
Za minimálně český unikát je možné ozna-
čit soustavu boleveckých rybníků v Plzni, 
o které se stejně jako o přilehlé lesy sta-
rá Správa veřejného statku města Plzně. 
„Naše soustava je o sto let starší než jiho-
české rybniční soustavy a troufnu si říci, 
že takovým areálem žádné město v České 
republice nedisponuje. Lidé v Plzni mají 
možnost koupání a sportovního vyžití 
v krásném opečovávaném území a navíc 
zcela zdarma. Areál je dostupný městskou 
hromadnou dopravou a je v něm i možnost 
občerstvení,“ říká vodní hospodář Jaroslav 
Frydrýn.    

Blíží se prázdniny, je ke koupání vhodná 
voda ve všech rybnících?

Voda ve všech rybnících bolevecké sou-
stavy je vhodná ke koupání, nicméně nej-
komfortnější koupání už tradičně najdete 
na Velkém boleveckém rybníku, Kamen-
ném rybníku, Šídlovském rybníku a na 

Seneckém, v němž zatím bohužel není plný 
stav vody. Ostatní rybníky je také možné 
využít pro koupání, ale podmínky v těchto 
rybnících už nejsou tak ideální. Třemošen-
ský rybník je zarostlý vodními rostlinami 
a Košinář, Chobot a Nováček jsou lehce 
zakalené. 
Proč?

Jsou zakalené, protože jsou mělké. Navíc 
je málo vody, a to ve všech rybnících, které 
mají až desítky centimetrů vody pod nor-
málem. Ale Košinář a Chobot, tedy Malý 
bolevecký rybník, jsou ideální pro koupání 
pejsků.
Jinde se psi koupat nesmějí?

Mohou se koupat v jakémkoli rybníku, 
ale pouze na vodítku. V těch dvou zmíně-
ných je možno vykoupat psa i bez vodítka, 
pokud tím nebudeme obtěžovat někoho 
jiného. 
Senecký rybník má za sebou rozsáhlou 
rekonstrukci, při níž v něm vzniklo i hři-

ště na vodní pólo, ale donedávna v něm 
bylo hodně málo vody. Už je to lepší? 

Do plného stavu schází zhruba metr, 
ale voda je tam velmi kvalitní.  Rybník má 
opravený kašnový přeliv a výpusť, vzniklo 
tam nové betonové hřiště na vodní pólo a je 
odbahněný. Jen pro zajímavost, samotné 
odbahnění stálo sedm milionů korun a vy-
vezli jsme 11 tisíc kubíků sedimentu.
Co jste s takovou porcí udělali?

Nechali jsme ho navézt na pozemky 
pod elektrovody v těsné blízkosti rybniční 
soustavy. Později se na něj nasází vánoční 
stromky. Podobně využíváme i porosty vy-
sekané vodním kombajnem ve Velkém bo-
leveckém rybníku. Jen loni jsme jich vytěžili 
asi  tři a půl tisíce metrů krychlových.
Pojede kombajn Bolek i letos?

Samozřejmě, ponořené vodní rostliny 
v Boleváku se v teple a při slunečním svitu 
neskutečně rychle množí. Takže kombajn 
pojede na dvě směny každý den, aby lidé měli 
co nejlepší komfort. Město se o to vzorně sta-
rá a každý rok za to zaplatí zhruba milion ko-
run. Mnoho měst v republice to nedělá.

Co doporučíte lidem, kteří mají strach, že 
se do rostlin zapletou a utopí se?

Zapletou se do nich, když začnou při 
dotyku s rostlinami panikařit. Pokud mají 
strach, měli by se zdržovat v blízkosti břehu 
a neplavat nikam daleko od něj.
Na Bolevecké rybniční soustavě už se ne-
smí více než 12 let rybařit. Neuvažuje se 
o tom, že by se sem mohli rybáři vrátit?

Zatím ne.  Tím, že tady neprobíhá spor-
tovní rybolov, přestaly spory s koupajícími 
se lidmi a je tu i větší pořádek.                         (an)                             
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PROSIT přinese speciální stavebnice i návštěvy ve firmách

Rybniční soustava patří mezi české unikáty a je starší než jihočeské rybníky

Bolevecké rybníky mají kvalitní vodu

Speciální stavebnice ve školách, dovyba-
vení Centra robotiky špičkovými pomůc-
kami a spolupráce s největšími městkými 
firmami, to všechno je součástí dvou-
letého projektu PROSIT (Porozumění, 
Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, 
Technologie) za více než 22 milionů ko-
run. Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem 
o technické vzdělávání. Projekt v Plzni 
propojuje 15 z 26 základních plzeňských 
škol, čtyři velké městské firmy a už zmí-
něné místní unikátní Centrum robotiky. 

Žáci si díky němu budou moci vyzkou-
šet pomocí stavebnic své dovednosti v ob-
lasti pohybu, těles, mechaniky, hydro-
statiky, optiky, zvuku, světla a podobně. 
Součástí stavebnice, kterých město koupí 
150, bude i solární panel, led diody, sada 
pro sestavování elektrických obvodů 
a další. Počítá se také s nákupem několika 
desítek žákovských sad pro měření napě-
tí, světla, teploty, síly a podobně. 

Děti dostanou i robotické stavebnice, 
také drony vhodné pro výuku, tablety 
nebo notebooky. „Nové vybavení předá-
me v průběhu prázdnin tak, aby s ním 

mohly děti už od září pracovat,“ říká Pet-
ra Pitelková, manažerka projektu. Sou-
částí projektu jsou i návštěvy ve čtyřech 
klíčových městských firmách, Vodárně 

Plzeň, Plzeňských městských dopravních 
podnicích, Plzeňské teplárenské a Čisté 
Plzni. Firmy tak dostávají možnost pre-
zentovat svou činnost a mohou se také 

představit jako perspektivní zaměstna-
vatelé. 

Školáci uvidí přímo v praxi například 
proces úpravy vody, čištění odpadní vody, 
seznámí se s tím, jak funguje spalovna 
v Chotíkově u Plzně, podívají se do vo-
zovny Plzeňských městských dopravních 
podniků i do objektu hydro, v němž fun-
guje malá vodní elektrárna, a do dalších 
míst. 

„Exkurze v našich dvou klíčových 
plzeňských provozech jsou už po léta 
standardem. V rámci projektu PROSIT 
je pak vhodně doplňuje i další prezentace 
společnosti, která žákům přiblíží Vodár-
nu Plzeň z jiného úhlu, tedy jako mož-
ného budoucího zaměstnavatele,“ uvádí 
generální ředitel Vodárny Plzeň Ludvík 
Nesnídal. 

Finance na projekt Plzeň získala 
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.                                                      (red)

Školáci na exkurzi v plzeňské vodárně v rámci projektu Prosit.                                                                                                                 Foto: Adriana Jarošová

Nejnavštěvovanější pláž u Velkého boleckého rybníka.                                           Foto: město Plzeň

Informace o stavu bolevecké 
rybniční soustavy jsou na 
http://www.svsmp.cz/

Z hlediště se ozývalo bravo
Nejstarší dochovaná opera Orfeo ital-
ského skladatele raného baroka Claudia 
Monteverdiho, která měla premiéru 
ve Velkém divadle v Plzni, nadchla za-
čátkem června diváky operního domu 
v Bayreuthu v rámci prestižního festivalu 
Musica Bayreuth. Společnost, která fes-
tival připravuje, si operní dům pronajímá 
přímo od bavorské vlády. Markraběcí 

operní dům v Bayreuthu je barokní oper-
ní budova z poloviny 18. století, památka 
UNESCO. Vyprodáno bylo už dlouho 
dopředu, ze zaplněného hlediště se ozý-
valo bravo a diváci odměnili účinkující 
dlouhým potleskem. Prestižní oper-
ní dům po uvedení opery Orfeo uvažuje 
o dlouhodobější spolupráci s Divadlem 
Josefa Kajetána Tyla v Plzni.                    (red)

opera orfeo na festivalu v Bayreuthu.     Foto: Andreas Harbach, Musica Bayreuth
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Na prestižní Imperial College London je 
na roční stáži bioložka Monika Holubo-
vá, která pracuje v Biomedicínském cen-
tru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni v Laboratoři buněčné regenerativ-
ní medicíny. 

„V Londýně konkrétně působím na 
Faculty of Medicine a pracuji na vývoji 
nové buněčné imunoterapie využívající 
moderní přístup geneticky upravených 
buněk s chimerickým receptorem pro 
specifickou likvidaci nádorových buněk,“ 
říká mladá žena, která se narodila v Os-
travě a v Plzni žije od roku 2011, kde je 
jedním z klíčových pracovníků věnujících 
se moderní buněčné terapii. 

Za zavedení mesenchymálních kme-
nových buněk do klinické praxe získala 
v roce 2016 stipendium primáře Vladimí-
ra Kozy.

Jak se stane, že mladou ženu tak pohltí 
zrovna bádání v oblasti nádorové imuno-
logie?

Studovala jsem biologii na Univerzitě 
Konštantína Filozofa v Nitře a následně 
pokračovala v rámci doktorského studia na 
České zemědělské univerzitě v Praze. Práci 
jsem prakticky prováděla v Laboratoři bio-

logie nádorů Akademie věd České republi-
ky, konkrétně v Ústavu živočišné fyziologie 
a genetiky v Liběchově. V průběhu tohoto 
studia jsem se věnovala studiu nádorových 
onemocnění a tam mě velice zaujaly inter-
akce nádorových onemocnění a imunitního 
systému, a tak se snažím už od té doby najít 
nějaký způsob, jak využít imunitní systém 
v boji proti nádorovým onemocněním. 
A jak jste se ocitla v Plzni?

Po ukončení doktorského studia jsem 
začala pracovat v laboratoři Hematologic- 
ko-onkologického oddělení Fakultní ne-
mocnice Plzeň, kde jsem v současnosti jed-
ním z hlavních pracovníků zodpovědných 
za vývoj imunoterapií. Oddělení disponuje 
dvěma moderními přípravky buněčné imu-
noterapie – mesenchymálními kmenovými 
buňkami a NK buňkami, což jsou buňky 
imunitního systému se schopností zabíjet 

nádorové buňky či buňky napadené viry. 
Díky zázemí v Biomedicínském centru, 
kde pracuji ve skupině paní doktorky Lucie 
Vištejnové, se mohu věnovat dalšímu rozvo-
ji imunoterapií a blíže pak interakcím imu-
nitních buněk a hematologických malignit.
 A odtamtud jste se díky své práci dostala 
až do Velké Británie?

Ano. Byla to vlastně náhoda, která vznik-
la na základě intenzivní práce profesorky 
Mileny Králíčkové, která mi vnukla myš-
lenku podívat se na prestižní pracoviště za-
bývající se podobnou problematikou, a tak 
jsem na roční zahraniční stáži na Imperial 
College London na oddělení hematologie.
Čím se nyní konkrétně zabýváte?

Nejmodernější terapií, takzvanými CAR 
buňkami. Jsou geneticky upravené tak, aby 
využily vlastnosti hned několika komponen-
tů imunitního systému. Na svém povrchu 

mají molekulu, která specificky rozpozná 
nádorovou buňku (vlastnost protilátek  
B-lymfocytů), a zároveň mají schopnost 
tuto nádorovou buňku selektivně zabíjet 
(vlastnost cytotoxických T-lymfocytů). Tato 
terapie je mnohdy jedinou nadějí pacien-
tů s relapsem hematologických malignit, 
u kterých již není možná žádná jiná terapie. 
Navíc se toto pracoviště snaží využít i jiné 
buňky imunitního systému, invariantní 
NKT buňky, které mají oproti standardně 
využívaným T-lymfocytům mnohé výhody, 
a to hlavně vyšší protinádorový potenciál 
a nižší nežádoucí účinky. 
Bude mít vaše práce přímý dopad na pa-
cienty u nás?

Právě těmto buňkám bych se po svém ná-
vratu chtěla v Plzni věnovat, abych pomohla 
vyvíjet nejmodernější imunoterapie i pro 
naše pacienty doma v České republice.    (an)    

Monika Holubová vyvíjí nejmodernější imunoterapie 
B I O M E D I C Í N S K É  C E N T R U M

Takzvaný coworking, tedy sdílení pracov-
ních prostor pro nezávislé profesionály, kte-
rý dosud v krajské metropoli chybí, vznikne 
mimo jiné po přestavbě objektů městské 
společnosti BIC Plzeň. Jejím hlavním za-
měřením je podpora inovačního podnikání, 

zakládání a rozvoj zejména malých a střed-
ních inovačních firem. Prostory pro cowor-
king budou mít zájemci k dispozici v budově 
v centru města v Riegrově 1. Cílem je vytvo-
řit prostředí pro začínající firmy a podnika-
tele, kterým v centru Plzně zázemí tohoto 

typu ve vysoké kvalitě a za přijatelnou cenu 
chybí. Podle představitelů města zájem mají 
zejména IT firmy. BIC doplní využití pro-
stor i o své poradenské služby a organizaci 
zajímavých tematických akcí. Náklady na 
rekonstrukci činí 2,5 milionu korun. Re-

konstrukce obou objektů si vyžádá celkem  
27,5 milionu korun. Zahájena by měla být 
už letos a dokončena má být v roce 2020. 
Budovu v Teslově 1 v areálu Vědeckotech-
nického parku čeká zásadní rekonstrukce, 
zvýší se tak kvalita prostor k pronájmu 

a zároveň budou prostory rozšířeny. Plán je 
v souladu se záměry počítačové firmy KON-
TRON ECT DESIGN, která prostory dosud 
využívá a plánuje do budoucna zvýšit počet 
pracovníků. Náklady na rekonstrukci a pří-
stavbu jsou 25 milionů korun.                              (red)

BIC po přestavbě nabídne také coworking
Rekonstruovat se začne letos a obnovu podstoupí prostory v Teslově ulici a také v centru krajské metropole

Výstava Škola základ života, kterou 
pořádá město Plzeň, představuje na  
10 panelech v Riegrově ulici zá-
kladní školy (na snímku Martina 
Pecucha). S jejich příběhy a his-
torií se mohou lidé seznámit až do  
29. června. Plzeň zřizuje 26 základ-
ních škol a dvě samostatné školní 
jídelny. Vzdělává se v nich více než 
13 tisíc žáků a za pár let jich bude 
už přes 15 tisíc. Učí je 1 250 učitelů 
společně s asistenty pedagogů a vy-
chovateli ve školních družinách. Na 
fungování škol se podílí také téměř 
500 provozně-technických zaměst-
nanců.                                                                (red)

Jak to bude vypadat v rekonstruovaných  prostorách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vizualizace 3x: BIC

Plzeňská teplárenská se spojí s Plzeňskou energetikou
Fúzi stoprocentně městské Plzeňské teplá-
renské s Plzeňskou energetikou ze skupiny 
EPH schválili 24. května zastupitelé Plzně. 
Město si podrží 65 procent akcií společné 
firmy, EPH získá zbylých 35 procent. Men-
šinový vlastník EPH, který bude mít v před-
stavenstvu nové firmy čtyři ze sedmi křesel, 
garantuje lidem současné ceny tepla po tři 
roky od zápisu fúze do obchodního rejstří-
ku. Pozice předsedy budoucího představen-
stva je vyhrazena pro představitele města. 
Ve dvanáctičlenné dozorčí radě bude mít 
město šest členů. U klíčových rozhodnutí 
bude nutná dohoda obou akcionářů.

EPH vloží do nové firmy Plzeňskou 
energetiku, jejíž hodnota má váhu 27pro-
centního podílu. Za zbylých osm procent 
akcií vloží 600 milionů korun v hotovosti. 
Tyto peníze využije Plzeňská teplárenská ke 
snížení úvěru, kterým je zatížena nová spa-
lovna komunálního odpadu v Chotíkově. 
Hodnota Plzeňské teplárenské jako vkladu 

města do společné firmy byla stanovena 
na přibližně tři miliardy korun. Pro spojení 
s EPH bylo 30 ze 42 přítomných zastupitelů, 
12 bylo proti. Podle příznivců fúze nebude 
muset teplárna tolik investovat do obnovy 
kotlů kvůli novým emisním normám EU, 
bude mít čas na rozmyšlenou o modernizaci 
provozů a díky síle EPH jí zlevní nákupy uhlí 
a bude výhodněji prodávat elektřinu. Podle 
odpůrců je teplárna strategická firma, kte-
rou by mělo vlastnit město. Obávají se také, 
že fúze může v budoucnu prodražit teplo 
a teplou vodu.

„Teď nás čeká spousta práce, abychom 
propojili činnost obou dosud samostatných 
společností,“ říká generální ředitel Plzeňské 

teplárenské Tomáš Drápela. „Cílem je vše-
stranné zvýšení produktivity prostřednic-
tvím snížení některých provozních nákladů 
a nákupů, ze strany druhé dosažení pozitiv-
ních efektů díky spolupráci s EPH. Společné 
provozování obou zdrojů bude efektivnější 
a přinese městu vyšší dividendu,“ dodává.

Společná firma, která ponese i nadále ná-
zev Plzeňská teplárenská, se podle odborníků 
musí připravit na dobu po uhlí kvůli dalším 
regulacím EU i vzhledem k tomu, že kolem 
roku 2035 uhelné elektrárny v České repub-
lice dožijí. „Do té doby musíme postavit nový 
zdroj, pravděpodobně plynový,“ uvádí ma-
jitel EPH Daniel Křetínský. Jeho cena bude 
podle něj tři až čtyři miliardy korun.               (Pi)

Monika Holubová                            Foto: archiv

Škola základ života 
představuje příběhy

Plzeň chystá změnu 
územního plánu

Plzeň připravuje první změnu územ-
ního plánu, jenž slouží k rozhodová-
ní o využití území ve městě. Po jejím 
schválení mohou lidé podávat náměty 
do 30. září v podatelně Odboru sta-
vebně správního MMP, Škroupova 4, 
Plzeň nebo elektronicky. Formulář je 
ke stažení na webu http://epo.plzen.eu 
nebo tištěný na podatelně odboru. Měs-
to využije takzvaný zkrácený postup 
pořizování změny územního plánu, jak 
mu to umožňuje novela stavebního zá-
kona. Celý proces se tedy zkrátí o šest až  
12 měsíců v závislosti na rozsahu a slo-
žitosti změny. Důvodem, proč město 
přistupuje k první změně Územního 
plánu Plzeň, je především praktická 
zkušenost pořizovatele a zpracovatele 
územního plánu a dále stavebních úřa-
dů s jeho téměř dvouletým užíváním. 
Změna bude také reagovat na novelu 
stavebního zákona a dalších provádě-
cích vyhlášek, budou také vyhodnoceny 
a eventuálně zapracovány došlé náměty 
na změnu územního plánu.                    (red)
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Den Respektuj18! si 29. června opět 
připomenou Plzeňané. Upozorňuje 
na problematiku pití alkoholu dětí 
a mládeže. Připnutím červené placky 
s logem projektu letos nově podpoří 
cíl projektu magistrátní zaměstnan-
ci. „U Branky a v Mlýnské strouze 
bude stát informační stánek, kde 
je možné získat drobné propagač-
ní předměty s logem Respektuj 18! 
Lze tak vyjádřit připojení se k hlavní 
myšlence projektu. A to je nesouhlas 
s podáváním a prodejem alkoholu 
dětem,“ říká Aleš Průša, vedoucí od-
boru bezpečnosti, prevence krimina-
lity a krizového řízení města. Více na 
www.respektuj18.cz.                         (red)

Město má manuál
 pro cizinceŠárka Timofijová zachraňuje

Strážnice pomohla bezdomovci, seniorce a v uniformě se vrhla do řeky pro psa

Další krok v rámci Přívětivého úřa-
du učinilo město směrem k cizin-
cům pracujícím a žijícím v Plzni. 
„V rámci projektu obce na podporu 
integrace cizinců, který reaguje na 
potřebu pomoci začlenění cizích 
státních příslušníků žijících v Plzni, 
jejich rodin a především nejmladší 
generace do běžného života, jsme 
vytvořili Manuál pro cizince. Má 
usnadnit cizincům i zaměstnancům 
státní správy či neziskových organi-
zací přístup k informacím z oblasti 
správních činností, dopravy, škol-
ství či sociálních záležitostí. Má 
58 stran a jsou v něm informace, kde 
je možné si vyřídit cestovní doklad či 
nahlásit narození dítěte, vyřídit nový 
řidičský průkaz a další. Nyní je hoto-
vá jeho česká verze, do konce roku 
bude graficky upravena i bulharská, 
rumunská, vietnamská, anglická 
a ruská mutace,“ uvádí Tereza Šlaj-
sová, projektová manažerka pro ob-
last služeb pro cizince magistrátního 
odboru sociálních služeb, který inte-
grační projekty realizuje už desátým 
rokem. 

Kompletní manuál bude následně  
zveřejněn na webu Odboru sociál-
ních služeb Magistrátu města Plzně 
a webu města, v sekci Řešení život-
ních situací.                                              (red) 

 Den Respektuj 18! 
bude opět v Plzni

Pracovníci v sociálních službách ve 
čtyřech organizacích působících na 
území Plzně dostanou přidáno. Na 
navýšení mezd schválili zastupitelé 
celkem 5,57 milionu korun. Příspěvek 
obdrží Diecézní charita Plzeň, Měst-
ská charita Plzeň, DOMOVINKA 
– sociální služby a Senior residence 
Terasy. Prostředky jsou poskytnuty 
z dotačního programu Mimořádné 
kolo financování sociálních služeb 
pro rok 2018 – navýšení mezd, který 
vyhlásil magistrátní odbor sociálních 
služeb.                                                                    (red)

Sociální pracovníci 
dostanou přidáno

Téměř tisícovka seniorů si nenechala ujít 
už devátý ročník celodenního festivalu 
s názvem Senioři (opět) baví seniory, kte-
rý 19. května uspořádal magistrátní odbor 
sociálních služeb ve Velkém sále Měšťan-
ské besedy. V duchu motta nad jevištěm 
„Plzeň sobě“ předvedli účastníci, že věk 
je naprosto bezvýznamné číslo a že mají 
s každým rokem o stupeň více elánu, kre-
ativity a odhodlání. 

Tradiční akce využilo pro prezentaci 
svých dovedností a schopností opět více 
účinkujících než v uplynulém roce. „Po 
loňských zkušenostech jsme zvažova-
li, zda akci nepojmout jako dvoudenní 
s ohledem na rostoucí počet zájemců. 
Nakonec jsme se přiklonili k zažitému 
modelu jednodenního kulturního mara-
tonu, ale zřejmě jsme dosáhli na absolut-
ní strop – 185 účinkujících v průběhu  
osmi hodin je skutečně maximum, kte-
ré se dá smysluplně poskládat do času 
a prostoru tak, aby neutrpěla kvalita vy-
stoupení,“ říká Alena Hynková, vedoucí 
pořádajícího sociálního odboru. 

„Pěvecké sbory, kapely, sokolská vy-
stoupení, hudební dua, taneční čísla, 
mistři mluveného slova s přednesem kla-

siky i vlastních děl v čele s úžasnou paní 
Ludmilou Ševčíkovou, ale i všichni vy-
stavovatelé, kteří své nadání, schopnosti 
a um zúročují ve stovkách hodin aktivní 
činnosti, ti všichni zasluhují naši pozor-
nost a uznání, jsou vzorem a inspirací, 

což je vidět na každém dalším ročníku 
festivalu: počet zájemců o vystoupení 
nebo prezentaci utěšeně roste,“ dodává 
manažerka úspěšné akce Jarmila Srb-
ková z magistrátního odboru sociálních 
služeb.                                                                 (red)

Senioři rozjásali Měšťanskou besedu

Nadšení, hodiny věnované nácviku i přípravě kostýmů se v Měšťanské besedě rozhodně 
zúročily.                                                                                                  Foto: Odbor sociálních služeb MMP

Ocenění za mimořádný čin a Stuhu za 
statečnost obdržela od svých nadřízených 
strážnice Městské policie Plzeň Šárka Ti-
mofijová, která před nástupem k měst-
ské policii pracovala deset let v armádě. 
A účastnila se také dvou misí, v Afghánis-
tánu v Kábulu a v Bosně  v Tuzle.  

V Plzni působí u městské policie tři 
roky a během této doby zachránila před 
agresivními psy seniorku, která venčila 
na Lochotíně svého malého psíka, vylovi-
la topícího se křížence z Úhlavy a pomoh-
la bezdomovci k návratu do normálního 
života. Romana ze Slovenska dodnes ob-
čas navštěvuje. „Všecka jej česť, že nene-
chala našho syna zahynúť po nociach na 
ulici ako bezdomovca. Zachranila nášho 
syna od istej smrti, lebo už bol na tom 
strašně zle. My s manželkou vám dáváme 
poklonu, celemu týmu meskej policie,“ 
píší v dopise Romanovi rodiče.  Přijeli do 
Plzně svého syna hledat a úplnou náhodu 
zašli na městkou policii, kde se nejen do-
zvěděli o svém synovi, ale seznámili se i se 
Šárkou Timofijovou.

Podaří se taková záchrana často?
Bohužel ne, většina bezdomovců o ná-

vrat do běžného života vlastně nestojí. Ale 
Roman byl už při prvním setkání úplně 
jiný.
V čem?

Když jsem ho v sadech 5. května obje-
vila, byl naprosto střízlivý. Později jsem 
se dozvěděla, že před příjezdem do Plzně 
na Slovensku podstoupil protialkoholní 
léčení. Jak se držel bylo obdivuhodné. 
Tehdy byl navíc  sám a měl v pořádku 
všechny doklady. A bylo vidět, že svůj 
život změnit chce. To není obvyklé. Byl 
ale strašlivě zanedbaný, špinavý a říkal, 
že tak by ho nikde do práce ani na uby-
tovnu nevzali. A tak jsem mu nabídla, ať 

druhý den přijde za mnou na služebnu. 
Moc jsem tomu nevěřila, ale vzala jsem 
mu čisté oblečení z domova a on oprav-
du přišel.
A co se dělo pak?

Šli jsme do městské charity, tam mu dali 
pořádné boty, vykoupal se tam a oholil. 

A pak jsme vyrazili hledat práci s ubytová-
ním.  Mezitím jsme se o něho starali s ko-
legy ze služebny, nosili mu oblečení, brali 
ho na obědy nebo mu kupovali potraviny.  
Pak se nám podařilo najít pro Romana prá-
ci i s místem na ubytovně. A od té doby ho 
navštěvujeme a snažíme se mu pomáhat 

alespoň tím, že ho vyslechneme. A máme 
z něho radost. Když přišel dopis od jeho 
rodičů, rozbrečela jsem se. 
Vy takový tvrďák se zkušenostmi v mi-
sích?

Dojalo mě to. A navíc v Kábulu jsem se 
věnovala logistice a v Bosně to byla mírová 
mise. Asi mám v sobě ochranitelské pudy.
Nebojíte se?

Bojím, ale dojde mi to vždycky až po 
akci. Když můžu pomoci, vzedme se ve 
mě vlna adrenalinu a jdu do toho.
Jako nedávno při záchraně topícího se 
psa?

Přesně. Jen jsem si zula boty, sundala 
opasek a skočila do Úhlavy a psa vytáhla. 
Až pak mi došlo, že to nemuselo být tak 
bezproblémové. Ale viděla jsem křížence, 
který už nezvládal proud a topil se, a už 
jsem byla ve vodě.
Zachránila jste také před dvěma útočí-
cími psy seniorku, která venčila svého 
psíka na Lochotíně. Jak se seběhlo tohle?

Podívala jsem se z okna svého bytu 
a viděla světle hnědého psa, jak drží psíka 
v tlamě a trhá ho na kusy. Vyběhla jsem 
ven s prvním, co mi přišlo pod ruku, oce-
lovým obouvákem na boty, a dvakrát ho 
přetáhla přes záda. Psíka pustil a i s tím 
druhým psem utekli. Ten napadený psík 
byl ve strašném stavu a jeho majitelka 
v šoku plakala. Moc mě mrzí, že zvířátko 
kvůli utrpěným zraněním nepřežilo. Ag-
resivnějšího psa se později podařilo od-
chytit Skupině pro odchyt zvířat Městské 
policie Plzeň a převezla ho do útulku. 
Jaká jsou vaše hobby. Také zvířata?

Hlavně moje fenka výmarského ohaře 
Coffee. Je úžasná. Byla na kastraci, a tak 
trávím dovolenou s ní. Jsem s ní nejraději, 
každou volnou chvíli ji vezmu a vyrážíme do 
přírody. To je ten největší balzám na tělo 
i duši.                                                                             (an) 

Šárka timofijová se svým výmarským ohařem na výletě.                                             Foto: archiv

Opět, tak jako vloni, se v Městském 
ústavu sociálních služeb v Plzni při-
pojili k třetímu ročníku celostátní ob-
líbené akce „Jedeme v tom společně 
aneb Po vlastech československých“ 
(na snímku). Připojili se tak k dalším  
59 domovům pro seniory v České a Slo-
venské republice. Za Plzeň soutěžilo  
12 účastníků, kteří měli za úkol našla-
pat na rotopedech dohromady 1 800 ki-
lometrů a objet tak během dvou jarních 
měsíců obě republiky.                          (red)

V domovech 
se šlapalo

na rotopedech

Město Plzeň si chce pořídit první elek-
tromobil, dodávku. Jeho zakoupení by 
mělo přispět ke snižování emisí na úze-
mí města. Získat by jej měla Správa 
informačních technologií města Plzně. 
Ta požádá o příspěvek ze Státního fon-
du životního prostředí České republiky 
z programu Podpora alternativních 
způsobů dopravy. Pokud uspěje, dosta-

ne na nákup vozu za 1,077 milionu ko-
run dotaci ve výši 600 tisíc korun.

Organizace chce koupit dodávku NI-
SSAN E-NV200. „Vozidlo bude sloužit 
pro náš úsek Podpory uživatelů, a to 
pro skupinu, která má na starosti ma-

teřské školy a základní školy. Primárně 
jej budeme používat pro rozvoz počí-
tačů na základní školy a zpět z nich, 
servisní zásahy a podobně. Ve většině 
případů půjde o krátké úseky jízdy ve 
městě se zastávkami pro naložení a vy-
ložení,“ říká Luděk Šantora, ředitel 
Správy informačních technologií města  
Plzně.                                                             (red)

Město požádá o dotaci na koupi elektromobilu

Vážné dopravní nehody, kdy řidiči 
usednou za volant po požití alkoholu, 
řeší často policisté v Plzeňském kraji. 
Právě z těchto důvodů se Policie ČR ve 
spolupráci s městem Plzeň a Krajským 
úřadem Plzeňského kraje rozhodla 
rozšířit preventivní kampaň s názvem 
Piješ. Řídíš. Zabíjíš., která začala už 
loni. Od června občané Plzeňského 
kraje mohou kromě plakátů a cityli-
ghtů na plzeňských zastávkách MHD 
a v televizích spatřit další, v pořadí dru-
hý, preventivní videospot. Jeho cílem 
je snížit počet nehod způsobených pod 
vlivem alkoholu a apelovat na řidiče, 
aby si uvědomili následky svého jedná-
ní. Město tento projekt finančně pod-
pořilo.                                                                  (red) 

Piješ. Řídíš. Zabíjíš.



Plzeňský rodák házenkář Filip Jícha 
(na snímku Martina Pecucha) se roz-
loučil se svou házenkářskou kariérou. 
Město rozlučkový zápas podpořilo 
milionem korun. Turnaj zorganizovala 
Asociace pro sport a fair play na Zim-
ním stadionu a dorazily na něj největší 
legendy světové házené, například Ki-
ril Lazarov či Gudjon Valur Sigurdson 
a z českých hvězd Pavel Horák nebo 
Daniel Kubeš. Filip Jícha byl v roce 
2010 vyhlášen nejlepším házenkářem 
světa, je mnohonásobným vítězem 
ankety Házenkář České republiky 
a několikrát byl nejlepším střelcem ligy 
mistrů. Svoji kariéru ukončil v říjnu 
2017 ze zdravotních důvodů. Házená 
je v Plzni úspěšným sportem a klub 
Talent Robstav – M.A.T. Plzeň už ně-
kolikrát v posledních letech vyhrál  
extraligu.                                                                  (red)

Úspěšní čeští cyklisté Roman Kreu- 
ziger, Zdeněk Štybar (na snímku) 
a Jan Hirt budou patřit mezi hvězdy 
společného mistrovství České a Slo-
venské republiky v silniční cyklisti-
ce Mercedes-Benz PRAHA silnice 
2018. Silniční závody se jedou o ví-
kendu 23. a 24. června v Plzni a oko-
lí. Akci, která začne v Karlových Va-
rech,  podporuje i Plzeň.

„Cyklistika je v Česku velmi po-
pulární a v Plzni a Karlových Varech 
jsou skvělí sportovní fanoušci. Proto 
věříme, že závodníky přijde podpo-
řit co nejvíce lidí a vytvoří atmosféru, 
na kterou budou sportovci dlouho 
vzpomínat,“ říká Michaela Kreuzige-
rová, ředitelka šampionátu. V Plzni 
se startuje a finišuje u Obchodního 
centra Plzeň na Rokycanské ulici, kde 
bude i doprovodný program pro celou 
rodinu. Šestnáctikilometrový okruh 
povede přes Červený Hrádek, Dýši-
nu, Kyšice, Letkov a Božkov. Více na 
www.silnice2018.cz.                                 (red) 
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Město rozvíjí síť cyklostezek 

O rozvoj cyklostezek usiluje město Plzeň. 
Letos přispěje na novou stezku pro chodce 
a cyklisty mezi Radčicemi od kaple Panny 
Marie Pomocné v polesí Kyjov a Malesice-
mi. K dofinancování celé stavby, tedy zpev-
něné cesty s asfaltovým povrchem, která  
umožní chodcům a cyklistům vyhnout  
se velmi frekventované silnici, poskytne  
2, 7 milionu korun. 

Cyklistům by měla letos začít sloužit  
také cyklostezka podél trati Českých drah 
v Lábkově ulici. Podporu na její výstavbu 
ve výši 2,63 milionu korun poskytne Pl-
zeňský kraj. Nová městská cyklostezka se 
stane propojkou dvou úseků současných 
cyklostezek, které se nacházejí v Plzni – 
Skvrňanech. Přispěje ke zvýšení bezpeč-

nosti chodců a cyklistů v dané lokalitě, 
protože v současnosti jsou lidé nuceni 
vstupovat do vozovky, kde je velký pro-
voz motorových vozidel. Předpokládané 
celkové náklady na stavební realizaci 
projektu se očekávají ve výši 3,28 milionu 
korun včetně DPH. Požadovaná částka 
2,623 milionu korun představuje 80 pro-
cent z celkových nákladů stavební reali-
zace, zbývajících 20 procent uhradí třetí 
městský obvod ze svých zdrojů.

Stezka vede na pozemcích města Plzně 
a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký 
úsek vznikne na místě nynějšího chodní-
ku. Dlouhý úsek je navržen na úkor zele-
ně a vjezdu na parkoviště z nynější točky 
autobusů. Tento vjezd na parkoviště bude 

zrušen s tím, že ostatní dva vjezdy na 
parkoviště budou stačit. Význam budou-
cí cyklostezky je dán i její provázaností 
s cyklotrasou 37, která je součástí mezi-
národní Panevropské cyklotrasy Paříž – 
Norimberk – Praha a je nejvýznamnější 
cykloturistickou tepnou Plzeňského  
kraje.  

Chystá se také cyklostezka Koterov – 
Starý Plzenec, na níž spolupracují Městský 
obvod Plzeň 2 – Slovany a město Starý Plze-
nec. Projekt za celkem 24,3 milionu korun 
usiluje o dotaci z 50. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu – Inte-
grované projekty ITI, a to až o 20,9 milionu 
korun. Zbývající náklady by uhradili oba 
partneři.                                                                        (red)

Další stezky pro milovníky kol vzniknou v letošním roce
Moderní hřiště má nově 11. základní 
škola v Plzni (na snímku), jeho povrch 
šetří klouby žáků. Městu se ho podařilo 
obnovit za zhruba 1,5 milionu. Podle 
správce školy Libora Pavlíka se děla-
la kompletní obnova povrchu hřiště. 
„Předtím jsme tu měli koberec s kře-
mičitým vsypem. Aby nebyly tak na-
máhány klouby dětí při sportu, zlepšili 
jsme to tak, že jsme pod nový koberec 
dali gumu, dopad je nyní daleko měkčí. 
Zvláštností jsou mantinely, jsou opat-
řeny gumou pro odraz míčků a snížení 
hlučnosti. Původní obyčejný drátěný 
plot nahradilo moderní oplocení,“ 
říká. Rekonstrukce trvala zhruba čtyři 
měsíce, škola projekt realizovala ve 
spolupráci s Odborem investic Magis-
trátu města Plzně. 

Víceúčelové sportoviště s umělým 
povrchem za 2, 5 milionu korun vznik-
lo i u odloučeného pracoviště 26. zá-
kladní školy v Liticích. Plzeň hradí i re-
konstrukci sportoviště u 14. základní 
školy v Doubravce. Předpokládané ná-
klady jsou 9,7 milionu. Další význam-
nou akcí je půdní vestavba 17. základní 
školy a mateřské školy v Malické ulici  
za zhruba 10 milionů. Novou budo-
vu  za 17 milionů získá školní družina 
a výdejna u Základní školy Plzeň-
-Újezd.                                                                      (red) 

Žáci si užijí nová 
sportoviště

ilustrační snímek.                                                                                                                                                                                                                                 Foto: archiv

Házenkář Filip 
Jícha se rozloučil 

Mezi hvězdy 
mistrovství patří 
Zdeněk Štybar

Mistrovství Evropy v paralukostřel-
bě se uskuteční v Plzni od 11. do  
19. srpna. Koná se pod záštitou měs- 
ta, které na něj poskytlo 600 tisíc ko-
run. Boje vyvrcholí 17. a 18. srpna na 
střelnici na náměstí Republiky. Ve 
stínu katedrály sv. Bartoloměje se 
odehrají finálové boje všech kategorií, 
bitvám o cenné kovy tak budou moci 
fanoušci přihlížet v historickém cent-
ru západočeské metropole. Na konci 
května byli přihlášeni zástupci více než  
20 evropských zemí. A to od těch úpl-
ně nejmenších, jako je Andorra, až po 
ty největší, včetně lukostřelců z Vel-
ké Británie.                                                       (red)

Sportmanie Plzeň 2018 startuje 18. srpna 

Park za OC Plzeň Plaza se stane v srpnu na 
devět dní sportovním centrem Plzně. Od 
18. do 26. srpna se zde uskuteční už potřetí 
Sportmanie. Stejně jako v předchozích letech 
sportovní kluby města Plzně a Plzeňského 
kraje poskytnou dětem, mládeži i dospělým 
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži a pod 
odborným dohledem různé druhy sportů, 
konat se budou i besedy známými sportovci 
a přednášky o zdravém životním stylu. 

Sportmanie Plzeň 2018 začne v sobotu 
18. srpna všesokolským sletem pro všechny 
věkové kategorie na náměstí Republiky, od-
kud se v 16.25 hodin vydá průvod do parku 
za OC Plzeň Plaza. Tam je na úvodní večer 
Sportmanie připravena přehlídka prvore-
publikové sportovní mody, adrenalinová 
show, ohňové vystoupení a další atraktiv-
ní podívaná. V areálu bude vždy zhruba  
20 sportovišť, která se každé tři dny vystří-
dají. Celkem se tak představí šedesát růz-
ných sportovních odvětví. Hrací karta pro 
děti bude tentokrát koncipována tak, že kdo 
absolvuje Sportmanii jednou, obdrží bron-

zovou medaili, kdo ale obejde sportoviště 
po vystřídání podruhé nebo pak dokonce 
potřetí, získá medaili stříbrnou nebo zlatou.

Po celou dobu Sportmanie bude k dispo-
zici pro návštěvníky Jump Arena, Fit zóna, 
speciální autodráha CARRERA a horole-
zecká stěna, pro veřejnost se budou pořádat 
turnaje ve florbalu a basketbalu. K vidění 
bude také velkoformátová výstava Promě-
ny plzeňských sportovišť. Vybrané městské 
obvody budou mít na Sportmanii své dny se 
speciálním programem a budou věnovány 
přehledu klubů na území daného obvodu.

Každý den Letní Sportmanie Plzeň 2018 
začne ranní rozcvičkou v 7 hodin, při které 
si může široká veřejnost pod vedením od-
borných lektorů zdarma zacvičit. Pro děti 
jsou v rámci programu Rozběháme Česko 
na každý den nachystány běžecké akce se 

startem v 16 hodin a pro dospělé výběhy, zá-
vody, semináře, kruhové tréninky vždy 
v 18 hodin. V sobotu 25. srpna čeká na 
všechny velký rodinný běh s bláznivými sta-
novišti a možností výběru trasy 2,5, 5 nebo 
7,5 kilometru. 

Areál za OC Plzeň Plaza bude přístupný 
od 18. do 26. srpna ve všední dny vždy 
od 13 do 19 hodin, o víkendech od 10 do  
19 hodin. Vstup bude stejně jako v uplynu-
lých letech zdarma. V rámci snahy o roz-
šíření myšlenky propojit sportovní kluby 
s dětmi a mládeží v celém kraji bude součástí 
Sportmanie Plzeň 2018 i Roadshow, při kte-
ré se na konci června představí Sportmanie 
v okresních městech (25. června Rokycany, 
26. června Tachov, 27. června Klatovy 
a 28. června Domažlice). Roadshow potr-
vá od 9 do 18 hodin a kromě nejrůznějších 
sportovních stanovišť budou její součástí 
boulderingová stěna, slackline, vystoupení 
Pepy Bigase, nafukovací fotbalová aréna, ta-
neční vystoupení a workshopy a spolupráce 
s projektem Voda pomáhá.                                     (red)

Paralukostřelci
se utkají v Plzni 

V sobotu 1. září 2018 se rozjede už  
6. ročník Plzeňské MTB padesátky. 
Připraveny jsou dvě závodní tratě 
o délce 57 kilometrů a 38 kilometrů, 
jedna nezávodní 18 kilometrů dlou-
há Fitness jízda pro rodiče s dětmi 
a celodenní dětské závody Junior 
Trophy se zajímavým doprovodným 
programem.

Závod je určen pro zdatnější cyklis-
ty a pro všechny věkové i výkonnostní 
kategorie.

Závodní trasy startují z náměstí Re-
publiky v Plzni v 11.30 a 11.50 hodin. 

Fitness jízda začíná ve 12 hodin 
z parku za OC Plzeň Plaza. Se závod-
ními trasami se vůbec nepotká. Tím se 
zvyšuje pohoda a bezpečnost účast-
níků rodinné Fitness jízdy. Trať pove-
de účastníky velice hezkou krajinou 
kolem zříceniny hradu Kyjov, kolem 
Malesické skály a vracet je bude pod 
zámečkem náročnějším sjezdem a ko-
lem zoo. Pro malé cyklisty je připra-
veno dětské cyklistické klání. Závody 
Junior Trophy se konají stejně jako 
v minulých letech v zázemí  parku za 
OC Plzeň Plaza se startem v 9 hodin. 
V rámci doprovodného programu je 
letos opět připraveno mnoho atrak-
cí, například dětská zóna nebo škola 
kola. Více na www.plzenska50.cz ne- 
bo  www.kolopro.cz.                                 (red)

Plzeňská MTB 
padesátka se koná 

1. září

18.–26. 8. 2018 Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza  |  Vstup ZDARMA

sport.plzen.eu

Další informace o Sportmanii Plzeň 
2018 na https://www.sportcentral.

cz/plzen/sportmanie
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sto let Československé republiky představuje výstava 100PY s podtitulem sto let republiky očima pěti generací, která je k vidění do kon-
ce října 2018 v plzeňském DEPo2015. skládá se ze tří samostatných částí. První přibližuje na historických faktech prostřednictvím 
fotografií, textů a archivních videozáznamů klíčové události posledních sta let Československa a jejich projekci do událostí v Plzni. 
Druhá část výstavy dodává historickým událostem osobní rozměr – na půdorysu pěti generací fiktivní rodiny Němcových má možnost 
návštěvník sledovat v zážitkových expozicích osudy a dilemata, které tvořily „malé dějiny“ konkrétních lidí. třetí část výstavy se koná 
na nádvoří DEPo2015. Jako velké lapidárium ve veřejném prostoru ukáže sochy a další artefakty, které obraz doby krášlily nebo na-
opak „strašily“ ulice a náměstí.                                                                                                                                                                                         Foto: DEPO2015

V areálu DEPo2015 se uskutečnil v pořadí třetí ročník DronFestu – unikátního festivalu bezpilotního létání, který nemá v České republice obdoby a je zároveň zařazen mezi největší akce svého druhu na světě. Přilákal osm tisíc 
lidí. DronFest začalo město pořádat, aby představilo veřejnosti své aktivity na poli bezpilotního leteckého průmyslu a popularizovalo toto rychle se rozvíjející odvětví, které má v Plzni stabilní základnu. Aktivity související s drony 
jsou součástí konceptu smart City Plzeň, který má za cíl přinášet taková řešení, jež vylepšují kvalitu života obyvatelům západočeské metropole.                                                                                                                                                     Foto: Tomáš Liška

Město Plzeň bude opět díky Historickému víkendu v České knize rekordů. Letošní už 23. ročník se konal v duchu první republiky a jejího založení. 
V sobotu 9. června se uskutečnil pokus o zápis do České knihy rekordů v co největším počtu lidí v oblečení právě z doby první republiky. Konečné čís-
lo, které ověřil komisař agentury Dobrý den z Pelhřimova, je 374 účastníků. Plzeň je tak prvním městem, které má takovýto zápis. organizátorem 
akce je Nadace 700 let města Plzně. Na snímku skupina Lorika, neodmyslitelná součást Historických víkendů.                             Foto: Milan Svoboda

Novinkou letošní sezony tematických prohlídek je okruh s názvem Plzeň za první republi-
ky. od průvodkyně v dobovém kostýmu se dozvíte se, jak Plzeň v té době vypadala a jak se 
v ní žilo. Do historického centra se vrací také oblíbené prohlídky Báje a pověsti plzeňské, 
které prošly drobnou proměnou. Místo středověkého mudrce se tak především děti mo-
hou těšit na alchymistu ze dvora rudolfa ii. nebo divoženku Jíkalku. Prohlídky se konají 
většinou v sobotu přes celé léto až do konce září. Vstupenky je možné zakoupit v turis-
tickém informačním centru nebo na Plzeňské vstupence. Aktuální informace a termíny 
najdete na webu www.visitplzen.eu.                                                                        Foto: Alan Novák

téměř 500 dětí z 24 mateřských škol se zúčastnilo v úterý 15. května sportovních her ma-
teřských škol, které se uskutečnily na Atletickém stadionu města Plzně ve skvrňanech. 
startovaly nejúspěšnější mateřské školy z únorových kvalifikačních kol čtyř největších 
plzeňských obvodů a dále školky z Křimic, Lhoty, radčic a Malesic. Zvítězil tým 1. mateř-
ské školy, druhé místo získalo družstvo 63. mateřské školy a třetí se umístilo družstvo ze  
7. mateřské školy. Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci se společností Pohyb a zdraví, 
partnerem je Nadace sportující mládeže.                                                                     Foto: Martin Pecuch
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Festival Divadelní léto pod plzeňským ne- 
bem, který se letos koná od 1. do 31. čer-
vence, vytváří každý rok vlastní originální 
inscenaci. Zasazuje ji do kulis historické-
ho centra města. Divadelní aréna s hledi-
štěm pro více než 400 diváků vyroste letos 
v Proluce v Křižíkových sadech a po dva-
náct červencových večerů se tu odehraje 
jeden z nejslavnějších příběhů o lásce 
a přátelství - Cyrano francouzského dra-
matika Edmonda Rostanda. V titulní roli 
gaskoňského šlechtice, který bezmezně 

miluje svoji sestřenici Roxanu, ale nejen 
kvůli svému velkému nosu se jí nechce 
k lásce přiznat, se představí herec Michal 
Dlouhý. Je stálicí na předních českých 
divadelních scénách a jeho tvář diváci 
dobře znají z filmového plátna i televizní 
obrazovky.

Váhal jste, jestli přijmout nabídku Di-
vadelního léta a hrát Cyrana?

O plzeňském letním festivalu jsem se 
dozvěděl od svého kolegy Kamila Halbi-

cha, který tu hrál Dona Quijota. Měl jsem 
od něj skvělé recenze, mluvil o krásné 
atmosféře festivalu a o partě, která se tu 
sešla. Kamil se o mně také zmínil Vilému 
Dubničkovi, který je uměleckým šéfem 
Divadelního léta. Ten mi pak nabídl roli 
Cyrana, nádhernou roli, která se neod-
mítá. Měl jsem tu vlastně hrát už vloni, 
ale nepodařilo se mi tak rychle vyřešit 
jiné závazky, které jsem měl domluvené 
už dříve. Jsem proto velmi rád, že na mě 
Divadelní léto jeden rok počkalo.

Baví vás hrát pod širým nebem? 
Úspěch představení venku závisí na 
trochu jiných věcech, než když se hraje 
v divadle pod střechou.

Mám zkušenosti z Shakespearov-
ských slavností na Hradě, naposledy jsem 
tam ale hrál v roce 2006. Baví mě ta letní 
venkovní atmosféra. Pěkně se přenese 
na diváka a ten je pak pozitivně naladěn 
a odpustí nám třeba i sem tam nějakou 
tu chybu. Netěším se na případnou ne-
přízeň počasí. Nejsmutnější je, když pak 
musíme diváka, který si na nás udělal čas 
a přišel, poslat domů.
Jak se vám spolupracuje s plzeňským 
rodákem Ivanem Řezáčem, který je re-
žisérem Cyrana?

Ivan je Plzeňák, a proto Kamila Hal-
bicha napadlo, že bychom ho mohli při-
zvat, aby Cyrana režíroval. Známe se 
velmi dobře, Ivan byl osm let můj kolega 
v Činoherním klubu a pak jsme spolu ješ-
tě několik let hráli ve Švandově divadle. 
Je to mistr slova a verše, stará škola, která 
umí pracovat s veršem a technikou a pře-
dávat verš dál divákovi.
Od začátku května dojíždíte na zkouš-
ky. Líbí se vám Plzeň jako město?

Plzeň – už samo to slovo napoví, čeho 
jsem fanda, což znamená, že se mi Plzeň 
líbí moc! Nemluvě o tom, že blízko Plzně, 
ve Vejprnicích, mám část rodiny, svého 
bratrance a místního fotbalistu Petra 
Smíška.                                                                  (red)

Letní barokní festival, který je součástí 
projektu Západočeské baroko, nabízí 
desítky akcí v areálech barokních pa-
mátek v kraji. Akce se koná už pošesté 
a zahájila v červnu tradičně v Mari-
ánské Týnici, která zároveň oslavila 
prohlášení objektu za národní kulturní 
památku. 

Součástí barokního festivalu bude 
například 4. července vystoupení 
světoznámé operní pěvkyně sloven-
ského původu Gabriely Beňačkové 
v kostele zámku Zelená hora v Nepo-
muku nebo o den později na zámku 
ve Spáleném Poříčí  představí pěvci 
Michaela Gemrotová a Marian Vojtko 
(na snímku) to nejlepší z klasických 
filmových a muzikálových melodií za 
doprovodu smyčcového kvarteta.  Za 
barokními krásami se mohou vydat 
i cyklisté. Připravené jsou tři barokní 
cyklotrasy. Informace a kompletní 
program festivalu jsou na facebooko- 
vé stránce festivalu nebo na webu 
www.zapadoceskebaroko.cz.        (red) 

Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem uvede v Proluce Cyrana

Živá ulice promění centrum v místo hudby, divadla a jídla

Západočeské baroko 
chystá řadu akcí

Dny vědy a techniky, to jsou dva dny 
plné zábavy a hrátek s vědou v centru 
Plzně. Letos budou vědci ze Západo-
české univerzity  v Plzni provádět ne-
tradiční experimenty a vědecká „kouz-
la“ od pátku 14. do soboty 15. září. Pod 
věží plzeňské katedrály a před Západo-
českým muzeem se rozprostřou desít-
ky stánků, kde malí i velcí návštěvníci 
budou moci sami zjistit, že za oněmi 
„kouzly“ se často skrývají základní fy-
zikální zákonitosti, které provázejí je-
jich každodenní život a o nichž třeba 
ani neměli tušení.                                           (red)

Hrátky s vědou 
jsou pro každého

Koncerty a večírky plné plzeňských kapel 
i zahraničních interpretů, divadlo pod širým 
nebem, scéna pro děti, český design a au-
torská móda. Food festival, se kterým lze 
procestovat celý svět. Výstava, workshopy, 
letní kino, to vše přinese už sedmý ročník 
festivalu Živá ulice. 

Celkem 14 dní po tři letní měsíce bude 
nabito programem. Vstup na všechny akce 
v rámci festivalu je zdarma. V červenci a srp-
nu zaplní program Živé ulice celkem šest 
míst v centru Plzně. Živá ulice už tradičně 
odstartuje blokem Za dveřmi… je divadlo, 
který se bude konat v prostoru Mlýnské 
strouhy. Od 16. do 18. července se odehraje 
představení pod širým nebem. Žonglování, 
novou magii i street dance přivezou Cink 
Cink Cirk. Mikropředstavení pro jednoho 
diváka v malebném stanu pod křišťálovým 
lustrem nabídne Le Cabaret Nomade a chy-

bět nebudou ani zahraniční umělci z Portu-
galska či Německa.

Zatímco červenec bude patřit divadlu, 
deset srpnových dní rozehraje Plzeň vše-
mi žánry. Hudba, film, výtvarné umění, 
autorská móda a nejen to bude k vidění od  
10. do 19. srpna hned na několika scénách. 
Letošní program bude obohacený o multi-
žánrový happening k příležitosti výročí 
roku 1968. Projekt připomene netradičním 
způsobem 50 let od okupace. „Prostřednic-
tvím různých forem, především divadelních 
představení, ale i hudebních koncertů a ná-
sledných setkání a besed, budeme sdělovat 
skutečné příběhy lidí, kteří jsou výrazně 
spojeni s rokem 1968,“ říká ředitel festiva-
lu Jakub Vedral. V rámci programu zahrají 
Spitfire Company oceňované představení 
Antiwords ovlivněné dílem Václava Havla. 
Divadlo Continuo uvede v plzeňské premié-

ře 21. srpna v Moving Station inscenaci Po-
ledne, dokumentární divadlo o událostech, 
které následovaly po moskevské demon-
straci 25. srpna 1968 proti okupaci Česko-
slovenska. Chybět nebudou ani koncerty 
Vladimíra Merty, Jaroslava Hutky nebo Iva 

Pospíšila aka Tea Jay Ivo a videoinstalace 
s výpověďmi pamětníků okupace v Plzni, 
která vznikne ve spolupráce s Post Bellum.

Na hlavní scénu letos Živá ulice pozva-
la například VOILA!, Sto zvířat, Xaviera 
Baumaxu, Midi Lidi, Znouzectnost či Fra-

jara Putika. „Jako každý rok i letos bude 
hudební program žánrově pestrý. Na ně-
kolika scénách se vystřídá rock, indie pop 
nebo třeba ska. Chybět nebude například 
ani současná česká alternativní scéna. Pl-
zeňské kapely jsou samozřejmostí. Chce-
me, aby si festival užil opravdu každý,“ 
dodává Matěj Halaš.

Kromě hudebního programu se usku-
teční také Mint: Plzeň Fashion Market – 
dva dny autorské módy a designu. Konat 
se budou 16. a 17. srpna v ulici Bedřicha 
Smetany. Šafaříkovy sady provoní už tra-
dičně food festival národnostních men-
šin Babylon na Plotně a Proluka bude po 
celou dobu patřit dětem. Živou ulici už 
tradičně ukončí Festival polévky, který 
se bude konat v neděli 2. září v areálu Pl-
zeňského Prazdroje. Více informací je na  
www.zivaulice.eu.                                                  (red)

snímek z minulého festivalu z hlavní scény na náměstí republiky.                    Foto: archiv

Výstava 
připomíná

Viléma Heckela 

Výstava na venkovních panelech 
ve Smetanových sadech v Plzni (na 
snímku Marie Fialové) připomíná 
nedožité sté narozeniny mimořád-
ného fotografa Viléma Heckela. K vi-
dění jsou tam do 28. června krajinné 
a reklamní fotografie tohoto význam-
ného plzeňského rodáka. Venkovní 
výstava je pozvánkou na rozsáhlou 
retrospektivní expozici fotografovy 
tvorby, kterou připravuje Západo-
české muzeum v Plzni v termínu od  
4. října 2018 do 27. ledna 2019.  (red)

Michal Dlouhý bude psát i šermovat

Knihovna města Plzně nabízí zvídavým 
dětem tematické kufříky. Kromě knih 
obsahují hračky, společenské hry, DVD, 
hudební nástroje, omalovánky a součás-
ti kostýmů. „Inspiraci jsme našli nejen 
v českých knihovnách, ale také ve Slo-
vinsku, kde je půjčování různých druhů 
tematických kufříků běžnou praxí. Při 
jejich přípravě vycházíme z toho, oč je 
mezi našimi dětskými čtenáři největší 
zájem. Chlapce lákají hasiči, rytíři, auta, 
mezi děvčátky vedou víly nebo princezny. 
Všichni bez rozdílu ocení Lidské tělo nebo 
Detektiva. Pro nejmenší děti máme v pro-
vozech připravené Zvířátka a Krtečka,“ 
uvádí vedoucí vinické knihovny Lenka 
Ťoupalová. 

Tam nabízejí kufříky už od roku 2015, 
postupně se pro velký zájem rozšířily po 
celé knihovně. Nyní si je lidé mohou půj-
čit ve všech velkých obvodních knihov-
nách a vybrat si z více než třiceti témat. 
„Například kufřík Dinosauři obsahuje 
komiks Sek a Zula, naučnou knihu Dino-
sauři – Věříš tomu, že…?, dětskou beletrii 
Dinosaurus, deskové hry domino a pexe-

so, pastelky a omalovánky s pravěkými 
motivy,“ vyjmenovává Kateřina Smílková 
z téže knihovny. O půjčování byl mezi ro-
diči a jejich dětmi zájem, a proto knihovna 
kufříky rozšířila o didaktická témata jako 
Předškolák, Angličtina, Začínáme počítat, 

Logopedie a podobně. Díky nim se mohou 
učit děti se svými rodiči zábavnou formou. 
„Naším cílem je nabídnout celé rodině 
nový rozměr společných zážitků, od zába-
vy a hry až po čtení nebo učení,“ uvádějí 
knihovnice.                                                                  (red)

Knihovna nabízí dětem tematické kufříky 

Ukázka tematických kufříků.                                                                                   Foto: archiv knihovny

ilustrační foto z minulého ročníku  
akce.                 Foto: archiv ZČU Plzeň

Michal Dlouhý s Andreou Mohylovou, představitelkou roxany, a ivanem Řezáčem.                                                           Foto: Alžběta Huclová



Výstava „Anatomie skoku do prázdna. Rok 
1968 a umění v Československu“, která 
bude k vidění od 20. června do 16. září 2018 
v Masných krámech, představí více než  
140 děl vzniklých jako reakce na srpnovou 
invazi v roce 1968. Připravila ji Západočes-
ká galerie v Plzni a návštěvníci uvidí práce 
Jiřího Koláře, Zbyška Siona, Vladimíra 
Jarcovjáka nebo Julia Kollera. Absurditu 
okupace, šok a zklamání ukáží díla Karla 
Nepraše, Jitky a Květy Válových, Julia Ko-
llera či Mikuláše Medka. 

Vystaveny budou také práce reagující na 
smrt Jana Palacha. Mezi nejznámější patří 
díla Olbrama Zoubka a Václava Boštíka 
nebo pozoruhodné plastiky sochaře Zdeň-
ka Šimka. Závěr výstavy tvoří „Cesta k nor-
malizaci“ ukazující tvůrčí deziluzi, vztek, ale 

i stažení se do sebe sama, do soukromého 
světa, což bylo typické pro období sedmde-
sátých let.

Rok 1968 byl rokem kulminace takzva-
ného obrodného procesu v československé 
společnosti, tedy snah o její demokratizaci 
a postupné vyvázání se z vlivu Sovětského 
svazu. Obdobně je tato doba vyvrchole-

ním emancipace československého umě-
ní, které se začalo sebevědomě zapojovat 
do mezinárodních struktur umělecké scé-
ny. „Výstava se soustřeďuje na léta 1966 
až 1973 a v pěti částech ukazuje změny, 
jimiž si Československo prošlo. Od spo-
lečnosti, která se začínala chovat jako ob-
čanské společenství západního typu, přes 
společnost šokovanou absurdní invazí 
vojsk Varšavské smlouvy a o pět měsíců 
později smrtí Jana Palacha až po společ-
nost rezignovaně přijímající normalizační 
restrikce,“ upřesňuje rozdělení výstavy 
její autorka Helena Musilová. Výstavu do-
provodí řada speciálních programů, které 
představí pražské jaro a srpen 1968 ve fil-
mu a populární kultuře, zejména hudbě, 
uskuteční se autorská čtení dobových tex-
tů, případně deníkových záznamů a před-
nášky. Řada aktivit bude směřována přímo  
k 21. srpnu.                                                                         (red)

Uměleckou cenu města Plzně 2017 pře-
vezme 12. září v Měšťanské besedě v Plz-
ni šest oceněných.

Cenu za mimořádný umělecký počin 
pro umělce do 30 let získá šestnáctiletá 
harfenistka Vanda Šabaková, studentka 
Konzervatoře Plzeň. Vanda Šabaková se 
v roce 2017 stala absolutní vítězkou celo-
republikové soutěže konzervatoří ve hře 
na harfu jako vůbec nejmladší účastnice 
soutěže. Jako jediná zástupkyně z České 
republiky vystoupila na festivalu ve Lvově. 
Získala rovněž první cenu ve své kategorii 
na Mezinárodní harfové soutěži v srbském 
Novém Sadu.

Cena za mimořádný umělecký po-
čin pro umělce nad 30 let bude udělena 
opernímu pěvci Tomáši Kořínkovi, který 
ztvárnil roli Jakuba Jana Ryby ve světové 
premiéře stejnojmenné opery současného 
skladatele Miroslava Kubičky v Divadle 
Josefa Kajetána Tyla. Podle odborné poroty 
se tenorista zpěvem i výrazem s postavou 

Jakuba Jana Ryby velmi dobře ztotožnil 
a skvěle vystihl jeho únavný zápas s nechá-
pajícím okolím i nenaplněné tvůrčí ambice.

Cenu za celoživotní dílo obdrží dra-
maturgyně Divadla Josefa Kajetána Tyla 
Marie Caltová, která v tomto divadle začala 
pracovat již v roce 1968, a to nejprve jako 

lektorka dramaturgie, poté jako kmeno-
vá dramaturgyně. Za ta léta se podílela na 
přípravě mimořádných inscenací s mnoha 
režiséry. Celý svůj život navíc věnovala práci 
pro české amatérské divadlo. 

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

bude patřit Radoslavu L. Sutnarovi, synu 
významného umělce Ladislava Sutnara. 
Radoslav L. Sutnar daroval městu Plzni 
a Fakultě designu a umění Ladislava Sut-
nara Západočeské univerzity v Plzni řadu 
děl svého otce. Umožnil tak zřízení stálé 
expozice světoznámého designéra a malíře 
v jeho rodném městě.

Cenu za významnou kulturní událost 
roku obdrží Vladimír Kožíšek a Marti-
na Kožíšek Ouřadová za projekt Šumava 
Františka Malocha. Kniha Šumava Františ-
ka Malocha přináší originální rekonstrukci 
putování plzeňského botanika a pedagoga 
Františka Malocha (1862–1940) k pra-
menům Otavy v létě 1916, publikovaného 
v roce 1934 knižně pod názvem Ke kolébce 
zlatonosné Otavy.

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 Plzně a při-
spěly k posílení dobrého jména města.  (red)
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Obrovský úspěch sklidila nejstarší docho-
vaná opera Claudia Monteverdiho Orfeo, 
která je od června na repertoáru Divadla Jo-
sefa Kajetána Tyla, na prestižním festivalu 
Musica Bayreuth v tamním operním domě, 
který je pod ochranou UNESCO a letos se 
po 13leté rekonstrukci opět otevřel návštěv-
níkům. „V divadle smí hrát jen jedno zahra-
niční divadlo ročně, a tím jsme právě my 
s Orfeem. Troufnu si říci, že to a samotné 
uvedení opery v Plzni je jednou z neprestiž-
nějších událostí v historii našeho divadla,“ 
říká umělecký šéf plzeňské opery a režisér 
Orfea Tomáš Pilař.

Jak se vám podařilo do divadla v Bayreu-
thu dostat?

Díky panu řediteli našeho divadla Marti-
nu Otavovi, který má v Bayreuthu kontakty. 

V 90. letech připravil pro toto barokní di-
vadlo operu Don Giovanni a režíroval tam 
ještě tři další operní produkce. Nápad ote-
vřít opravené divadlo Orfeem se tam zalíbil, 
Němci na něj okamžitě kývli. Koneckonců 
čím lepším otevřít barokní divadlo než nej-
starší dochovanou operou z pomezí baroka 
a renesance.
Jaký to mělo na přípravu Orfea dopad?

Operu jsme připravovali více než rok 
a půl. V divadle v Bayreuthu, které je v přís-
ném památkovém režimu, nám museli 
schválit scénografii, upevnění dekorací 
a mnoho dalších věcí. Před rokem jsme dě-
lali konkurz na obsazení pěveckých partů 
i muzikantů, protože jsme potřebovali spe-
cifické hlasy i nástroje a umělci jsou dopře-
du zadaní. Zájem byl obrovský. Sjelo se jich 
z celé Evropy strašně moc.

Co konkrétně ho vyvolalo?
Příležitostí zazpívat nebo zahrát si v Or-

feovi je ve světě málo. Je to zcela výjimečné 
představení se zcela originálními dobovými 
nástroji, mezi něž patří například dva cinky, 
varhanní pozitiv, regál, cembalo, barokní 
harfa a theorba. Hraje vlastně komorní an-
sámbl, který doprovází madrigaly, sólové 
pasáže a hraje mezihry. A hráčů na takové 
nástroje je málo, na cinky, tedy na barokní 
trubky, hrají v České republice jen dva hráči. 
Na barokní harfu hraje umělec z Nizozem-
ska, z této země je i pěvkyně Meneka Senn.
Proč jste vybrali pro letošní sezonu zrov-
na Orfea?

Protože letošní sezona je zasvěcená téma-
tu průřezu oper od nejstarších po nejnověj-
ší. Navíc je to nádherné dílo se specifickou 
hudbou s obrovskou hloubkou a téma Orfea 

a jeho smutku po zemřelé manželce Euridi-
ce umělce i diváky přitahuje. Má několik ro-
vin, jednou je hledání úniku z nekonečného 
pozemského koloběhu radosti a zármutku. 
Další je téma umělce, který sestupuje do 
podsvětí, aby vykoupil svoje štěstí. Věřím, 
že pro diváky bude návštěva naší inscenace 
Orfea jako procházka barokním palácem, 
ve kterém na chvíli zapomenou na hluk 
a shon současnosti, ucítí vůni starého dře-
va a na starobylých freskách spatří příběhy, 
které dávno znají, ale ve spěchu okolního 
světa na ně zapomněli.
Máte za sebou přípravu Orfea, finišujete 
s Turandot, která se odehraje 29. června 
v lochotínském amfiteátru v rámci Noci 
s operou. Jaký unikátní počin plánujete 
na podzim?

Prodanou nevěstu od Bedřicha Smetany, 
která se uskuteční 7. září na plzeňském ná-
městí Republiky v rámci oslav 100. výročí 
vzniku samostatné republiky. Bude to prav-
děpodobně vůbec největší inscenace této 
opery v historii a troufnu si říci, že tak si ji asi 
představoval sám Bedřich Smetana.
Takže jak?

Na náměstí vznikne panoramatická scé-
na o zhruba šedesáti metrech na délku se 
starými selskými domy. Na představení se 
bude podílet zhruba 600 lidí, z nich bude 
bezmála 400 účinkujících. Nebudou chybět 
živá zvířata, kozy, krávy, ba i vůl. Součástí 
operního představení se stanou také regio- 
nální folklorní soubory v plzeňských kro-
jích. Ostatně v nich budou oblečení herci 
i osobnosti, které budou sedět přímo na je-

višti v dobové plzeňské hospodě s originální 
historickou pípou z Plzeňského Prazdroje.
Představení bude zdarma. Uvidí ho divá-
ci, kteří se na náměstí už nevejdou?

Představení se bude streamovat na inter-
netu a také na velkoplošné obrazovky roz-
místěné po Plzni.                                                                       (an)

Orfeo otevřel barokní divadlo v Bayreuthu

Dubček skákající do bazénu.             Foto: TASR

Sochy zdobí až do 30. září krajskou 
metropoli v rámci celorepublikové 
sochařské linky Sculpture Line. Lidé 
mohou vidět například hravé Koupá-
ní od slavného sochaře Michala Ga-
briela v Mlýnské strouze (na snímku 
Martina Pecucha), vznešené Anděle 
moří od Michala Trpáka plující nad 
hlavami návštěvníků DEPO2015, 
Levitující postavu Jakuba Flejšara 
na Lochotíně či Ruku Alexandry Ko-
láčkové, která bude zvát k posezení 
před budovou InterCory. Hlava koně 
autora Jakuba Flejšara byla umístěna 
na náměstí Republiky, další dílo s ná-
zvem Meteorit od Petra Zubka zdobí 
Dřevěnou ulici. Více informací je na  
www.sculptureline.cz.                                           (red)  

Sculpture Line 
přivítala i Plzeň

Vanda Šabaková se svým nástrojem.                                                                                    Foto: archiv

O uměleckých cenách města Plzně je rozhodnuto 

Diváci uvidí ve výjimečném představení v Plzni nádherné kostýmy a uslyší originální dobové nástroje

Výstavní prostor v mázhauzu rad-
nice nabízí pro příští rok k zapůjče-
ní plzeňský magistrát. Je vyhrazen 
zejména pro neziskové organizace, 
školy či fyzické osoby. Informace 
včetně žádosti a pokynů pro vysta-
vovatele jsou na www.plzen.eu nebo 
na telefonním čísle  378 032 509, 
kontaktní osoba je Kristýna Svátko-
vá na svatkovakr@plzen.eu. Žádos-
ti je možné podávat nejpozději do 
31. července 2018.                              (red)

Na snímku scéna z opery.                                                             Foto : Andreas Harbach, Musica Bayreuth

Magistrát nabízí 
prostory

 v mázhauzu

Průvodem Vendelín zahájí 7. září 
v 16 hodin město Plzeň spolu s Di-
vadlem Josefa Kajetána Tyla a dal-
šími organizacemi novou kulturní 
sezonu 2018/2019. 

Průvod umělců, milovníků a pod-
porovatelů umění oživí ulice už 
popáté. Akce, jejímž cílem je sym-
bolicky vyjádřit početnost a sílu 
kulturní obce, je určena pro širokou 
veřejnost, kostýmy ani masky nejsou 
podmínkou. 

Letos tuto tradiční akci završí 
unikátní představení české ope-
ry Bedřicha Smetany Prodaná 
nevěsta přímo na náměstí Repu- 
bliky.                                                           (red) 

Průvod Vendelín 
zahájí novou

 sezonu

tomáš Pilař.                                                  Foto: DJKT

7. 9. 2018 v 19:30
pod širým nebem náměstí Republiky v Plzni 

www.plzenskykraj.cz
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Výstava představí pražské jaro

Nejznámější česká opera s Jeníkem 
a Mařenkou. To bude největší akce 
letošního roku, kterou připravuje 
Plzeňský kraj za podpory města 
při příležitosti oslav 100 let výročí 
založení republiky. Prodaná nevěsta 
open air se odehraje jen jednou v pá-
tek 7. září 2018 na náměstí Republiky 
v Plzni. Vstup je pro všechny zdarma. 
Plzeňský kraj spojil síly s městem Pl-
zeň, Divadlem J. K. Tyla a agenturou 
Nashledanou a od října loňského roku 
pracuje na přípravě největší akce roku 
s názvem Prodaná nevěsta open air. 



STALO SE PŘED 100 LETY

Koncem 18. století vznikly v Plzni dvě in-
stituce, které mohly být podporou pro růst 
obrozeneckých snah – knihtiskárna a gym-
názium s filozofickým ústavem. Majitelem 
knihtiskárny byl Johann Joseph Morgen-
säuler. V její produkci však převažovaly ně-
mecké tisky a základnou pro obrozenecké 
snahy se nestala.

Před vznikem gymnázia působila v Plz-
ni hlavní škola založená roku 1776. Do té 
doby zde bylo městské školství české. Nově 
založená škola se roku 1813 rozšířila na 
čtyřletou a vyučovacím jazykem se stala 
němčina. V roce 1786 po zrušení domini-
kánského kláštera se výuky na gymnáziu 
ujali premonstráti z Teplé. Jediným svět-
ským profesorem zde byl František Xaver 
Němeček, mimo jiné první životopisec 
Wolfganga Amadea Mozarta. Prefektem 
a od roku 1848 ředitelem ústavu byl Josef 
Stanislav Zauper, přítel Johanna Wolf-
ganga Goetha. Zauper byl znám přede-

vším svými překlady Homérových eposů 
do němčiny. Významnými odborníky byli 
bohemista a historik Jan Nepomuk Hugo 
Karlík či Josef Vojtěch Sedláček, profesor 
matematiky, řečtiny a latiny. 

Od roku 1816 se začala vyučovat čeština 
na českých gymnáziích, roku 1819 i v trivi-
ální škole. Sedláček se podílel na vytváření 
nových termínů přejatých do české slovní 
zásoby (například čitatel, dělenec, čtverec, 
hranol a podobně). Sestavil i Paměti plzeň-
ské a psal příležitostné básně. Výjimečné 
jsou Na Plzeň a Věž plzeňská v plame-
ni, bleskem ztrávená dne 6. února 1835. 
O téže události napsal německou báseň 
Elegie auf den Thurmbrand zu Pilsen také  
J. S. Zauper. 

Druhou obrozeneckou generaci v Plz-
ni reprezentuje Josef František Smetana. 
V roce 1840 se podílel na založení nedělní 
české průmyslové školy. Vytvořil první čes-
kou učebnici fyziky a astronomie, sestavil 

třísvazkový Všeobecný dějepis občanský, 
publikoval v časopisech.

V padesátých letech ovšem zesiluje ger-
manizace. Ve druhé polovině 19. století 
literární a vědecký život ovlivňovala zejmé-
na městská knihovna (1876) a muzeum 
(1880). 

V roce 1875 vznikl Spolek přátel vědy 
a literatury české, jehož úkolem bylo zvýšení 
zájmu o vědecké bádání, zvláště regionální 
výzkum. V tomto oboru nejdále dospěli his-
torikové a archiváři Josef Strnad a Fridolín 
Macháček, v oboru literární historie Emil 
Felix. K nejvýznamnějším osobnostem pa-
třil například Bernard František Guldener 
z Lobez, autor několika her i libreta k opeře 
Antonína Dvořáka Král a uhlíř. Eliška Krás-
nohorská za svého pobytu v Plzni (1867–
1874) psala libreta nejen svému švagrovi 
Hynku Pallovi, ale především začala spolu-
pracovat s Bedřichem Smetanou. V Plzni 
také vydala své první básnické sbírky a pře-
ložila Pana Tadeáše Adama Mickiewicze.

Na konci 19. a na počátku 20. století vy-
nikali především Karel Klostermann a Jan 
František Hruška. 

Karel Klostermann se zabýval zejména 
životem šumavských obyvatel. K Plzni byl 
vázán činností pedagogickou a veřejnou, 
kdy se angažoval v řadě spolků a komisí.

Jan František Hruška se věnoval rodnému 
Chodsku, moderní dialektologii a chodské-
mu národopisu. Vydal soubor pohádek, od-
borné publikace, spolupracoval s Jindřichem 
Jindřichem i Jindřichem Šimonem Baarem. 

K nejvýraznějším plzeňským básníkům 
počátku nového století patřil Tadeáš Vrba, 
vlastním jménem Jan Mukenšnábl, autor 
sociálně angažovaných básní i veršů reagu-
jících na válečné události. 

K sociálním autorům patřili Emanuel Va-
lenta (pseudonym Viktor Ocel), František 
B. Hamáček, Luděk Pik a Felix Adam Vond-
ruška. Německy psanou literaturu zastupu-
je Oskar Baum. 

V roce 1909 začal v Plzni vycházet ilu-
strovaný čtrnáctideník (později měsíčník) 
Plzeňské besedy, který se pokusil o spojení 
beletristické produkce s obrázkovým časo-
pisem. Publikovala v něm řada významných 
autorů té doby, po dvou letech však zanikl.                

                                        Štěpánka Pflegerová,
                                                Archiv města Plzně
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Z historie Plzně - 26. část: Literární život  

Josef František smetana                                                                             Foto: Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

Tenorista Paolo Lardizzone byl na 
snímku v minulém čísle Radničních 
listů. Správně odpověděla Hana Ro-
jíková a vyhrává vstupenky do diva-
dla a drobné dárky.

I tentokrát mohou zájemci hádat. 
Tématem je světoznámá komedie 
Don Juan v hlavní roli s Martinem 
Stránským, na fotografii s Elvírou, 
milenkou Dona Juana. Poznáte 
herečku a také operní zpěvačku, 
která Elvíru hraje? Odpověď je 
možné nalézt na webových strán-
kách www.djkt.eu. Lze ji posí- 
lat do 24. srpna na adresu redak- 
ce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Soutě-
žíme s divadlem.                                         (red)

V Plzni kulminovaly nepokoje vyvo-
lané stále horším zásobováním. 

11. června, kdy už Plzeň byla třetí 
den bez chleba, zahájili stávku poš-
tovní zaměstnanci a docílili, že chléb 
byl pro ně ještě téhož dne dovezen. 
Ve snaze dosáhnout zlepšení záso-
bování navštívili 15. června zástupci 
plzeňských státních zaměstnanců, 
zejména poštovní a soudní úředníci, 
okresního hejtmana Václava Dvořá-
ka. Ten je však nepřijal. 18. června 
provedly vojenské orgány protipráv-
ně domovní prohlídky i u civilních 
osob, jejich nutnost zdůvodnily pá-
tráním po dezertérech, odcizených 
zbraních a zakázané literatuře.  
19. června byl opět pro nedostatek 
mouky zastaven výdej chleba, což 
postihlo zejména část nemajetných 
domácností, na nichž byla v odběru 
řada. Situace se nezlepšila ani v ná-
sledujících dnech a místní poslanci, 
starosta i deputace dělníků varovali 
telegraficky i osobně okresního hejt-
mana, pražské místodržitelství i ví-
deňskou vládu. 20. června vypukly 
hladové bouře. Dopoledne přepadlo 
asi 130 žen vozy s moukou, davy se 
shromažďovaly před obchody s po-
travinami a docházelo k rabování. 
21. června docházelo k dalšímu 
rabování. Dav vnikl do skladu želez-
ničního potravního družstva, přepa-
dl vůz s jáhlami a vyraboval několik 
krámků. Kolem 18. hodiny se srotil 
asi tisícihlavý dav včetně dětí na 
rohu Barrandovy a Koterovské ulice 
a údajně ohrožoval vůz s chlebem. 
Než mohla policie a četnictvo zakro-
čit, objevila se četa 69. pěšího pluku 
pod velením Oskara Wirfla (také 
Würfel), který dal bez varování po-
vel k palbě. Bylo zasaženo 12 osob, 
většinou dětí. Šest z nich zahynulo. 
Civilní úřady zdůrazňovaly, že po-
moc armády nežádaly, protože situ-
aci by zvládla sama přítomná policie 
a četnictvo, a že poručík Wirfl jednal 
na vlastní pěst. Incident nebyl nikdy 
řádně vyšetřen.  22. června vstoupilo 
v důsledku předchozích událostí do 
stávky nejméně 30 tisíc pracujících 
ze Škodovky, muničky, železnič-
ních dílen, papírny Piette, válcoven 
Schwarz a Beck, včetně plzeňských 
tramvajáků. Pohřeb většiny obětí  
23. června byl velkou demonstrací.

O půlnoci 22. června zemřel pl-
zeňský arciděkan Msgr. Jan Černý. 
V jeho funkci ho nahradil od 1. dub-
na 1919 dosavadní kaplan-senior 
Antonín Havelka, který byl po smrti 
Černého pověřen správou farnosti.

I v této vypjaté době kvetla kultu-
ra. Divadlo uvedlo 5. června v pre-
miéře Pucciniho operu Madama 
Butterfly v titulní roli s Ellou Noemi, 
14. června Sardouovu činohru Vlast 
a 28. června Štolbovu činohru Zlatá 
rybka. 1. června vystoupil u příleži-
tosti 50. výročí položení základního 
kamene Národního divadla v tom-
to divadle pohostinsky v Kollárově 
hře Pražský žid v úloze kata Jana 
Mydláře Vendelín Budil. 7.  června 
uspořádal Spolek dělníků Škodo-
vých závodů koncert Boženy Peta-
nové, primadony městského diva-
dla na Královských Vinohradech.  
30. června vystoupil v Měšťanské 
besedě oblíbený písničkář Karel 
Hašler, který své vystoupení zopako-
val i 2. července. Kina nabízela na-
příklad přírodní snímek Obrazy z He-
lenského údolí, tragédii lásky Noční 
motýl, veselohru Lori a spol. či drama 
Stopa první lásky.                                               (špf)

SOUTĚŽ S FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLŮ?

O jednoho hráče na obrázku vpravo víc, 
vzhled míče, hráči Jakubu Jugasovi chybí 
na dresu hvězda, hráč Michael Krmen-
čík má na trenýrkách rozdílná čísla a nad 

stadionem je jiná barva oblohy, to je pět 
rozdílů, kterými se lišily fotografie v minu-
lém čísle Radničních listů. Správně odpo-
věděli Alena Kotábová, Vladimír Brůha, 

Jana a Jaromír Klimešovi. Získávají ceny 
od fotbalového klubu. Odpověď na novou 
soutěžní hádanku mohou zájemci posílat 
pod heslem Najdete pět rozdílů? do 24. srp- 

na na adresu redakce Radničních listů či 
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
FC Viktoria Plzeň děkuje všem fanouškům 
za podporu!                                                                          (an)

SPRáVNý TIP S ALFOU

Lékařem proti své vůli se jmenuje in-
scenace Divadla Alfa, z níž byl snímek 
v minulých Radničních listech. To je 
správná odpověď na soutěžní otázku. 
Výhercem se stal Jiří Mařík a získává 
dvě vstupenky do Divadla Alfa a další 
odměnu. 

Stejnou cenu obdrží také ten, kdo 
správně odpoví na novou soutěž-
ní otázku a bude vylosován. Stačí 
jen napsat, ze které hry je uveřejně-
ný snímek. Napovíme, že v květnu 
mělo toto představení v Divadle Alfa 
premiéru. Odpověď lze posílat pod 
heslem Správný tip s Alfou do  
24. srpna na adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.   (an)

Úspěšné a zajímavé inscenace přinese do 
krajské metropole už tradičně 26. ročník 
Mezinárodního festivalu DIVADLO Pl-

zeň. Od 12. do 16. září nabídne opět jako 
v minulých ročnících představení před-
ních domácích a zahraničních souborů. 

Představí se také domácí Divadlo Josefa 
Kajetána Tyla. Podrobný program bude 
na www.festivaldivadlo.cz.                         (red)

Mezinárodní divadelní festival přivítá známé herce


