měs-
ta Plzně. Koná se 1. listopadu od 
19 hodin v Domě hudby. Letos se 
představí laureáti ceny Plzeňský 
Orfeus a Plzeňský Orfeus junior 
v oboru zpěv. V programu vystoupí 
Aleš Briscein, Jan Fraus, Dominika 
Kopecká, Adéla Skočilová a Kryštof 
Kohout. Vstupenky jsou v prodeji na  
www.plzenskavstupenka.cz.                      (red)

Jan Holík.                                              Foto: DJKT

Díla Karla Malicha
jsou v městské galerii

Galerie města Plzně vystavuje díla 
umělce pocházejícího z východočes-
kých Holic Karla Malicha. V expozici 
nazvané  „Karel Malich: …prostě se to 
děje“ jsou k vidění autorovy abstraktní 
kresby pastelem, serigrafie (umělecké 
sítotisky), drátěné plastiky a objekty. 
Výstava, která je jedním z letošních nej-
významnějších projektů galerie, po-
trvá do 19. listopadu.                                 (red)

R O Z H O V O R

Plzeň si obstará kámen pro výrobu no-
vých pylonů památníku Díky, Ameriko! 
sama. Udělení výjimky ze zásad pro 
zadávání veřejných zakázek, jež tento 
postup umožní, schválili zastupitelé 
města. 

Rozdělit akci na dvě samostatné za-
kázky se rozhodli poté, co předchozí za-
dávací řízení na dodavatele památníku 
bylo neúspěšné.  

Lom pro dodávku kamene se nachází 
ve Francii, cena by neměla přesáhnout 
1,4 milionu korun. Na zpracování žuly 
a instalaci nových pylonů město vypíše 
veřejnou zakázku, předpokládá nákla-
dy maximálně do částky 7,5 milionu 
korun. Obnova památníku by měla být 
hotova do dubna 2018. Památník Díky, 

Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská 
– Americká byl vybudován v letech 
1994 až 1995 a slavnostně odhalen při 
květnových oslavách 50. výročí osvobo-
zení města Plzně americkou armádou. 

Tvoří jej zpevněná plocha z kamen-
ných žulových desek doplněná upro-
střed bílou pěticípou hvězdou s relié-
fem. Hlavní dominantu památníku do 
nedávna tvořily dva žulové pylony, na 
které navazuje vyrovnávací kamenné 
schodiště. 

Oba pylony muselo město nechat od-
stranit loni v dubnu a to z důvodu špat-
ného stavebně-technického stavu, v py-
lonech se objevily praskliny a dle statika 
hrozilo, že by se několik tun vážící kvá-
dry mohly zřítit.                                      (red)

Kámen pro památník Díky Ameriko! bude z Francie

Vizualizace.                                           Foto archiv

Město položilo další 
kameny zmizelých

Plzeň položila další dva pamětní ka-
meny, takzvané Stolpersteine, k uctění 
památky židovských obětí holocaustu. 
První z nich byl umístěn na Americké 
třídě číslo 6 na počest Rudolfa Kussiho 
(1891-1942), který zahynul v Matthau-
senu. Následně byl položen pamětní 
kámen v Bendově ulici číslo 5 na počest 
Gustava Reichnera (1870-1942), jenž 
zahynul v Terezíně. Projekt realizoval 
Odbor kultury Magistrátu města Plz-
ně ve spolupráci se Správou veřejné-
ho statku města Plzně. Stolpersteine 
(Kameny zmizelých) se pokládají 
před dům, z něhož byl dotyčný člověk 
nacisty deportován do koncentrační-
ho tábora, či před objekty, kde žil. Cel-
kově je jich na území města už 17. 

Autorem projektu Stolpersteine je 
německý umělec Gunter Demnig, po-
dílel se na realizaci více než 60 tisíc 
kusů těchto kamenů v mnoha evrop-
ských zemích.                                           (red)

Vendelína Budila
připomíná výstava

Výstava nazvaná Vendelín Budil a Plzeň 
(na snímku) připomene 170. výročí to- 
hoto významného českého herce, reži- 
séra a divadelního ředitele. Divadlu  
v Plzni vládl deset let. Výstava se koná  
v mázhauzu radnice do 27. října.          (red)

O oblibě videa mezi mladými tvůrci vy-
povídá bohatá úroda letošního 12. roč-
níku festivalu filmů vytvořených dětmi 
Animánie, který se uskuteční v Plzni od 
16. do 19. listopadu. Do mezinárod-
ní soutěže přihlásili filmaři, jejichž 
věk je od pěti do 26 let, více než dvě 
stovky filmů. Návštěvníci festivalu, 
který se uskuteční v prostorách Mo-
ving Station a Anděl Café, se mohou 
kromě soutěže těšit i na bohatý do-
provodný program. Přehlídka, jejímž 
mottem je letos „Sen“, uvede napří-
klad Trnkův Sen noci svatojánské, 
Miyazakiho Cestu do fantazie nebo 
letošní novinky Červená želva a Hur-
vínek a kouzelné muzeum.              (red)

Animánie veze
 stovky filmů

Expozice.       Foto: Miroslav Chaloupka

Gunter Demnig pokládá kameny zmi-
zelých osobně.                              Foto: archiv

Nová výstava.         Foto: Martin Pecuch
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Společná kampaň dopravních podniků 
napříč republikou odstartovala v pátek 
1. září. Je to první podobná akce, kte-
rou se podařilo realizovat pod křídly 
Sdružení dopravních podniků České 
republiky. 

Kampaň představuje „hromadu důvo- 
dů“, proč využívat městskou veřejnou do-
pravu. Všechny zajímavosti nejen o kam-
pani, ale i o jednotlivých dopravních  
podnicích se lze dozvědět na webu kam- 
paně www.MateHromaduDuvodu.cz ne- 
bo na facebookovém profilu MHD - Máte 
Hromadu Důvodů. A další soutěžní otáz- 
ka se vztahuje právě ke zmíněnému sdru-
žení. 

Kolik dopravních podniků je čle-
nem Sdružení dopravních podniků?

a) 8
b) 16
c) 19
d) 27
Správnou odpovědí na minulou soutěžní 
otázku byla možnost b. Zájemci pro podá-
ní žádosti o novou Plzeňskou kartu tedy 
mají každý všední den k dispozici 22 rezer-
vačních míst. Správně odpověděla Lucie 
Podlešáková a vyhrává obrazové publikace 
věnující se dopravě a další zajímavé ceny, 
které poskytly Plzeňské městské doprav-
ní podniky. Odpovědi na novou otázku 
mohou soutěžící posílat do 31. října na 
adresu redakce nebo e-mailovou adresu 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Neza- 
pomeňte připsat heslo Hrajeme s doprav-
ními podniky.                                                                  (red)

V důsledku josefínských reforem byly 
v Plzni zrušeny dva kláštery, téměř všechny 
předměstské kaple a hřbitovy uvnitř města. 
Díky zrušení nevolnictví a změně nábožen-
ských poměrů obyvatelé z venkova ve vel-
kém migrují do měst. Jedním z fenoménů 
rozvíjejícího se města je bourání městské-
ho opevnění. Již v 18. století zanikl systém 
opevnění na předměstích, v první polovině 
19. století došlo k demolici bran a hradeb 
vnitřního města.

Od poloviny 18. století pokračuje trend 
budování předměstských domů, užitkové 
zahrady se mění na okrasné. Kolem roku 
1790 nechala vybudovat Anna Gotthar-
dová v okolí dnešní Goethovy ulice jeden 
z nejvýznamnějších areálů, který později 
patřil Josefu Steinhauserovi. Zahradu s le-
tohrádkem v blízkosti kostela sv. Mikuláše 
koupila zvonařská rodina Pernerů, barokní 
kapli, která byla součástí areálu, nechala 
v letech 1807 až 1808 rozšířit na kostelík 
U Ježíška s rodinnou hrobkou. Autorem 
přestavby byl Antonín Barth.

S příchodem venkovského obyvatelstva 
dosavadní převaha rodinných měšťan-
ských domů ustupuje pronajímaným by-
tům. Podružné prostory jsou adaptovány 
na pronajímatelné pokoje.

V průběhu druhého desetiletí 19. století 
mizí v plzeňské architektuře prvky baroka 

a ovládá ji střízlivý klasicismus. Pro ubyto-
vání vojska je v letech 1821–1829 vybudo-
vána na západní straně města třípodlažní 
budova kasáren.

V souvislosti s purkmistrovskou činností 
Martina Kopeckého byl vybudován areál lo-
chotínských lázní, vytvořen prstenec okruž-
ních sadů i vystavěna budova divadla na ná-

roží dnešní Riegrovy ulice. Začíná výstavba 
řady veřejných budov, konkrétně městské 
nemocnice v roce 1832, lázní v roce 1846, 
Měšťanský pivovar je založen v roce 1842. 
Zlomovým momentem pro překotný rozvoj 
města byla výstavba železnice.

Ač se v padesátých letech 19. století již 
běžně prosazuje v architektuře neorene-
sance, v Plzni teprve zdomácněla neogo-
tika a reminiscence na románský sloh. 
V roce 1859 zde byla vybudována první 
nekatolická stavba od středověku, synago-
ga podle projektu Martina Stelzera s prvky 
neorománskými a neogotickými. Během 
krátké doby v letech 1865 až 1869 byla ná-
sledována prvním evangelickým kostelem, 
který se nachází v její relativní blízkosti  
a vznikl podle projektu Václava Danie-
la z roku 1863 na křižovatce budoucích 
hlavních tříd. Stejný architekt vedl v roce 
1869 stavbu budovy německého tělocvič-
ného spolku Aar v Husově ulici. Divadelní 
budova pro německé obyvatelstvo byla 
dokončená roku 1869 podle návrhu praž-
ského architekta Josefa Niklase. Stavbu re-
alizoval Martin Stelzer, který německému 
divadelnímu spolku prodal i svoji novou 
sousední budovu, která se stala německým 
spolkovým domem. 

Štěpánka Pflegerová,
  Archiv města Plzně

Z historie Plzně - 18. část: Urbanistický a architektonický vývoj 

Evangelický kostel.                                                                                        Foto: Archiv města Plzně

HÁDEJTE S ČISTOU PlZNÍ

Bez Vás to nepůjde! je správná od-
pověď na otázku z minulého čísla. 
Výhercem se stal Ondřej Šafránek. 
Dnešní otázka je  zaměřena na svoz 
komunálního odpadu. Pracovníci Čis-
té Plzně jej sváží v průběhu celého dne 
a potřebují mít popelnice vyvezené 
před domy nebo volně přístupné, aby 
mohli odpad zlikvidovat.

Od kolika hodin začínají komunál-
ní odpad odvážet? 

a) od 4 hodin ráno
b) od 5 hodin ráno
c) od 6 hodin ráno
Odpovědi mohou zájemci po- 

sílat do 31. října 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

Roli vykutáleného Truffaldina hraje 
v inscenaci Sluha dvou pánů Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla Jaroslav 
Matějka. Správně odpověděl Ja-
roslav Bělohlavý a vyhrává vstu-
penky do divadla a drobné dárky. 
I tentokrát mohou zájemci soutěžit. 
Světová premiéra baletu Manon se 
odehraje na jevišti Velkého divadla  
18. listopadu. Choreograf Filip Ve-
verka převedl do taneční podoby 
nesmrtelnou novelu abbé Prévosta. 
Jako hudební podklad zvolil skladby 
Alexandra Glazunova. V titulní roli 
Manon alternují Carolina Cortesi, 
Hyejun Park a tanečnice, jejíž jmé-
no je soutěžní otázkou. Nápovědou 
je, že v září získala Uměleckou cenu 
města Plzně. Výherce získá dvě 
vstupenky na jednu z listopadových 
repríz baletu Manon. Odpověď je 
možné nalézt také na webových 
stránkách divadla www.djkt.eu. Lze 
ji posílat do 31. října 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?

Radim Řezník (na 
snímku) je správ- 
ná odpověď na 
minulou soutěžní 
otázku. Redakce 
ocenila tři vylo- 
sované odpovědi. 
Poslali je Jan Vajz, 

Jana Brožíková, Jaroslav Bělohla-
vý. Vyhrávají šálu FC Viktoria Pl-
zeň, kartu s podpisem hráče a další  
ceny. 

A nyní můžete tipovat dalšího 
hráče. Rychlí fotbalisté s přehle-
dem, skvělou kopací technikou, kte-
ří se nebojí hrát tělem a jsou platní 
při hlavičkových soubojích. Takoví 
jsou v moderním fotbale častokrát 
vyvažováni zlatem. Všechny výše 
zmíněné atributy by se daly uplatnit 
i na Vikoriána, jenž na západ Čech 
zavítal v lednu 2017. Rodák z jiho-
východu Moravy se fotbalově vyučil 
v Baťově městě. Ačkoli jako mladý 
občas putoval sestavou, své místo si 
našel ve středu obrany. Ve 20 letech 
debutoval za první tým klubu, jenž 
dlouhou dobu hrál pouze druhou 
nejvyšší českou soutěž. Před jarní 
částí sezony 2012/2013 odešel na 
hostování do prvoligového Hradce 
Králové. Na tuto sezonu má Vikto-
ria Plzeň skvělé vzpomínky, vždyť 
právě v zápase proti Hradci stvrdili 
Plzeňané historicky druhý mist-
rovský titul. Tipovaný hráč ovšem 
v závěru sezony za Hradec nena-
stupoval, a tak nebyl ani na hřišti, 
když parta kolem Pavla Horvátha 
zvedala nad hlavu pohár za první 
místo. Od následujícího ročníku se 
stal oporou rodného Zlína, se kte-
rým slavil postup do ligy, a později 
se stal kapitánem. Skvělé výkony 
mu vynesly zájem Viktorie Plzeň, 
kam začátkem roku 2017 přestou-
pil. V letošním ročníku HET ligy si 
připsal sedm startů a jednu branku. 
Zasáhl rovněž do čtyř zápasů evrop-
ských pohárů.  

Odpovědi lze posílat s uvedením 
jména a bydliště do 31. října na adresu 
redakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Víte, kdo 
to je?                                                                           (red)

Divadlo Alfa je v modrém 

Divadlo Alfa se na začátku nové sezony 
představilo na 25. ročníku Mezinárodní-
ho festivalu Divadlo, který se konal  v září 
v Plzni.  Uvedlo tam inscenaci, která  je na 
snímku. Měla českou premiéru v únoru 
a režíroval ji Jakub Vašíček. 
Jaké představení odehráli loutkáři 
z Divadla Alfa na Mezinárodním fes-
tivalu Divadlo?
a) Cesta do středu Země (sopouchem 
Milešovky)
b) Gazdina roba
c) Tři siláci
Správná odpověď z minulého čísla zní, 
že na Loutkářské Chrudimi Divadlo Alfa 
uvedlo inscenaci  Cesta do středu Země 
(sopouchem Milešovky). Výhercem se  
stala Alexandra Šafránková 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  
31. října na adresu redakce nebo e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.       (an)

Návštěvníci se mohou těšit na nově opra-
vený hlavní sál Divadla Alfa v modrém 
designu. Rekonstrukce se uskutečnila 
v průběhu léta a zahrnula nové sedačky, 
nové osvětlení, malby stěn, nové koberce 
a úpravy podlah. Autorem návrhu je ar-
chitekt Miroslav Vavřina, který připravo-
val mimo jiné výstavu Ateliér Jiřího Trnky 
v Plzni.

Loutkáři chystají pro malé i velké pět 
premiér. Hlavním hrdinou nové sezony 
bude Kašpárek, který se objeví hned ve 
dvou z nich. Plzeňské divadelníky čeká 
také účast na řadě prestižních festivalů  
v České republice i v zahraničí, Alfa se 
na podzim vydá mimo jiné do Dánska 
nebo do Spojených arabských emirátů.  

V nové sezoně divadlo nasazuje klasic-
ké loutkové pohádky a komedie, jako jsou 
Kašpárek a mumie, Tajemný hrad v Kar-
patech a Umanutá princezna. Současně 
chystá také náročné autorské projekty, 
mezi které patří Panika v muzeu a Panská 
farma. Tyto inscenace vznikají méně ob-
vyklými a experimentálními cestami. „Tuto 
sezonu experimentujeme s Kašpárkem, 
klasickým loutkovým hrdinou mnoha 

generací. Jeho schopnosti oslovit dnešní 
dětské publikum prověříme hned dvěma 
inscenacemi. Věříme, že návrat Kašpárka 
na scénu potvrdí jeho nestárnoucí kvality 
a také jeho životnost v současném lout-
kovém divadle. Zároveň chceme vrátit 
Kašpárka do repertoáru na oslavu jeho re-
volučního kolegy, který v Plzni sehrál klíčo-
vou roli na podzim roku 1918,“ připomíná 

ředitel Divadla Alfa Jakub Hora. Velkou 
událostí sezony bude příští rok v červnu 
33. ročník festivalu Skupova Plzeň. Konat 
se bude od 13. do 17. června. Jeho přípravy 
už dávno začaly, dramaturgie bedlivě sle-
duje a oslovuje tvůrce zahraniční i domácí. 
Festival vedle divadelních sálů zavítá také 
do centra Plzně a připraví program pod ši-
rým nebem.                                                              (red)

Loutky k inscenaci Kašpárek a mumie a nově rekonstruovaný sál.           Foto: 2x Josef Ptáček                            


